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redactioneel
Lang verwacht en toch gekomen:
de evaluatie van SIS, het Studenten
Informatiesysteem van UvA en HvA.
De kosten van het project, zo bleek
in 2012 uit een reconstructie van
Folia, waren miljoenen euro’s hoger
uitgevallen dan begroot omdat UvA
en HvA de leverancier nooit duidelijk
hadden verteld aan welke eisen het
systeem precies moest voldoen. Alleen al voor de hogeschool waren de
projectkosten met ruim 9 miljoen
euro opgelopen, van de geraamde
5,5 miljoen euro tot 14,6 miljoen
euro. Voor de UvA waren de projectkosten opgelopen tot 25 miljoen
euro; cijfers over de oorspronkelijke ramingen wilde de universiteit
aan toenmalig Folia-journalist Eva
Rooijers niet verstrekken. Fluks werd
er een evaluatiecommissie ingesteld.
Die concludeert nu dat UvA en HvA
ongelofelijk naïef en incompetent
zijn geweest bij het opstarten van
zo’n groot ICT-project en dat het wel
mis moest lopen. Ja, ammehoela. Bestuurders worden toch duur betaald
om een project tot een goed einde
te brengen? Dan kom je niet weg
door te zeggen: jammer maar helaas,
we zullen voortaan beter oppassen.
Te makkelijk!
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Maga
zine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Megalomaan maatwerk

G

oede bedoelingen, welk project is
er niet megalomaan van geworden? Het werd deze week weer
eens prachtig geïllustreerd in het
langverwachte evaluatierapport over SIS. Want
als er iets bleek, dan is wel dat het aan enthousiasme en geestdrift bij het CvB écht niet gelegen
heeft. Als een spannend jongensboek lazen de
passages, over hoe men begin deze eeuw zat
te glibberen op de stoelen bij de gedachte aan
weer een nieuw ICT-project. We kunnen het
de dames en heren bijna niet kwalijk nemen.
Dat je je goed moet inlezen voordat je ergens
aan begint, dat kon men in die donkere dagen
begin eenentwintigste eeuw ook nog helemaal
niet weten.
Ook rector Dymph van den Boom benadrukte
het deze week nog maar eens in een interview:
bij complexe trajecten moet je niet proberen
alles in de hand te houden. Bovendien, er moet
om de zoveel tijd natuurlijk ook voldoende
materiaal zijn om in een vuistdik rapport een
paar open deuren over in te trappen. Laat die
bètafusie dus maar komen: wij verheugen ons
nu al op de Elschottiaanse evaluatieverslagen!
In een reactie op het SIS-rapport legde Louise
Gunning uit dat ‘maatwerk’ juist zo mooi had
geklonken. Dat je daar dan ook extra voor zou
moeten betalen, dat hadden ze zich gewoon
helemaal niet gerealiseerd. O zoete onschuld en
onwetendheid, waarom heb je ons toch verlaten?
Geen wonder, dat men bij de HvA deze week
de teugels wél stevig in handen nam. Want een
Facebookpagina van studenten mag misschien
onschuldig lijken, voor je het weet pikken de
media het op en sta je als hogeschool te kakken.
Nee, dan kan je maar beter zelf de handschoen
opnemen en direct dreigen met juridische
stappen. Dan kraaien de landelijke media er
natuurlijk helemaal niet naar. Noord-Koreaanse
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Hoe leuk ze het bij de HvA zelf ook vonden, de
Facebookpagina HvA be like kon gewoon écht
niet. Protocol is protocol. Gelukkig zijn ze bij de
afdeling communicatie de kwaadste niet, en hielpen ze graag met het verzinnen van een nieuwe
naam. Het creatieve pareltje uit hun koker:
Hogeschool be like.

toestanden, hoorden wij sommigen roepen. Onzin natuurlijk. Juist een stukje crisismanagement
waar je u tegen zegt. Uw complimenten mogen
rechtstreeks naar de afdeling communicatie!
Op de UvA hadden de bètastudenten ondertussen weer iets nieuws gevonden om over te
klagen. Want vol is de faculteit misschien niet,
maar veel te druk is het er toch zeker. Uit pure
wanhoop schijnen de arme schapen inmiddels
al te zijn uitgeweken naar borrelruimtes. Wij
hebben wat dat betreft misschien nog wel een
tip. Ergens in de buurt van Amstelveen schijnt

een behoorlijke grote betonnen doos te staan,
waar blijkbaar dus ook gewoon studenten,
docenten en onderzoekers rondlopen. Met de
verhuizing zal het CvB graag een handje willen
helpen. yyy Clara van de Wiel

9 januari 2014

tweet van
de week
Toon Varkevisser
@ToonV1
In een tentamen over aardrijkskunde
Jemen en Pakistan verwarren. In ieder
geval snappen de docenten er ook weinig
van#HvA
https://twitter.com/ToonV1

het moment

Louise Fresco verruilt haar UvA-universiteitshoogleraarschap per 1 juli 2014 voor de functie van bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Ze treedt vaak op als
duurzaamheidsgoeroe, bakte brood tijdens een TED-talk, schreef boeken en columns over de voedselindustrie en had zelfs haar eigen televisieserie, Fresco’s
Paradijs. yyy tekst Marieke Buijs / foto Bob Bronshoff

navraag Ria Jacobi
Vorige week was ‘Learning Tomorrow’-week op de HvA, met veel aandacht voor het gebruik van digitale media in hun onderwijs. MICdocent Paul Disco verweet de HvA een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. Programmacoördinator Ria Jacobi reageert.

Was het een succes, de week?
‘Ja. Er kwamen inspirerende voorbeelden voorbij van ICT-gebruik in het onderwijs. Bijvoorbeeld van een docent die filmpjes inzet bij het
geven van feedback na een toets.’
MIC-docent Paul Disco noemt dat
‘aanpielemozen’.
‘Ik vind het goed dat Disco de discussie aanzwengelt. Maar hij meent dat het gebruik van ICT in
het onderwijs ons doel is, terwijl het slechts een
middel is. Bovendien valt het een en ander af te
dingen op het onderzoek dat hij aandraagt.’

Zijn kritiek is dat wetenschappelijke
onderbouwing voor het gebruik van
digitale media ontbreekt.
‘Dat komt omdat digitale media zelf geen
effect hebben. Het gaat om wat je ermee doet.
Ze kunnen je helpen bij feedback organiseren. Directe feedback is bewezen effectief,
maar moeilijk live te realiseren als je honderd
studenten hebt.’
Gaat de HvA meewerken aan
onderzoek naar de effectiviteit van
die digitalisering?

‘Nee. Dat kost veel tijd en is moeilijk. Het
onderwijs speelt zich niet af in een laboratorium, je kunt het effect van één verandering
moeilijk isoleren. We houden dus een slag
om de arm als het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsvernieuwing.
Learning Tomorrow is geen onderzoeksprogramma. We proberen zichtbaar te maken
wat er zoal op de HvA gebeurt met digitale
media in het onderwijs. Zoals rector Huib de
Jong aangeeft: het inzetten van nieuwe technieken in het onderwijs is onontkoombaar.’
yyy Marieke Buijs
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In het brein van
de ontvoerder
Politieagent wordt onderzoeker. Jaap Knotter heeft naar eigen zeggen een band met ‘de
ondeugende kant van de samenleving’. Hij promoveert op ontvoeringen en gijzelingen. tekst Henk Strikkers

P

olitieagent wordt onderzoeker. Jaap
Knotter heeft naar eigen zeggen een
band met ‘de ondeugende kant van
de samenleving’. Hij promoveert op
ontvoeringen en gijzelingen.
Tijdens de Enschedese vuurwerkramp rukte
hij als eerste agent uit richting het rampgebied.
Achteraf gezien was dat het begin van het einde
van de politiecarrière van Jaap Knotter (37).
‘Dat was een van de grootste rampen in decennia, zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten.
Ik heb erg veel met de slachtoffers gepraat en
een persoonlijke band met die mensen gekregen.’ Dat gebeurde ook met een man die op
13 mei 2000 zijn vrouw, zijn kinderen en zijn
huis kwijtraakte. Knotter zag hoe deze man
langzaam afgleed. ‘Op een avond kwam ik hem
tijdens een dienst tegen. Hij reed in zijn auto
bijna slalommend over de weg. “Hé, Japie”, zei
hij tegen me toen ik hem aanhield. Hij herkende
me direct.’ Knotter besluit om de man naar
huis te brengen en geen proces-verbaal van
rijden onder invloed op te maken. Dat werd
hem op het bureau niet in dank afgenomen.
‘Zulke conflicten kwamen steeds vaker voor. Die
promotieplek kwam daarom als een geschenk
uit de hemel.’
Het onderwerp van zijn proefschrift had hij
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destijds al direct. ‘Ik groeide op in de tijd vlak
na de Molukse kapingen. De treinkapingen
bij De Punt, bij Wijster en vooral de schoolkaping in Bovensmilde maakten grote indruk
op me.’ Daar kwam nog bij dat veel van zijn
middelbare-schoolvrienden Molukkers waren
en zij allemaal wel een oom of een neef hadden
die betrokken was bij de kapingen. ‘Over de
kapers werd gesproken alsof het helden waren.
Zij hadden gestreden voor de vrije Republik

‘Ik wilde de daders
spreken, weten wat voor
mensen het zijn’
Maluku Selatan. Dat beeld correspondeerde niet
met het beeld van keiharde terroristen dat in de
media werd geschetst.’ In diezelfde tijd vond er
in Knotters woonplaats ook een gijzeling plaats
in een bank. De gijzelnemer bleek een oom van
een van zijn beste vrienden te zijn. ‘Dat intrigeerde mij ongelooflijk.’
Meer DAN TWee Per DAG
Met het beeld van de geruchtmakende gijzelingen in zijn achterhoofd begon Knotter aan zijn

onderzoek naar ontvoeringen en gijzelingen
in Nederland. ‘Ik vermoedde dat er misschien
enkele tientallen zogenaamde wederrechtelijke
vrijheidsbenemingen per jaar zouden zijn.’ De
gegevens uit Knotters proefschrift getuigen van
een volledig andere werkelijkheid. In de tien
jaar waarover zijn onderzoek zich uitstrekt zijn
er ruim zesduizend aangiften gedaan. ‘Dat zijn
er gemiddeld twee per dag. En dat zijn dan
alleen nog de aangiften, waarschijnlijk hebben er in werkelijkheid nog veel meer gevallen
plaatsgevonden,’ legt Knotter uit.
Voor zijn proefschrift Ontvoeringen & Gijzelingen deed Knotter zoveel mogelijk kwalitatief

cv Jaap Corneliszoon
Knotter
1976 geboren in Almelo
1995-2003 agent bij Politiekorps Twente
1995 begin studie sociale geografie aan de
UvA, die hij niet afmaakt
1997 begin studie stadssociologie en
criminologie aan de UvA
2003 aangenomen als medewerker van het
Bonger Instituut van de UvA
2008 aanvang promotietraject aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Ferdi Elsas (© ANP) onthult de plek waar hij Gerrit-Jan Heijn (inzet) heeft begraven.

onderzoek en probeerde hij vooral met de
gijzelnemers zelf te spreken. ‘Ik had gemakkelijk
een proefschrift kunnen schrijven op basis van
de politiedossiers, de rechtszaken en verslagen
van advocaten. Die verslagen zijn soms echter gekleurd, dat weet ik als oud-politieman maar al te
goed. Interessanter vond ik het om met de daders
te spreken en te zien wat voor mensen het zijn,
wat hen tot de daad dreef en hoe ze de gijzeling
of ontvoering uiteindelijk hebben uitgevoerd.’
IN HeT rijTJe MeT HolleeDer
Knotters respondenten variëren van professionele criminelen tot burgers die zich van geen
kwaad bewust waren. Hen te spreken krijgen
was een flinke opgave, des te meer omdat hij
vanuit het Openbaar Ministerie aan strenge
restricties was gebonden. Hij mocht enkel door
de overheidsinstantie die het laatst contact had
gehad met de verdachte geïntroduceerd worden
aan degene die hij wilde interviewen. Uitein-

Wolfgang Priklopil (© ANP), de ontvoerder van Natascha Kampusch (inzet).

delijk interviewt hij veertig respondenten. Hij
spreekt onder meer met een 55-jarige chronisch
zieke vrouw in een scootmobiel. Wanneer zij op

‘Sommige ontvoerders
waren zich van geen
kwaad bewust’
weg naar de supermarkt een gevaarlijk spelend
kind zonder ouders tegenkomt, besluit zij het
kind naar huis te brengen. Terwijl de vrouw zich
van geen kwaad bewust is, wordt ze niet veel
later door een compleet politieteam met grof
geweld tegen de straat gewerkt, in de boeien
geslagen en dagenlang in een cel vastgehouden.
Knotter blijkt behoorlijk onder de indruk van
de vrouw: ‘Hoe ze daar nu mee omgaat, is geweldig. Zij zag de humor er wel van in, terwijl ik
woedend zou zijn als mij zoiets zou overkomen.

Er werden niet eens excuses gemaakt.’
‘Het stempel dat ontvoerders en gijzelaars
krijgen intrigeert me’, vervolgt Knotter. ‘Bijna
niemand vindt zichzelf een ontvoerder, terwijl
iedereen die ik sprak wel een strafblad heeft met
daarop wederrechtelijke vrijheidsbeneming.’
Hij verhaalt over een man die in een dronken
bui de eigenaar van een café die roddels over
hem verspreidt uitscheldt en bedreigt. Daarbij
gaat hij zo tegen de bar staan dat de man er niet
achter vandaan kan komen. Volgens de officier
van justitie is het een gijzeling. ‘Die man heeft
nu een vrijheidsberoving achter zijn naam staan
en wordt in hetzelfde rijtje genoemd als Holleeder. Van dat stempel komt hij nooit meer af.
Die “gijzelnemer”’ – de aanhalingstekens maakt
Knotter met zijn vingers – ‘vertelde ook dat hij
in zijn studententijd ooit betrokken was bij een
vechtpartij. Als hij dan nu te hard rijdt gaat de
rechter er direct van uit dat hij een geweldpleger
is. Die ene mishandeling van 25 jaar geleden
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Molukse kapingen en gijzelingen (1975, 1977, 1978)
Na de onafhankelijkheid van Indonesië trekken veel Molukkers naar Nederland, omdat de Nederlandse regering
hen een eigen staat belooft. In de jaren zeventig wordt
duidelijk dat die staat er nooit komt. Om aandacht voor
hun zaak te eisen proberen Molukse activisten om
koningin Juliana en de Indonesische ambassadeur te
gijzelen; dit mislukt. In 1975 kapen Molukkers een trein

bij het Drentse Wijster, waarbij in 12 dagen 3 doden vallen. In 1977 kapen ze 20 dagen een trein bij het Drentse
De Punt (8 doden) en gijzelen ze gedurende dezelfde
periode leraren en kinderen op een lagere school (geen
doden). De laatste actie was een tweedaagse gijzeling
van het provinciehuis in Assen in 1978. Daarbij vallen
twee doden, waaronder een gedeputeerde.

Knotter een van zijn respondenten daadwerkelijk te spreken krijgt, moet hij een ritueel
van handelingen doorlopen. ‘Op de plek
waar we hadden afgesproken, moest ik eerst
mijn telefoon uit elkaar halen. Die lieten we
daar achter, terwijl we naar een andere plek
gingen.’ Tijdens het interview belt de crimineel
meermaals met kompanen die buiten de wacht
houden en af en toe loopt hij ook zelf naar
buiten om een oogje in het zeil te houden. Niet

Cor van Hout, in 2003 geliquideerd, was een van de ontvoerders van Freddy Heineken (inzet) (© ANP).

achtervolgt hem nog steeds. Met die gijzeling
zal waarschijnlijk hetzelfde gebeuren.’ Knotter
noemt het ‘bijna kafkaësk’ dat dergelijke zaken
de plegers zo lang blijven achtervolgen. ‘Ik hoop
dat ik met dit onderzoek het onderscheid duidelijk kan maken tussen de verschillende soorten
ontvoeringen en de verschillende plegers.’
eCHTe GANGSTerS
Knotter beperkt zich niet tot de lichte gevallen. Veruit de meeste respondenten uit zijn
onderzoek zijn ‘gewone criminelen’: mensen die
misdaad zien als onderdeel van ‘het leven van

de straat’ en iedere kans die zich aandient lijken
te grijpen. Hij komt evenwel ook in contact
met zelfbetitelde ‘echte gangsters’. Alhoewel
Knotter rustig vertelt, zijn zijn verhalen dat
niet. ‘Ik zat met een respondent in een café
en hij was nogal wild aan het gebaren om zijn
verhaal meer kracht bij te zetten. Toen iemand
een aantal tafeltjes verderop hem iets te lang
aankeek schreeuwde hij door de zaak “Wat zit je
te kijken, gast?” Daardoor mochten we op zoek
naar een nieuwe interviewlocatie.’
Sommige gesprekspartners gaan verder in de
pogingen om van de radar te blijven. Voordat

‘Hij had een ontvoering
gepland waar
commando’s jaloers op
zouden zijn’
zonder reden, zo blijkt. ‘Tijdens het interview
vertelde hij doodleuk dat de politie en andere
gangsters achter hem aan zaten omdat hij de
week ervoor een ripdeal had gepleegd,’ vertelt
Knotter. Toch lijkt Knotters gesprekspartner
niet onder de indruk van de zoektocht die op
touw is gezet. Tijdens het gesprek laat hij dat
duidelijk merken, herinnert Knotter zich. ‘”Als
ik een bepaald doel voor ogen heb, dan bereik
ik mijn doel wel”, zei hij, waarna hij me met

ontvoering van Freddy Heineken (1983)
Twee jaar lang zijn Willem Holleeder, Cor van Hout en
drie kompanen bezig met voorbereidingen. Meerdere
malen trekken ze zich vooraf terug, maar op 9 november 1983 ontvoeren ze Heineken en zijn chauffeur
Doderer dan toch voor Heinekens kantoor aan het
Amsterdamse Tweede Weteringplantsoen. Het duo
wordt gevangengehouden in een loods in het Weste-
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lijk Havengebied. Na betaling van het losgeld vluchten
Van Hout en Holleeder naar Frankrijk waar ze een
persconferentie geven. Frankrijk leverde destijds geen
verdachten van vrijheidsbeneming uit aan Nederland,
waardoor het duo pas in 1987 worden veroordeeld.
Van de 35 miljoen gulden losgeld is acht miljoen
gulden nog altijd spoorloos.

ontvoering van Toos van der Valk (1982)

fragment uit Pauw & Witteman

Op een grijze vrijdagavond 26 november 1982
ontvoeren drie Italiaanse maffiosi Toos van der Valk,
vrouw van wegrestaurantenmagnaat Gerrit, uit haar
Nulandse villa. Drie weken lang wordt de dan 59-jarige Van der Valk vastgehouden in een Belgische flat.
Daar wordt ze geblinddoekt en vastgebonden aan
een kachel. Pas na betaling van 13 miljoen gulden

Izaan Moenir-Alam, een van de ontvoerders van Claudia
Melchers, schreef over de zaak het boek Cocacobana.

twee handen bij de keel pakte. “Ik ben voor
niemand bang, begrijp je dat?”’
GelD eN STATuS
Tijdens het interview schemert soms sympathie
door die Knotter voelt voor de gangsters die
hij sprak. Met name aan de man die hij in zijn
boek Eisa noemt, lijkt hij goede herinneringen
te koesteren. ‘Toen ik zijn politiedossier las, was
ik al behoorlijk onder de indruk,’ stelt Knotter.
‘Hij had met enkele kameraden een ontvoering uitgevoerd waar commando’s jaloers op
zouden zijn. Ze reden een auto klem, gebruikten

aan losgeld wordt Van der Valk nabij Eindhoven uit
een auto gezet. De daders worden later opgepakt,
maar het gemerkte geld wordt slechts gedeeltelijk
teruggevonden. Achteraf blijkt dat de drie Italianen
op zoek waren naar Toos’ echtgenoot Gerrit. Later
verschijnt het boek Mijn ontvoering naar aanleiding
van de kidnap.

volautomatische wapens om het slachtoffer en
zijn bodyguard te bedreigen, regelden verschillende vluchtauto’s: de hele mikmak.’ Alles is
tot in de puntjes voorbereid. Eisa vertelt over
een safe house in het buitenland dat speciaal is
klaargemaakt voor de ontvoerde crimineel. Ze
hebben zelfs een land uitgekozen waar de kans
op een hoge straf niet groot is. Daar komen ze
echter nooit aan. Bij het wisselen van vluchtauto
maken ze de keuze niet naar het safe house te
rijden, maar om in diezelfde stad te blijven.
‘Op alle vlakken leek me die keuze volledig
irrationeel. Totdat ik zijn motivatie hoorde. Hij
vertelde me: “Japie, als ze erachter komen dat
wij met deze ontvoerde topcrimineel in het hol
van de leeuw zijn gebleven, dan is ons imago
booming. Dan zijn we grote namen.” Daar was je
nooit achter gekomen als je enkel met de politie
en het OM spreekt,’ vertelt Knotter glimlachend.
Het zijn totaal andere ontvoeringen dan die
van Toos van der Valk, Gerrit Jan Heijn en
Freddy Heineken die Nederland in de jaren
tachtig opschrikten. Sterker nog, de gangsters
kijken neer op die misdaden. Knotter analyseert: ‘Zo’n Eisa handelt vanuit twee drijfveren:
geld en status in de onderwereld. Dat verklaart
ook de keuze voor hun slachtoffers. Eisa
vertelde me: “Wanneer je een onschuldige – of
nog erger; een vrouw of een kind – ontvoert,

dan trekt de politie alles uit de kast om je te
vinden. Als ik een andere crimineel ontvoer,
denken ze dat het iets tussen de jongens onderling is en zullen ze een zekere afstand houden.
Bovendien doen criminelen geen aangifte en
betalen ze altijd.”’
Harde conclusies trekt Knotter in zijn proefschrift niet, tenzij het is dat het beeld dat in de
media van ontvoerders en gijzelnemers wordt
geschetst niet juist is. ‘Het zijn niet enkel de

‘Het zijn niet enkel
de Dutrouxs en de
Holleeders die ontvoeren’
Dutrouxs en de Holleeders van deze wereld die
wederrechtelijke vrijheidsbeneming op hun
kerfstok hebben’, stelt Knotter. ‘Het zijn vaders,
moeders en soms zelfs kinderen. Ik hoop dat ik
die grote verscheidenheid in daders en delicten
heb kunnen illustreren.’ yyy

ontvoeringen en gijzelingen,
Jaap C. Knotter,
Boom Lemma Uitgevers

ontvoering van Gerrit Jan Heijn (1987)
Ingenieur Ferdi Elsas zit financieel aan de grond. In
1986 koopt hij in België een Flobertgeweer waarvan
hij de loop afzaagt. Hij maakt de autosleutel van zijn
zwager na, steelt diens auto en ontvoert supermarktmagnaat Heijn bij zijn villa in Bloemendaal. Elsas rijdt
met Heijn naar Doorwerth bij Arnhem, laat hem een
cassettebandje inspreken en schiet hem dood, staand

in een graf dat Elsas vooraf al gegraven had. Vervolgens snijdt hij een vingerkootje af en neemt hij Heijns
bril mee. Een voor een stuurt hij die naar de familie
van Heijn, waarna zij besluiten bijna acht miljoen gulden losgeld te betalen. Elsas wordt betrapt als hij de
gemerkte biljetten uitgeeft en wordt veroordeeld tot 20
jaar. Na zijn celstraf sterft hij bij een verkeersongeval.
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(ingezonden mededeling)

het nieuwe
studeren

Wil jij niet meer eindeloos
scrollen in je Facebookgroep
maar wil je wel meer interactie
dan Blackboard biedt?
Gebruik dan Cloudents! De
succesformule op andere
universiteiten is er nu ook
voor Amsterdamse studenten.
Registreer je gratis en sluit je
aan bij jouw opleiding.

win een
ASVA-fiets
Zorg dat je bij de eerste vijftig UvA- of
HvA-gebruikers zit met minimaal vijf
uploads, dan maak jij kans op een van
de twee ASVA-fietsen die wij onder deze
early adopters verloten. Misschien fiets jij
straks jouw studie door met Cloudents!

in samenwerking met

Voeg je vakken en medestudenten toe en je kunt
interactief en overzichtelijk
studeren. Upload aantekeningen, PowerPoints of
samenvattingen, stel elkaar
vragen of plaats opmerkingen.
Eindelijk een online studeerplek
met alle voordelen van Dropbox,
Facebook en Blackboard in één.
cloudents.com

foto Mats van Soolingen

op de tong

KHL

Oostelijke Handelskade 44 (Centrum)

A

an het eind van de Oostelijke
Handelskade vlak naast het Lloyd
hotel bevindt zich KHL: een
rijksmonumenten en een gezellig
restaurant. Alleen al de wandeling erheen is het
waard hier te komen eten. Vanaf het Centraal

Station kom je langs oude pakhuizen; sommige
kunstig verbouwd, andere nog in originele staat.
Eenmaal binnen vallen de tegels met ankers
en leeuwen en het oude parket op. Dit is de
plek waar reizigers hun laatste kopje Nederlandse koffie dronken voordat een schip van de

KoNINKlijKe HollANDSCHe lloyD
De Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL,
1908-1936) was een
Nederlandse rederij in
Amsterdam die zich
richtte op vracht- en
passagiersvervoer naar vooral Zuid-Amerika. De schepen hadden in Amsterdam de
Oostelijke Handelskade als thuisbasis; hier
stonden de pakhuizen en was de technische
en civiele dienst van de rederij gevestigd.

Ny CHeeSeCAKe
De keuze voor het dessert was niet moeilijk:
als er NY cheesecake
op de kaart staat, is de
keuze snel gemaakt.
Zeker als er ook nog
sinaasappel-yoghurtijs bij geserveerd wordt,
hoeven er eigenlijk geen andere toetjes meer
op de kaart te staan. De cheesecake voldeed
ruimschoots aan de verwachtingen en we
sloten dit geslaagde bezoek aan KHL af met
een zoete en luchtige laatste hap.

Koninklijke Hollandsche Lloyd hen naar den
vreemde zou brengen.
Vanavond gingen wij niet op reis, dus konden
we langer blijven dan voor de koffie alleen – en
dat was het waard. De kaart wisselt dagelijks en
is overzichtelijk. Dit maakte het keuzeproces
niet gemakkelijker, want alles wat erop stond
klonk lekker. Vooraf nam ik een goede pompoensoep, die erg dik was maar niet machtig
smaakte. Het was zo’n kom soep waar je je
handen omheen kunt vouwen, en met elke hap
voelde ik de warmte door mijn hele lijf: heerlijk.
Het hoofdgerecht was typisch iets dat je graag
langzaam zou willen opeten om er zo lang
mogelijk van te genieten – maar wat dan
vervolgens niet lukt. Het bestond uit drie
halvemaanvormige stukjes luchtige quiche
met hazelnootpesto en venkel. Elke hap was
een kunstwerkje: een stukje quiche royaal
besmeerd met de notige pesto samen met de
gesmoorde venkel. Wie durft te beweren dat
vegetarische gerechten altijd saai zijn, moet dit
gerecht komen proeven. Eigenlijk moet iedereen, vegetariër of carnivoor, een keer komen
genieten van KHL.yyy Sytze van Stempvoort

Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie naar redactie@folia.nl. Stuur de originele bon naar Folia Magazine, t.a.v. Stephanie Gude,
Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

AMSTerDAMSe PAKHuIZeN
Pakhuizen zijn er in alle
soorten en maten. Voor
de opslag van graan heb
je bijvoorbeeld extra verstevigde vloeren en funderingen nodig – graan
weegt per vierkante meter meer dan andere
handel. Rubber heeft vochtige pakhuizen nodig om niet uit te drogen. Vlees van wild en
vee moet natuurlijk koel bewaard worden, en
datzelfde geldt voor bont om motten buiten
de deur te houden. Zo heeft alle handelswaar
zijn eigen optimale manier van opslag in
daarvoor aangepaste pakhuizen.
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Ontdek
je appje
Vierentwintighonderd HvA-studenten gaan bij het project Students in Motion
een app voor de stad Amsterdam ontwerpen. tekst Marieke Buijs / illustratie Pascal Tieman

E

en studie moet je klaarstomen voor
het echte leven. Maar dat echte,
werkzame leven lijkt vaak in het
geheel niet op de dagen die zich
afspelen in collegebanken en bij practica. Alle
vierentwintighonderd propedeusestudenten van
HvA-domein Media, Creatie en Informatie worden daarom een week lang in het diepe gegooid.
Tijdens het project Students in Motion (SIM)
ontwikkelen ze in teams van negen studenten
van verschillende opleidingen een app die Amsterdam mooier, schoner, vriendelijker, veiliger
of gezonder maakt.
Later moeten ze immers ook samenwerken met
mensen uit andere disciplines, aldus projectleider Sander Hartog: ‘Een hip meisje van modeopleiding AMFI, dat hoedjes ontwerpt, wil haar
ontwerpen op den duur ook in 3D modelleren.
Daar heeft ze toch zo’n puisterige, cola-slurpende informaticajongen bij nodig die de hele dag
zit te gamen. Op de HvA zitten die opleidingen
in gescheiden gebouwen en ook hun sociale
leven speelt zich in verschillende werelden af.
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Maar nu moeten ze samenwerken en leren ze
elkaars expertise waarderen.’ Vandaar ook de
app als eindproduct, want daarin komen alle op-

‘Een hip meisje van
AMFI heeft op den duur
toch zo’n puisterige
informaticajongen nodig’
leidingen van het domein samen: van ontwerp,
tot communicatie, media en informatica.
APP oM Je KAT Te VINDeN
Bart Klouwen (21) student media, informatie en
communicatie, deed vorig jaar mee. Zijn groep
bedacht een app voor het Zeeburgereiland, een
braakliggend stuk grond waar een nieuwe wijk
is gepland. De app maakt gebruik van augmented reality: toekomstige bewoners kunnen
ermee over het eiland lopen en zien de straten

en huizen dan op hun telefoonscherm verrijzen.
Klouwen: ‘Het leukste vond ik om mensen van
andere opleidingen te leren kennen. Ik heb nog
steeds contact met mijn groepsgenoten. De
studenten van Communication & Multimedia
Design waren technisch sterk en leerden me
hoe ik snel een website kan bouwen, terwijl de
AMFI-studenten juist creatief waren en out of
the box dachten.’ De app van Klouwens groep
eindigde in de top tien van 2013.
Andere geslaagde apps van vorig jaar zijn Bhiker, waar ritjes achter op de fiets door de stad
worden aangeboden en gevraagd. Zo kunnen
toeristen kennismaken met de Amsterdamse
fietscultuur, ontstaan nieuwe contacten en
wordt de Amsterdamse infrastructuur ontzien.
Ook de app poespoes viel in de smaak bij de
jury. Hiermee kunnen buurtgenoten foto’s van
hun vermiste kat posten en matchen aan gevonden exemplaren die door anderen zijn gespot.
Hoewel het aan creativiteit niet ontbrak, zijn de
apps van vorig jaar niet daadwerkelijk gerealiseerd. Hartog: ‘Het zijn mooie ideeën die de

stad kunnen
helpen,
maar het
kost geld om
ze te laten
bouwen en
dus moet
het idee commercieel rendabel
zijn. Dit jaar gaan we daar bij het
beoordelen van de plannen meer
op letten. De beste tien groepen
gaan de week na SIM langs bij de
Waag Society, een partnerinstituut
dat technologische producten ontwikkelt, om te kijken welke apps
gerealiseerd kunnen worden.’
GeeN KlAS oF KrijTJe
Wat voor app ze ontwikkelen,
staat de studenten vrij, mits ze data gebruiken die vrij beschikbaar zijn via het CBS,
Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam of uit wetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast leveren studenten tijdens SIM
zelf data aan onder meer mediatechnoloog
Joey van der Bie (HvA), die de relatie tussen
sport, gezondheid en emotie onderzoekt.
De studenten leggen met een track-app
rennend een opgegeven parcours af door
de stad en geven voor aanvang en na afloop
van het hardlopen aan hoe ze zich voelen.
Van der Bie koppelt de opgegeven emotie
aan de gemeten versnelling, oriëntatie en
de lengte en het gewicht van de studenten.

Hij hoopt zo te doorgronden hoe mensen ‘lekker’ lopen en wanneer ze daar blij van worden.
Hartog: ‘Met de city run maken we studenten
bewust van open data. Zo realiseren ze zich dat
die eindeloze hoeveelheid cijfertjes informatie
vertegenwoordigt die niet vanzelf ontstaat, maar
door mensen wordt aangeleverd.’
Ook zorgt het project voor verbinding tussen studenten en de stad. Voor de eerstejaars
HvA’ers, van wie zeventig tot tachtig procent
niet in Amsterdam woont, vormt SIM een kennismaking met de stad.
Bovendien doet de HvA gaandeweg ervaring
op met onderwijsvernieuwing. Inschrijving, in-

‘Het idee voor de app
moet wel commercieel
rendabel zijn’
structies en planning loopt via de site van SIM,
die via pc, tablet en smartphone bereikbaar is; er
komt geen handleiding of reader aan te pas. De
beoordeling van de duizenden studenten vindt
plaats in een afsluitend gesprek met de coaches
via Google Hangouts. En studenten spreken
hun coach gedurende de week in cafés, bij Artis,
in de OBA of waar dan ook, op tijden die hen
het beste uitkomen. Hartog: ‘Onderwijs wordt
steeds meer tijd- en plaats-onafhankelijk. Zo’n
project inspireert ons daarbij. Lesgeven hoeft
niet meer in een klaslokaal met een krijtje voor
een schoolbord.’ yyy
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Onbekend en onbemind
Burgers moeten zich van de overheid meer gaan bekommeren om hun zwakkere
medeburgers. Maar dat gaat niet vanzelf, en er is professionele bemiddeling bij nodig om
het contact voor beide kanten prettig te laten verlopen, volgens onderzoeker Femmianne
Bredewold. tekst Marieke Buijs / foto Joost van den Broek

H

aal jij wel eens boodschappen
voor je zwakbegaafde onderbuurman? Of maak je wel eens
een praatje met de zonderlinge
figuren die zich in de UB en het Atrium verschansen? De overheid hoopt van wel en doet
sinds het uitroepen van de participatiesamenleving een moreel appèl op weerbare Nederlanders
om zich te bekommeren voor de zwakkeren
in de maatschappij. Nu de zorg voor psychiatrisch patiënten en verstandelijk beperkten naar
gemeenten overgaat en wordt beknot, is het aan
buurtbewoners om hen van hulp en gezelschap
te voorzien. Maar gaat dat werken? Kun je wel
verwachten dat mensen omzien naar hun psychisch en verstandelijk beperkte medemens?
Femmianne Bredewold (34) deed vier jaar lang
onderzoek naar contact tussen mensen met een
verstandelijke of psychiatrische beperking en
hun buurtgenoten. Ze nam bijna vierhonderd
enquêtes af en interviewde nog eens honderd
mensen. Ook liep ze mee bij buurtprojecten
waar contact tussen mensen met en zonder
beperking wordt gearrangeerd. 10 januari
promoveerde ze op de resultaten. De participatiesamenleving blijkt allerminst spontaan te
ontstaan: twee derde van de bevolking groet z’n
beperkte medemens niet eens, laat staan dat ze
op de koffie gaan of zorgtaken vervullen. Bredewold: ‘Met de vermaatschappelijking van de
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zorg en de aankomende bezuinigingen vrees
ik dat mensen met een beperking in isolement
raken en ontvankelijker zijn voor mensen die
het niet goed met ze voorhebben en dat ze zo
ten prooi vallen aan pesterijen en uitbuiting.’ Ze
worden bijvoorbeeld verleid andermans auto
op hun naam te zetten en draaien vervolgens op
voor de wegenbelasting en boetes.
Wat is het verschil tussen de mensen die
wel en geen contact hebben met mensen met een beperking?
‘Mensen die weleens een praatje maken of
boodschappen voor iemand doen, hebben vaak
al ervaring met zwakkere mensen. Ze hebben

‘Het merendeel van
de bevolking groet z’n
beperkte medemens niet’
iemand in de familie met een psychiatrische
stoornis of werken in de zorg. Onbekend maakt
onbemind, zo blijkt ook uit mijn interviews met
mensen die geen contact zoeken. Zij weten niet
hoe ze mensen met een beperking tegemoet
moeten treden, zijn bang dat iemand gaat
gillen, ineens fysiek toenadering zoekt of juist
agressief wordt.’

Toch verwacht de overheid dat buurtgenoten meehelpen in de zorg voor de
zwakkeren. Hoe werkt dat concreet?
‘Het wetsvoorstel daarover is nu in behandeling,
dus de concrete uitwerking is nog vaag. Maar in
de Wet maatschappelijke ondersteuning en in
toespraken als de troonrede wordt een moreel
beroep gedaan op ons, weerbare burgers, om
zorg te dragen voor de zwakkeren in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te
doen of mantelzorg te bieden. Vanaf 2015 gaat
de begeleiding en zorg voor mensen met een beperking over naar gemeenten en dat gaat gepaard
met flinke bezuinigingen. De beddencapaciteit in
de geestelijke gezondheidszorg en de verstandelijk-gehandicaptensector wordt teruggedrongen,
waardoor mensen met een beperking vaker in
reguliere woningen in de wijk komen te wonen.
Daarnaast kijken cliënt en gemeenteambtenaar
tijdens het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’
samen welke zorg familie, maar ook buren,
kerkgenoten en andere niet-familiaire contacten
kunnen bieden. Er wordt een dringend beroep
gedaan op die informele zorg, vóór er professionele zorg wordt ingezet. Ik ben bang dat dat
problemen oplevert. Uit mijn onderzoek blijken
mensen met en zonder beperking contact alleen
als positief te ervaren als het begrensd en oppervlakkig is: een praatje maken bij de bakker, of de
interactie bij een koffietent waar mensen met een

Arnol Kox, de ‘Straatpredikant’ van Eindhoven, verkondigt het woord van God (2012)

beperking werken. Bij onbegrensd en intensiever
contact blijkt de relatie onevenwichtig, waarbij de
persoon met een beperking vaak de ontvangende
partij is. Dat wringt bij hem of haar en benauwt
de andere partij.’
een praatje bij de bakker lijkt weinig voor
te stellen. Is dat contact waardevol?
‘Voor mensen met een beperking maakt dat
groot verschil. Ik sprak bijvoorbeeld een man
met een psychiatrische achtergrond die vertelde
dat het z’n dag maakt als hij wordt gegroet op
straat. Hij heeft het gevoel niet gezien te worden
en door zo’n onbenullig ‘goedendag’ voelt hij zich
erkend. Ik deed mijn onderzoek in een Zwolse
wijk. Veel mensen met een beperking vertelden daar ook over het Chinese restaurant in de
buurt, waar ze een lolly kregen en een praatje
konden maken. Dat is belangrijk als je verder
weinig interactie hebt met anderen. Maar ook
voor mensen zonder beperking blijkt het contact
waardevol. In interviews gaven zij aan het fijn
te vinden iemand te spreken die eerlijk is, geen
façade ophoudt en bij wie ze het gevoel hadden

die façade zelf ook te kunnen laten zakken.’
Waar vrees je voor, nu juist intensiever
contact en zorg wordt verwacht van
buren?
‘Mensen met een beperking hebben vaak niet
het sociale vermogen positief contact tot stand
te brengen, omdat ze sociale grenzen uit het oog
verliezen. Een buurvrouw biedt bijvoorbeeld een

‘Mensen met een
beperking verliezen sociale
grenzen vaak uit het oog’
lift aan naar het ziekenhuis en wordt vervolgens
gezien als gratis taxiservice. Dat schrikt af en zo
raken mensen met een beperking in isolement.
Dan vormen zij een makkelijke prooi voor
onwelwillende mensen die hen misbruiken of
treiteren. Dat gebeurt nu al. Meer dan de helft
van de mensen met een verstandelijke beperking
die ik volgde heeft daar weleens mee van doen

gehad. Ze worden ingeschakeld om drugs te
vervoeren, zetten hun handtekening onder een
ongunstig energiecontract, lenen geld uit dat ze
nooit terugkrijgen of vallen ten prooi aan een
loverboy. Ik ben bang dat dat vaker zal gebeuren
als ze formele zorg kwijtraken en het niet lukt
positieve relaties op te bouwen in de buurt.’
Wat stel je voor?
‘Het is een beetje tegen de stroming van de
bezuinigingen in, maar een van mijn aanbevelingen is het contact tussen mensen met een beperking en hun weerbare medemens toch door
professionals in goede banen te laten leiden. Bijvoorbeeld door training in sociale vaardigheid
voor mensen met een beperking, door welzijnswerkers te laten bemiddelen in het contact en
door begeleid-werkplekken in stand te houden.
Juist omdat uit mijn onderzoek blijkt dat die
oppervlakkige contacten het stigma doorbreken
en de drempel verlagen voor verder informeel
contact. De verstandelijk beperkte buurman bij
wie je je fiets laat repareren, groet je ook sneller
als je hem bij de visboer tegenkomt.’ yyy
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opinie

Geen extra tentamentijd
voor dyslexie
Dyslectische studenten moeten geen extra tentamentijd
meer krijgen voor tentamens, vindt Han van der Maas.
illustratie Marc Kolle

E

xtra tentamentijd wordt vaak verdedigd met het idee dat iemand met een
ernstige psychische functiebeperking
zeer intelligent kan zijn. Dit idee
volgt uit de populaire maar omstreden g-theorie
van intelligentie. Intelligentie wordt hierin opgevat als een onveranderlijke aangeboren bron van
alle cognitieve vaardigheden. In deze theorie is
het denkbaar dat iemand lijdt aan bijvoorbeeld
dyslexie, dyscalculie en aandachtsstoornissen en
toch hyperintelligent is.
In moderne theorieën van intelligentie is algemene intelligentie daarentegen een index of optelsom
van een groot aantal cognitieve vaardigheden. In
deze theorieën verlagen psychische functiebeperkingen de intelligentie per definitie. Net zoals je
geen topatleet bent met een slecht uithoudingsvermogen, zwakke knieën of ernstige faalangst. Je
bent dan eenvoudig een mindere atleet en je krijgt
geen half uur voorsprong bij de marathon.
luIHeID
Het is mij onduidelijk waarop de speciale status van
dyslexie in tentamenregelingen nu eigenlijk berust.
Het is heel goed vol te houden dat een slecht
werkgeheugen een erfelijke neuropsychologische
functiebeperking is. Het is goed denkbaar dat dit
bij sommigen de zwakste schakel is, wat betekent
dat als ze deze stoornis niet hadden, ze aanzienlijk
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beter zouden presteren in het onderwijs.
Er zijn ook wetenschappers die beweren dat
motivational deficiency disorder (luiheid) een
erfelijke neuropsychologische functiebeperking
is. Misschien hebben deze studenten wel recht
op aangepaste collegetijden (na elf uur), extra

Dijkgraaf

Jonge conservatieven
tentamenmogelijkheden en speciale opdrachten
die niet al te veel werk zijn.
Over de behandelbaarheid van dyslexie zijn de
meningen verdeeld, maar uiteindelijk zijn er
maar twee opties. Als dyslexie behandelbaar is,
dan moet deze stoornis behandeld zijn voordat
de student aan zijn of haar studie begint. Daar
is alle tijd voor: ernstige taalverwerkingsproblemen worden al vroeg in het onderwijs gedetecteerd. Maar als dyslexie onbehandelbaar blijkt
te zijn, in die mate dat makkelijkere tentamens

‘Je kunt ook geen topatleet
zijn met zwakke knieën of
ernstige faalangst’
noodzakelijk zijn, dan is een studie in het hoger
onderwijs waarschijnlijk niet de beste keuze.
Extra tentamentijd in het geval van dyslexie
wordt soms verdedigd met het argument dat
lezen en schrijven niet de vaardigheden zijn die
getoetst worden in het betreffende tentamen.
Idealiter meet een test slechts één vaardigheid.
Een tentamen meet echter altijd algemene denkvaardigheden (zoals logisch redeneren, concentratievermogen, geheugen en leesvaardigheid).
Ook als een tentamen overdreven lange en ingewikkelde teksten bevat die nadelig uitpakken
voor dyslectici, is extra tentamentijd een rare
oplossing. De docent moet gewoon een beter
tentamen maken met kortere en goed leesbare
teksten. Dat is zo moeilijk ook niet. In bijna alle
gevallen vereisen tentamens slechts een niveau
van lees- en schrijfvaardigheden dat al vroeg op
de middelbare school bereikt hoort te zijn.
DYSLEXIE OP DIPLOMA
Ook het idee dat iemand met wat extra tijd even

goed kan presteren als zijn medestudenten bevreemdt mij. Accuratesse en snelheid zijn twee
kanten van dezelfde medaille. Ook hier biedt
de sport vele voorbeelden. Met een prachtig
uitgevoerde maar erg slome passeerbeweging ga
je het niet ver schoppen. Met meer tijd presteert
iedereen beter, gegeven dat hij of zij nog niet
aan het plafond van de test zit. Extra tentamentijd maakt het tentamen evident eenvoudiger.
Het is hierbij ook van belang dat het hoger
onderwijs opleidt tot beroepen waar lezen en
schrijven onderdeel zijn van complexe multidimensionale vaardigheden die onder tijdsdruk
moeten kunnen worden uitgevoerd. Een dyslectische therapeut krijgt niet voor elke patiënt een
half uur extra, omdat hij de diagnostische rapportages niet zo snel kan lezen en de promovendus krijgt geen extra halfjaar voor de promotie.
Ik vind dan ook dat opleidingen die studenten
laten slagen met extra tentamentijd dit op de
diploma’s moeten vermelden.
Mijn bezwaren tegen extra maatregelen voor
studenten met functiestoornissen betreffen met
nadruk alleen het tentamen. Ik hoop van harte
dat de behandeling van dyslexie steeds verder
verbetert. De dyslectische student mag een behandeling of bijles volgen, extra oefenen zo veel
hij wil. De universiteit of hogeschool moet dit
zelfs faciliteren, dat valt onder het toegankelijkheidsbelang. De atleet mag ook extra trainen en
knieoperaties ondergaan, maar de wedstrijd is
de wedstrijd, het tentamen is het tentamen.
Het lijkt me kortom als student onverstandig een
beroep te doen op dit soort tentamenregelingen.
Maar nog beter is het als het hoger onderwijs helemaal geen extra tentamentijd meer aanbiedt. yyy
Han van der Maas is hoogleraar psychologische
methodenleer en directeur van de Graduate
School of Psychology aan de UvA.

‘Wie op zijn twintigste geen revolutionair is, heeft
geen hart. Wie het op zijn veertigste nog is, heeft
geen verstand.’ In vele varianten zien we deze woorden terug in de geschiedenis. Als politieke waarheid
lijkt de uitspraak nog steeds relevant. Jongeren zijn
overwegend links en progressief, ouderen rechts en
conservatief. En dat is niet verrassend. Nieuwkomers
in de samenleving moeten hun positie nog verwerven en kunnen hun voordeel doel met veranderende
omstandigheden. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Ouderen daarentegen hebben veel tijd geïnvesteerd
in hun huidige positie en hebben er dus belang bij de
status quo te handhaven.
Hoe anders is het in de academische wereld. Het is
mijn ervaring dat in de regel studenten behoudender
zijn dan de oude garde. Dat jonge conservatisme bestrijkt een breed terrein, van vakkenroosters en verhuizingen tot de fusie van bètafaculteiten. Waarom
dat vasthouden aan het oude vertrouwde?
Goed begrijpen doe ik het niet, maar hier is een
mogelijke verklaring. Veranderingen op de universiteiten gaan sneller dan in de maatschappij, zeker in
Nederland. De afgelopen decennia is er een eindeloze reeks maatregelen, herschikkingen en ombuigingen over ons heen gestort, zowel van binnen als
van buiten. Het is ieder jaar revolutie.
Deze permanente omwenteling heeft twee effecten.
Voor de ouderen onder ons is verandering gewoon
geworden. We weten niet beter en zijn er langzamerhand de (financiële) voordelen van gaan inzien.
Sterker nog, in een geval van sociaal darwinisme zijn
de overlevenden bedreven geraakt in het spel van
nieuwe initiatieven en bijbehorende startsubsidies.
Wat de nieuwkomers betreft, die kruipen net uit hun
eitje. In een serieus geval van ‘inprenting’ zien studenten de universiteit van nu als een vast gegeven.
Ze gaan ervan uit dat het nooit anders is geweest en
schrikken als de vanzelfsprekende volgende verandering zich aandient. De barricades op! Tegen de
permanente revolutie! yyy Robbert Dijkgraaf
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Online sappelen
Internet is vergeven van de zelfgeknutselde webshops. Maar wat leveren ze de eigenaren
eigenlijk op? Jesse Weltevreden onderzocht het. tekst Kirsten Dorrestijn / illustratie Pascal Tieman

E

en webshop opzetten is populair onder ondernemers, maar de overgrote
meerderheid kan er geen volwaardig
inkomen uit halen. Dat blijkt uit
een onderzoek dat lector online ondernemen
Jesse Weltevreden van de Hogeschool van
Amsterdam samen met Marktplaats Zakelijk en
zeventien experts uitvoerde. In het kader van
het onderzoeksprogramma Shopping2020 enquêteerden zij 500 webwinkeliers. De hoeveelheid tijd die in de online onderneming wordt
gestoken, blijkt cruciaal voor het succes.
Het aantal Nederlandse webshops is tussen 2009 en 2013 met 108 procent gegroeid.
De meerderheid van de webwinkels is een
eenmanszaak. Weltevreden: ‘Een webshop
oprichten is makkelijk en de
ondernemersrisico’s
zijn laag. Je hoeft
geen pand
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te huren, geen machines aan te schaffen, geen
personeel in dienst te nemen, het kan gewoon
vanuit huis. Maar het aandeel dat er veel winst
mee maakt is klein.’
Bijna de helft van alle ondernemers heeft een

Na vier jaar is het meren
deel van de webshops
alweer uit de lucht
omzet van minder dan 10.000 euro per jaar.
Meer dan tachtig procent heeft er nooit een
modaal inkomen aan verdiend. Van de parttime
webondernemers heeft 38 procent zelfs nog
nooit winst gemaakt.
‘De meeste webshops worden opgezet door mensen die daarnaast een gezin, baan of studie hebben’, verklaart Weltevreden. ‘Zij vinden

het gewoon leuk om erbij te doen en zijn blij
met de paar tientjes of paar honderd euro die
ze er per maand uit halen. Een grote groep
bestaat uit huisvrouwen die naast de zorg voor
een gezin al dan niet zelfgemaakte producten
verkoopt. Ook relatief veel studenten worden
webondernemer. Ik merk het ook hier op
de Hogeschool. Studenten zetten tijdens
hun studie een online winkel op en als
die succesvol blijkt te zijn, gaan ze
ermee door. Sommige studenten
maken er zelfs hun werk van.’
PuSH-FACToreN
Zo’n 20 procent van
alle webshops heeft
één eigenaar die
fulltime met
het bedrijf

bezig is.
Maar ook
deze fulltimers
verdienen er
lang niet allemaal
een dikke boterham mee: 28 procent
realiseert minder dan
10.000 euro omzet per jaar.
Weltevreden: ‘Zij moeten
wel een uitkering hebben of
een partner die hen financieel
ondersteunt, want bij een omzet
van minder dan 10.000 euro zit je
onder het bijstandsniveau.’ Een deel
van de fulltime ondernemers heeft
meer succes: 40 procent maakt een
omzet van 10.000 tot 50.000 euro, 32
procent heeft een omzet van 50.000
euro of meer.
De geringe winst die de webondernemers
over het algemeen maken is een belangrijke reden voor de grote dynamiek onder de webwinkels. Na vier jaar is 59 procent van de webshops
alweer uit de lucht.
‘De motivatie waarmee de webshop wordt
opgezet heeft invloed op het succes. De parttime webwinkeliers zijn vaak vanuit een hobby

begonnen, terwijl bij de fulltime
ondernemers push-factoren een grotere
rol spelen. Zij waren relatief vaak ontslagen, werkloos of wilden niet meer voor een
baas werken. Zij willen een goedlopend eigen
bedrijf opbouwen, dat is iets anders dan een
bijverdienste of hobby. Bij webwinkels geldt net
als bij andere soorten bedrijven dat een heldere
visie en investering van tijd en geld cruciaal zijn
voor het succes.’
Ondanks de sombere financiële resultaten hebben de meeste webwinkeliers geen plannen om

Twee derde van de
webondernemers heeft
interesse in een fysieke
winkelruimte
te stoppen. Vooral verkopers van baby-artikelen
zien hun toekomst positief in. Ook lukt het
webondernemers in elektronica en accessoires relatief vaak om een modaal inkomen te
verdienen. Kleding- en modewinkeliers hebben
daarentegen vaak moeite om winst te maken.
oFFlINe VerKooP
De Hogeschool van Amsterdam en Seinpost
Adviesbureau hebben in opdracht van het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de Kamer
van Koophandel de vestigingsbehoeften van 350
webwinkels in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat
twee derde van de webondernemers interesse
heeft in eigen winkelruimte. 43 procent van hen

ziet wel iets
in een
shop-inshop, 38
procent in een
eigen fysieke
winkel en 35
procent in een
pop-up store. Uit
het onderzoek
blijkt ook dat de
combinatie van
online en offline verkoop omzetverhogend werkt.
Weltevreden: ‘Klanten van webshops hebben
vaak toch ook behoefte om bij een fysieke
winkel binnen te kunnen stappen. Als webondernemer kun je op die manier de dienstverlening verbeteren. Bovendien trek je ook een
nieuwe doelgroep.’
De interesse van webwinkeliers in een fysieke
winkel biedt kansen om de leegstand in winkelgebieden terug te dringen en een gevarieerder
aanbod in de winkelstraten te bieden, stelt Weltevreden. ‘Een eigen winkelruimte huren kost
zo een paar duizend euro per maand, dus dat is
voor de meeste kleine webwinkeliers geen optie.
Maar tegenwoordig zijn er nieuwe winkelconcepten die goedkopere mogelijkheden bieden.
In Eindhoven is BOQZ daar een voorbeeld van.
Dat is een winkel met daarin 275 kubussen die
ondernemers voor relatief weinig geld kunnen
huren om hun spullen in uit te stallen.’ yyy

Op 27 maart organiseert de Hogeschool van Amsterdam een seminar waarbij de resultaten van het onderzoek over de vestigingsvoorkeuren van webwinkels
worden gepresenteerd. Vertegenwoordigers van
vastgoedeigenaren en gemeenten zullen hun visie
op het onderzoek geven en er zullen praktijkcases
voorbijkomen. Kijk voor meer informatie en om je aan
te melden op: carem.hva.nl/event/webwinkels
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lAAT Je SPeelGoeD STAAN
Als er nog levende televisienostalgie is, dan is het wel Sesamstraat. Telkens wanneer het programma van zender of
uitzendtijdstip verandert of er karakters verdwijnen of bijkomen, is het land in rep en roer. Zo ook twee weken geleden,
toen de makers aankondigden Sesamstraat in te korten van
25 tot 15 minuten en drie hoofdpersonages aan te wijzen:
Tommie, Ieniemienie en Pino. Er werd een Facebookprotestpagina geopend en ook op Twitter ontketende het
nieuws een storm van protest. Sesamstraateindredacteur Ajé

Boschhuizen verdedigde zich in NRC door te stellen dat de
spanningsboog van kleuters simpelweg niet groot genoeg is
voor een uitzending van 25 minuten. Maar dat mocht niet
baten, de protesten hielden aan.
Hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving Patti Valkenburg
stelde tegenover het Algemeen Dagblad: ‘Vanaf een jaar of 6
hebben kinderen meer behoefte aan complexere programma’s met meer ingewikkelde verhaallijnen. De kinderen
van nu zijn intelligenter dan die van 40 jaar geleden’,

tekst Henk Strikkers / foto Leendert Jansen

Sesamstraat is niet langer het populairste kinderprogramma voor kinderen tussen 3 en 7. Uit onderzoek van de
UvA blijkt dat Dora en Diego zowel bij jongens als meisjes
de onbetwiste nummer één is. Valkenburg: ‘In de basisschoolleeftijd gaan meisjes en jongens zich meer onderscheiden. Maar Dora is een meisje met jongensachtige
trekken. Ze is schattig én gaat op avontuur. Daardoor is ze
bij veel kinderen geliefd.’ yyy

objectief

Niet lijden voor de kunst
Van 30 januari tot en met 5 februari is de jaarlijkse Poëzieweek. Een mooi moment voor
filosofiestudent Lieke Marsman om haar tweede dichtbundel De eerste letter uit te brengen,
waarin ze dicht over angst en liefde. tekst Yannick Fritschy / foto’s Roger Cremers

B
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ij het uitkomen van haar eerste
bundel zei ze in Folia dat ‘iedereen
weet dat je van poëzie niet kunt leven.’
Ruim drie jaar later weet filosofiestudent Lieke Marsman (23, geen familie van) haar
gedichten toch aardig aan de man te brengen.
Vlak voor de Poëzieweek is haar tweede bundel
uitgekomen, De eerste letter, waarin Marsman
onder andere dicht over haar periode van angstaanvallen. Dankzij haar alom geprezen debuut
Wat ik mijzelf graag voorhoud heeft ze over
media-aandacht niet te klagen. ‘Ik hou er eigenlijk niet zo van om in de spotlights te staan, maar
de laatste tijd geef ik best veel interviews. En in
de Poëzieweek ga ik met een aantal Nederlandse
en Vlaamse dichters door België toeren, waar we
onze gedichten op allerlei plekken gaan voordragen,’ vertelt Marsman. ‘Vooral ons bezoek aan
een gevangenis lijkt me erg spannend. Ik ben heel
benieuwd hoe de gevangenen zullen reageren.’

je nog iets doen met je studie?
‘Mijn gedichten gaan nog steeds niet over
filosofie, maar ik schrijf de laatste tijd wel veel
essayachtige stukken voor het literair tijdschrift
Tirade. Daarin behandel ik vaak filosofische
onderwerpen. Ik ben dan ook van plan om me
meer toe te leggen op het schrijven van essays.
Verder heb ik de droom om ooit een roman te

Kom je nog wel een beetje aan studeren
toe?
‘Ik moet nog een masterscriptie schrijven, maar
dat ligt nu even stil. Ik kijk er wel naar uit om afgestudeerd te zijn. Eerst zag ik daar tegenop, omdat
ik niet goed wist wat ik daarna zou moeten doen.
Nu merk ik dat ik met schrijven best ver kom; ik
heb eigenlijk niet eens tijd voor andere dingen.’

en een rol als Dichter des Vaderlands? Is
dat niet wat voor jou?
‘Nee, dat lijkt me dan weer niets. Ik vind het
moeilijk om mijn mening over de actualiteit in
poëzie weer te geven, dat doe ik liever in proza.
Gedichten die ik in opdracht schrijf, zijn ook
vaak mijn slechtste gedichten. Ik dicht veel
liever over mijn gevoelens en gedachten.’

In het vorige Folia-interview grapte je
dat je filosofie studeert voor het geld. Ga

Dat blijkt ook uit je nieuwe bundel, met
gedichten over angst en liefde. Had je
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‘Als ik een aanval krijg
raak ik niet meer in
paniek, maar wacht ik
rustig totdat die overgaat’

die thema’s van tevoren al in gedachten?
‘Niet echt, het zijn onderwerpen waar ik de
laatste jaren veel over gedicht heb. Ik heb wel
geprobeerd een opbouw in de bundel te verwerken, met eerst gedichten over angst en daarna
over liefde. Vaak lopen de thema’s echter
door elkaar. Want ook in de liefde
ken ik angst en in periodes van
angst heb ik juist heel
sterke liefdesgevoelens ontwikkeld.’

schrijven, maar daarvoor moet ik nog een hoop
leren. Zowel op het gebied van levenservaring
als in schrijfkwaliteit.’
Daarover
gaat ook het
gedicht ‘liefde in
tijden van eenzaamheid’, waarin je zegt: ‘in
tijden van eenzaamheid kan iets
wat helemaal geen liefde is opeens veel
weg hebben van een gevoel dat groter
in je groeit, dat is weliswaar verwarrend,
maar dat maakt het geen liefde.’

‘Ja, ik denk dat iedereen dat
gevoel kent. Als je je slecht
voelt, en iemand doet iets liefs
voor je, dan voel je dat veel
sterker dan normaal.’

‘Dat niet, ik denk ook niet dat je hiervan helemaal kunt herstellen. Ik ben er nu wel volledig
aan gewend. Als ik een aanval krijg raak ik niet
meer in paniek, maar wacht ik rustig totdat
die overgaat.’

Je hebt in de periode dat
je angstaanvallen had
geen gedichten geschreven. Dacht je dat je dichtcarrière voorbij was?
‘Integendeel, ik liep al tijdens
de angstperiode rond met het
idee om er later over te
gaan dichten. Ik had
ook voortdurend
een regel in mijn
hoofd: ‘Als het
woord angst met
de eerste letter
van het alfabet
begon, in iedere
taal.’ Die regel
heb ik uiteindelijk
in het titelgedicht
‘De eerste letter’
verwerkt. Het was
natuurlijk een zware
periode, maar gek
genoeg vond ik het
ook fascinerend wat er
met mezelf gebeurde. Ik
was helemaal niet depressief, maar juist ontzettend
trots dat ik me er zo dapper
doorheen sloeg. Dat betekent trouwens niet dat ik de
angstaanvallen bewust opzocht;
ik ben faliekant tegen “lijden voor
de kunst”.

Soms gebruik je die regels in je hoofd
om je Tirade-blog te vullen. Zoals ‘de
koeien hoe ze daar liggen het lijken net
leeuwen’. Zit daar een gedachte achter
of is het een vorm van gemakzucht?
‘Het is deels gemakzucht, maar ik doe het vooral
omdat ik het bij anderen ontzettend leuk vind
om te lezen. Het fijne aan Tirade is dat alles
daar geoorloofd is. In mijn blog probeer ik dus
allerlei dingen uit, soms schrijf ik een column
over iets actueels, dan weer een serie ongeordende aantekeningen.’

Ben je nu weer helemaal
hersteld?

In een andere blog haal je een gedicht
aan dat je als kind schreef en dat je nu

Sommige gedichten zijn serieus, andere
juist luchtig, zoals: ‘Ik had acht maanden
een relatie met je, maar ik was al die tijd
lesbisch./ Ik bleef in je buurt, want je
beste vriendin was zo knap./ Sorry.’ Kies
je bewust voor die afwisseling?

‘Dichten over dromen
voelt een beetje als
valsspelen’
‘Het gedicht dat je aanhaalt is eigenlijk toevallig ontstaan, naar aanleiding van een gesprek
met de persoon die ik hier toespreek. Het is een
parodie op een gedicht, of eigenlijk zelfs een
parodie op een parodie. Ik denk nooit van tevoren na over de precieze vorm van een gedicht,
meestal heb ik een paar regels in mijn hoofd en
vul ik die vervolgens aan.’
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De Poëzieweek in Amsterdam

30 januari Gedichtendag. Onder andere een dichtersmarathon
in Perdu (Kloveniersburgwal 86). Aanvang 19:45 uur, entree
10 euro, 5 euro voor studenten. Reserveren via perdu.nl.
1 februari Opening expositie Dichters in Beeld in café Eijlders
(Korte Leidsedwarsstraat 47). Aanvang 17:30 uur, entree gratis.
5 februari Gedichtenbal. Feestelijke afsluiting van
de poëzieweek in De Brakke Grond (Nes 45). Met

vreselijk slecht vindt. Heb je al spijt van
je eerste bundel?
‘Nee, nog niet in ieder geval. Ik merk wel dat
mijn stijl inmiddels is veranderd, toen was het
allemaal wat meer prozaïsch, een soort parlando.
Maar ik schaam me absoluut niet voor mijn
eerdere werk en ik denk ook niet dat dat snel
zal gebeuren.’
In veel van je gedichten beschrijf je
je dromen. Hecht je veel waarde aan
dromen?
‘Eigenlijk vind ik het altijd een beetje stom om
over dromen te dichten. Het voelt een beetje als
valsspelen, omdat je niets hoeft te doen
voor die droombeelden. Je krijgt ze
’s nachts gewoon aangereikt. Dat
geldt voor andere gedachten
misschien ook, maar voor
dromen nog meer.’
Haal je ook inspiratie uit andere
dichters?
‘Absoluut, ik lees
ontzettend veel poëzie
van anderen. Het is
niet zo dat ik daar iets
concreets uit overneem,
zoals een beeld of een
stijlfiguur. Ik merk vooral dat
het lezen van poëzie me helpt
om in de dichtmodus te komen.
Het zorgt ervoor dat de stroom van
honderden gedachten die ik heb in
een soort trechter terechtkomt, zodat ik
er vervolgens mee aan de slag kan. Een
Nederlandse dichter die ik heel goed
vind is bijvoorbeeld Esther Jansma,
een van de eerste dichters van wie
ik poëzie ging lezen. Anneke
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onder andere de prijsuitreiking van de Turing Nationale
Gedichtenwedstrijd. Aanvang 20:30 uur, entree gratis.
Reserveren viawintertuin.nl.
6 februari Lieke Marsman bespreekt haar nieuwe bundel in
boekhandel van Rossum (Beethovenstraat 32). Aanvang 20:00
uur, entree gratis.
Volledig programma op poezieweek.com

Brassinga vind ik ook prachtig, met name haar
gedicht ‘De goede afloop’.’
Wat vind je zo goed aan die dichters?
‘Dat vind ik een vreselijke vraag! Hun gedichten
raken me gewoon, zoals een muzieknummer je
zomaar kan raken.’
Jij leest dus veel poëzie, de rest van
Nederland niet. ook studenten lezen
tegenwoordig heel weinig poëzie. Hoe
komt dat?
‘Ja, verschrikkelijk vind ik dat. In Amsterdam
heb je een soort
elitegroep
die

elk debat, elke tentoonstelling en iedere lezing
bezoekt, maar poëzieavonden slaan ze gek
genoeg over. Ik weet niet goed hoe dat komt.
Een van de oorzaken is misschien dat er ontzettend veel poëzie op de markt komt, waardoor
mensen door de bomen het bos niet meer zien.
Een andere oorzaak is waarschijnlijk onwetendheid. Veel mensen denken dat er maar twee
soorten poëzie zijn: enerzijds de hoogdravende
gedichten uit de klassieke canon, anderzijds de
flauwe rijmpjes. Terwijl er zoveel tussenin zit.’
Poëzie heeft ook gewoon een suf
imago. Zou het helpen als poëzie een
wat moderner jasje krijgt?
‘Ik hou zelf niet zo van het oppimpen van poëzie, met poetry slams en dergelijke. Wel heb ik
de Van Oorschot-app, maar daarop zijn gewoon
gedichten te lezen. Je moet voor gedichten ook
de tijd nemen, vaak zijn ze niet in een keer
te doorzien.’
Wat moet er volgens jou dan wel
gebeuren?
‘Het zou helpen als mensen worden gestimuleerd om zelf gedichten te ontdekken, in plaats
van het opgelegd te krijgen. Dat begint al op
school; laat kinderen zelf maar eens een gedicht
opzoeken dat ze mooi vinden, ongeacht van wie
het is. Dingen zijn altijd leuker als je ze zelf hebt
ontdekt, dat is een soort egocentrische eigenschap die ieder mens heeft. Je moet gewoon één
keer geraakt worden door een gedicht, dan ga je
daarna vanzelf meer lezen. Wie weet zorgt mijn
bundel daarvoor, ik hoop het.’ yyy

De eerste letter
Uitgeverij Van Oorschot
€ 14,50

passie

Dagboek
JAN BoTMAN (58, informatiespecialist bij de HvA-bibliotheek) vertrouwt zijn gevoelens al veertig jaar aan zijn dagboek toe.
‘Op mijn zeventiende ben ik mijn dagboek begonnen. Ik ben altijd een binnenvetter geweest.
Door te schrijven kon ik mijn emoties ergens
kwijt. Vroeger schreef ik meerdere keren per
week. Tegenwoordig nog maar één keer, meestal op mijn vaste schrijfavond: dinsdag. Maar
dan wel meteen vier pagina’s, van onder tot
boven volgepend. Iets als de politiek behandel
ik niet snel. Alleen gebeurtenissen in mijn omgeving en mijn gevoelens daarover. Schrijvend
geef ik zo mijn visie op de dingen. Bijvoorbeeld

over de spanningen in mijn relatie. In mijn
dagboek kan ik weerwoord geven, waar me
dat in het echte leven niet lukt. Vroeger las ik
vaak dingen terug. Soms was dat best gênant.
Bijvoorbeeld een brief die ik als verliefde twintiger naar een meisje had gestuurd. Mijn vrouw
heb ik ook weleens iets laten lezen. Maar haar
reactie was niet wat ik ervan verwacht had.
Dat doe ik tegenwoordig niet meer. Natuurlijk
droom ik er wel van dat het na mijn dood zal
worden uitgegeven. Ik heb ook weleens een

deel omgewerkt en aangeboden bij een uitgever. Die had geen belangstelling. Wel heb ik
twee boeken over filosofie uitgegeven. Het dagboek is daarvoor een goede training geweest.
De discipline om regelmatig te schrijven haal
ik helemaal uit mezelf. Ik geniet er ook erg van.
Op vakantie schrijf ik elke dag. Dat is dan echt
een uur voor mezelf. Voor mij is het essentieel.
Het geeft me houvast. Ik heb het gevoel dat het
leven anders tussen mijn vingers door glipt.’ yyy
tekst Clara van de Wiel / foto Fred van Diem
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Folia maakt
kennis...

Ritalin op de hersenontwikkeling:

mannen van 23 t/m 40 jaar oud met een vermoeden op ADHD,
maar die hiervoor nooit eerder behandeld zijn geweest
.
Geen wachttijden voor diagnostiek en vergoeding bij deelname aan de
studie.

...met Sam

Neem voor een korte ADHD screening of informatie over het onderzoek
contact op met: Cheima Bouziane (arts-onderzoeker) via e-mail:
c.bouziane@amc.nl of bel: 06-11259786.

Quax

voorzitter
Centrale Studentenraad
ePOD-FOLIO.indd 2

22-01-14 10:00

Woensdag 29 januari tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 30 januari terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

5 februari • Jaap Winter
bestuursvoorzitter VU

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam
Amsterdam FM.nl de stem van de hoofdstad
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Dropbox is one of the fastest growing startups in the world. We have a
service that touches over 200 million users in over 200 countries. WeÕ re
building the next great technology company and are looking for world-class
graduate talent from all backgrounds to develop our operations
internationally.

Ben jij de Beste
studentondernemer
van amsterdam?

At DropboxÕ s European Office in Dublin, youÕ ll have the opportunity to join
a talented team of Dropboxers and hit the ground running with a singular
focus: to use technology to simplify the lives of people everywhere. You
may have a background in social science, history, modern languages,
finance, or engineering; weÕ re looking for great people from all
disciplinesÉ if you have a passion for technology, then we want to hear
from you!

Doe mee aan de Amsterdamse Student Ondernemersprijs 2014 en maak kans op prijzen als advies op maat,
media aandacht en een reis naar Silicon Valley.

meld je vóór 1 maart aan via www.asop.nl

initiatiefnemer

mediapartner

partners

	
  

Learn More: http://dropbox.com/jobs

overigens
Overigens staat in het teken van Science in Transition (SiT), een beweging van wetenschappers die ontevreden zijn over het functioneren van
hun vakgebied. Ze maken zich zorgen over publicatiedruk, de ondemocratische aard van de wetenschap, het aanzien dat wetenschappers
genieten en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. Deze week een stelling opgebouwd uit de aanbevelingen van SiT.

Zowel bij fundamenteel als toegepast onderzoek moet
de maatschappij meehelpen bij het vaststellen van
onderzoeksprioriteiten.

Marcel levi
decaan faculteit geneeskunde
‘Helemaal mee eens. Nu wordt de onderzoeksagenda exclusief vastgesteld door wetenschappelijke instituten, terwijl de maatschappij betaalt.
Dat is raar. Maar die inspraak vormgeven is niet
eenvoudig. Bij de Maag Lever Darm Stichting
mocht het publiek vorig jaar stemmen om te
bepalen welk van twee geselecteerde onderzoeksvoorstellen gesubsidieerd zou worden. Ik
vond dat sympathiek – de stichting is immers
een collectebusfonds – maar het pakte niet goed
uit. Het verwerd tot een soort Ajax-Feyenoordstrijd tussen de Amsterdamse en Rotterdamse
onderzoekers, waarbij de site zelfs gehackt
werd. Bij ons klinisch onderzoek organiseren
we bijeenkomsten om de relevante vragen voor
patiënten en artsen te achterhalen. Dat bevalt,
maar gebeurt nu slechts ad hoc.
In andere disciplines is het moeilijker de betrokkenen te identificeren en aan te spreken. Maar
ook als je het gedachtegoed van Kant bestudeert, moet je uitleggen waarom dat zinvol is
voor de maatschappij. Dat nut hoeft niet heel
direct te zijn; niet alles hoeft toegepast te zijn.
Maar ‘kennis om de kennis’ is onvoldoende
motivering voor publiek onderzoeksgeld.’

Beate roessler
hoogleraar wijsbegeerte
‘Ik vind het overdreven dat Folia zo veel aandacht
besteedt aan SiT. Zij leveren volgens mij vooral
populistische kritiek op ‘de wetenschap’, alsof
dat één ding is en je daar globaal iets over kunt
zeggen. Ook hun idee over democratisering lijkt
een beetje goedkoop. Ze schrijven bijvoorbeeld
dat de geesteswetenschappen veel resultaten
opleveren ‘waar niemand op zit te wachten.’ Ik
word daar zenuwachtig van. Waar zit niemand op
te wachten? Op onderzoek naar Kant, Plato of de
verlichting? Als democratisering betekent dat alleen onderzoek met direct maatschappelijke relevantie financiering krijgt, ben ik daar fel op tegen.
Wel vind ik het belangrijk dat wetenschappers, en
dus ook geesteswetenschappers, uitleggen waar
de indirecte waarde van hun onderzoek in zit: te
begrijpen waar wij vandaan komen, bijvoorbeeld.
Momenteel bepalen vooral de politiek, NWO,
en het bedrijfsleven welk onderzoek gefinancierd wordt en leggen zij een groot deel vast in
strategieën, plannen en programma’s. Ook dat
is niet goed. De universiteit moet autonomie
terugkrijgen en ruimte houden voor creativiteit
en spannend nieuw onderzoek dat juist buiten
de plannen en strategieën kan vallen.’

rick Kwekkeboom
lector community care
‘Eens. Wetenschappers zijn vaak sceptisch over
de waarde van het oordeel van ‘leken’, maar
ik vind dat je de terechte vragen en kanttekeningen van burgers bij het onderzoek dat met
publiek geld wordt uitgevoerd serieus moet
nemen. Het is niet mijn bedoeling onderzoeksgeld te verdelen op basis van het aantal likes op
Facebook, anders wint onderzoek met gegarandeerd rendement als werkzame medicijnen
of protheses uit de 3D-printer het altijd van
fundamenteel onderzoek. Maar wetenschappers
hebben soms toch een houding van: ‘Men heeft
ooit besloten dat ik belangrijk ben,’ en ik vind er
niets verkeerd aan dat wij opgeroepen worden stil te staan bij de zin van ons onderzoek.
Om die inspraak vorm te geven kan NWO bijvoorbeeld een voorlopige versie van zijn meerjarenstrategie online kunnen zetten voor feedback
van geïnteresseerde lezers en die kanttekeningen
meenemen in een definitieve versie. Als lector ben
ik voor mijn onderzoek financieel afhankelijk van
gemeenten, zorginstellingen of verzekeraars en
dus gedwongen stil te staan bij hun vragen. Als ik
merk dat mensen gebaat zijn bij mijn onderzoek,
ben ik daar ook echt trots op.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Henk Strikkers

CereS HeeFT WATer
Op de enige dwergplaneet van
ons zonnestelsel, Ceres, is water
gevonden. Dat schrijft een internationale ploeg van sterrenkundigen in het tijdschrift Nature.
Ceres is een planetoïde met een
oppervlak ter grootte van India
en stond tijdens het onderzoek
op 300 miljoen kilometer van de
afstand. Ceres heeft waarschijnlijk
een mantel van ijs en laat per uur
ongeveer 21 ton aan water in de
vorm van stoom los.

NIeuWe DolFijNeNSoorT
oNTDeKT
In de Braziliaanse rivier Araguia
is een nieuw soort rivierdolfijnen
ontdekt. De Araguiadolfijn heeft een
puntige snavel met scherpe tanden
en is de eerste nieuwe rivierdolfijn
die sinds de Eerste Wereldoorlog
is ontdekt. Dit schrijft een groep
wetenschappers onder leiding van de
Braziliaanse bioloog Tomas Hrbek
deze week in het tijdschrift Plos ONE.
In de rivier zijn ongeveer duizend
Araguiadolfijnen aanwezig.
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eINDe FACeBooK IN ZICHT
Wetenschappers van de Amerikaanse
University of Princeton voorspellen
dat 80 procent van de huidige Facebookgebruikers het sociale medium
tussen 2015 en 2017 zal verlaten. Dit
doen ze op basis van modellen die tot
op dit moment vooral in epidemiologie gangbaar zijn. ‘Ideas, like diseases,
have been shown to spread infectiously
between people before eventually dying
out’, aldus de onderzoekers.

MeDIA

PrAKTISCH

SCHuIMFoNTeIN BIerFleSJe
VerKlAArD
Onderzoekers van de Universidad Carlos III
de Madrid hebben voor het eerst verklaard
waarom je bier schuimt als je op de hals van
het flesje tikt. Door die beweging delen de
bubbels in je bier zich op in kleinere belletjes. De belletjes stijgen naar de oppervlakte
en dan ontstaat er net zoals bij een atoombom een paddenstoelwolk: de oorzaak van
de bieroverstroming. Dankzij dit onderzoek
kan ook beter worden voorspeld hoeveel gas
er bij vulkaanuitbarstingen vrij zal komen.

VleKVrije KleDING
Nooit meer kleren wassen omdat er
vieze vlekken in zitten: volgens onderzoekers van de Harvard University zou
dat zomaar de toekomst kunnen zijn.
Zij hebben een vlekafstotende coating
gemaakt die op kleding gebruikt kan
worden. De coating is geïnspireerd op
een vleesetende plant die een waterlaagje op zijn bladen opslaat, waardoor
insecten van zijn bladen afglijden en
in zijn mond belanden. Het laagje voor
kleding is gemaakt van siliciumoxide.
Maar er is nog wel een probleem: het
laagje ademt niet.

Benmiloud

promoties
DoNDerDAG 30/01
10.00 uur: Elsa Casimiro – Sociologie

Cape Verdeans in Cova da Moura, Portugal, an EthnoHistorical Account of their Destinies and Legacies.
(Agnietenkapel)

14.00 uur: Moniek van de Luijtgaarde –
Geneeskunde

Starting Renal Replacement Therapy in End-stage Renal
Disease Patients. (Agnietenkapel)

VrijDAG 31/01
10.00 uur: Catherine Hankins – Geneeskunde

HIV Prevention Policy and Programme Planning: What Can
Mathematical Modelling Contribute? (Agnietenkapel)

11.00 uur: Susanne Reinartz – Geneeskunde

Clinical Characterization of Allergic Sensitization Patterns
and the Role of Mucosal Dendritic Cells. (Aula)

12.00 uur: Raoul Kloppenborg – Geneeskunde
Through the Looking Glass. Risk Factors, Radiological
Hallmarks and Cognitive Function in Cerebral Small Vessel
Disease. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Peter van Stralen – Informatica

Applications of Scenarios in Early Embedded System Design
Space Exploration. (Aula)

14.00 uur: Anneloes Bohte – Geneeskunde
Quantitative Imaging of Liver Fat and Fibrosis.
(Agnietenkapel)

DINSDAG 4/02
14.00 uur: Kees Breunesse –
Communicatiewetenschap

‘Losgemaakt uit de verdrukking’. Opiniejournalistiek rond de
scheiding van Noord en Zuid 1828-1832. (Agnietenkapel)

WoeNSDAG 5/02
14.00 uur: Wilma Keesman – Nederlands

De eindeloze stad. Troje en Trojaanse oorsprongsmythen
in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden.
(Agnietenkapel)

oratie
DoNDerDAG 30/01
16.00 uur: Joost Keurentjes – Plantengenetica
To Reap What is Sown; the Eminent Need for Quantitative
Genetics in Modern Breeding. (Aula)

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda.

hora est

Kees Breunesse
Communicatiewetenschap
4 februari, 14:00 uur, Agnietenkapel

‘Begonnen in 1990, nu afgerond’
Bevinding: ‘Ik heb onderzocht hoe kranten in de
Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden tussen 1828
en 1832 berichtten over de
oplopende spanningen in
het koninkrijk. In het noorden opereerden de kritische kranten allemaal
op eigen houtje, terwijl er tussen de zuidelijke
kranten veel werd samengewerkt. Door het oprichten van een Unie lukte het de kranten daar
veel beter het verzet tegen de koning te organiseren. In het noorden slaagden de kranten daar
niet in. Hoewel zij ook gezamenlijke belangen
hadden, zoals een grotere persvrijheid, wisten
zij geen blok te vormen en gingen ze daardoor
uiteindelijk een voor een ten onder.’
leuk: ‘Ik kwam in archieven waar ik anders
nooit zou komen, in zowel Nederland als in
België. Mijn boek komt daar waarschijnlijk
ook uit, want mijn uitgever opereert ook
in Vlaanderen.’
Moeilijk: ‘Het is moeilijk om het waarheidsgehalte van de kranten vast te stellen. Over
dezelfde gebeurtenissen wordt op verschillende plaatsen vaak heel anders bericht. Door
veel kranten met elkaar te vergelijken en ook
briefwisselingen te bekijken, lukte het me toch
een reconstructie te maken. En onderzoek
doen is mooi, maar het is ook eenzaam werk.
Ik ben in 1990 begonnen. Na vijf jaar ben ik
gestopt en is mijn werk lang blijven liggen.
Vorig jaar maart heb ik het weer opgepakt
en in sneltreinvaart afgemaakt. Dat lukt me
vooral door de belangrijke steun van mijn
begeleiders.’ yyy Sunny de Blok

Vreemdgaan
Een op de drie scheidingen wordt veroorzaakt
door Facebook. Kan onze generatie beter met het
medium omgaan? We lezen en worden gelezen,
we kijken en worden bekeken. De hele dag door.
Noem Facebook oppervlakkig, noem het betekenisloos. Maar als je eenmaal een serieuze relatie
begint met een van je Facebookvrienden is het een
ander verhaal. Als twee mensen van elkaar houden,
is niks zomaar oppervlakkig of betekenisloos meer.
Het begint al bij de relatie-status. Hoe serieus
twee mensen over elkaar zijn wordt snel duidelijk wanneer een van de twee een relatie-verzoek
stuurt. En als de ander door privacy-instellingen
helemaal geen toestemming hoeft te geven, staat
het paginagroot aangekondigd nog voor de ander
beseft Facebook-trouw te hebben beloofd. Want je
kunt maanden verkering hebben, pas als potentiële
scharrels via Facebook afgeschrikt worden, is het
officieel. En als een van de twee daar paniekerig op
reageert of tegen vrienden – of nog erger: scharrels
– gaat zeggen dat het van de ander moest, doet die
ander er verstandig aan die relatiestatus héél snel
weer aan te passen naar ‘vrijgezel.’
Ik ben niet het jaloerse type, en van Facebook heb
ik in mijn relatie nooit veel last gehad. Tot ik sushi
voor ons bestelde op zijn computer, per ongeluk de
verkeerde letter intikte en een hele lijst aan Facebook-links naar sexy schaarsgeklede foto’s van mijn
beste vriendin te zien kreeg. Oeps. Zijn verklaring:
‘Ik kijk met mijn vrienden gewoon naar mooie
vrouwen op Facebook en daar vallen commentaren
bij, ja. Jouw beste vriendin is toch ook ontzettend
lekker? Het betekent helemaal niks.’ Nu sta ik voor
een dilemma. Als een Facebook-status zo veel betekent, waarom is consequent loeren naar vrouwen
op Facebook dan iets anders dan op een verjaardagsfeestje met je vrienden in een hoek gaan staan
en bespreken in welke standjes mijn beste vriendin
het lekkerst zou zijn? Betekenisloos? Ik weet het
niet. Wat denken jullie? yyy Hadjar Benmiloud

FoliaMagazine

29

Student met politiek instinct
Deze week in Folia maakt kennis: de voorzitter van de Centrale
Studentenraad van de UvA Sam Quax. ‘Hij doet enorm veel tegelijk,
maar dat geeft hem energie.’
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

S

am Quax is een politiek dier pur sang:
als voorzitter van de centrale studentenraad (CSR) en van de gemeenschappelijke vergadering (gv) van de
CSR en de COR leidde hij vorige maand de nu
al roemruchte vergadering over de Amsterdam Faculty of Science (AFS). Toen het op een
stemming over de AFS aankwam – de term lijkt
inmiddels publicitair in de ban gedaan – moest
ook Sam met de billen bloot: hij stemde tegen.
Maar de gv, zo besliste Sam, ging niet eerder
over tot stemming dan nadat een afwezig gv-lid
dat bekendstaat als tegenstander van de AFS
de vergadering was binnengehaald om een
mogelijke tegenstem uit te brengen. Het verliep
allemaal helemaal volgens de regels, maar het
getuigde ook van politiek instinct. Hoe teleurgesteld UvA-bestuurders na afloop van de AFSvergadering ook waren, in de wandelgangen gaf
men wel toe dat Quax dossierkennis heeft en het
politiek handwerk beheerst.
En helemaal vreemd is dat niet. Sam Quax
(Alkmaar, 1991) heeft op 23-jarige leeftijd al een
respectabele staat van politieke dienst. In 2009,
het jaar dat hij achttien jaar werd en dus stemrecht kreeg, bemoeide hij zich direct al met de
lokale politiek: hij was gemeenteraadskandidaat
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voor de lokale partij Hart voor Langedijk/D66.
In die hoedanigheid schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma en was hij nauw betrokken
bij de campagne. Het jaar erop werd hij tijdens
het voorjaarscongres van de Jonge Democraten
(JD), de jongerentak van D66, verkozen tot
‘secretaris politiek’ van het landelijk JD-bestuur.
Weer een jaar later zat hij in het bestuur van de

‘Sam weet wanneer je
iemand diep in de ogen
moet kijken’
Amsterdamse afdeling van de JD. Daarna lonkte
het Binnenhof: Sam ging stage lopen bij de
Eerste Kamer-fractie van D66.
O ja, er moest ook nog gestudeerd worden.
Het werd rechten, maar – minpuntje – door
alle politieke besognes is hij inmiddels zo’n vijf
jaar bezig, en zijn bachelor heeft hij nog niet
gehaald, want ook aan de UvA was er politiek
werk aan de winkel. Sam nam zitting in de facultaire studentenraad van de rechtenfaculteit –
waar hij halverwege al weer uitstapte omdat hij
het te druk had met de politiek. Zijn raadslid-

maatschap was te lastig te combineren met zijn
werk voor de JD. Dit collegejaar is hij namens
studentenpartij Mei voorzitter van de CSR.
D66-partijgenoot en kompaan Reinier van
Dantzig noemt Sam ‘een politiek talent, enthousiast en inhoudelijk heel sterk’. Samen liepen ze
stage bij de Senaatsfractie van D66. Daar werd
al duidelijk dat Sam weet hoe je politiek moet
bedrijven, vertelt Reinier: ‘Hij dook gelijk in het
pensioendossier. Ik heb hem daar alleen maar
op slimmigheidjes kunnen betrappen. Hij weet
wanneer je kwesties hard moet spelen, maar
ook wanneer je je opponent eerst eens diep in
de ogen moet kijken of samen een kop koffie
moet gaan drinken. Hij doet inderdaad enorm
veel dingen tegelijk, maar dat geeft hem denk ik
energie. Al die dingen wil hij bovendien zo goed
mogelijk doen: het werk is pas af als de missie
is volbracht. Zodoende heeft hij een drukke
agenda en niet altijd tijd om te studeren. Hij wil
zijn talent ontwikkelen en dan is de collegebank
soms niet het juiste middel. Wat niet wil zeggen
dat hij zijn studie niet afmaakt. Dat denk ik juist
wel, maar op een moment dat hij er klaar voor
is.’ Wellicht breekt dat moment dit jaar aan. In
ieder geval staat Sam niet op de D66-lijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen.

Folia maakt
kennis
‘Serieus en met een groot gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid,’ zo wordt
Sam omschreven door Asva-voorzitter Esther
Crabbendam. ‘Ik denk ook dat hij zich vanuit
díe verantwoordelijkheid politiek engageert.’
Wat haar in heden en verleden aan Sam is
opgevallen – de twee kennen elkaar al sinds
ze samen op het Murmellius Gymnasium in
Alkmaar zaten – is zijn ‘ronde aanpak’ van
dossiers. Esther: ‘Wat ik van hem zie is dat hij
als voorzitter zijn raadsleden allemaal de kans
geeft hun zegje over een dossier te dossier te
doen. Hij zal over een dossier nooit zomaar een
toezegging doen aan de Asva zonder dat hij alle
leden van zijn eigen raad heeft geconsulteerd.
Daarom kent hij op den duur alle facetten van
een dossier en daardoor weet hij ook waar nog
onderhandelingsruimte zit. Met de juridische
kennis die hij inmiddels heeft weet hij die ook te
benutten. Ik denk dat hij na het CSR-voorzitterschap er eerst voor zal zorgen dat hij zijn studie
afmaakt. Of hij daarna de politiek weer in zal
gaan? Hij is een supergoed jurist. Ik denk dat hij
als jurist de politiek in zal gaan.’ yyy

Folia Radio zendt op 29 januari een interview uit met Sam
Quax. Aan de orde zullen komen zijn voorzitterschap van
de CSR en van de gemeenschappelijke vergadering, het
Amsterdam Bèta Cluster, de(verhuizing van)de rechtenfaculteit en D66. Te beluisteren via Amsterdam FM, in de
ether op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen 16.00
en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug te luisteren
via foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag
15.00 uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl
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(advertenties)

Tijd
om je...
...punt
te maken

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van onze collega

Gerd Baumann
Gerd’s bijdrage aan de antropologie werd wereldwijd erkend,
en zijn studenten konden rekenen op zijn warme belangstelling
en begeleiding. We zullen hem missen en zijn intellectuele
nalatenschap koesteren.

Universiteit van Amsterdam,
Afdeling Sociologie en Antropologie
Prof. dr. J.C. Rath

Op zoek naar een leuke voetbalvereniging?
Kom eens kijken bij ons of train een keer mee!
T.O.S.-Actief
Sportpark Middenmeer, Radioweg 63
020 6928314 / info@tos-actief.nl / www.tos-actief.nl

Amsterdam Institute for Social Science Research
Prof. Dr. Anita Hardon
Graduate School of Social Sciences
Prof. Dr. Mark Rutgers

FLOOR AGENDA

KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.FLOOR.HVA.NL
SPREEKUUR INFORMATIESPECIALISTEN
Iedere maandag en donderdag
Van 15.00 -17.00 uur
Weet je niet waar je het zoeken moet? Heb
je vragen over databanken, literatuuronderzoek, bronvermelding of RefWorks? Dan kun
je langsgaan bij het inloopspreekuur van de
informatiespecialisten in de bibliotheek van
het Kohnstammhuis op de eerste verdieping.
PRESENTATIE ONDERZOEKSRESULTATEN
DIVERSITEIT EN STUDIESUCCES
Dinsdag 11 februari, van 15.00 -17.00 uur
Op dinsdag 11 februari vindt bij FLOOR de eindpresentatie van de onderzoeksresultaten over
‘diversiteit en studiesucces’ plaats. Het Lectoraat
HRM van het Domein Economie en Management
voerde de afgelopen drie jaren gesprekken met

CREATING TOMORROW

25 docententeams over het thema. Tijdens deze
middag zullen de onderzoekers de resultaten
van de gesprekken met docenten toelichten,
zal rector Huib de Jong zijn visie geven op de
uitkomsten van het rapport en geven enkele
docenten van de HvA hun reactie op de uitkomsten. Alle aanwezigen ontvangen de publicatie.
Na afloop is er een borrel.
GEDICHTENDAG ‘VERWONDERING’
30 januari
Op 30 januari is het gedichtendag en begint
tevens de Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen. Die duurt tot 5 februari. Ook bij FLOOR
besteden wij aandacht aan gedichten en poëzie
met als thema Verwondering. Hoe? Laat je
verrassen door gedichten op onverwachte
plekken… Zie ook www.poezieweek.com

illustratie Denise van Leeuwen
In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Een lucht zonder spreeuwen
Deel 13 Waarin mijn vader een snijplank
stukslaat op mijn moeders gezicht

‘Z

e verzamelen hier aan het
einde van de middag,’ zei Hafid.
‘Waarom vliegen ze naar deze
plek? Ieder jaar weer.’ Hij klakte
bewonderend met zijn tong. ‘En na een paar
dagen zijn ze weg. Zomaar.’ Hij parkeerde en
lachte naar me.
‘Ik blijf niet slapen, Hafid. Ik wil straks naar
mijn kamer.’
‘Ik weet het, jongen, ik weet het.’ Hij wist dat ik
Saadia niet kon uitstaan. ‘Kom, we gaan eten.
Leggen we de jonge witte sardines van de markt
op de balkonbarbecue en maken we ondertussen een tomaat-uisalade.’
De aanwezigheid van Saadia was niet ondragelijk omdat ze Hafids auto molde of vanwege
haar andere vernielingsacties. De sterke afkeer
die ik had, was de dag nadat vader ons huis
verliet en niet meer terugkwam mijn geest binnengedrongen. Iedereen had kunnen zien hoe
ze Hafid kleineerde.
Op mijn kamer maakte ik huiswerk. Het school-

jaar was een paar weken oud en ik had voorgenomen de laatste twee havojaren serieus aan
te pakken. Roos en ik hadden een afspraak: na
ons eindexamen in Amsterdam studeren en op
kamers gaan. De muziek op de radio werd onderbroken door een nieuwsbericht. De nieuwslezer las met bevende stem zijn tekst. Er was een
vliegtuig in een New Yorkse toren gevlogen. Het
was de eerste keer dat ik van de Twin Towers
hoorde. Na het bericht werd een muzieknummer opgezet: ‘If I Ruled the World’ van Nas.
In de huiskamer sprak mijn vader met harde
stem. Ik legde mijn pen neer en liep naar de
woonkamer. Hij hield een houten snijplankje vast.
Hij trilde. Mijn moeder stond tegenover hem.
Zij was van steen. ‘Hoer. Je bent een hoer,’ zei hij
luid. ‘Daar blijven.’ Vader wees met het plankje
mijn kant op. ‘Waag het dichterbij te komen.’ ‘Laat
hem met rust, man,’ zei mijn moeder. Mijn ouders
noemden elkaar man of vrouw. Iets wat tot dat
moment normaal was. Ik gebruikte voor hen ook
een naamloze aanspreekvorm: yemma en wewwa.
De kinderen en anderen werden bij naam genoemd. Toen moeder daar ‘man’ zei, leek het alsof
ze tegen een vreemde sprak. Niet haar echtgenoot.
‘Wat zei je, hoerenkind?’ schreeuwde hij uit en

sloeg het plankje tegen de zijkant van moeders
gezicht. Ze viel op de grond. Roerloos. Een afgebroken stuk snijplank lag naast haar. De televisie
stond aan. Uit een toren kwam rook. Het drama
op beeld en in de huiskamer drong niet tot mij
door, want ik dacht: wat een prachtig heldere
dag in New York. Vader keek naar het handvat,
dat hij stevig vasthield. Langzaam kwam hij
mijn kant op en liep voorbij. Naar buiten.
De volgende dag zat Hafid bij ons op de bank.
Op zijn zwarte pantalon zaten gele vlekken.
Saadia had over al zijn broeken bleekmiddel gegoten. Mijn vader had in de moskee geslapen. De
imam bracht oom Hafid op de hoogte en vroeg
of hij bij ons thuis poolshoogte kon nemen. Hij
zat voorovergebogen. Zijn armen op zijn bovenbenen. Hij probeerde de bleekplekken onder de
mouwen van zijn leren jas te verbergen.
We stapten uit de auto en liepen naar zijn flat.
‘Kijk,’ zei Hafid. Ik keek omhoog. Een lucht zonder
spreeuwen. ‘Ze zijn vertrokken.’ yyy Alie Boudount
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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HvA Floorkoor

DT Innovatielabmarkt

Het Floorkoor is op zoek naar versterking. Studenten,
medewerkers en zelfs mensen zonder connectie met
de HvA zijn van harte welkom. In de jaren negentig
kende het HvA-koor hoogtijdagen, maar de laatste
jaren nam het animo af. Vorig jaar is het Floorkoor
opgericht om die lege plek in te vullen. Het koor zingt
onder meer nummers van Adele en U2. Donderdag 6 februari is de eerstvolgende repetitie van 16:30 tot 18:00 uur op de negende verdieping van
het Kohnstammhuis. Zangervaring is niet van belang en aanmelden kan
via aanmelder.nl/floorkoor.

Donderdag 23 januari vond in de Leeuwenburg de Innovatielabmarkt plaats. Daar presenteerden studenten
die in het Innovatielab werkten hun resultaat. Onder
meer het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium en een aantal kleine bedrijven stelden de studenten
een half jaar geleden voor een probleem, waar de studenten een oplossing voor bedachten. In de Leeuwenburg werden onder
meer een katapult voor drones, een zuinige waterpomp en een kantelende
hoogslaper gepresenteerd. Die laatste inventie zal snel in China op de
markt worden gebracht.

SIS Evaluatie

HvA Meer

Frank van Vree, decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, presenteerde 21 januari
zijn onderzoek naar de malaise rond het studenteninformatiesysteem (SIS). Zijn belangrijkste conclusies
zijn dat het project met ongelooflijke naïviteit tegemoet
is getreden, er een gebrek aan kennis binnen besturen
was en de werelden van onderwijs en ICT te veel gescheiden waren. De
oorspronkelijke doelen zijn volgens de commissie-Van Vree nog niet
gehaald. Van Vree gaat spoedig om tafel met de UvA-HvA-bestuurders en
de verschillende medezeggenschapsorganen.

De HvA heeft meer eerstejaarsstudenten aan zich
gebonden. Het aantal eerstejaars groeide dit jaar met
acht procent naar 12.054. Landelijk is eenzelfde trend
te zien, al is de toename relatief gezien kleiner. Er
begonnen ruim 106.000 studenten dit jaar aan een
hbo-opleiding, bijna 6 procent meer dan vorig jaar.
Ook dit jaar heeft de studie commerciële economie weer de meeste eerstejaarsstudenten weten aan te trekken. Er zijn in 2013/2014 maar liefst 876
nieuwe eerstejaars begonnen. Dat is echter het laagste aantal inschrijvers
sinds 2005.

DMR Veiling

DOO Kohnstammconcert

voor Zuid-Afrika

eerstejaars

Zeven CMV-studenten zullen eind februari naar
Pretoria en Zuid-Afrika reizen om vrijwilligerswerk
te verrichten. Dat zal plaatsvinden in het kader van de
organisatie Reckoning. Voorwaarde voor deelname is
dat de studenten 1600 euro fundraisen. Daartoe organiseren zij een veiling waarop onder meer kleding, een
3D-versie van jezelf en een camera geveild zal worden. De veiling vindt
op dinsdag 4 februari van 16.15 uur tot 18.00 uur plaats in het Muller Lulofshuis aan de Wibautstraat. De veiling zal volledig digitaal plaatsvinden,
geld meenemen is overbodig.

Op dinsdag 4 februari wordt in de Kohnstammzaal
weer een gratis lunchconcert gegeven door ZeFive.
Dat ensemble bestaat uit Sarah Assmann (barokhobo),
Nienke Vermeulen (barokhobo), Inga Maria Klaucke
(barokfagot) en Alexandra Nepomnyashchaya (klavecimbel). De vier leden van ZeFive speelden individueel
onder meer bij de Nederlandse Bach Vereniging, het Amsterdam Baroque
Orchestra, het European Union Baroque Orchestra en de Academy of
Ancient Music. Het concert begint om 13:00 uur in het Kohnstammhuis.
Aanmelden kan via hva.nl/kohnstammconcert.

DMCI Taalblog

DEM Bijlesproject

Lisette Hilhorst, Paul van der Bijl en Machteld Bijl (alle
drie docenten Media, Informatie en Communicatie
aan de HvA) hebben sinds twee weken een taalweblog.
Op ikzegookmaarwat.nl geven ze de ruimte aan hun
liefde voor taal en bespreken ze taalkennis en grappige
taalervaringen. Ze schreven al onder meer over de
herkomst van het woord aanpielemozen en een student die in een paper
zijn docent rickrollde. De drie MIC-docenten hopen met hun blog de taalliefde en -kennis van studenten aan te wakkeren en te vergroten.

Alumni van de DEM-opleidingen hebben onder de
noemer Maatjesproject een bijlesproject opgezet. Leider
Sergio Dankerlui wil eerstejaars- en tweedejaarsstudenten en langstudeerders helpen bij het behalen van hun
vakken. Voorwaarde voor student-docenten is dat zij minimaal een 7,5 haalden voor de onderwijseenheid en vijf
weken lang minimaal 3,5 uur per week beschikbaar zijn. Het project start in
april 2014 en geïnteresseerden kunnen zich melden bij s.dankerlui@hva.nl.
Studenten die graag bijles willen kunnen zich ook op dit mailadres melden.
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prikbord UvA
Allard Pierson Museum

De Krim

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

APM NIA

Wie iets wil zien van de Krim, het Russische schiereiland aan de Zwarte Zee, hoeft niet per se naar Sotsji
af te reizen. Op 7 februari gaat in het Allard Pierson
Museum namelijk de tentoonstelling De Krim. Goud
en geheimen van de Zwarte Zee van start. De tentoonstelling, met veel bruiklenen uit het Museum van de
Historische Schatten in Kiev, onthult de schoonheid en geheimen van de
uiteenlopende volkeren die de afgelopen duizend jaar, elk met hun eigen
cultuur, deze vruchtbare regio bevolkten. Locatie: Oude Turfmarkt 127.

Interim-conservator Winfred van de Put van het
Allard Pierson Museum wordt per 1 juni de nieuwe
directeur van het Nederlands Instituut Athene (NIA),
een van de Nederlandse wetenschappelijke instituten
in het buitenland die worden bestuurd en gefinancierd door zes Nederlandse universiteiten. De UvA
is penvoerder van het NIA. Van de Put is gespecialiseerd in de Griekse
archeologie en heeft een breed netwerk in academische, maatschappelijke
en culturele sectoren. Van de Put volgt per 1 juni Christiane Tytgat op, die
met pensioen gaat.

FMG In

FEB Lorentz

memoriam

Fellow

Op 15 januari is op 60-jarige leeftijd de antropoloog
Gerd Baumann overleden. Hij was al geruime tijd ziek.
De afdelingsvoorzitters van de FMG roemen Gerd
Baumann om zijn inzet voor wetenschap en onderwijs.
‘Gerds bijdrage aan de antropologie werd wereldwijd
erkend en zijn studenten konden rekenen op zijn
warme belangstelling en begeleiding. We zullen hem missen en zijn intellectuele nalatenschap koesteren,’ laten ze weten. Op 25 januari heeft de
afscheidsbijeenkomst en aansluitend de crematie van Baumann plaatsgevonden in de Duitse stad Willich, net over de grens bij Venlo.

Cars Hommes, hoogleraar economische dynamica, is
benoemd tot Distinguished Lorentz Fellow 2014. Als
fellow gaat Hommes tien maanden lang interdisciplinair onderzoek doen naar voorspellende complexiteitsmodellen van economisch gedrag. De Distinguished
Lorentz Fellowship is een jaarlijkse onderscheiding
voor een wetenschapper die op unieke wijze een brug slaat tussen alfa-,
bèta- en gammawetenschappen. De prijs bestaat uit een residentieel
fellowship aan het NIAS, een internationale workshop aan het Lorentz
Center en een geldbedrag van 10.000 euro.

Acta Paradontologie

Studenten Masterdag

Universitair docent paradontologie Marja Laine heeft
de William J. Gies Award 2014 gewonnen voor haar
wetenschappelijke publicatie ‘Modeling Susceptibility
to Periodontitis’. Laine won de prijs in de categorie
Clinical Research. The International Association for
Dental Research (IADR) reikt deze prijs uit voor de
beste publicatie van het afgelopen jaar in de Journal of Dental Research
(JDR). De JDR is het hoogste gerankte blad voor originele wetenschappelijke artikelen in de tandheelkunde. De prijs wordt in juni 2014 in
Kaapstad uitgereikt.

Op 15 februari wordt er een Masterdag georganiseerd.
Op de Masterdag presenteren bijna alle UvA-masteropleidingen zich tijdens voorlichtingsbijeenkomsten.
Daarnaast kun je spreken met studenten, docenten of
studieadviseurs. Ook kun je op de informatiemarkt
terecht met vragen over inschrijven, collegegeldtarieven, studiefinanciering en huisvesting. Na elke bachelor is ten minste één
master zonder meer toegankelijk. Voor andere masters geldt een selectieprocedure of moet je al tijdens de bachelor bepaalde vakken hebben
gekozen. Meer info op uva.nl

Wetenschap Transfer

Spui25 Vertrek

Universiteitshoogleraar Louise Fresco wordt per 1 juli
voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen
UR (University & Research centre). Ze volgt Aalt
Dijkhuizen op, die op 1 maart afscheid neemt. Fresco
was sinds 2006 aan de UvA verbonden als universiteitshoogleraar. Voordat ze universiteitshoogleraar
werd, was zij onder meer adjunct-directeur van de FAO, de voedsel- en
landbouworganisatie van de VN. Fresco is dolenthousiast over haar
benoeming. ‘Wageningen gaat over de vragen die mij mijn hele leven hebben beziggehouden.’

Margot Dijkgraaf, boegbeeld van academisch cultureel
centrum Spui25, gaat de UvA verlaten. Ze wordt per
1 juni directeur van de Boekmanstichting, een kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Amsterdam.
Daar volgt zij Cas Smithuijsen op, die met pensioen
gaat. Zeven jaar geleden begon Dijkgraaf (53) met
Spui25, dat zij als directeur uitbouwde tot een bekend podium. Ze is
literatuurcritica bij NRC Handelsblad en publiceerde boeken over onder
andere Franse en Europese literatuur. Dit voorjaar verschijnt haar boek
over Hella S. Haasse.
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wasdom
Scheikunde
is net toneel
Tijn Docter
Leeftijd 41 (geboren op 25 april 1972)
Beroep Acteur, speelde onder meer in de televisieserie Levenslied, in de film Ik omhels je met
1000 armen en stond recent op de planken in de
voorstelling Familie.
Studie Scheikunde (UvA), Toneelacademie
Maastricht
Afgestudeerd 1998
Docent ‘Meneer Pijpers, de decaan met wie ik
mijn voortgangsgesprekken had. Toen ik hem in
mijn derde jaar vertelde dat ik overwoog om naar
de toneelschool te gaan, moedigde hij dat enorm
aan. Later is hij zelfs nog een paar keer komen
kijken toen ik in Amsterdam optrad.’
Locatie ‘Scheikunde werd gegeven op Roeterseiland, in een foeilelijk gebouw.’
Café ‘De Aas van Bokalen op de Keizersgracht en
De Doffer in de Runstraat, daar woonde ik vlakbij.’
Afknapper ‘Een kleintje dan. In een verslag
schreef ik een paar keer ‘dat brengt verschillende
problemen met zich’. Toen ik het terugkreeg, had
mijn docent er steeds met rode pen ‘mee’ achter
geschreven, iets wat taalkundig niet klopt. Ik vond
dat maar kortzichtig en taalongevoelig.’
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stage
Acteur Tijn Docter studeerde scheikunde, maar brak die
studie af voor de toneelschool. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘E

erst heb ik een halfjaar
ingeschreven gestaan bij
rechten. Dat was meer om
studiefinanciering te kunnen
ontvangen, want de studie bleek me niet te
liggen. Daarom besloot ik om iets te gaan
studeren wat ik echt leuk vond: scheikunde,
mijn favoriete vak op de middelbare school.
Ik was niet bezig met wat ik daar later mee
zou kunnen, maar het sloot wel mooi aan
op de droom die ik als klein ventje had om
uitvinder of verstrooide professor te worden.
Tijdens mijn studententijd raakte ik enthousiast over acteren. Ik zat bij een clubje
op mijn studentenvereniging, waarmee
we veel toneelspeelden. Op een gegeven
moment raadde een regisseur mij aan om
eens auditie te doen op de toneelschool
en te kijken waar het schip zou stranden.
Tot die tijd had ik nooit bedacht dat ik van
acteren mijn werk zou kunnen maken, maar
de toneelschool leek me wel wat en ik deed
auditie bij de Toneelacademie Maastricht.
Het was daar toen nog gebruikelijk dat in
het eerste jaar driekwart van de studenten
weer afviel, dus ik had er al rekening mee
gehouden dat ik daarna weer verder zou
gaan met scheikunde. Die beslissing heb ik
nooit hoeven maken: ik werd aangenomen
en was een van de gelukkigen die ook na het
eerste jaar door mocht. In mijn tweede jaar
begon ik verhaalstructuren te herkennen en
te begrijpen waarom bepaalde dingen wel of
niet werken op het toneel. Ik ontdekte dat
er een soort formule bestaat voor een goed
toneelstuk, iets waar de oude Grieken al mee
bezig waren. Je hebt bijvoorbeeld in ieder

stuk een crisis, gevolgd door een catharsis:
de loutering. Daarna de afwikkeling en de
epiloog. Ik vind het heel leuk om stukken te
analyseren en die structuur te herkennen. In
dat tweede jaar begon ik ook te zien dat bij
goede schrijvers bepaalde scènes altijd een
specifieke plek in het script hebben, bijvoorbeeld omdat het op dat moment nodig is dat
twee personen elkaar ontmoeten. Toneel lijkt
wat dat betreft op scheikunde. Het draait in
beide gevallen om de vraag wat er allemaal
kan gebeuren als je twee onbekenden bij
elkaar gooit. Het leukste van toneelspelen
vind ik om samen met mijn tegenspeler en
regisseur in zo’n goedgeschreven scène de
meest interessante reactie of ontmoeting
voor elkaar te krijgen.
In Amsterdam was ik al gewend geraakt aan
twee verschillende werelden. Ik ging om
met de introverte scheikundestudenten die
vaak nog bij hun ouders woonden en met
de bus naar de stad kwamen om college te
volgen. Bij het corps draaide het juist om
veel geschreeuw, lange nachten met bier en
toneelspelen. In Maastricht was het weer
een heel ander verhaal: iedereen vroeg zich
af of ze niet biseksueel waren, praatte alleen
maar over gevoelens en zat elkaar voortdurend te aaien en te masseren. Ik kon daar
helemaal niets mee, maar was zo blij dat ik
was aangenomen, dat ik het toch een feest
vond om er rond te mogen lopen. Al was het
wel een grote opluchting toen ik er in het
tweede jaar achterkwam dat er ook in toneel
een bepaalde logica toe te passen valt, dat er
letterlijk spelregels zijn die je kunt volgen en
dat het niet alleen maar om gevoel draait.’ yyy

Joram Verhoeven (24)
Studie Algemene sociale wetenschappen
Stage Amnesty International
Verdiensten geen
Sterren JJJJJ
‘Tijdens mijn stage bij Amnesty International was
alles wat voorbijkwam erg relevant: alles wat ik in
mijn bachelor had geleerd kon ik nu gebruiken in
de praktijk. Het is leerzaam om te ervaren hoe je
functioneert in een organisatie, dat is kennis die
je niet leert binnen de universiteit. Als projectassistent van mensenrechten in Nederland werkte ik
aan vijf projecten tegelijk. We lanceerden een fototentoonstelling, creëerden basiseducatie voor de
achterban, lieten de verklaring van mensenrechten tatoeëren – 7000 letters op 7000 lichamen – en
startten een videotheek voor Movies That Matter:
een soort IDFA, maar dan over mensenrechten.
Als stagiair hoor je hier geïnteresseerd te zijn in
discriminatie, sociale ongelijkheid en moet je veel
zin hebben om te organiseren. Ik ben hier ouderwets gekomen door te reageren op een vacature;
niet álle stages hoeven dus via via geregeld te worden. De werksfeer op kantoor was erg relaxed. Als
ik een uurtje eerder weg moest was dat geen probleem, zolang ik mijn werk maar afkreeg. Ik vond
het wel lastig om met veel verschillende mensen
afspraken te moeten maken: ik moest vaak vijf of
zes agenda’s naast elkaar leggen, bijna onmogelijk.
Als iemand op het laatste moment niet meer kon,
gingen er weer weken overheen. Het gaafste om
mee te maken was het protest tegen Poetin, toen
hij in april naar Nederland kwam. We haalden het
landelijk journaal.’ yyy Sunny de Blok
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voor de

Hoorcollege Oriëntatie actuariaat, econometrie en operationele research
door Hans van Ophem, woensdag 22 januari, 11.00 uur, Roeterseilandcomplex,
gebouw M. tekst en foto’s Sterre ten Houte de Lange
Aantal toehoorders ongeveer 150
Man-vrouw verhouding 80:20
Scrabbelwoorden plasticiteit, logaritmische
differentiatiepotentiaal, bèta-coëfficiënt

T

erwijl ik op het college zit te wachten,
hoor ik jongens bij de koffieautomaat
discussiëren of ze wel of niet in het
buitenland zullen gaan studeren. ‘Nee,
ik wil m’n studie in Nederland afmaken. Als ik dan
toch naar het buitenland ga, wil ik echt kunnen chillen.’ Ik ben benieuwd wat deze berekenende jongens
studeren. Aangezien het college dat ik zou volgen
niet door lijkt te gaan, loop ik achter de jongens aan
de collegezaal in. De vrolijke docent sluit achter mij
de deur en het tweede deel van het college begint.
Logaritmische lineaire vergelijkingen staan op de
sheets. Ze schijnen uitspraak te doen over de relatie
tussen inkomen en opleiding of ervaring. Ik ben in
een college econometrie beland: cijfers, statistieken,
formules, uitwerkingen. De docent, Hans van Ophem,
hupst van de ene naar de andere kant van het podium.
In de zaal klinkt een constant geroezemoes. Op sheet
vier staat ineens ‘opdracht 6.2.1.’ Die had ik niet zien
aankomen. Het geroezemoes zwelt aan. ‘Aangezien
ik verwacht dat jullie de syllabus zijn vergeten, zal ik
de opgave even op het bord schrijven,’ gniffelt Van
Ophem. Zonder zijn microfoon uit te zetten stapt hij
surveillerend de zaal door. ‘Ja, nu denk je: oei,’ grapt
hij tegen een student die op de eerste rij zit. ‘Maar als
ik het zometeen op het bord maak, ziet het er supervanzelfsprekend uit.’
Het laatste kwartier wordt er nog iets verteld over de
toepasbaarheid van de formules. Ondertussen worden
de tassen al ingepakt. Bij elke pauze die Van Ophem
laat vallen in zijn verhaal staan er mensen op. Herhaaldelijk moet hij zeggen dat het college nog niet afgelopen is, tot en met schreeuwen aan toe. Respect voor de
docent lijkt ver te zoeken – hoewel er wel interesse is
voor zijn uitleg, zo’n week voor het tentamen. yyy
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Dichter
Lieke Marsm
an
Niet mee

Rik van Woerdt
27, econometrie

‘Ik vind het vak een leuke afwisseling met de andere vakken. In
andere vakken krijg je abstracte
vaardigheden aangeleerd, terwijl
het bij dit vak veel meer om de
toepassing gaat. Doordat je hier
leert wat je kan met econometrie, word ik veel meer gemotiveerd voor de studie in
het algemeen.’

Marit Sloof

21, econometrie
‘Ik vond het een heel prettig college, omdat het zo gericht was op
het tentamen van volgende week.
De opdrachten die Van Ophem
tussen de uitleg door geeft zijn
nuttig, omdat je dan weet wat je
van het tentamen kunt verwachten. Bovendien heeft hij al zijn tijd gebruikt. Dat vind ik
fijn. Sommige docenten zijn na een uur klaar, dan heb je
het idee dat je voor niks bent gekomen.’

Dikran Bolte
20, econometrie

‘Ik vind het vak leuk, omdat het
heel praktisch is. Het college
van vandaag vond ik een beetje
saai. Het vak is sowieso makkelijker dan andere vakken,
maar vandaag was het wel erg
veel herhaling van de vorige les
maar ik kon de opdrachten die hij vandaag gaf nog niet
helemaal maken, dus ik weet wel wat ik moet leren voor
het tentamen.’
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de lezer
cultureel studentencentrum

agenda 29 jan - 4 feb

after live
theater, € 4

za

01
16:00

Stel, je gaat dood. Wat is
de mooiste herinnering
die je meeneemt naar de
hemel?
Regie: Marcos Rabello.
Reserveren: sta-toneel.nl

resource
curse

debate, free / € 5
Why is it that many
countries with plenty of
natural resources have
less economic growth?
I.c.w. SIB

kindgevangenen in israel

di

04
zo

20:00

26

wo

05
20:00

lecture, free / € 5
Over Palestijnse kinderen
die worden veroordeeld
in Israël.
Speakers: Salwa Duabis,
Gerard Horton.

CREA café
Het dagelijks geopende
CREA café is dé plek om
bij te praten na je college.
Ook voor een lekkere
lunch, geurige koffie en
goed bier. Kom ook eens
een drankje doen!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

In de rubriek ‘de lezer’ blikt wekelijks iemand terug op het vorige nummer.
Wil jij diegene een keer zijn? Meld je dan aan via redactie@folia.nl.

QuIrIeN euWe (22) PSyCHoloGIe (uVA)
uV
uVA)
‘Ik blader vaak in de Folia als ik in de UB zit, tussen het studeren door. Of ik een artikel ga lezen, hangt af van de kop en het beeldmateriaal. Deze cover nodigt bijvoorbeeld onmiddellijk uit tot lezen, ik vind het heel bijzonder dat zo’n Hollandse jongen moslim
is geworden. Zelf kan ik me moeilijk voorstellen dat je zoiets doet, maar ik vind
het wel bewonderenswaardig. Ook het artikel over speciaalbier spreekt me
direct aan. Het stuk over gamen trekt me dan weer totaal niet, evenals ‘Learning
Tomorrow is lekker aanpielemozen.’ Als ik zo’n onbegrijpelijke titel zie, blader ik
meteen door. Ik heb überhaupt niet zo veel met de opiniestukken, ik hou meer van
de interviews en reportages. Folia maakt kennis over onze rector magnificus
vind ik bijvoorbeeld interessant. Ik wist eerst niet eens of Dymph van
den Boom een man of een vrouw was, maar nu lees ik dat ze ontwikkelingspsychologie heeft gestudeerd, wat ook mijn specialisatie is. De
column van Alie Boudount lees ik niet. Ik vind het niet zo slim dat
Folia hier een vervolgverhaal plaatst, als je één deel hebt gemist ben
je meteen de draad kwijt. Bovendien mis ik mijn favoriete rubriek
Drift,, heerlijk om in de pauze over de seksuele uitspattingen van medestudenten te lezen. In het algemeen vind ik artikelen vooral leuk als
ze gaan over onderwerpen waar ik me zelf betrokken bij voel. Bestuurlijke kwesties spreken me niet zo aan, maar het is wel belangrijk dat Folia
daar aandacht aan besteedt.’ yyy tekst en foto Yannick Fritschy

deining
‘Ik hoop dat dit een belangrijk keerpunt is in de benadering van het probleem.’ Universitair psychologiedocent KAI JoNAS is blij met een onderzoek
waaruit blijkt dat homogeweld niet, zoals het
vooroordeel wil, met name door jonge allochtonen wordt gepleegd, in het Algemeen Dagblad.
‘Moeder breide zelf de overgooiers van Rood WitA, onze club, en ik speelde mijn eerste wedstrijd
op schoenen die ik van de zoon van de melkboer
had geleend.’ Alo-alumnus en gemeentelijk
hoofd sport HeNK SToKHoF leerde al vroeg
dat sport ‘overal goed voor’ is, in Het Parool.
‘Ik denk dat ik dan stop met mijn columns. Niet
met de crisis, want die vraagt ook om meer gedistantieerde wetenschappelijke reflectie.’ Hoogleraar en columnist eWAlD eNGeleN wil ‘de
herfst van zijn academische carrière’ besteden

aan een analyse van de dan voorbije crisis, in de
VPRO Gids.
‘Van de ambassade mag het volgens mij niet, maar
alle stagiairs doen het. Het is snel en goedkoop.’
Politicologiestudent MArIA VeGer neemt
ondanks de wijze raad van haar werkgever in
Rwanda elke ochtend de motortaxi, in Het Parool.
‘Het idee dat je de kost moet kunnen verdienen,
is best genderspecifiek.’ Socioloog JuSTINe
ruITeNBerG stelt in haar promotieonderzoek dat de keuze van vrouwen om al dan niet
te gaan werken sterk wordt bepaald door hun
eigen opvoeding, in het Algemeen Dagblad.
Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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VERKIEZINGSDEBAT

DE STRIJD OM DE STEM
VAN DE AMSTERDAMSE STUDENT
Op 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De
verschillende partijen gaan met
elkaar in debat over thema’s die
voor jou belangrijk zijn.
Wie lost het kamertekort op? Komt
er eindelijk een nachtmetro? Hoe
kom jij straks aan een baan?
Tijdens deze avond gaan de politici
met elkaar en met jou in debat.
Met CDA, D66, GroenLinks,
NAT, PvdA, SP en VVD.
datum:
locatie:
aanvang:
start debat:
na afloop:

13 februari
CREA muziekzaal
19:30
20:00
borrel

