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De blonde moslim
Olaf heet nu Nadir

(advertentie)

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
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redactioneel
Afgelopen week kwam naar buiten
dat de Katholieke Universiteit Leuven
een stevig genderbeleid gaat voeren:
te Leuven is een genderactieplan
afgekondigd. Op de Vlaamse universiteit worden de komende drie jaar
evenveel vrouwelijke als mannelijke
hoogleraren benoemd. Keihard genderbeleid noemen we dat. Daar kan
de UvA nog een puntje aan zuigen.
En wie zou zo’n genderactiebeleid
niet beter kunnen implementeren
dan de baas van de UvA-hoogleraren,
rector magnificus Dymph van den
Boom. Deze week is ze te gast in het
radioprogramma Folia maakt kennis
en verderop in deze Folia Magazine
kunt u een profiel over haar lezen.
Daarin wordt onder meer gerefereerd
aan een interview dat ze in 2009
gaf, waarin ze zei te streven naar 25
procent vrouwelijke hoogleraren in
2015. Dat percentage ligt nu op achttien, dus Van den Boom heeft nog
wat werk voor de boeg het komende
jaar. Dymph is een toegewijd en hard
werkend bestuurder, wars van opsmuk en egotripperij. Dat siert haar.
Ingewijden zeggen dat ze ‘subtiel,
heel erg duidelijk en hard’ is. Maar
als het om genderbeleid gaat kan het
niet hard genoeg zijn. Keihard.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Digitale ellende

H

et wonder van de technologie,
ze kunnen er in onderwijsland
nog steeds niet over uit. Want
in de vroege ochtend door de
regen naar een college fietsen, dat is natuurlijk
hopeloos ouderwets. De berg kan net zo goed
naar Mohammed, al dan niet in pyjama met
een zak chips op de bank, komen. Webcolleges zijn dan ook het nieuwe hosanna, dat in
alle gangen van universiteiten en hogescholen
rondzingt. Vol trots meldde de UvA deze week
dat haar nieuwste MOOC maar liefst 33.000
inschrijvingen heeft. Ter vergelijking: dat is de
gehele bevolking van de gemeente Aalsmeer,
die binnenkort wekelijks aan het beeldscherm
gekluisterd zal zitten.
Indrukwekkend inderdaad. Zeker als je bedenkt
dat die straks allemaal zeergeleerd zullen zijn
in de communicatiewetenschap. Of toch niet?
Een erg hoge pet heeft de UvA ook weer niet
op van haar kijkbuispupillen. Niet meer dan 8
procent van de inschrijvers zal de eindstreep
halen, verwacht de universiteit. Dat komt neer
op zo’n 2500 doorzetters. Die passen makkelijk
in de grote zaal van Carré. Iets minder indrukwekkend, maar eigenlijk wel zo praktisch. Zet er
gewoon een docent voor en de geldverslindende
ontwikkeling van webcolleges is ook niet meer
nodig. Ach, het digiloze leven kan soms zo
eenvoudig zijn.
Want dat de technologie ook een vloek kan betekenen bleek deze week op de HvA. Tientallen
studenten zaten daar enthousiast klaar om een
digitaal tentamen af te leggen op de hogeschoolcomputers. Maar dat de pc altijd op het moment
suprême crasht, dat weet iedere student die
wel eens huilend zijn werkstuk zag verdwijnen
natuurlijk allang. Een serverfout gooide roet in
het eten en de hele boel moest worden afgelast.
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Had je nog geen last van keuzestress, dan helpt de
UvA je graag een beetje op weg. Dit fascinerende
schema werd de afgelopen week rondgestuurd.
Een praktische leidraad voor het uitstippelen van de
persoonlijke levensweg? Nee. Een handleiding voor
het weggooien van papier.

precies gaan bellen vragen wij ons nog wel even
af. Help, ik word dagelijks geslagen door mijn
archivaris? Ik wil mijn promotor zoenen maar
ik weet niet hoe? Eén ding is in elk geval zeker:
promovendi met een gecrashte computer hebben voortaan een adresje om uit te huilen. yyy
Clara van de Wiel

Over de oorzaak tast men bij de hogeschool
vooralsnog in het duister. Een lesje informatietechnologie zou daar geen overbodige luxe zijn.
Oei. Laat dat nou net het tentamen zijn dat door
de crash niet door kon gaan.
Voor echte betrouwbaarheid grijp je misschien
maar het best terug op beproefde middelen.
Deze week werd bijvoorbeeld ook de zogenaamde promovenditelefoon gepresenteerd.
De kindertelefoon voor aankomend doctoren,
zullen we maar zeggen. Meer dan een inbelverbinding heb je er niet voor nodig. Met wat voor
problemen de jonge onderzoekers de hulplijn

9 januari 2014

tweet van
de week
Arjan Stokkers
@Arjanstokkers
Wij moeten lachen om Barbies op de rij
voor ons, die hun make-up fixen en selfies
produceren met hun webcam. #hoorcollege
#HvA
https://twitter.com/arjanstokkers

het moment

Grijs- en pasteltinten in jogging- of jeansmateriaal. Dat was het overheersende beeld tijdens de modeshow van de tweedejaarsstudenten van het Amsterdam
Fashion Institute (Amfi). In de hal van het Kohnstammhuis presenteerden de studenten op 15 januari hun eerste zomercollectie. De psychedelische muziek van de
Haagse liveband Woot die door de hal schalde ademde de jaren zeventig. Maar wat er aan kleding op de catwalk voorbijtrok was duidelijk geïnspireerd door de
nineties. Veel trainingsjasjes, leggings en naveltruitjes, die Sporty Spice niet zouden hebben misstaan. yyy tekst Clara van de Wiel / foto Bob Bronshoff

navraag Paul Klint
Graag had Paul Klint zijn afscheidscollege nog een paar jaar uitgesteld, maar woensdag 22 januari staat hij dan toch in de Lutherse Kerk.
De hoogleraar en research fellow van het Centrum voor Wiskunde en Informatica is 65 en moet met emeritaat.

U wilt graag langer doorwerken, maar
mag dat niet. Wilt u geen rust?
‘Ik vind het raar dat de UvA haar personeel
na de 65e verjaardag de deur wijst. Daarmee
gaat veel ervaring verloren. Praktisch gezien
verandert er voor mij overigens niet veel. Ik
blijf onderzoek doen en begeleid nog steeds tien
promovendi. Het enige voordeel is dat ik af en
toe een dagje vrij kan nemen.’
En u heeft meer tijd ter voorbereiding
op uw afscheidscollege.
‘Dat is waar. Het college gaat over de software-

revolutie, naar aanleiding van een conferentie
in 1968 waar “de softwarecrisis” werd uitgeroepen. Ik vind dat onzin. Af en toe stort er ergens
een brug in. Spreken we dan van een bruggencrisis? Software verandert met de technologie
en dat betekent dat oude software het af en toe
begeeft of moet worden vervangen.’

U bent sinds 1985 hoogleraar aan de
UvA. De stand van de technologie is
sindsdien behoorlijk veranderd.
‘Toen ik in 1972 begon bij het Centrum voor
Wiskunde en Informatica, las ik nog alle vak-

tijdschriften. Dat kan ik nu allang niet meer,
ook al ga ik met pensioen.’

Welke ontwikkelingen hoopt u nog mee
te maken?
‘In mijn afscheidscollege laat ik een onderzoeksaanvraag uit mijn beginjaar bij de UvA
zien. De technologie mag dan wel vooruit zijn
gegaan, maar het leeuwendeel van de onderzoeksvragen die we destijds formuleerden is
nog niet beantwoord. Ik denk dat er in het
geautomatiseerd ontwikkelen van software nog
veel te winnen is.’ yyy Henk Strikkers
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‘Ik hoop dat ik op een
dag vergeven zal worden’
Olaf Mesman (22), tweedejaars student politicologie aan de UvA, besloot vier maanden geleden
om zich te bekeren tot de islam. Hij leest de Koran, bidt tot Allah en hij deed mee aan de
Ramadan. Hij is er alleen nog lang niet: ‘Ik voel constant dat ik niet deug, dat ik zondig ben.’
tekst Roos Menkhorst / foto’s Bram Belloni

V

ijf keer per dag bidden redt hij nog
niet, zegt hij bijna schuldbewust.
Maar hij streeft er wel naar om
het zo vaak mogelijk te doen. Olaf
Mesman, of ook wel Nadir Al-Istiqlal, tweedejaars student politicologie aan de UvA, haalt een
verkreukeld A4’tje uit de binnenzak van zijn jas.
Hoe hij precies bidt, was de vraag. ‘Kijk,’ zegt hij:
‘in de islam zijn er vijf gebeden: de Fadjr, Duhr,
Asr, Maghrib en de Isja.’ Hij wijst op het kladje.
Daar heeft hij een paar gebeden in het Arabisch
genoteerd. ‘Sommige gebeden bestaan uit twee
of zelfs wel vier intervallen. Dan zeg je “Alláh
Akbar’’.’ Hij legt de klemtoon op de laatste ‘a’
van Allah, exact op de manier zoals je dat soms
moslims op televisie hoort doen.
Hij gaat verder: ‘Dan volgt een soera, nog een
soera, dan zeg je weer “Alláh Akbar”. Je neemt
een andere positie in: je drukt je voorhoofd
tegen de grond. Vervolgens doe je drie smeekbedes.’ Zijn Arabisch klinkt indrukwekkend. Hij
kent nu twee soera’s uit zijn hoofd. ‘Ik ken nog
te weinig soera’s. Dus ik vul de andere soera’s
tijdelijk in met smeekbedes: hierin vraag ik Allah om vergiffenis.’
Anderhalf jaar geleden kocht Mesman de
Koran. ‘Gewoon bij de Selexyz. In het begin las
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ik voor ik ging slapen korte stukjes. Inmiddels
heb ik hem bijna helemaal gelezen. Het afgelopen jaar voelde ik mijn connectie met Allah
steeds sterker worden.’ Vier maanden geleden
bekeerde hij zich tot de islam.
VAN tOpSpOrtEr tOt gElOVigE
Tot zijn zeventiende trainde Olaf dagelijks op de
atletiekbaan. Hij zat in de nationale jeugdselec-

‘In de woestijn heb ik
nagedacht over wie ik
ben en wat ik wil’
tie. Alles had hij over voor de sport: hij dronk
niet en ging nauwelijks uit. ‘Na mijn middelbare
school kwam ik voor de keuze te staan: ga ik
reizen, of ga ik voor een carrière als topsporter?’
Het was een beslissing die hem zwaar viel. ‘Het
is net alsof je vijf jaar een heel intense relatie
hebt gehad, en opeens is het uit.’ Toch heeft hij
zeker geen spijt. Aan atletiek doet hij niet meer:
‘Ik ben iemand van extremen: ik doe iets goed,
of ik doe het niet. Als ik ergens mee bezig ben,
wil ik alles eruit halen wat erin zit.’

Zijn reis moest bijzonder worden. Olaf wilde
op zoek naar zichzelf, hij wilde zijn grenzen
verkennen. ‘Ik wilde de westerse mindset achter
mij laten, en mij aanpassen aan de waarden van
de mensen die ik ontmoette.’ In een woestijnplaatsje in India besloot hij alleen de woestijn
in te gaan: met een kompas, een mes en wat te
drinken. ‘In de complete stilte en droogte van
de woestijn heb ik nagedacht over wie ik ben
en wat ik wil.’
Dit soort ervaringen maakten veel indruk op Mesman. Drie jaar geleden kwam hij terug van zijn
reis. Hij was in de war: ‘Ik was van een ignorant
fool veranderd in iemand die zich bewust was van
wat er allemaal in de wereld gebeurt, en hoe onrechtvaardig het allemaal is.’ Zijn vriend Abdullah,
‘geen moslim trouwens’, raadde hem aan om meer
te gaan lezen. Hij begon het nieuws intensief bij te
houden en hij volgde lezingen van islamgeleerden
op YouTube. Hij was op zoek, en langzamerhand
werd hij meer en meer gegrepen door het idee dat
de islam wel eens zijn religie kon zijn.
Zijn zoektocht is van belang geweest in zijn ontwikkeling tot moslim: ‘Alles bij elkaar heeft het
ervoor gezorgd dat ik ben gaan nadenken, echt
nadenken. Ik wist op een gegeven moment dat
ik een drastische verandering wilde doormaken.’
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Bekeerde beroemdheden
Cat Stevens (1948) - Zanger. In 1977 werd hij moslim.
Na zijn bekering besloot hij te stoppen met optreden. In
2005 maakte hij echter een comeback, naar eigen zeggen
vanwege de slechte naam die de islam had gekregen, en
om daar iets aan te doen.
ice Cube (1969) – Rapper en acteur. In 1992 bekeerde hij
zich tot de islam. Hij zegt niet strikt te zijn in de rituelen.

SOliDAritEit
Zijn fascinatie voor de islam komt niet uit de
lucht vallen, vertelt Mesman. ‘Op mijn middelbare school in Rotterdam had zeker 60 procent
van de leerlingen een Marokkaanse of in ieder
geval Arabische achtergrond.’ Zelf was hij in die
tijd niet met het geloof bezig: ‘Ik was echt zo’n
stereotype Nederlander, ik had er zelfs geen
interesse voor.’
Als hij nu terugkijkt denkt hij dat die periode van
belang is geweest: ‘Het islamitische geloof was er
altijd al, als iets vanzelfsprekends. Onbewust leer
je over de levensstijl van je klasgenoten.’ Na zijn
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Mike tyson (1966) – Voormalig bokser. Tyson bekeerde
zich in de gevangenis – waar hij drie jaar zat vanwege een
verkrachting – tot de islam.
Muhammad Ali (1942) – Voormalig bokser. Ali, toen nog
Cassius Clay, bekeerde zich in 1964. Hij weigerde vanwege zijn geloof om deel te nemen aan de Vietnamoorlog.
Hij mocht daarom drie jaar niet werken als profbokser.

reis groeide zijn verontwaardiging: ‘In de westerse media zie je heel duidelijk dat er sprake is
van een eenzijdige berichtgeving als het over het
Midden-Oosten en de islam gaat. Het is vooral
negatief, en dit vind ik oneerlijk. Naast dat ik mij
spiritueel aangetrokken voel tot de islam, wil ik
mij solidair tonen met die mensen die weten dat
de islam de religie van vrede is. Met mijn keuze
wil ik laten zien dat ik moslims respecteer.’
ONBEgrip
Ik merk dat ik Olaf tijdens zijn relaas vol
verbazing aankijk. Hoe kan het dat deze jongen

– blond, blauwe ogen en vooral heel Hollands
– overtuigd moslim is geworden? Hij heeft me
snel door: ‘Ik ben moslim, maar jij vindt van
niet. Dat is omdat jij een bepaald stereotype
beeld in je hoofd hebt van hoe een moslim is:
hoe hij eruit ziet, hoe hij praat en hoe hij zich
gedraagt. Maar de islam schrijft niet één type
moslim voor, de religie is niet eenduidig.’
Laatst ging hij in het weekend naar zijn ouders
in Rotterdam. Hij nam daar een moment om
te bidden. Gelijk kreeg hij de wind van voren
van zijn vader: ‘Wat doe je?! Je bent niet goed
bij je hoofd. Dit is niet jouw cultuur. Je gelooft

Bekeren. Hoe doe je dat?
Het bekeren tot de islam gebeurt door het uitspreken van de shahada: dat is een van de vijf islamitische zuilen. Door dit te doen getuig je dat er voor
jou geen andere god is dan Allah. Ook getuig je zo
dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is.
Er zijn geen strenge eisen verbonden aan het uitspreken van de shahada: het kan in het bijzijn van

in een sprookje,’ zei hij tegen zijn zoon. Olaf
haalt zijn schouders op: ‘Mijn vader klinkt op
zo’n moment bijna PVV-achtig. Terwijl ze mijn
buitenlandse vrienden wel aardig vinden. Gek
is dat.’
Ook een aantal van zijn vrienden uit Rotterdam
– van wie sommigen met een Arabische achtergrond – hebben moeite zijn bekering serieus te
nemen. ‘Die vrienden zijn zelf van hun geloof
gevallen. Voor hen is het vreemd dat ik uit eigen
beweging die kant op ben gegaan.’ Pas waren
twee van deze vrienden op zijn verjaardag bij
zijn ouders: ‘Zij grapten tegen mijn vader: “Hij
heeft het in ieder geval niet van ons.’’ Olaf heeft
zich erbij neergelegd: ‘Ik doe iets dat tegendraads is, dus geheid krijg je reacties.’
rAMADAN
Afgelopen zomer reisde Mesman naar Iran.
Het was tijdens de ramadan. ‘Ik dacht: in Iran
vind ik vast mensen die de ramadan doen. Ik
had er behoefte aan om het samen met moslims te ervaren.’ Dat bleek makkelijker gezegd
dan gedaan: ‘De Iraanse mensen die ik heb
ontmoet waren enorm gastvrij. Van de zeven
weken die ik in het land heb doorgebracht,
heb ik maar vijf nachten in een hotel geslapen. Maar het probleem was: ik werd vooral
uitgenodigd door mensen die zelf geen moslim
waren.’ De families waar hij verbleef respecteerden zijn keuze om te vasten, maar echt begrijpen deden ze het niet: ‘Ze schrokken er een
beetje van dat ik als westerling aan de ramadan
deed. Toch waren ze wel altijd benieuwd naar
mijn beweegredenen.’
Zijn keuze om moslim te worden heeft hem best
eenzaam gemaakt, geeft hij toe. Met zijn ouders
en vrienden kan hij er maar moeilijk over praten. Met zijn studiegenoten gaat hij niet veel om,

een gelovige getuigen of voor een hele moslimgemeenschap, maar het kan ook een getuigenis zijn
voor God alleen. Met het afleggen van de getuigenis
begint de nieuwe moslim met een schone lei: zijn
eerdere zonden worden hem vergeven. De nieuwe
gelovige moet zich vervolgens in een persoonlijk proces vertrouwd maken met de vijf zuilen en de rituelen.

en de meesten weten ook niet dat hij moslim is.
Daarbij durft hij niet zo goed de stap te maken
om contact te zoeken met andere gelovige
moslims. ‘Ik ben bang dat ik niet erkend wordt.
Ik heb bijvoorbeeld vaak genoeg seks voor het
huwelijk gehad. En ik drink nog steeds regelmatig alcohol. Ik weet dat het niet goed is en ik ben
er ook tegen. Maar ik blijf het toch doen.’
ZONDig
Vier maanden geleden sprak Olaf de shahada (zie
kader) uit in het bijzijn van een andere gelovige
moslim. Sindsdien is hij officieel moslim. Hij heeft
ook een moslimnaam aangenomen: ‘Mijn achternaam heb ik zelf gekozen: Al-Istiqlal. Dit betekent

‘Ik drink nog steeds
alcohol, ook al ben ik
ertegen’
“dew onafhankelijke”, het verwijst naar een krant
die erg invloedrijk is geweest in Irak. Mijn voornaam heb ik gekregen van drie Irakese moslimvriendinnen: Nadir. Dit betekent “de bijzondere”.’
Maar hij is er nog lang niet besef hij. ‘Ik ben
zondig, het is niet juist hoe ik leef. Mijn gebeden
bestaan uit het vragen van vergiffenis aan Allah.
Ik hoop dat ik op een dag vergeven zal worden,
en dat ik niet meer zondig zal zijn. Aan de andere kant: doordat ik mij zondig voel, denk ik wel
constant aan mijn connectie met Allah. Allah is
voor mij het goede, het licht in de duisternis. De
aanwezigheid van Allah in mijn leven stelt mij
gerust en een gevoel van stabiliteit in alle chaos.’
Mesman weet dat het beter zou zijn om meer
contact te zoeken met gelovige moslims. Hij zou
uiteindelijk ook graag een islamitische vrouw

trouwen. ‘Maar ik ben nu nog heel erg op zoek
naar een stroming die bij mij past. Het Soefisme
is een stroming waar ik mij erg toe aangetrokken voel. Binnen die stroming gaat het vooral
om de persoonlijke connectie met Allah. Ik heb
niet de behoefte om de wereld ervan te overtuigen: “zo moet je leven!” De islam maakt mijn
leven kleurrijker. Ik vind het fijn om te leven
met het idee dat er een weg is die voor jou is
uitgestippeld door een omnipotente macht. Dat
geeft mij een gevoel van veiligheid.’
DiEpgrAVENDE gESprEKKEN
‘Ik probeer mij op dit moment nog zo onopvallend mogelijk op te stellen. Ik weet dat veel
moslims mij niet erkennen, maar misschien
zouden ze mij wel respecteren. Ik voel toch heel
sterk die connectie met Allah. Daarbij denk ik:
het is een proces. Je bent niet binnen een week
helemaal moslim.’
Een islamitische vriendin van hem is op dit
moment zijn belangrijkste raadgever. ‘Twee jaar
geleden heb ik haar ontmoet in de UB. We hadden meteen heel diepgravende gesprekken over
wat islam inhoudt, en hoe je moet leven. Zij
vond het bijzonder dat een Nederlandse jongen
zoveel interesse toonde. Wat ik erg aan haar
waardeer is dat ze mij nooit heeft laten vallen.
Zij heeft er altijd in geloofd. Op momenten dat
ik het moeilijk had, zei ze: maak je geen zorgen,
het gevoel zal steeds sterker worden. En ze heeft
gelijk: het wordt steeds makkelijker.’
‘Natuurlijk zijn er nog dingen die ik moet
verbeteren, maar daar heeft iedere moslim mee
te maken. Vorig jaar heb ik zeven maanden niet
gedronken. Dit jaar ben ik dit weer van plan.
Maar ik hoop dat het een keer twee jaar wordt,
en uiteindelijk voor altijd. Of mij dat gaat lukken? Inshallah.’ yyy
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(ingezonden mededeling)

BETAALT TE VEEL
COLLEGEGELD

KRIJGT VRIJSTELLING
NIET TOEGEWEZEN

IS BETRAPT OP PLAGIAAT

GRATIS
RECHTSHULP

BIJ HET ASVA RECHTSBUREAU

foto: Ed Lonnee

Student of vereniging, bij het ASVA
rechtsbureau kan iedereen terecht voor
gratis advies en ondersteuning.
Heb je een conflict of een juridische vraag?
Kijk op ASVA.nl/rechtsbureau

foto Mats van Soolingen

op de tong

Het geheim van Bern
Nieuwmarkt 9 (Centrum)

O

p een regenachtige en koude
avond besluiten we dat het tijd
is voor een lekkere kaasfondue.
Fonduen doe je natuurlijk bij
Bern, een Zwitsers restaurant dat al sinds mensenheugenis op de Nieuwmarkt zit.

KAASFONDUE
Kaasfondue eten doe je
met een aardewerken
pan (caquelon) met
gesmolten kaassaus,
waar je stukjes brood in
doopt. Het staat bekend
als het nationale gerecht van Zwitserland,
mede door de inspanningen van de zogenoemde Schweizerische Käseunion. In het
Franstalige deel van Zwitserland is de kaas
Gruyère of Vacherin, in het Duitstalige deel
wordt eerder Emmentaler gemengd met witte
wijn. Aan de kaassaus kun je ook knoflook,
nootmuskaat, boleten en kirsch toevoegen.

Op aanraden van de serveerster delen we een
entrecote in kruidensaus (€17,50 inclusief
salade) en een kaasfondue (€15,-). Beide worden
geleverd op een stinkende tafelbrander. De bedoeling is dat je het vlees zelf in de saus afbakt,
maar omdat het zo goed en mals is, hoeft dat

FONDUE-EtiqUEttE
tiq
- De traditie wil dat
als een man zijn stukje
brood in de pan verliest,
hij drankjes moet kopen
voor iedereen. Doet een
vrouw dit, dan moet zij
degenen die naast haar zitten kussen.
- Het laatste restje kaas, het korstje op de
bodem, wordt les réligieuses (de nonnen)
genoemd en schijnt het lekkerste te zijn.
- Veel mensen drinken thee bij de kaasfondue, vanuit de gedachte dat de kaas anders
stolt en klontert in je ingewanden.

eigenlijk niet. Ook de kaas in het fonduepannetje is heerlijk. De serveerster wil alleen verklappen dat er gruyère in zit. We zijn ook nieuwsgierig naar de ingrediënten van de kruidensaus,
en gokken zelf op veel peterselie, dragon en
knoflook – maar hier wil men in de keuken geen
woord over loslaten.
De basis zit wel goed dus, bij Bern, maar aan
de randzaken valt een hoop te verbeteren. Het
brood bij de fondue ontstijgt het niveau van
het goedkoopste supermarktafbakbrood niet,
er zit te veel azijn door de sla en €29 voor een
matige fles Zwitserse pinot noir is te veel. De
chocolademousse met slagroom, beide huisgemaakt en omschreven als specialiteit, is goed
van smaak, maar niet egaal van structuur.
Wat is dan het geheim van Bern? Het restaurant
zit namelijk de hele avond tjokvol; zelfs aan de
bar zitten mensen te eten. We denken dat het de
sfeer is. Bij Bern geen poespas: modedrankjes
als prosecco kun je er niet krijgen, de bediening
is zakelijk, het interieur is bruin en er wordt
geen muziek gedraaid.
Voor een uitgebreid diner gaan we er niet terug,
maar voor bier en kaasfondue – als er een plekje
aan de bar vrijkomt – heel graag. yyy Eline Visser
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, A'dam.

VAriANtEN
Fondue bourguignoise
is een fondue met hete
olie in plaats van kaas.
In de olie laat ieder zijn
eigen stukjes vlees of
groente gaar worden op

een prikker.
Fondue chinoise lijkt hierop, maar dan met
bouillon in plaats van olie. Aan het eind van
de maaltijd wordt de bouillon verdeeld, die
dan alle smaken van het eerder gekookte
eten in zich heeft opgenomen.
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Gezond gamen
is de toekomst
Games hebben een slechte naam: ze zouden ons dik en gewelddadig maken. Dat games
ook heel nuttig kunnen zijn, blijkt uit het werk van HvA-lector Ben Schouten. ‘Het onderscheid
tussen gamen en buiten spelen vervaagt.’ Yannick Fritschy

O

besitas, schooluitval en dodelijke
schietpartijen. Volgens velen zijn
dit gevolgen van het veelvuldige
gamen van jongeren. Wat zijn
daarentegen positieve gezondheidseffecten van
games? ‘Die vraag krijg ik 365 dagen per jaar,’
zegt Ben Schouten, lector Design for Games
and Play aan de HvA. ‘Games hebben zowel positieve als negatieve effecten, die houden elkaar
in evenwicht.’
Schoutens groep houdt zich bezig met zowel
het onderzoeken van bestaande games als het
ontwikkelen van nieuwe games. ‘We maken zelf
geen nieuwe games, maar we ontwikkelen wel
veel prototypes waar vervolgens bedrijven mee
aan de slag gaan,’ zegt Schouten. Dat betekent
niet dat de HvA alleen in opdracht van bedrijven handelt. ‘We doen onze onderzoeken in
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partnerschap met bedrijven,’ zegt zijn collegaonderzoeker Karel Millenaar.
De groep Games and Play onderzoekt met

‘Games hebben
zowel positieve als
negatieve effecten,
die houden elkaar in
evenwicht’
name de kracht van persuasive games, games
die mensen beïnvloeden en ervoor zorgen dat
ze hun gedrag aanpassen. Dat kan op meerdere manieren. Persuasive games kunnen je
bepaalde bewegingen laten uitvoeren, zoals

een fitnessoefening. Ze kunnen daarnaast ook
je denkgedrag beïnvloeden, een eigenschap
waar met name educatieve games veel gebruik
van maken. ‘Wat wij vooral onderzoeken is op
welke manieren deze games mensen weten te
overtuigen. Soms zijn dat echt details, zoals
een bepaald ontwerp van een torentje of een
pakkend achtergrondmuziekje,’ zegt Schouten.
‘Door veel games met elkaar te vergelijken
en zelf nieuwe prototypes te ontwikkelen en
testen, hopen we de effecten van games in kaart
te kunnen brengen.’
De overtuigingskracht van games is in de
gezondheidszorg inmiddels bekend. Op allerlei
manieren worden games ingezet om de gezondheid van mensen te verbeteren. Hieronder zie
je enkele voorbeelden van games die goed zijn
voor je gezondheid.

foto’s boven: Figurerunning, foto’s onder: Swimgames

1 Bewegen
Veel mensen krijgen te weinig beweging.
Spelcomputerfabrikant Nintendo bracht mede
daarom de Wii op de markt, die kinderen spelenderwijs aanzet tot bewegen. De SwimGames,
ontworpen door studenten van Schouten, gaan
een stap verder. Spelers kunnen het al zwemmend tegen elkaar opnemen in een virtueel
potje waterpolo, of virtuele munten opduiken.
Schouten: ‘Met zulke games ontstaan allerlei mengvormen van computeren en buiten
spelen. Het onderscheid daartussen vervaagt
steeds meer.’
Wat nog meer lijkt op buiten spelen is FigureRunning, een spel waarbij je buiten een route
rent in de vorm van een figuur. De route die je
hebt gerend is vervolgens op een kaart te zien.
Deze game was in 2012 genomineerd voor de
Future Health Award, een prijs uitgeloofd door

zorgverzekeraar CZ, waarbij Schouten juryvoorzitter was. FigureRunning heeft zich inmiddels
over 128 landen verspreid en de makers spreken

Je identificeert je
medespelers op
straat en schiet ze
virtueel neer
op de website zelfs van de missie om de game in
2016 een Olympische discipline te laten zijn.
Ook bestaat er een game waarbij je je medespelers op straat met je telefoon via gezichtsherkenning identificeert, om ze vervolgens neer
te schieten. Volgens Millenaar zijn dit leuke

manieren om aan voldoende lichaamsbeweging
te komen. ‘Natuurlijk kun je ook gaan fitnessen, maar dat vinden veel mensen oersaai. Met
games kun je scores behalen en doelen bereiken,
wat het veel spannender maakt.’
Niet alleen de doorsneeburger heeft volgens
Millenaar behoefte aan spannende games, ook
professionals kunnen ervan profiteren. Zo is er
de game Underground, waarmee je in de huid
van een dokter kruipt en medische handelingen
moet uitvoeren. Millenaar: ‘Er bestaan natuurlijk al simulatoren om bijvoorbeeld operaties te
oefenen. Maar die zijn net als fitnessapparaten
vaak ontzettend saai, omdat je weinig tot geen
feedback krijgt. De operatie lukt of mislukt bij
zo’n simulator. Met een game kun je allerlei
specifieke onderdelen van het opereren op een
veel stimulerendere manier trainen.’
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A
In april 2013 werd Jacob Eikelboom als docent communicatie
gekozen tot de beste docent van de Hogeschool van Amsterdam.
Zijn prijs van €1500 stelt hij ter beschikking aan de student die
de beste taalapp ontwikkelt.

DOE MEE EN
WIN DIE €1500
Stuur je inzending voor 1 februari 2014
naar stephanie@folia.nl
Vragen over de inhoud van de app kan
je mailen naar d.j.eikelboom@hva.nl

Jury
• Alexander Rinnooy Kan (voorzitter)
• Folkert Kuiken (hoogleraar Nederlands als 2e taal)
• Jacob Eikelboom (docent communicatie)
• Paul van de Water (directeur Folia)

2 participeren
In de troonrede deed koning Willem-Alexander
vorig jaar de beroemde uitspraak dat onze staat
‘langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving’. Volgens Schouten zie je
dat participeren terug in bepaalde games, zoals
Foldit. Bij dit spel help je de wetenschap inzicht te
krijgen in de structuur van proteïnen, inzicht dat
uiteindelijk moet leiden tot een medicijn tegen
aids. Je draagt je steentje bij door de proteïnen op
allerlei manieren te vouwen. ‘Dat kun je natuurlijk ook door een computer laten doen, maar het
aantal mogelijke configuraties is zo groot dat zelfs
de snelste computers daar eindeloos mee bezig
zijn,’ vertelt Schouten. ‘Mensen kunnen dankzij
hun vermogen om patronen te herkennen dit veel
efficiënter doen.’ Sterrenkundigen riepen eerder
al de hulp in van het grote publiek met het Galaxy
Zoo-project, waarbij liefhebbers aan de hand van
telescoopbeelden sterrenstelsels konden helpen
classificeren. Dat leidde onder andere tot Hanny’s
Voorwerp, een nevel ontdekt door de Heerlense
onderwijzeres Hanny van Arkel.
Het participeergedrag kan volgens Schouten
in de nabije toekomst ook serieuzere vormen
aannemen. ‘Er zullen ook games komen die bij
jezelf ziektes kunnen diagnosticeren, bijvoor-

Foldit

beeld door een foto van huiduitslag te analyseren. Dan hoef je niet naar de dokter, wat een
hoop geld en moeite scheelt,’ zegt Schouten.
Het gevaar dat mensen te veel zelf voor dokter
zullen spelen is volgens hem niet groot. ‘Omdat
je zo’n game samen met anderen speelt, kom je
gezamenlijk veel te weten; vaak niet minder dan
wat een menselijke dokter achterhaalt. Bovendien zullen games echt niet de dokter volledig
vervangen; dat is een typisch voorbeeld van de
waanbeelden die games vaak oproepen’.
Volgens Millenaar zullen games eraan bijdragen
dat de machtsverhoudingen in onze samenle-

ving veranderen. ‘We leven in een cultuur van
spelen. Eric Zimmerman, een beroemde Amerikaanse game-ontwikkelaar, noemt dit de ludic
century. Dat zal later ook in ons machtsmodel te
zien zijn,’ zegt Millenaar. Hij denkt dat de macht
steeds meer verdeeld zal worden over een grote
groep mensen, net zoals dat bij sociale games
het geval is. ‘Bij World of Warcraft bijvoorbeeld
moet je ontzettend veel samen met vreemden
oplossen. Ook in het echte leven verwacht ik dat
de wetten minder strikt zullen worden en dat
steeds meer mensen inspraak zullen krijgen in
belangrijke besluiten.’

3 revalideren

Nebula

Ook revaliderende mensen kunnen veel
baat hebben bij het spelen van games.
Schouten: ‘Ze zorgen ervoor dat je je
weer competent voelt, dat je zonder hulp
van anderen iets kunt en dat je deel kunt
nemen aan sociale interactie.’ Met die
drie kernpunten in het achterhoofd heeft
Schouten bij de Technische Universiteit
Eindhoven meegewerkt aan Nebula,
een interactieve muur van het bedrijf
NYOYN. Op deze muur gaan lichtjes
branden als je hem aanraakt, maar ook
als je geluid maakt. Op die manier prikkelt Nebula verschillende zintuigen: zicht,
gehoor en tast. ‘Revaliderende kinderen
kunnen met deze muur volledig zelfstandig iets leuks doen dat tegelijkertijd goed

is voor hun herstel,’ aldus Schouten.
Daarnaast zijn er spellen waarin
patiënten hun frustraties kwijtkunnen,
zoals de game Re-Mission, die gemaakt
is voor jonge kankerpatiënten. In deze
game reis je door het lichaam van een
fictieve kankerpatiënt en ga je de strijd
aan met kwaadaardige infecties. ‘Naast
het fysieke proces, kunnen games ook
een goede hulp zijn bij het mentaal
herstellen van een ziekte,’ zegt Schouten. De eerder genoemde Future Health
Award van 2012 werd bijvoorbeeld
gewonnen door Heartville, een game
die psychiatrisch patiënten helpt te
herstellen door hen een virtueel dorp te
laten opknappen. yyy
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Learning Tomorrow is
lekker aanpielemozen
Waarom is er zoveel aandacht voor het zinloze web based
learning en niet voor lesmethodes die wél effect hebben,
vraagt Paul Disco zich af. illustratie Marc Kolle

S

tel, je moet kiezen uit het bijwonen van
een excursie of het volgen van een web
based instructie. Waar zou je het meeste
van leren? Dat is uitgezocht door John
Hattie, onderwijsprofessor aan de Universiteit van
Auckland, Nieuw Zeeland. Hij heeft meer dan
50.000 studies over de invloeden op leerprestaties
in kaart gebracht. Bij deze onderzoeken waren
meer dan 200 miljoen studenten betrokken. Voor
Hattie is enig leereffect niet genoeg, hij corrigeert
voor twee effecten: voor hersenontwikkeling die
van nature optreedt en voor de extra aandacht
die elk onderzoek met zich meebrengt. Daarmee
reduceert hij een hele reeks aan onderwijsinspanningen tot niet-relevant voor leren. Zo is er nog
geen onderzoeksbewijs dat web based learning
nut heeft. Het effect is even klein als dat van een
excursie. Het is nog sterker: er is trendmatig geen
stijgend leereffect door het gebruik van computers
sinds 1970.
Hattie is na 15 jaar onderzoek stellig over de
onderwerpen die het debat over leren beheersen;
ze gaan over zaken die totaal niet bijdragen aan
leren. Onderwijskundigen doen niet aan evidence
based leren en docenten worden dus onvoldoende
opgeleid over wat zin heeft en wat niet.
WOrKSHOpS
Dat brengt mij bij de groots aangepakte Lear-
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ning Tomorrow-week voor medewerkers van de
HvA. ‘Meer dan 30 workshops waarin collega’s
laten zien hoe zij met digitale media het leren
van studenten versterken’. Het is op zich al een
rare instructievorm dat je naar een workshop
moet om de kracht van digitaal leren te onder-

Aynan

De Elfstedentocht
vinden. Daarnaast is er geen enkele workshop
waar men ingaat op aantoonbaar leereffect. En
ten slotte gaan alle workshops in op leermiddelen en geen enkele op leerdoelen. Als dit het
leren van morgen is, dan is leren vooral onderzoek en gezond verstand vermijden en lekker
aanpielemozen. Als dit innovatie is, dan is een
grot een laboratorium.
Ik heb aan de HvA Academie digitaal gevraagd
(via Twitter) wat er aan gemeten leereffecten
bekend is. Geen enkel bewijs gekregen; dat

Als dit innovatie is,
dan is een grot een
laboratorium
houdt de HvA niet bij. Maar kennelijk zoekt
ook niemand naar wat elders in de wereld al
is onderzocht. Ik vind dat slecht. Dat moet
echt anders.
In de meta-analyse vond Hattie in totaal 138
factoren die een rol spelen, variërend van 19
zeer succesvolle tot 29 rampzalige invloeden.
Voorbeelden van toppers zijn leerstrategieën
waarbij de docent de verwachting van de
lerende peilt en stuurt op het overtreffen van
die verwachting, en focus op denkprocessen
per leeftijdscategorie in plaats van op resultaten. Ook het geven van feedback verhoogt het
leereffect. Minstens zo belangrijk is de feedback
die elke student aan de docent geeft. Daarmee
ziet de docent hoe een student leert. Zo maak
je leren zichtbaar en daarmee heb je ook een
logische basis voor volgende stappen.
gEEN DUiDElijKE ViSiE
Succesvol is, zo blijkt onomstotelijk uit de
meta-analyse van Hattie: een actieve, enthou-

siaste docent die studenten zelf laat leren en
gebruikmaakt van rolwisseling. Een docent die
goede feedback geeft, duidelijke en uitdagende
doelen stelt, doorgaat tot een student de stof
beheerst, daarvoor gebruikmaakt van geregelde
toetsing en metacognitieve leerstrategieën
aanreikt. Maar docenten die gebruikmaken van
web based learning, inductive teaching (jongeren
moeten zelf zoeken naar het grote verband), individuele instructie, simulatie en games blijken
volgens onderzoek niet effectief les te geven. Het
kan efficiënt zijn, maar faciliteren blijkt in het
geheel niet zinvol; activeren wel.
Begrijp me goed, ik ben niet tegen verandering
en experiment. Ik heb zelf kennisclips online gezet, ik maak online oefentoetsen, ik houd twitterspreekuren. Ik pleit alleen voor onderzoek
naar wat echt werkt. Waarom focussen we ons
niet op de top 10 van de zaken die echt aantoonbaar werken? Waarom beginnen we onderop?
Waarom is er geen echt inhoudelijk debat over
wat het onderwijs van morgen moet brengen?
Waarom is er geen duidelijke visie op welke
instructiestrategieën aantoonbaar goed zijn
voor jonge mensen, hoe we studenten initiatief
laten nemen, hoe we hun doorzettingsvermogen
vergroten, of samenwerken niet meer moet zijn
dan taken verdelen, en wat het kennisniveau
moet zijn? Nederland is een open economie, er
is helemaal geen tijd voor lekker aanpielemozen.
Mijn stelling: de HvA en de UvA moeten intensief bijdragen aan de meta-analyse van wat wel
en niet werkt in het onderwijs. Laat docenten
zinvol lesgeven in plaats van alles doen wat
mogelijk is. Het moet echt anders. yyy

Paul Disco is docent media, informatie
en communicatie aan de HvA en student
onderwijswetenschappen aan de OU.

Na een paar dagen Facebook was ik verslaafd. Leuk
gevonden worden, voyeurisme, ditjes-en-datjes
delen, vriendschappen sluiten en verbreken en meningen zonder kop en staart ventileren. Het leven in
een snelkookpan. Op een avond drukte ik mijn oor
tegen het kussen, trok de dekens over me heen en
dacht aan Timboektoe. Ik wist niet waarom. De volgende morgen opende ik een oog en Facebook. In
een statusupdate van gister las ik dat een vriendin
een ticket naar de woestijnstad had geboekt. Ik ging
naar de instellingen en trok mij definitief terug.
Als tegenwicht luisterde ik allerhande hoorspelen:
Matt Meldon, Paul Vlaanderen en De Triffids. Zo
ook De Egyptische schaatser (1999). Met oordopjes
in liep ik naar de boekenkast, dit verhaal kende
ik. Uit de kast trok ik het boekje De Elfstedentocht
(1987) van Mohammed Nasr. In deze novelle
bezingt de hoofdpersoon zijn nieuwe vaderland.
Hij is ook blij met zijn appartement in een nieuwbouwwijk; veel beter dan het pension waar hij
eerst verbleef. Op een dag wordt hij wakker en de
verwarming is kapot. Hij belt een loodgieter, die wil
niet helpen. Uiteindelijk lost zijn Turkse buurman
het mankement op. Warmte. Hij valt in slaap en
droomt van de Elfstedentocht, die door de Turk
wordt gewonnen. Zijn buurman wordt vervolgens
gediskwalificeerd, omdat hij een zwartrijder is. Het
Binnenhof stroomt vol en eist dat de overwinning de
Turk toekomt. Echt een prachtig gelaagd verhaal.
Het hoorspel De Egyptische schaatser heeft grotendeels dezelfde inhoud als De Elfstedentocht. In De
Egyptische schaatser wint niemand de Tocht, maar
wordt een racistische moord gepleegd.
Het hoorspel De Egyptische schaatser werd bekroond. Het werd daarnaast bewerkt naar theater,
dat mooie besprekingen kreeg. Maar nergens
wordt de novelle De Elfstedentocht of Mohammed
Nasr genoemd. Alsof de vader van het verhaal
een zwartschrijver is. Zoals vaak: de werkelijkheid
haalde de fictie in. yyy Asis Aynan
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Literair vermaak
in het pop-upcafé
De droom van een neerlandica met een boekface-verslaving
wordt binnenkort werkelijkheid: een boekencafé in de
Amsterdamse binnenstad. tekst Bob van Toor

E

en boekface is een foto, waarin de
geportretteerde een boekomslag zo
voor zijn of haar gezicht houdt dat
omslag en gezicht samen lijken te
vloeien. Vera de Kort verzamelt ze sinds een jaar,
en zet ze op haar website, met een goedgekozen
recensie van het boek erbij. De Kort: ‘Je moet er
zin van krijgen om naar de winkel te rennen om
snel het boek te gaan lezen.’ Het is een aanloopje,
vertelt de Neerlandica en communicatieadviseur,
voor de droom die ze ooit hoopt te verwezenlijken: een boekencafé openen.

Er staat een foto tussen met de titel Vera. Dat
slaat niet De Kort zelf, noch op het model. Het is
de titel van het boek van Jan Siebelink dat zij, als
een doorzichtige glazen plaat, voor haar profiel
houdt. Het past wonderwel, vond ook de schrijver zelf. Toen hij via via hoorde over de droom
van De Kort van een literaire pleisterplaats, in de
schaduw van boekenplein ’t Spui, was hij direct
enthousiast. ‘Ik kende hem verder niet, maar hij
zei meteen: de dag dat het boekencafé er komt,
ben ik erbij om het te openen.’
En zo geschiedde. Althans, min of meer: maandag bijt Siebelink met collega en vriend John
Jansen van Galen het spits af voor een week
van pop-upboekencafés in de Academische
Club. Voor Maaike Ambags, directeur van de
Club en boekface-fan, is het programma van
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De Kort een volgende stap om van de voorheen
besloten club tot een open en bruisend onderdeel van de UvA te maken.
Lange tijd leek de Academische Club voor een
groot deel van de UvA-populatie een stoffige
en ontoegankelijke plaats, áls ze al omkeken
naar de geblindeerde ramen terwijl ze hun
fiets voor de Oudemanhuispoort parkeerden.

‘Kookboekschrijvers
kiezen waarschijnlijk voor
de zonde gulzigheid’
Maar sinds Ambags in 2011 het roer overnam
staan de deuren open voor niet-leden, met
wekelijkse programma’s. De vele aanmeldingen voor de boekencafés geven goede hoop
op herhaling, zegt De Kort. De Academische
Club wil in ieder geval meedoen aan de jaarlijkse boekennacht.
Het thema van de week: de zeven zonden. ‘Ik
heb goed nagedacht welke schrijvers ik bij een
thema, en bij elkaar wilde kiezen’, zegt De Kort.
‘Soms ligt de zonde voor de hand: de kookboekschrijvers woensdag zullen waarschijnlijk kiezen
voor gulzigheid. Andere schrijvers kiezen zelf
een zonde.’

foto’s: Jan Siebelink door Paul Levitton, John Jansen van Galen en Stephan
Sanders door Tessa Posthuma de Boer, Michiel van Kempen door Liesbeth
Kuijpers, Karin Amatmoekrim door Bob Bronshoff, Bernlef door Allard de Witte

Dag 1 Jan Siebelink en John Jansen van galen
Siebelink, bekend van Knielen op een bed violen,
presenteert in april zijn Parijse roman De blauwe
nacht, maar vindt tussendoor genoeg tijd om
smaakambassadeur van Ede te zijn. Over diezelfde

streek schreef Jansen van Galen Geboortegrond.
Voor hun ‘verrassend herengesprek’ hoefden ze
geen gespreksleider, zegt De Kort. ‘Ze vinden juist
een ouwe-jongens-vriendengesprek leuk.’

Dag 2 Anton de goede in gesprek met Menno Wigman en
Diana Scherer
Scherer, beeldend kunstenaar, maakte de foto’s voor De vrede moe, de laatste dichtbundel van
UvA-alumnus Menno Wigman. ‘Ze zijn een setje,’ aldus de Kort – ‘en traagheid vond hij wel een
fraaie hoofdzonde, als dichter’. De Goede maakt programma’s voor de VPRO. ‘Maar hij schrijft
zelf ook prachtig,’ zegt De Kort. Het is tevens Wigmans laatste week als Stadsdichter van Amsterdam. Wie hem opvolgt is nog strikt geheim, en iedereen wil dat natuurlijk weten, zegt De Kort.
‘Of nou ja, ik in ieder geval. Ik hoop zó dat hij deze avond zijn mond voorbij praat!’

Dag 3 Yvette van Boven in gesprek met Harold Hamersma en
Janneke Vreugdenhil
De Kort: ‘Het gaat niet zo goed met het boekenvak, maar kookboeken gaan als warme broodjes
over de toonbank.’ Wijnschrijver Hamersma en NRC-kookcolumniste Vreugdenhil over waarom
vraatzucht verkoopt. Van Boven schreef Home Made, kookboek van het jaar in 2010.

Dag 4 Caraïbische letteren: Michiel van Kempen in gesprek met
Karin Amatmoekrim en Stephan Sanders
Vorig jaar bracht Karin Amatmoekrim Een man van veel uit, over de Surinaamse volksheld
en onafhankelijkheidsstrijder Anton de Kom. ‘Ik geniet ervan als zij praat,’ zegt De Kort. ‘Ze
formuleert zo mooi, fascinerend om naar te luisteren. Zonde dat niet meer mensen zo’n interessante schrijfster kennen. Misschien omdat ze haar achternaam niet kunnen schrijven…’ Zij
gaat in gesprek met journalist Stephan Sanders en Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar
West-Indische letteren aan de UvA. Van Kempen publiceerde wetenschappelijke werken over de
Surinaamse literatuur, essays en romans.

Dag 5 Ode aan Bernlef, schrijver en jazzliefhebber. Met live muziek
en Bernlefs teksten over jazzmuziek
Op vrijdag is er jazz in de Academische Club, en De Kort breekt niet met die traditie. Cees Hamelink, behalve emeritus hoogleraar internationale communicatie en media ook zeer fanatiek jazzmuzikant, brengt een muzikale ode aan de vorig jaar overleden schrijver Bernlef. Ook die schrijver was
graag jazzmuzikant geworden, maar legde zich toe op schrijven. Dat deed hij ook over jazz: onder
meer in het boekenweekgeschenk De Pianoman en in de essaybundel Over jazz. Tussen het swingen
door worden Bernlefs teksten over jazzmuziek voorgelezen. yyy
Boekencafé 1 t/m 5. 27-31 januari, vanaf 17:00. Toegang gratis, aanmelden op uva.nl.
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KlApStOEl
Fotograaf Harmen de Jong (38) opent een expositie met de
beste foto’s uit Op de Klapstoel, de bekende interviewserie in
Het Parool. In de al bijna 25 jaar bestaande rubriek poseert
elke week een BN’er met als ‘partner in crime’ een witte Ikeaklapstoel. ‘Er zijn nu al heel wat stoelen gesneuveld: in brand
gevlogen, of er zakte iemand doorheen. Regisseur Dick Maas
bijvoorbeeld wilde alleen gefotografeerd worden als hij de
stoel kapot mocht slaan of in de fik mocht steken. Bij de eerste
steekvlam schroeiden zijn nekharen er bijna af. Ik had altijd wat
stoelen reserve, maar heb er nu nog maar twee. De stoelen zijn
uit het assortiment gehaald en dus moeilijk verkrijgbaar. Mijn
moeder gaat zo af en toe naar een kringloopwinkel en kijkt dan
of ze de witte klapstoel vindt.’ De Jong startte zes jaar geleden en
is nu meer dan 275 klapstoelen verder. Volgens de fotograaf komen de geportretteerden vaak zelf met het idee. ‘Ik ben mijzelf
aan het afleren om met vast omkaderde plannen ergens naartoe
te gaan. Actrice Lone van Roosendaal woont op een woonboot
en zei dat ze iets met het water wilden doen. Samen kwamen
we op het idee om met de klapstoel het water in te vallen. Het
is belangrijk om vertrouwen te winnen als ik fotografeer. Van
Roosendaal was best bang om achterover het water in te vallen.
Ik heb me tot mijn onderbroek uitgekleed en heb mij toen twee
keer zelf in het water laten vallen om te laten zien dat er niks
kon gebeuren.’ yyy tekst Sunny de Blok

Opening expositie: 24 januari om 16.00 uur. De expositie is tot 4 april
te zien in de Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam.
Openingstijden: ma en wo 7.30-23.00 uur, di, do, vrij: 7.30-19.30 uur

1 Regisseur Dick Maas: 17-3-2012
2 Actrice en zangeres Lone van Roosendaal: 30-7-2011
3 Acteur Geza Weisz: 29-09-2012
4 Zanger Eva Jinek: 08-10-2011
5 Muzikant Rick de Leeuw: 28-09-2013
6 Modeontwerpster en presentatrice Judith Osborn: 08-11-2008
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Hipsterbier met allure
Dankzij kleine ambachtelijke brouwerijen met hoogwaardig bier is Amsterdam weer de
bierstad van Nederland. Lisa van Schaik, student aan het Amsterdam University College, is
bierliefhebber en schreef mee aan het boek Ontdek de bieren van Amsterdam. tekst Jim Jansen / kaders
Yannick Fritshy / foto’s Bram Belloni

C

afé de Biertuin in de Linnaeustraat
in Amsterdam-Oost is opvallend
rustig op de eerste maandagmiddag van het jaar. Buiten op het
verwarmd terras nipt een groepje toeristen voorzichtig aan hun eerste Lamme Goedzak. Binnen
zijn het de late lunchers die Liefmans Kriek en
Delirium Tremens nog even laten voor wat ze
zijn en zich te goed doen aan een clubsandwich
met kip van het spit en een cappuccino. De
paradijselijke rust staat in schril contrast tot
een doorsnee-avond in dit relatief nieuwe café.
Sinds dag één is de Biertuin namelijk een grote
hit en is het vaak onmogelijk om er een zitplaats
te bemachtigen. Volgens Lisa van Schaik (20)
past het succes van de Biertuin binnen de trend
die de laatste jaren gaande is in Amsterdam. ‘De
populariteit van speciale bieren is een onderdeel
van de uit Amerika overgewaaide hipstercultuur,’ zegt Van Schaik. ‘Mensen nemen afstand
van grote merken en gaan weer voor lokaal en
traditioneel, maar wel in combinatie met Appleproducten. Ambachtelijk gemaakt bier, geproduceerd in kleine hoeveelheden, past daarbij.’
Van Schaik is mede-auteur van het boek Ontdek
de bieren van Amsterdam, dat onlangs verscheen
onder redactie van Kees Volkers en werd uitgegeven door Lisa’s vader Pim van Schaik. In het boek
wordt het verleden van Amsterdam als bierstad
geschetst en via het sluiten van de Heinekenbrou-
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Lisa van Schaik

werij in 1988 komt het verschijnen van kleine
brouwerijen zoals ’t IJ en De Prael aan bod.
‘Mijn vader heeft in het verleden al meerdere
boeken geschreven en de laatste jaren las ik
altijd zijn stukken,’ zegt Van Schaik. ‘Toen hij
met dit onderwerp aan de slag ging, leek het
me leuk om niet alleen redactie te doen, maar

ook mee te schrijven. Dat vond hij een goed
idee. Met een aantal medestudenten heb ik
cafés getest.’
Waar let je op als je een café test?
‘Een tijdje terug was ik hier in de Biertuin om
een recensie voor het boek te schrijven. De
eis vooraf was natuurlijk dat elk café een flink

Lisa van Schaik: ‘De biercultuur in Amsterdam wordt steeds diverser.’

aantal speciaalbieren op de kaart heeft. Daarnaast lette ik op de ambiance in de kroeg, de
bediening en vaak zocht ik naar iets bijzonders.
Dit café is heel slim opgezet. Het onderscheidt
zich van andere kroegen, het ziet er mooi uit en
je kunt hier nog lekker eten ook. Het is duidelijk
bedacht door hippe mensen, waardoor er vanaf
het begin andere hippe mensen komen. En dat
trekt weer ‘gewoon’ publiek aan.’
gaan speciaalbier en hipsters altijd
samen?
‘Dat hoeft niet. Voor het boek heb ik ook Café
De Spuyt in de Korte Leidsedwarsstraat bezocht.
Dat was een totaal ander café in vergelijking
met waar we nu zitten. Een ouderwetse bruine
kroeg, met een zeer gemêleerd publiek. Op de
avond dat ik er was, las de barman achter de
toog rustig een boek. Toen ik hem vertelde dat
ik geïnteresseerd was in speciaalbier, heeft hij zo
ongeveer de hele kaart met me doorgenomen.’

Wanneer dronk jij je eerste biertje?
‘Ik was een jaar of zestien en mijn ouders lieten
mij voorzichtig een slokje proeven. Bier moet je
leren drinken en je moet wennen aan de smaak
en de bitterheid.’

‘Speciaalbier
moet passen bij je
gemoedstoestand’
Sinds dit jaar zou je strafbaar zijn als je
als zestienjarige bier drinkt. Wat vind je
van die wetswijziging?
‘Ik denk dat het goed is, want overmatig alcoholgebruik in die leeftijd kan heel schadelijk
zijn. Eerst was de grens zestien en toen gingen
mensen al op hun veertiende drinken, wellicht
beginnen mensen nu als ze zeventien zijn omdat
de grens achttien is. Daarbij geef ik onmiddel-

lijk toe dat ik zelf geen last van de maatregel
heb, hetgeen mijn opinie zeker beïnvloedt.’
Wat is voor jou het verschil tussen een
Amstel van de tap en bijvoorbeeld een
Nick en Simon van Brouwerij de prael?
‘Met een Amstel is op zich niks mis, want het
is lekker fris en bitter en een goede dorstlesser. Maar ook best saai. Een Nick en Simon
heeft totaal andere allure. Het biertje heeft een
I.P.A.-achtige smaak (zie kader) en je proeft het
ambachtelijke recept. Je drinkt het ook minder
door en het moet passen bij je gemoedstoestand.’
Er is ook een ander groot verschil tussen gewoon en speciaalbier. Voor een
ijwit ben je hier vijf euro kwijt, terwijl je
een vaasje Heineken voor de helft krijgt.
‘Dat klopt. Ik zelf ben een rationeel mens: je betaalt er meer geld voor, maar ik heb dat er voor
over. En nee, dat geldt zeker niet voor alle andere
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studenten die ik ken. Voor de meeste van mijn
leeftijdsgenoten gaat kwantiteit boven kwaliteit;
zij hebben het liefst gewoon een pilsje van rond
de twee euro. Studenten zijn ook niet bij uitstek
de consumenten van speciaalbier. Ik denk dat
het meer iets is voor de mensen die al aan het
werk zijn, wat meer te besteden hebben en het
bier ook op waarde kunnen schatten. Toch ken
ik ook studenten die wel speciaalbier verkiezen’.
thuis brouwen is een trend, zoals bijvoorbeeld de Deep thoughts Brewery
van UvA-student thomas Hermsen.
Waar komt die behoefte vandaan?
‘Ik zie het als onderdeel van de steeds diverser
wordende biercultuur hier in de stad. In bijna elk
café kan je nu een flink aantal speciaalbieren krijgen. Het bier van ’t IJ is niet aan te slepen en het

FliNK
Twee weken geleden is het assortiment van
Brouwerij ’t IJ verrijkt met Flink, een blond
bier dat met een alcoholpercentage van 4,7
procent allesbehalve sterk is. Waarom heet
het dan Flink? Vanwege zijn sterke karakter,
veroorzaakt door de hoppige en verfrissend
bittere smaak. Brouwerij ’t IJ heeft Flink
gemaakt als vervanging voor het vergelijkbare
Plzeň, dat door zijn naam onterecht de indruk
wekte naar pils te smaken. Flink mag dan
wel licht zijn, maar zijn smaak maakt het wel
degelijk speciaalbier.
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bokbierfestival is jaarlijks een groot succes. Ook
het zelf brouwen, zoals Thomas doet, hoort hierbij.’
Heb je weleens vies biert gedronken?
‘Ooit kreeg ik een donker brouwsel voorgescho-

‘De meeste studenten
willen het liefst gewoon
een pilsje van twee euro’

deer aan het Amsterdam University College en
een groot gedeelte van mijn leven speelt zich af
op het Science Park, omdat ik er niet alleen studeer, maar ook woon. Dan is het leuk om rond
de klok van vijf naar een ander gedeelte van de
stad te gaan om een mooi biertje te proeven.’
En de kater?
‘Die komt later.’ yyy
Ontdek de bieren van Amsterdam, Pim van Schaik
en Kees Volkers, Stokerkade cultuurhistorische uitge-

teld waarbij de mout was gerookt. Ik ben de naam
vergeten, maar ik heb hem niet opgedronken.’
Wat is voor jou het beste moment om
een biertje te openen?
‘Op een donderdag of vrijdag na college. Ik stu-

NiCK EN SiMON
Brouwerij De Prael heeft veel bieren met namen
van Nederlandse volkszangers. Zo maken ze de
Willeke en de Kouwe André. De Nick en Simon
is echter niet vernoemd naar het Volendamse
zangduo, maar naar twee barmannen van café
en bierproeverij In de Wildeman (Kolksteeg 3).
Het is een milde India Pale Ale (I.P.A.), een Engelse biersoort die in de 19e eeuw voornamelijk
bestemd was voor overzeese kolonies. Door het
toevoegen van extra hop doorstond het bier de
lange zeereis. Deze toevoeging zorgt voor een
fruitige smaak en een bittere afdronk.

verij Prijs: 19,50 ISBN 9789076092164

Meer? Ga naar foliaweb.nl/foliavond/hipsterbier
en kijk naar het filmpje dat Kees Hoogeveen maakte
over een dag in Brouwerij ’t IJ

ijWit
IJwit is een witbier van Brouwerij ’t IJ dat
volgens hun eigen website ‘gevaarlijk lekker
doordrinkt’. Dat komt door de frisse smaak
en de licht zoete afdronk, die het alcoholpercentage van 6,5 procent verbloemen. De
naam komt van het oud-Nederlandse ‘wit’,
dat vroeger ook tarwe betekende. Naast
gerstemout wordt het bier namelijk ook met
tarwemout gebrouwen. Die tarwemout zorgt
er samen met de toevoeging van korianderzaad en citroen voor dat IJwit een kruidige
geur en smaak heeft.

passie

Zingen
EStHEr lUijK (20, student Media, Informatie & Communicatie aan de HvA) haalt voldoening uit acht uur zang per week.
‘Ik zing al heel lang. Toen ik acht jaar was, begon
ik in het plaatselijke kinderkoor. Daarna was
het een tijd lang zingen onder de douche, tot ik
drieënhalf jaar geleden meedeed aan een musicalproductie. Na die productie werd er door de
meezingende dorpsgenoten een gospelkoor gecreëerd. Naast het gospelkoor, en het projectkoor
dat soms vanuit de kerk wordt georganiseerd, zing
ik sinds november in Vanilla Cream Injection,
een partyrockband. Denk daarbij aan dingen als

‘Gangnam Style’ of liedjes van Nicki Minaj. Als ik
moet kiezen tussen het koor en de band, ga ik toch
voor het koor. De repetities op donderdagavond
zijn heilig voor me, ik plan er alles omheen. Toen
ik na de bandaudities als zangeres werd gekozen
zei ik dat ik dat graag wilde doen, op de voorwaarde dat de repetities van donderdag naar woensdag
werden verschoven. Dat is toen gebeurd. Ik word
warm van zingen, ik kan mijn gevoel erin kwijt: als
ik zing kan ik de tekst ook echt beleven. Bij gospel

hoef je niet per se in God te geloven, maar je moet
de boodschap van de tekst wel voelen als je die wil
overbrengen. Naast de optredens in kerken, treden
we ook op op speciale plekken. We zongen bijvoorbeeld in een gehandicaptenstichting, een ziekenhuis en laatst in een gevangenis. Zo’n positieve
boodschap daar overbrengen is speciaal, ik haal er
voldoening uit. Zingen is dan niet alleen leuk voor
mezelf, maar ook om anderen blij te maken.’ yyy
tekst Sunny de Blok / foto Fred van Diem
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Wat speelt er in Amsterdam? Wat is
de dynamiek van deze stad en welke
dilemma’s brengt het met zich mee?
Studenten en experts bespreken
dit met betrokkenen in het radioprogramma Amsterdam Leeft!
Luister op dinsdag 10 december van
Deze keer
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Amsterdam.FM
18.00
tot 19.00
uur naarinAmsterdam
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op dinsdagin28
van onder
over
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dejanuari
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Oosterdokskade.
kabel
103.3
www.amsterdamfm.nl
106.8 fm
kabel 103.3
www.amsterdamfm.nl

CREATING TOMORROW

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.

Het beeld van wetenschappers die,
door nieuwsgierigheid gedreven, vaststaande kennis leveren
is onvolledig en zelfs schadelijk.

Edward de Haan
decaan faculteit maatschappij en gedrag
‘Oneens. Je kunt als wetenschapper in een
stuk in de krant niet voortdurend hameren op
de onzekerheid van je statistische analyse of
steekproefselectie. Natuurlijk moet je aangeven
als iets omstreden is, maar uiteindelijk moet het
stuk leesbaar zijn. Het is terecht dat wetenschappers autoriteit genieten. Het is een kwalijke
trend eenieders inbreng af te doen als ook maar
een meninkje. Een hoogleraar volkshuisvesting
weet nu eenmaal meer over de huizenmarkt dan
mijn buurman.
Ik val bepaald niet van mijn stoel van de observatie dat wetenschappers ook maar mensen zijn
en dat sommigen dus foute keuzes maken ter
meerdere eer en glorie van henzelf. Dat hoeven
we niet voortdurend te benadrukken om er
maar voor te zorgen dat mensen ons niet op
een voetstuk plaatsen. Meer controle eisen als
schrikreactie op incidenten als de affaire-Stapel
is onzinnig. Om die incidenten te voorkomen
moet je naast iedere wetenschapper een controleur plaatsen. Wiens integriteit je ook weer
moet controleren. Zo is het eind zoek. Over het
algemeen gaat het goed in de wetenschap. Dát
moeten we benadrukken.’

Sjoerd repping
hoogleraar voortplantingsbiologie
‘Eens. Pure wetenschap is een belangenvrije
zoektocht naar de waarheid, maar in de praktijk
staat die zoektocht onder druk. Publicaties
worden geturfd om je kwaliteiten als wetenschapper te meten en dat veroorzaakt oneigenlijke drijfveren. In extreme gevallen leidt dat tot
fraude, maar vaker gaat het om grijzer gedrag:
hoogleraren die bijvoorbeeld te veel tijd steken
in het produceren van artikelen en hun promovendi verwaarlozen.
Het is goed om eerlijk te zijn over die belangenverstrengeling, masterstudenten en promovendi voor te bereiden op de oneigenlijke
prikkels en te leren hoe ze desondanks eerlijke
wetenschap kunnen bedrijven. Maar ook om
eerlijk te zijn tegenover de maatschappij. Zodat
die zich niet bedonderd voelt als wetenschappers toch maar mensen blijken te zijn. Idealiter
nemen we de druk weg, door niet te kwantificeren en economiseren. Door als maatschappij te zeggen: wij vinden het vergaren van
kennis belangrijk en hebben daar jaarlijks een
bedrag voor over, zonder daar een hoeveelheid
publicaties of economisch gewin voor terug
te verlangen.’

Christianne de poot
lector forensisch onderzoek
‘Oneens. Veel wetenschappers zijn inderdaad uit
nieuwsgierigheid op zoek naar nieuwe kennis,
waarmee ze vaak iets willen bijdragen aan de
maatschappij. Als je faam en geld ambieert kun
je beter een andere carrière kiezen.
Dat kennis desalniettemin feilbaar is, klopt en
daar hebben leken wellicht niet voldoende besef
van. Maar de vraag is of wetenschappers daar
iets aan kunnen doen en of dit de wetenschap
schaadt. Volgens mij dragen de meeste wetenschappers de nuance en het voorbehoud uitgebreid uit, maar brengen journalisten dat vaak
niet over. De bijzin over beperkingen van het
onderzoek maken een stuk niet spannender, dus
die wordt geschrapt. Doorgaans schaadt het de
maatschappij niet als er een ietwat optimistisch
beeld heerst over de reikwijdte van onderzoeksbevindingen. Ja, als bevindingen echt worden
gechargeerd of een incidentele wetenschapper
de boel belazert, valt de wetenschap wellicht
van zijn voetstuk. Maar ik geloof niet dat het
vertrouwen in de wetenschap wordt bevorderd
door vooral te benadrukken wat er onduidelijk
of mis is om te voorkomen dat we op een voetstuk belanden.’ 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 Yannick Fritschy

DOlFijNEN ZijN
KrACHtpAtSErS
De maximale spierkracht van
dolfijnen is tien keer zo groot als
die van de sterkste menselijke
atleten. Dat concluderen onderzoekers van de West Chester
University of Pennsylvania uit een
experiment waarbij ze dolfijnen
door een gordijn van microscopische waterbellen lieten zwemmen.
Jarenlang dachten wetenschappers
dat dolfijnen een speciale truc
gebruikten om door de golven te
kunnen ploegen, maar nu blijkt
het dus een kwestie van brute
kracht te zijn.

EUrOpA DrOgEr EN
WArMEr iN 2100
Klimaatverandering en toenemend
watergebruik zorgen ervoor dat
Europa de komende decennia steeds
droger zal worden. Dat blijkt uit
gecombineerd onderzoek van de
Europese Commissie en de universiteit van Kassel. De wetenschappers
verwachten bovendien dat de temperatuur in Europa in het jaar 2100
gemiddeld 3,4 graden Celsius hoger
zal liggen dan in de periode 19611990. In Portugal en Spanje rekenen
de onderzoekers zelfs op een stijging
van vijf graden.
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ONDErZOEK

MiCrODEEltJES VErKlEiNEN
SCHADE NA HArtAANVAl
Microdeeltjes die binnen 24 uur na
een hartaanval in de bloedsomloop
worden ingebracht, kunnen de schade
aan de hartspier halveren. Dat blijkt
uit onderzoek van de Amerikaanse
Northwestern University, gepubliceerd
in het vakblad Science Translational
Medicine. De zogeheten PLGAdeeltjes zijn biologisch afbreekbaar
en kunnen ook de schade verminderen bij andere aandoeningen, zoals
darmontstekingen of complicaties na
een niertransplantatie.

UNiVErSitEitEN

StUDENtEN

BOEtES VOOr tE lAtE
iNSCHrijViNg ONgEOOrlOOFD
Universiteiten mogen studenten geen boete
opleggen als ze zich te laat inschrijven voor
een tentamen. Dat meldt een woordvoerder
van de Onderwijsinspectie op de website
van de Universiteit Twente. Deze week
stond in Sp!ts dat studenten van de Universiteit Leiden boetes van 30 tot 75 euro moeten betalen voor elk tentamen waarvoor ze
zich te laat inschrijven. Volgens de Onderwijsinspectie mogen universiteiten te late
inschrijvers wel uitsluiten van het tentamen.

lEUVEN KOMt MEt
gENDErBElEiD
De Katholieke Universiteit in het
Belgische Leuven gaat de komende drie
jaar evenveel mannelijke als vrouwelijke
hoogleraren aannemen. Dat meldt de
universiteit in het zogeheten genderactieplan. De KU Leuven is de eerste
universiteit in de Benelux met een
dergelijk beleid. Momenteel is slechts
een op de acht Leuvense hoogleraren
een vrouw. Met het nieuwe beleid streeft
de universiteit ernaar dat aantal op te
schroeven naar tenminste 30 procent.

Curvers

promoties
DONDErDAg 23/1
10.00 uur: Loek Spitz – Wiskunde

Hurwitz Numbers, Moduli of Curves, Topological Recursion,
Givental’s theory and their Relations. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Dana Feringa – Sociologie

Burgerschap als ambacht. Jongerenraden in Nederland.
(Agnietenkapel)

14.00 uur Valentina Di Stasio – Sociologie

Why Education Matters to Employers. A Vignette Study in
Italy, England and the Netherlands. (Agnietenkapel)

VrijDAg 24/01
10.00 uur: Joke Schuit – Taalwetenschap

Signs of the Arctic. Typological Aspects of Inuit Sign Language.
(Agnietenkapel)

11.00 uur: Eva van den Broek – Economie

Keeping up Appearances. Experiments on Cooperation in
Social Dilemmas. (Aula)

13.00 uur: Sophie Elpers – Geschiedenis

Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van
boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. (Aula)

14.00 uur: Liesbeth Kager – Geneeskunde

Coagulation and Fibrinolysis in Tuberculosis, Melioidosis and
Beyond. (Agnietenkapel)

DiNSDAg 28/01
10.00 uur: Ileana Maris – Bedrijfskunde

On Design as Liberal Art: The Art of Advancements.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Julia Meuwese – Psychologie

Consciousness = learning? The Role of Recurrent Processing in
Perceptual Learning. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Adriaan Anderson –
Rechtsgeleerdheid

Alternative Disposal of Criminal Cases by the Prosecutor:
Comparing the Netherlands and South Africa.
(Agnietenkapel)

WOENSDAg 29/01
13.00: Jaap Knotter – Criminologie
Ontvoeringen & Gijzelingen. (Aula)

14.00 uur: Silvia Eskes – Geneeskunde

Clinical Studies on Thyroid Diseases. (Agnietenkapel)

hora est

Raoul Kloppenborg
Geneeskunde

31 januari, 12:00 uur, Agnietenkapel

‘Leuk, die extreem sterke
MRI-scanner’
Bevinding ‘Met behulp
van een simpele behandeling met vitamine B kunnen patiënten met cerebral
small vessel disease mogelijk
worden geholpen. Dit is
een ziekte van de kleine
bloedvaten in de hersenen met verschijnselen
als cognitieve klachten, moeilijkheden bij het
lopen en zelfs beroertes en dementie. In mijn
proefschrift verdedig ik dat een verhoogde
aanwezigheid van het eiwit homocysteïne een
belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van
cerebral small vessel disease. Gelukkig is het
homocysteïnegehalte gemakkelijk te verlagen
met het innemen van vitamine B.’
leuk ‘Bij de aanvang van het onderzoek
duik je in een onderwerp en onderweg kom
je nieuwe obstakels tegen en word je steeds
geconfronteerd met nieuwe vragen. Dat vond
ik een mooie uitdaging. Bovendien heb ik
voor mijn onderzoek gewerkt met een nieuwe,
extreem sterke MRI-scanner. Dat was erg interessant, omdat die veel meer informatie geeft
dan reguliere MRI-scans.’
Moeilijk ‘Door met die nieuwe technieken te
werken liep ik ook tegen een aantal technische
problemen aan, waar ik in het begin niet bij
stilstond. Zo was de MRI-scan zo sterk dat
patiënten met tatoeages uitgesloten moesten
worden van het onderzoek.’ yyy Henk Strikkers
Dhr. R.P. Kloppenborg: Through the Looking
Glass. Risk Factors, Radiological Hallmarks
and Cognitive Function in Cerebral Small
Vessel Disease.

Gelukkig niet
Voor het eerst gingen mijn vriendje en ik op
bezoek bij vrienden die een peuter hebben. We
staarden naar het wezen op een kleed vol Duplo. Ze
vond een xylofoon en begon erop te hengsten. Mijn
vriend keek vertederd en ik probeerde zijn blik te
ontwijken, een blik die mogelijk een sprankje ‘wijook-misschien-ooit?’ bevatte.
Uit een onderzoek van Princeton bleek deze week
dat mensen met kinderen minder gelukkig zijn
dan mensen zonder. Verrassing? Mwah. Wij wisten
ook wel dat de peuter vannacht zou gaan krijsen.
En dat de ouders al anderhalf jaar muisstille seks
hebben. Wat mijzelf betreft, ik word gelukkig van
lezen, uitslapen en een carrière, dus ook ik schat
mezelf minder gelukkig als moeder. En die ouders
die zeggen dat je zo veel terugkrijgt voor je opofferingen komen ook nooit eens met een afrekening
aan ’t eind van het jaar, om aan te tonen of ze ook
genoeg terug hebben gekregen. Echt evalueren of je
gelukkiger bent met of zonder Beer of Vlinder, dat
kan niet, achteraf.
Mijn beweegredenen zijn samengesteld uit een
onherleidbaar zootje redeneringen, verlangens,
driften en onbezonnen momenten. Nieuwsgierigheid, ervaringshonger, verveling, fomo; resultaten
van voorgaande beslissingen. Daar ligt toch ook
wat van de magie van het bestaan, dat je zomaar
ineens reden ziet iets te doen. Net zoals er zomaar
ineens geluk is. Je kunt het niet vastpakken en het
vervliegt zodra je het wil benoemen – laat staan
meten. Wat me dwarszat aan het onderzoek, is
dat het weer eens aantoonde dat wat ik doe niet
noodzakelijk in het belang is van mijn levensgeluk.
Mensen krijgen sinds mensenheugenis kinderen en
ze houden er botweg niet mee op.
In de verte musiceerde de peuter door. Het klonk
alsof ze de xylofoon door een shredder probeerde
te duwen. Mijn blik kruiste die van mijn vriend. I’m
fucked. yyy Emma Curvers
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Een dossiertijger
zonder franje
Deze week in Folia maakt kennis: de rector magnificus van UvA
en HvA Dymph van den Boom. ‘Haar optreden is subtiel, heel erg
duidelijk en hard’
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

‘D

ymph is een doortastend
bestuurder. Ze weet wat ze wil,
ze kent de stukken en bereidt
zich zeer goed voor. Ze staat
nooit voor verrassingen. Een gesprekspartner
die meent haar met bepaalde kennis te kunnen
overrompelen of overtroeven, volgt een verkeerd spoor: Dymph is zeer goed op de hoogte.
Ze is een dossiertijger die heel hard werkt.’ Dit
zegt voormalig interim-rector Jaap Zwemmer
over rector magnificus Dymph van den Boom.
‘Dymph zit als rector precies op de goede
stoel,’ zegt hij. ‘De functie van collegevoorzitter
zou minder geschikt voor haar zijn, want de
voorzitter is ook het gezicht naar buiten toe. Dat
representatieve aspect heeft denk ik iets minder
Dymphs voorkeur.’
Bij haar aantreden was ze de eerste vrouwelijke
rector magnificus van Nederland en als we de
kleine en gespecialiseerde Open Universiteit en
de Universiteit voor Humanistiek niet meetellen
is ze nog steeds de enige vrouw in die functie
in Nederland.
Dymphna Cornelia van den Boom (Roosendaal
en Nispen, 1951) studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden, de universiteit waar ze in 1988 ook promoveerde op een
dissertatie met de titel Neonatal irritability and
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the development of attachment: observation and
intervention. Ze werkte enige jaren in Leiden
als wetenschappelijk onderzoeker voordat ze
in 1996 hoogleraar pedagogiek werd aan de
UvA. Vijf jaar later koos ze definitief voor een
bestuurscarrière toen ze werd benoemd tot
decaan van de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FMG). In 2007 werd

‘Ze heeft een gruwelijke
hekel aan politiek gekonkel’
ze rector magnificus van de UvA en HvA. Toenmalig voorzitter van de Raad van Toezicht Niek
Urbanus zei bij haar benoeming in Dymph ‘een
scherp en nuchter bestuurder met een heldere
visie op de toekomst van onderzoek en onderwijs’ te hebben gevonden.
Precies zo staat ze bij hem ook bekend, zegt
emeritus hoogleraar planologie Len de Klerk,
die jarenlang met Dymph heeft samengewerkt
toen ze decaan was en hij afdelingsvoorzitter bij
de FMG. ‘Dymph kijkt door allerlei franje heen,’
zegt hij. ‘Ze weet precies hoe de hazen lopen. Ze
is een stevig en beslist bestuurder, maar ook een
bestuurder die in onderhandelingen open staat
voor alternatieven als jouw plan beter is dan het

hare. Als je een plan hebt met perspectief, dan
doet ze echt niet flauw door te zeggen dat er
geen geld is. Je kunt op strategisch niveau heel
goed met haar van gedachten wisselen.’
Aan de UvA staat Dymph inmiddels vooral bekend als bestuurder, maar dat dat betekent niet
dat ze een onbekende is op wetenschapsgebied.
Ze heeft veelvuldig gepubliceerd over zaken als
ontwikkelingspsychologie, het jonge kind en
ouderschap en het is zeker niet zo dat ze zelf
geen onderzoek meer wil doen. Al komt dat bij
zo’n drukke bestuurlijke baan natuurlijk wel op
het tweede plan. ‘Ik weet dat we bij haar herbenoeming als decaan uitgebreid gesproken hebben over een alternatief, want ze had ook een
aanbieding om als wetenschapper aan de slag te
gaan in Engeland,’ zegt De Klerk. ‘Uiteindelijk
heeft ze gekozen voor het decanaat en daarna
voor het rectoraat, en het tekent haar ook dat ze
daar dan voor 130 procent voor gaat.’
In een speciaal vrouwennummer van Folia vijf
jaar geleden zei Dymph over zichzelf: ‘Ik ben
geen politiek dier. Ik houd van transparantie en
duidelijkheid en noem dingen bij de naam. Dat
heeft zijn weerslag op hoe mensen mij durven
te benaderen. Ik ben geen wollig type.’ Dat is
precies zoals De Klerk haar ook kent. ‘Ze heeft
een gruwelijke hekel aan politiek gekonkel, ver-

Folia maakt
kennis
borgen agenda’s en kaarten in de mouw. Op het
door en door verpolitiekte Maagdenhuis heeft
ze dan ook flink opruiming gehouden toen ze
rector werd.’ En dan is Dymph ook niet kinderachtig, zegt hij. Hij omschrijft haar optreden
in zo’n situatie als ‘subtiel, heel erg duidelijk en
hard’. ‘Het gaat om publieke middelen. Die moeten goed en doelmatig worden besteed, vindt
Dymph. En als dit betekent dat er gesaneerd
moet worden of mensen weg moeten, dan is dat
maar zo. Bij haar aantreden in het Maagdenhuis, maar eerder ook aan de FMG zijn er heel
wat mensen uitgegaan.’
Tijdens het eerder genoemde gesprek met Folia
zei Dymph te willen onderzoeken tegen welke
belemmeringen vrouwen zoal oplopen om de
top te bereiken en dat ze op basis daarvan een
strategische personeelsplan wilde opstellen. Ze
had het over het aandeel vrouwelijke hoogleraren en zei te streven naar 25 procent in 2015.
Dat percentage ligt aan de UvA nu op achttien,
dus Van den Boom heeft nog wat werk voor de
boeg het komend jaar. Of houdt ze het na zeven
jaar rectoraat voor gezien? ‘Ik denk dat ze nog
voor een korte derde termijn als rector gaat,
of in de luwte van de wetenschap nog iets gaat
doen,’ zegt Zwemmer. Len de Klerk vermoedt
dat ze haar tweede termijn afmaakt en haar carrière eindigt met een bestuurlijke functie in het
buitenland. UvA en HvA wachten af. yyy
Folia Radio heeft op 22 januari een interview met
Dymph van den Boom. Aan de orde zullen komen haar
rectoraat, integriteit in de wetenschap, het Amsterdamse
Bèta Cluster en het glazen plafond. 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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AMSTERDAMSE

STUDENT
ONDERNEMERSPRIJS

Ben jij de Beste
studentondernemer
van amsterdam?
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

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

Komijntje
Deel 12 Waarin tante Saadia het
opnieuw op oom Hafid voorzien heeft

N

adat oom Hafid in de bloembollensorteermachine was gevallen,
adviseerde de bedrijfsarts van de
uitkeringsinstantie hem volledig
af te keuren. Niet om zijn verwondingen; die
zouden snel herstellen. Hij kwam in aanmerking voor de categorie waar de samenleving
zich geen raad mee wist: de onaangepasten, zij
die in de verkeerde tijd zijn geboren, de eeuwige
knoeipotters, de hoge uitzonderingen.
Door een mij onbekende samenloop van omstandigheden lukte het Hafid om toch een plekje
in de maatschappij te verkrijgen. Een paar dagen
in de week werkte hij, met behoud van uitkering,
op de sociale werkplaats De Druppel, in de buurt
van de Amsterdamse Warmoesstraat. Hij mengde graansoorten en kruiden, die in een grote koperen ketel werden gekookt. Het bruikbare vocht
werd na een paar weken gisten bier, dat in een
paar Amsterdamse kroegen in buikige flessen
met lange hals werd verkocht. Hafid dronk geen
bier. Hij dronk geen enkele alcoholische drank.

Weinigen wisten dat hij op een sociale werkplaats
werkte, laat staan in een bierbrouwerij. Voor de
buitenwereld werkte Hafid ergens-in-een-fabriek.
Hij bemoeide zich niet met het brouwproces en
hoefde niet in de buurt van de bierketel met zijn
meters en kranen te komen. Er kon niets misgaan.
Oom Hafid bleek een meestermenger. Ook al
dronk hij zijn eigen bier niet, proeven deed hij wel.
Hij ontwikkelde zelfs een eigen bier, dat liefkozend komijntje werd genoemd. Hij voegde een
klein beetje vers gebrand komijnzaad toe aan de
basisingrediënten. Dit leverde een kruidig, ietwat
scherp biertje op, dat in koudere seizoenen goed
verkocht. Een grote bierbrouwer wilde het komijntje ook ontwikkelen en deed Hafid een aanbod.
Hij weigerde. Ze dachten dat het een onderhandelingstruc was en verdubbelden het bod. Hafid
bleef bij zijn keuze. Voor het eerst in zijn leven
had hij een werkplek waar hij niets verkeerd deed.
Hij voelde zich thuis bij De Druppel en toonde
loyaliteit. Een daad die Hafid sierde. Diezelfde
trouw degradeerde hem in het huwelijk met Saadia
tot een sukkel, die niet het lef had zijn vrouw te
verlaten. Toen ze zijn Mercedes 350 had gesloopt,
had ik voor het eerst het idee dat hij van Saadia
zou scheiden. Helaas.

Saadia was er weer van overtuigd dat Hafid een
ander had. Ze vond niets. Om haar onzin te
bedaren haalde ze ’s nachts suiker uit de keuken.
Uit de meterkast pakte ze de komijntjes, die
Hafid daar bewaarde. De eerste botteling, waar
hij trots op was. Ze goot de suiker en komijntjes in de brandstoftank leeg, startte de auto en
ging naast haar man in bed liggen. De suiker
verspreidde zich over de leidingen, kleppen en
zuigers, die werden besmeurd door een laagje
karamel. De volgende dag ontkende Saadia alles.
“Het zijn inbrekers geweest. Of de vrouw waar
je het meedoet. Ik wist wel dat je vreemdgaat,”
schreeuwde ze. “Ik ga bij je weg,” zei Hafid. Hij
ging in zijn Mercedes zitten. Hij wist dat hij
nergens naartoe ging. Niet alleen zijn auto was onklaar gemaakt, hij ook. Hafid trok zijn wenkbrauwen tot een gerimpeld voorhoofd op. “Zie je dat?”
vroeg hij me. “Ze verwelkomen je thuiskomst.”
Een zwerm meeuwen danste tussen de flats van
Haarlem-Zuid. 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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prikbord HvA
DMR Feest

CMV-studenten

DMCI Students

in Motion

Alert en Ondernemend op de dansvloer 2.0, dat is de
naam van een nieuw feest dat studenten culturele &
maatschappelijke vorming van de HvA hebben opgezet. Vrijdag 31 januari wordt de eerste avond door de
studenten georganiseerd in Studio/K. Zelf stellen ze dat
de elektronische geluiden van onder meer DJ OOP en
DJ Blessed One ervoor zullen zorgen dat de voetjes niet stil kunnen blijven staan en je de tentamenstress snel van je af danst. Het feest begint om
22.00 uur en zal doorgaan tot de kleine uurtjes. Entree is gratis op vertoon
van je HvA-pas en er is een maximum van 300 bezoekers.

Vanaf 26 januari is het voor studenten weer mogelijk
om zich in te schrijven voor Students in Motion, kortweg SIM. Eerstejaarsstudenten van 6 DMCI-studies
worden tijdens SIM aan elkaar en aan de Amsterdamse
creatieve industrie geïntroduceerd. Meer dan 250 groepen zullen aan de slag gaan om een prototype van een
mobiele app te maken die gebruikmaakt van open data. Hun proces zullen ze vastleggen in een verslag en hun idee zullen ze uiteindelijk pitchen
aan de hand van video, tekst en beeld. Kijk voor meer informatie op www.
studentsinmotion.nl.

DT Waterbeheersing

DOO Onder

Eerstejaarsstudenten van de studie civiele techniek van
de HvA gaan voorkomen dat bewoners van Zeewolde
natte voeten krijgen. De nieuwe wijk Havenkwartier
die daar wordt ontwikkeld ligt 5 meter lager dan een
nabijgelegen meer. Studenten gaan ervoor zorgen dat
bewoners straks moeiteloos het hoger gelegen meer
kunnen opvaren vanuit het Havenkwartier, zonder dat hun huizen tegelijkertijd onderlopen. De studenten zijn uitgenodigd door de Zeewoldse
wethouder Rein Zijlstra. In latere blokken zullen de studenten andere
problemen in Zeewolde aanpakken.

Adwin Bosschaart verzorgt op donderdag 30 januari de
Onder Soep-lezing van het Domein Onderwijs & Opvoeding. In de lezing gaat Bosschaart in op het risicobewustzijn van overstromingsgevaar onder Nederlandse
leerlingen. Dat doet hij aan de hand van een experiment
dat hij hield op een aantal scholen in West-Friesland.
Ook de methode en het ontwerpproces daarvan komen ter sprake. De
Onder Soep-lezing vindt plaats op 30 januari van 12 tot 13 uur. Locatie is
het Theo Thijssenhuis, ruimte 05A19. Entree is gratis en inschrijven kan via
hva.floridohosting.nl/219/17-10-2013/onder-soep-2013-2014.

DBSV Virtuele

DMCI Radiostudio

open dag

Op 25 januari organiseert de opleiding International
Sports Management and Business een virtuele open
dag. Studenten van overal ter wereld kunnen om 12.00
uur Nederlandse tijd drie kwartier lang vragen stellen
aan docenten en studenten van de opleiding om er
achter te komen of deze studie iets voor hen is. Het
is de derde keer dat de opleiding een virtuele open dag organiseert. De
vorige jaren was het een groot succes, met vragen van vrijwel ieder continent. De open dag is te volgen via het YouTubekanaal van de opleiding of
op hva-webcast-ismb.nl

HvA Nationale
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Soep-lezing

uitgesteld

De opening van de radiostudio in het Benno Premselahuis, die gepland stond voor dit voorjaar, is uitgesteld.
Volgens mediadocent Bart Ponjee was de planning te
optimistisch en is het vastleggen van de technische eisen
achteraf moeilijker gebleken dan gedacht. Besloten is om
een mobiele radiostudio te kopen, zodat deze elders kan
worden gebouwd en later in het gebouw wordt geplaatst. Naar verwachting
zal de radiostudio deze zomer klaar zijn. Het is de bedoeling dat de studio in
de hal komt en dat alle UvA’ers en HvA’ers hem kunnen gebruiken.

Studentenenquête HvA Goedgekeurd door de EU

Vanaf 13 januari tot en met 9 maart aanstaande is de
Nationale Studentenenquête (NSE) weer geopend.
Alle studenten die aan Nederlandse universiteiten
en hogescholen studeren wordt daarin gevraagd om
hun opleiding en hun hogeschool of universiteit te
beoordelen. De resultaten worden gebruikt voor verbetering van het onderwijs, voor Studiekeuze123.nl en voor onder meer
de Elsevier Keuzegids. Onder de deelnemers aan de enquête wordt een
aantal prijzen verloot. Deelnemen kan op nse.nl met de inlogcode die op
je UvA-/HvA-mailadres is binnengekomen.
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ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

De diplomasupplementen die de Hogeschool van
Amsterdam bij het afstuderen uitreikt hebben het
zogenaamde DS-label ontvangen. Dat is een keurmerk
van de Europese Commissie waaruit blijkt dat het
supplement voldoet aan Europese wet- en regelgeving.
Doelstelling van het supplement is het bevorderen van
de mobiliteit van Europese studenten. Naast de Hogeschool van Amsterdam heeft ook de Hanzehogeschool Groningen het DS-label toegekend
gekregen. Volgens HvA-adviseur Internationalisering Leonard van der
Hout is het keurmerk het resultaat van een enorme kwaliteitsslag.

prikbord UvA
FGw Satricumdag

2014

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Bijzondere Collecties

Paroolspeld

Op 25 januari vindt de Satricumdag weer plaats, de
jaarlijkse publieksdag van de Vereniging van Vrienden
van Satricum met als thema ‘Mediterranean Wide Web
in de 8e en 7e eeuw voor Christus’. Rond de antieke stad
Satricum, ten zuiden van Rome, voert de UvA al jaren
een opgravingsproject uit. De publieksdag zal draaien
om de vraag: wat gebeurde in de 8e en 7e eeuw voor Christus elders in het
Mediterrane gebied? Op het programma staan onder meer lezingen van
Demetrius Waarsenburg, Mieke Prent en Marijke Gnade. Locatie: OMP,
zaal D 0.08. Aanmelden: www.acasa.uva.nl

Culinair journalist Johannes van Dam heeft op 12
januari postuum de Paroolspeld gekregen, een onderscheiding die de redactie van Het Parool jaarlijks
uitreikt aan een Amsterdammer die zich verdienstelijk
heeft gemaakt voor de stad. De nagelaten kookboekencollectie en gastronomische curiosa van Johannes van
Dam (1946-2013) bevinden zich nu bij de UvA, in de afdeling Bijzondere
Collecties (BC). Om die reden nam hoofdconservator Garrrelt Verhoeven
de speld in ontvangst. Hij zal bij de BC worden gearchiveerd waar hij op
Van Dams kenmerkende leren gilet zal worden geprikt.

Andragologie Masterclasses

Wetenschap Witteveenprijs

De andragologen laten weet eens van zich horen, dit
maal met een serie van zeven masterclasses onder de
titel ‘Urban Education’. Grote steden vormen de habitat
van steeds meer mensen. Daardoor is ook de belangstelling voor urban education – het grootstedelijk
onderwijs- en jeugdbeleid in de ruimste zin van het
woord – groeiende. Het gaat daarbij niet alleen om opgroeien in de stad,
maar ook om alles wat de stad vraagt van beleidsmakers, onderzoekers,
leraren en andere professionals. Met Ton Notten, Joseph Kessels en Ella
Kalsbeek. Check andragologie.eu

Claudia Goldstein, universitair docent kunstgeschiedenis aan de William Paterson University in Wayne
(VS), heeft de Joop Witteveenprijs 2013 gewonnen, een
onderscheiding van de UvA voor het beste historische
onderzoek op het gebied van de eetcultuur in Nederland en Vlaanderen. Goldstein is gespecialiseerd in
zestiende-eeuwse Vlaamse kunst. Vorig jaar publiceerde zij Pieter Bruegel
and the Culture of the Early Modern Dinner Party, waarin ze onderzoek
beschrijft naar de smaak en de sociale status van rijke Antwerpse kooplieden in de zestiende eeuw.

FNWI BètaBreak

FdR Wetwinkel

De kritiek op het functioneren van de wetenschap
groeit. Ook van binnenuit, bijvoorbeeld door het
manifest van Science in Transition. Daarover gaat op
woensdag 29 januari de BètaBreak. Hoe werkt wetenschap? Wat is er mooi aan en wat is er mis mee? Met
FNWI-decaan Karen Maex, promovenda Rosanne
Hertzberger en de Utrechtse decaan Frank Miedema. Ook aanwezig
is Rob Hagendijk. Onder zijn redactie verscheen in 2011 al de bundel
Onzekerheid Troef, over het betwiste gezag van de wetenschap. Locatie:
Science Park, aanvang: 12.00 uur.

Stichting Wetwinkel Amsterdam heeft per 1 maart
2014 weer plaats voor gemotiveerde rechtenstudenten
met een redelijke juridische basiskennis. Stichting Wetwinkel is een vrijwilligersorganisatie van studenten,
die gratis rechtshulp verleent vanuit het eigen kantoor
op de Oudemanhuispoort. Je houdt een keer per week
spreekuur, op dinsdag- of donderdagavond en wordt begeleid door advocaten. Ben je geïnteresseerd in praktijkervaring op doen? Stuur je brief
en cv voor 5 februari naar sollicitatie@wetwinkelamsterdam.nl Zie ook
wetwinkelamsterdam.nl

FMG Pink

UvA-VU Acces

Panel

Hoe veilig voelen lesbiennes, homo-, bi- en transseksuelen (LHBT) zich in hun buurt? Het Amsterdam Pink
Panel, een nieuw LHBT-onderzoekspanel opgericht
door het Onderzoeksinstituut Psychologie van de UvA
en het COC Amsterdam, moet antwoord geven op die
vraag en op nog heel veel andere vragen. Daarvoor
worden respondenten gezocht die mee willen doen aan representatieve
steekproeven. LHBT’s uit Amsterdam en omstreken, maar ook uit de rest
van Nederland kunnen zich aanmelden voor het panel. Voor info en/of
aanmelden zie: amsterdampinkpanel.nl

Met het evenement ‘Europe in Crisis - Resilient
Europe’ wordt deze week het Amsterdam Centre for
Contemporary European Studies (Acces Europe) van
de UvA en VU geopend. De tachtig onderzoekers van
Acces Europe richten zich op het vergroten van kennis
over de crisis in Europa en de veranderende relatie tussen de EU, Nederland en de rest van de wereld. Opening in Felix Meritis
op 22 januari 15.00 uur. Met Jet Bussemaker (videoboodschap), rector
Dymph van den Boom (UvA) en bestuursvoorzitter Jaap Winter van de
VU. Toegang gratis. Aanmelden: accesseurope@uva.nl
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wasdom
Leren om
alleen te zijn
Menno Wigman
Leeftijd 47 (geboren op 10 oktober 1966)
Beroep Dichter. Tot eind januari Stadsdichter
van Amsterdam
Studie Nederlands
Afgestudeerd 1992
Docent ‘Guus Middag van moderne Nederlandstalige poëzie. Hij analyseerde op een heel schuchtere manier gedichten, met veel vraagtekens. Dat
nam mij voor hem in. Hij schreef toen ook al over
poëzie, iets wat hij buitengewoon goed kan. Tot
op de dag van vandaag lees ik zijn tastende vorm,
dat behoedzame, terug in zijn stukken.’
Locatie ‘Toen ik ging studeren verwachtte ik een
soort Oxford of Cambridge en de sfeer uit Brideshead Revisited. Dat gevoel vond ik nergens terug,
behalve op het hofje van de Oudemanhuispoort.’
Café ‘Café Hesp aan de Weesperzijde, daar
woonde ik vlakbij. Omdat ik veel in bandjes speelde, kwam ik ook vaak in café Sound Garden.’
Afknapper ‘Tom van Deel doceerde recensie
schrijven en heeft mij ooit weggestuurd bij een
mondeling tentamen omdat ik net niet aan mijn
presentatieplicht bij de colleges had voldaan. Ik
moest voor straf een paper schrijven én ook nog
eens dat tentamen overdoen.’
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stage
Dichter Menno Wigman studeerde Nederlands – een
studie die hem zijn drang tot dichten tijdelijk benam.
tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘H

et feit dat je Neerlandicus
bent, garandeert helemaal
niet dat je vlekkeloos of
meeslepend hebt leren
schrijven; iets wat ik wel had verwacht. In
plaats daarvan is het grootste goed dat mijn
studie me heeft gebracht mijn UB-pas. Ik was
geen doorsneestudent Nederlands, want ik
was in die tijd voortdurend bezig met decadente schrijvers uit het Franse fin de siècle.
Ik had geen tv op mijn studentenkamertje en
heb ontzettend veel gelezen, meer dan ik ooit
daarna in mijn leven nog gedaan heb. De toegang tot de enorme UB-collectie beschouw
ik nog steeds als een zegen. Ik stuitte er op
complete studies over het opiumgebruik van
Franse schrijvers, maar ik ontdekte bijvoorbeeld ook het boek Psychopathia Sexualis,
een studie van een Weense arts uit 1886 die
allerlei seksuele aberraties in kaart bracht.
Ik zag ooit een aflevering van Zomergasten
waarin actrice Carice van Houten vertelt over
haar eerste jaar in Amsterdam en dat ze toen
zo eenzaam en schuw was. Dat herkende ik;
in mijn eerste jaar zat ik alleen op een klein
zolderkamertje met een platenspeler en een
butagas-kacheltje dat ik niet aan durfde te zetten. Het was een verschrikkelijk koude winter,
maar iemand had mij gewaarschuwd dat ik
de kachel alleen aan kon doen met het raam
open, omdat mijn LP’s anders krom zouden
trekken. Als je net in Amsterdam komt wonen
en niet onmiddellijk aansluiting vindt bij
een grote groep of vereniging, kan het eerste
jaar erg hard zijn. Toch ben ik ook dankbaar
voor dat jaar. Tegenwoordig moet ik mij vaak
afzonderen om te schrijven, en die tijd heeft

me geleerd om goed alleen te kunnen zijn. Op
de middelbare school schreef ik al poëzie en
gaf ik bundels in eigen beheer uit. Een oudere vriendin waarschuwde mij toen voor de
studie Nederlands met de woorden: ‘Je moet
oppassen dat die bezieling niet verdwijnt.’
Ze bleek gelijk te hebben. Gaandeweg mijn
studie stopte ik met schrijven. Mijn liefde
voor poëzie bleef, maar die onstuitbare drang
tot schrijven verslapte steeds meer. Hoe meer
ik me op een analytische manier met andere
schrijvers en dichters bezighield, hoe meer
mijn onbevangenheid verdween. Ik ben wel
altijd gedichten uit het Frans en Duits blijven
vertalen. Er is geen betere manier om een
gedicht te begrijpen dan door het te vertalen.
Na mijn afstuderen speelde ik in een band
waarmee we soms op tournee gingen
door Frankrijk en Spanje. Op een van die
tournees heb ik een verschrikkelijk ongeluk
gehad. Helemaal binnenstebuiten gekeerd
kwam ik terug in Amsterdam en vroeg ik
mezelf: “Wat wil je nu met je leven? Wil je de
rest van je leven vertaler zijn?” Dat was het
moment waarop ik voor het eerst in jaren
weer een gedicht schreef. Twee jaar later
kwam mijn debuutbundel uit. Ik heb altijd
gedacht dat ik die jaren na mijn studie nodig
heb gehad om al mijn academische kennis
uit te zweten. Het heeft lang geduurd voordat ik niet meer als Neerlandicus, maar weer
als dichter naar een gedicht keek.’ yyy
Menno Wigman is dinsdag 28 januari te
gast in het Boekencafé van de Amsterdamse
Academische Club. Toegang is gratis, kijk voor
meer informatie op aac.uva.nl/agenda

Veerle Nielen (22)
Studie Europese studies
Stage Stichting Kenniscentrum Europa Decentraal
Verdiensten €400,- per maand
Sterren JJJJJ
‘Bij Europese studies leer je veel over maatschappelijke vraagstukken, maar je krijgt niks mee
over hoe er in de praktijk gewerkt wordt aan het
maken en besturen van Europa. Om een beter
beeld te krijgen van de arbeidsmarkt wilde ik
stage lopen. Europa Decentraal is een kenniscentrum dat via een site, helpdesk en bijeenkomsten
decentrale overheden van alle niveaus informeert
over Europees recht en wet- en regelgeving. Ik
had acht collega’s die superaardig waren en die me
goed geadviseerd hebben over studierichting en
carrièrepad. Ik mocht gelijk vanaf de eerste dag
zelf nieuwsartikelen schrijven en heb uiteindelijk
ook meegeholpen aan een publicatie. Het engste
wat ik moest doen was naar een netwerkborrel
gaan met de opdracht om vijf kaartjes te scroren.
Hoe krijg je iemand zover om met jou, een stagiaire, te praten? En hoe loos je ze weer als je een
kaartje hebt en er nog vier moet? Heel spannend,
maar het is me gelukt. Ik had er uiteindelijk zes
en de andere stagiair vier. Doordat het zo’n platte
organisatie is zijn er weinig doorgroeimogelijkheden, dus de meeste mensen gaan na twee, drie jaar
weer weg. Werken bij Europa Decentraal zou een
goede baan zijn voor na mijn studie. Voor nu ga
ik in ieder geval wel naar hun borrels om de band
warm te houden.’ yyy Sterre ten Houte de Lange

In Folia Magazine # 16 (15-01-2013)
is helaas bij de rubriek Stage een verkeerde foto terechtgekomen. Dit is de
enige echte Sander Havermans.
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Hoorcollege ‘Communicatie in de Biologie’ door Harrold van den Burg,
vrijdag 17 januari, 9.00 uur, Science Park. tekst en foto’s Yannick Fritschy
Aantal studenten ongeveer 70
laatkomers 7
Drank zo’n 15 flesjes water/sap, 7 koffiebekertjes
en 3 thermosbekers
Scrabblewoorden aerenchyma, fytoremediatie en
prostaglandine

H

arrold van den Burg begint stipt om
negen uur met enkele praktische
mededelingen. De vragen die hij
daarover krijgt, blijken uiteindelijk de
enige vragen die tijdens het college gesteld worden.
De meeste studenten zitten er als een zombie bij en
maken nauwelijks aantekeningen. Van den Burg
vertelt ondertussen enthousiast over hoe planten
zich verdedigen tegen ziekteverwekkers, herbivoren
en andere gevaren. Hij wordt daarbij ondersteund
door twee grote schermen, waarop mooie foto’s en
complexe diagrammen elkaar in rap tempo afwisselen. Ondanks zijn mitella gebruikt de docent soms
zelfs ouderwets het bord. De zombiestudenten laten
af en toe goedkeurend gemompel horen als Van den
Burg een voorbeeld uit de praktijk aanhaalt, zoals
een foto van een plant die met succes een aanval van
ziekteverwekkers heeft afgeweerd. Een anekdote over
biologen die elkaar voor rotte vis uitmaken leidt zelfs
tot voorzichtig gegniffel. Zodra de docent echter met
vaktermen begint te strooien, is de aandacht snel
weer verdwenen. In de pauze blijkt dat de eerstejaarsstudenten nog geen cafeïneverslaving hebben ontwikkeld. Slechts een enkeling waagt de gang naar de
koffieautomaat. Dat leidt ertoe dat het publiek ook in
het tweede deel van het college een extreem passieve
houding vertoont. Even wordt de zaal opgeschrikt
doordat iemand een vraag lijkt te stellen, maar het
blijkt dat diegene een oortje inheeft en daardoor iets
te hard met zijn buurman over een internetfilmpje
praat. Van den Burg gaat onverstoorbaar verder over
planten die met een geursignaal de hulp van predators inroepen om herbivoren te laten doden. Dat de
zombies de collegereeks toch gewaardeerd hebben,
blijkt uit het applaus dat hij aan het einde oogst. yyy
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Rachel Chou

19, bio-medische wetenschappen
‘Ik vond het college interessant,
maar het ging vaak wel te snel.
Sommige delen waren daardoor
niet goed te volgen. Als ik later
de powerpointpresentatie terugkijk, snap ik het waarschijnlijk
wel. Dat iedereen er een beetje
versuft bijzat, komt absoluut door de tijd. We hebben de
hele week al om negen uur college. Het zou veel prettiger
zijn als we om een uurtje of elf zouden beginnen.’

Lars de Wilde

18, bio-medische wetenschappen
‘Ik vind dit verreweg het interessantste vak tot nu toe. Het
gaat diep in op de werking van
cellen en regelmatig komen er
neurowetenschappelijke dingen
voorbij. Dat is ook de richting
die ik zelf ga kiezen, vandaar dat
dit college me erg inspireert. Dat ik geen aantekeningen
maak, komt doordat ik nooit twee dingen tegelijk kan
doen. En het is ook niet nodig, want de docent legt alles
helder uit. Het is prettig om naar hem te luisteren.’

Mouraya Hussein

20, bio-medische wetenschappen
‘De docent gebruikt erg veel vaktermen, waardoor je gedwongen
wordt om de hele tijd aantekeningen te maken. Dat lukte niet
altijd, doordat het allemaal veel te
snel ging. Verder vind ik het vak
minder goed georganiseerd dan de
vakken die we hiervoor hadden. De roosters zijn bijvoorbeeld nogal raar en je kunt bepaalde onderdelen niet inhalen.
Maar het is wel goed dat we veel colleges hebben bij dit vak.’
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cultureel studentencentrum

agenda 22 - 28 jan

cursus
presentaties

€ 3 per avond, vol=vol
De hele week bij CREA:
laat je vrienden en
familie meegenieten van
je CREA cursus bij de
presentaties.

CREA
popbands

muziek € 3, vol=vol
Bezwete lijven en knallende muziek met covers
van o.a. Lily Allen, Amy
Winehouse, Prince,
Anouk en Queen.

TEDx pitch
night

ma
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-

zo

26

vr
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20:00

26

di

28
19:00

Inspiration, passion and
innovation: a night of
short pitches. The most
inspiring ones will be
invited at TEDxAUCollege.

deining
‘Alsof er pas sprake is van ontplooiing als je voltijds werkt.’ Als vrouwen ervoor kiezen parttime
te werken is dat niet dom of verwend, aldus arbeidsonderzoeker JUStiNE rUitENBErg
in NRC Handelsblad.

cursussen
voorjaar 2014
De inschrijvingen zijn nog
open! Kijk online voor
meer info en schrijf je in
voor je favoriete cursus.

gArEtH DUtriEUx (22) COMMUNICATION & MULTIMEDIA
ULTIMEDIA D
DESIGN
ESIGN (HvA)
v
vA)
‘Om eerlijk te zijn, is dit de eerste keer dat ik de Folia lees. Ik heb gehoord dat ze overal op school liggen, maar dat wist ik alleen omdat dat mij is verteld. Het magazine valt me niet echt op, daarom
pak ik het niet. Ook deze cover vind ik niet echt pakkend, zo’n
groot stopteken. Je kan beter een mooie foto gebruiken, zoals die
binnenin het magazine staan. Deze zijn mooi en trekken meteen
mijn aandacht. Ik bladerde snel door naar het sportgedeelte: ik vind
het erg belangrijk om te horen, zien of lezen wat studenten naast hun
studie doen. Zijn ze goed in sport of hebben ze net zoals ik al een
bedrijf opgezet? Het is leuk om te zien wat mensen op school
hebben geleerd en wat ze daar nu mee kunnen doen. Dat
inspireert mij, dat zou ik vaker willen zien. Ook is het belangrijk om pakkende titels te hebben: als ik niet weet waar
een artikel over gaat, maar ik de titel interessant vind is
er een grote kans dat ik het toch ga lezen. Ik vind de
rubriek De week er niet leuk uitzien: het is vandaag
17 januari en ik lees over een nieuwjaarskater… Wat
ik dan wel weer heel erg leuk was is de CREA-agenda:
ik dacht dat er alleen maar danslessen werden gegeven, nu
weet ik dat er veel meer te doen is.’ yyy tekst en foto Sunny de Blok

laatst
e
kans!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

‘Weet je, de meeste mensen houden rond hun
zeventiende wel op om een wereldberoemde
rockster te willen worden. Ik wil dat nog steeds,’
vertelt liEKE MArSMAN, dichter en oudfilosofiestudent van de UvA, in nrc.next over
haar niet aflatende bewijsdrang.
‘De goudstaafjes moeten allemaal gelukkig worden.
Ik vind dat wel een gevaar: je legt als ouders heel
veel druk op hun schouders.’ UvA-studiekeuzecoach JEtSKE BijDENDijK ziet met lede
ogen aan dat kinderen (‘goudstaafjes’) tegenwoordig moeten slagen van hun ouders, in het AD.

‘We maken met dit onderzoek een verschil
in de praktijk. Zorgprofessionals en ouderen
kunnen hier direct mee gaan werken als het
effectief blijkt,’ zegt HvA-docent ergotherapie
MArgriEt pOl, die onderzoek doet naar
sensormonitoring bij ouderen die nog thuis
wonen, op Scienceguide.nl
‘Vorig jaar hebben we berekend dat de prijs van
een liter bloed door de vele gebruiksmogelijkheden 1500 keer over de kop gaat.’ Eredoctor
CEES SMit SiBiNgA, roept op tot Europese actie tegen commerciële bloedhandel, in
Medisch Contact.

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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LEARNING TOMORROW WEEK
21-24 JANUARI
VOOR MEDEWERKERS
LEER HET LEREN VERSTERKEN MET DIGITALE MEDIA
Webcolleges, flitscolleges, blogs, digitale toetsprogramma’s... Wil jij digitale
media toepassen in je lessen? Kom naar de Learning Tomorrow Week en kies
uit meer dan 35 workshops waarin je leert en ziet hoe je digitale media kunt
inzetten in het onderwijs en hoe collega’s dit doen.
Een greep uit het programma:
• Ontwerp je les waarbij je naast de contacturen ook online leeractiviteiten aanbiedt;
• Maak hoorcolleges interactiever met behulp van draadloos stemmen;
• Tips en trucs voor het digiboard;
• Opbouw en vormgeving van een flitscollege.

Op donderdag 23 januari, 15.00 uur is er de Learning Tomorrow Talkshow bij FLOOR over
het onderwijs van de toekomst o.l.v. Danny Mekic met onder meer e-learning expert prof.
dr. Eric Duval (Universiteit Leuven), Nico Juist (programmamanager onderwijs bij SURF)
en Harry Zengerink (opleidingsmanager CMD).
SCHRIJF JE NU IN
Ga naar learningtomorrow.hva.nl en
schrijf je in voor één of meerdere sessies.
Let op: sommige workshops zijn
ook online te volgen!

CREATING TOMORROW

