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edereen zou eigenlijk eens een kalasjnikov moeten
vasthouden.’ Deze uitspraak is niet afkomstig van
de leider van een obscure verzetsbeweging n een verre
jungle, maar van Dennis Rodgers, hoogleraar ontwikkelingsstudies aan de UvA. In het interview vanaf
pagina 18 maakt hij gehakt van het clichébeeld van
een stoffige wetenschapper die slechts met theoretische modellen en vakliteratuur de wereld probeert te
verklaren.
Voor zijn promotieonderzoek was Rodgers een jaar
lang lid van een jeugdbende in Nicaragua. Zijn overweging was simpel. Geweld is één van de drijvende
krachten van de samenleving, en dat moet je meemaken om het te kunnen begrijpen. Rodgers: ‘Ik deed
het omdat ik moest weten waar het over ging.’ Dat de
onderzoeker om te worden ingewijd in de jeugdbende
ook nog eens gestolen lingerie op straat aan de man
moest brengen, doet hij af als ‘een goed gevoel voor
humor’ bij zijn criminele onderzoekspopulatie.
Alles wat Rodgers meemaakte, heeft zijn wereldbeeld
en zijn visie op geweld veranderd.
Ook Nanke Verloo, assistant professor Urban Planning aan de UvA (pagina 36) is na jaren onderzoek tot
nieuwe inzichten gekomen. Zij ziet conflicten in de
stad niet als een bedreiging, maar als een kans. Acties
tegen asielzoekerscentra of opstootjes bij de viering
van Sinterklaas; in potentie zijn het de eerste stappen
op weg naar een oplossing, mits je de verhalen van actievoerders of betrokken burgers serieus neemt, stelt
Verloo. Als de overheid die verhalen niet wil horen of
negeert, kunnen conflicten onnodig hoog oplopen.
Wie deze artikelen leest, hoopt dat het bestuur van
UvA en HvA iets meer z’n oor te luisteren legt bij de
eigen wetenschappers. De kennis over jongere generaties en hun belevingswereld ligt op enkele faculteiten
en instellingen voor het oprapen.
Een goed gesprek met Nanke Verloo bijvoorbeeld had
vorig jaar het verschil kunnen maken. Dan had het CvB
met haar inzichten wellicht nog beter geluisterd naar
de actievoerders in het Maagdenhuis, en waren we getuige geweest van een vreedzame oplossing, in plaats
van hard ingrijpen door de politie.

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

2,4

miljoen euro moet de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen helpen
de studentenaantallen weer op de krikken. De
faculteit krijgt dat bedrag tot
en met 2019. Het totaal aantal
FMG-studenten is in de periode
2011-2015 24,7 procent gedaald.

Waarom we
ziende blind zijn

A

ls je over straat loopt, zie je bepaalde dingen
wel en andere dingen niet. Er bestaat namelijk
een verschil tussen zien en daadwerkelijk waarnemen; alleen in het laatste geval wordt het object
ook geïnterpreteerd. Dat verschil is al langer bekend,
maar UvA-promovendus Jorrit Montijn en hoogleraar
Cyriel Pennartz van het Swammerdam Institute for
Life Science hebben nu ook iets gevonden wat dit kan
verklaren. Ze keken voor de verandering niet naar de
gemiddelde activiteit van zenuwcellen in de hersenen
(neuronen) maar juist naar patronen van groepen
cellen. Als je dezelfde prikkel aanbiedt, waarom ziet
de één die dan wel en de ander niet? En waarom zie jij
dezelfde prikkel soms wel en soms niet?
De onderzoekers trainden muizen om ze een
bepaald gedrag te laten vertonen bij het waarnemen van een plaatje, en maten de activiteit van
hun neuronen. Wat bleek? Er was een gevarieerder
patroon in de groepen cellen te zien als de muizen
het plaatje echt waarnamen. Het is niet genoeg als
alle cellen een beetje reageren, het gaat erom dat
de verschillen in reactie tussen cellen groot zijn, legt
Pennartz uit.
Het gevonden fenomeen houdt ook verband met
de reactiesnelheid van de muis en kan zelfs voorspellen of hij een aankomende visuele prikkel zal waarnemen. Uiteindelijk kan het onderzoek misschien zelfs
de vraag helpen beantwoorden hoe je blinde mensen
weer zou kunnen laten zien. ↙ Maaike Kooijman

5

‘kansrijke ideeën’ zijn nog in
de race voor de allereerste Pro-Motor Award. Eén daarvan is de Knowledge Mile, een project waarbij onder andere de HvA betrokken is, met als doel het gebied rond
de Wibautstraat te veranderen in ‘de slimste straat van
Nederland.’ De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt.

1772

‘Bogo Bottles’, waterflesjes met
een buy one, give one-principe, verkocht de HvA-startup Blue Bananas. Hiermee
wonnen ze de Sales Award
van de minor ondernemerschap. De hoofdprijs: een
reis naar Gambia.

22.338.618

cijfers
lang is het grootste priemgetal ooit. Het net gevonden
‘Mersennepriemgetal’ is bijna 5 miljoen getallen langer
dan het getal dat tot nu toe als langste priemgetal
bekendstond. Curtis Cooper, wiens universiteitscomputer in Central Missouri er 31 dagen non-stop voor moest
rekenen, ontving zo’n 3000 dollar voor zijn vondst. De
berekening luidt: 2 tot de macht 74.207.281, min 1.
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FGw-decaan Frank van Vree pakt milieubewust de fiets.

De Week
Een democratisch milieu

E

ven leek de lente door te breken
in Amsterdam, toen één van de
UvA-werkgroepen haar concept-bestuursmodel voor de geesteswetenschappenfaculteit bekend maakte.
Minder managers, het democratischer nemen van beslissingen, beslissingen nemen op een lager niveau;
het moet de Bungehuisbezetters als
muziek in de oren hebben geklonken.
Het was dan ook op zijn minst
ironisch te noemen dat nog geen
vijf uur later bleek dat een verdere
democratisering er waarschijnlijk niet
in zit. De Tweede Kamer debatteerde
donderdag uitgebreid over in hoeverre studenten en docenten meer
invloed moeten krijgen op hun onderwijs. Hoewel het debat op een ander
moment wordt voortgezet lijken de
plannen van SP, D66, PvdA en GroenLinks om de status quo te doorbreken
het niet te gaan halen. Enkel bij de
benoeming van bestuurders zullen

studenten en docenten waarschijnlijk
meer worden betrokken.
Waar studenten in ieder geval niet
bij werden betrokken was de benoeming van Louise Gunning als voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda. La Gunning mag naast haar
werkzaamheden aan de UvA, bij
Schiphol, bij het Concertgebouw, bij
het VSB Fonds en in de Sociaal-Economische Raad vijf maanden lang
lobbyen voor de wetenschap ‘en
kruisbestuiving stimuleren’.
De kruisbestuiving tussen UvA en
HvA lijkt zonder Louise Gunning wel
eindelijk van de grond te komen, nu
HvA-domeinen deze week faculteiten
worden en de domeinvoorzitters zich
decaan gaan noemen. Het Domein
Economie & Management ging zelfs
nog een stapje verder en wilde zo
graag op UvA-tegenhanger Economie & Bedrijfskunde lijken dat het
haar naam veranderde in Faculteit

Business & Economie. Faculty of Business & Economics at the Amsterdam
University of Applied Sciences, in het
Engels. Snapt u het verschil met de
Faculty of Economics & Business at
the University of Amsterdam nog?
Gelukkig worden de naamswijzigingen serieus aangepakt bij de HvA.
Iedereen kreeg afgelopen vrijdag een
mail van de communicatieafdeling
met daarin een handige pdf van hoe je
een e-mailhandtekening kunt aanpassen, inclusief kekke ‘milieuregel’ in 8 pt
arial italic. ‘Denk aan het milieu voordat u dit bericht print / Please consider
the environment before printing,’ zo
dienen HvA’ers hun mail voortaan af te
sluiten. Het is te hopen dat het College
van Bestuur de volgende keer ook aan
het milieu denkt voordat ze bij hun
chauffeur in de auto stappen of naar
Duitsland vliegen.↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Schapendarm
Gebruikt er iemand nog écht condooms?
Misschien ter oefening. Heb zelf vaker seks gehad
met een condoom, dan met een condoom om.
Soms zie je er eentje liggen in de struiken in het
Vondelpark. Dan denk ik: arme ambtenaren.
Want die krijgen nu de opdracht om condooms
te vullen en neer te leggen op plekken waar
tieners ze tegenkomen bij het pissen. Of vaders,
die de plastic bal van hun kind ongewenst de
bosjes in hebben geschopt. Daar leren ze van.
Wij allemaal.
Love is in the air. Én in de modder tussen
zwerverpoep en puberplas. Bèèè.

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Marie
Meeusen
Op 28 januari is de kick-off van Fab
City, een Amsterdamse campus ingericht
als zelfvoorzienende stad. Honderden
studenten, professionals en kunstenaars
bedenken hier oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. De HvA is kernpartner in dit project en Marie Meeusen is
als contactpersoon van domein DMCI een
van de vele medewerkers die verbonden
zijn aan FabCity.
Wat is het idee achter FabCity?
‘Omdat Nederland in 2016 voorzitter is van de EU
staat heel Amsterdam in de schijnwerpers. Een van
de projecten die in dat kader wordt georganiseerd
is FabCity, gevestigd op de kop van het Java-eiland.
Het is de bedoeling dat studenten van de HvA hier
gaan meebouwen aan de zelfvoorzienende stad en
oplossingen verzinnen voor hedendaagse problemen.
Dat doen ze samen met professionals, kunstenaars
en andere onderwijsinstellingen.’

Waarom is dit belangrijk?
‘De onderwijsinstellingen kunnen hierdoor een
voortrekkersrol gaan spelen en hoeven niet meer te
wachten op vragen vanuit het bedrijfsleven. Studenten krijgen echte vraagstukken voor de kiezen in
plaats van theoretische problemen.’

Wat wordt het hoogtepunt van FabCity?
‘Hopelijk de aftrap op de HvA aanstaande donderdag. Er werken zo veel mensen mee en het is zo
grootschalig en ambitieus opgezet dat het spannend
is wie er allemaal komt opdagen. Meedoen kan
trouwens nog steeds, je kunt je aanmelden via de
HvA-website. Donderdag hopen we zo veel mogelijk
mensen te verwelkomen. We gaan er echt een feestje
van maken.’ ↙

‘i don’t know who that guy is,
but his wife looks hot’

…Democratisering weer een stap dichterbij…

tekst Fabienne Meijer
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OP Z’N DUITS

Seks
op je cv
D

enkend aan prostitutie zie
je Roemeense vrouwen die
tegen hun zin achter het raam
staan. De tegenstanders van
sekswerk krijgen in de media
ruim baan om het beeld van
mensenhandel en uitbuiting te
propageren, zoals Jojanneke
van den Berge vorig jaar deed
met haar documentaireserie
voor de EO. De massale kritiek
van sekswerkers
zelf op het getoonde deerde
haar niet. Er bestaat een andere werkelijkheid
van sekswerk
die zich recht
onder jouw
neus voltrekt. Er is reden om aan te nemen dat
minstens één student per werkgroep wel eens in
de seksindustrie heeft gewerkt.
Amsterdam kampt met teruglopende studentenaantallen. Een logische verklaring is de
stijging van de kosten: kamers zijn hier bizar duur
en er is geen studiebeurs meer. Nu kun je natuurlijk naast je studie werken. Je beult je af voor een
schamel loon in de horeca waar je lange uren
draait. Sommige studenten doen het anders. Ze
kiezen voor een lucratief parttimebestaan als
escort. Geld is hun belangrijkste drijfveer, maar
ook spanning, plezier en aandacht zijn redenen
om seksuele diensten te gaan verlenen.
De schattingen over het aantal studenten
sekswerkers lopen uiteen. Een recent Brits
onderzoek van de univeriteit van Swansea stelt
dat 4,8 procent van de studenten wel eens in de
seksindustrie heeft gewerkt. Het gaat daarbij
niet alleen om prostitutie. Ook glamourmodelling, pornografie, sekschat en fungeren als
naakte butler vallen onder sekswerk. Het aantal

jongens dat zo geld verdient, ligt
iets hoger dan het aantal meisjes. Eén op de vijf studenten heeft
zulk werk wel eens overwogen.
Van hen doen meisjes dat vaker
dan jongens.
Sekswerk is niet iets wat je
zomaar even doet. Je moet goed
kunnen communiceren: je moet je
klanten aanvoelen en je eigen grenzen
aangeven. Vanwege het grote stigma
dat aan de beroepsgroep kleeft,
houden studentensekswerkers hun
betrekking geheim.
Ze hebben soms
zelfs een schaduwbaan, zodat ouders
en andere mensen
in hun omgeving geen vragen gaan stellen. Van
ondersteuning uit de universiteit is geen sprake,
terwijl studentensekswerkers daar wel behoefte
aan hebben.
We weten nog niet hoe veel Amsterdamse
studenten werkzaam zijn in de seksindustrie,
maar daar gaat verandering in komen. Marie-Louise Janssen en Stephanie Steinmetz van
de afdeling sociologie starten in februari met
een groot onderzoeksproject. Met behulp van
een online survey, diepte-interviews en focusgroepen hopen ze inzicht te krijgen in de houding
en percepties van UvA- en VU-studenten over
sekswerk. Ze zoeken nog studenten die hen willen helpen. In tegenstelling tot het verrichten van
sekswerk staat dit wél goed op je cv. ↙

Studentensekswerkers
willen ondersteuning van
de universiteit

Interesse? Mail naar m.p.c.janssen@uva.nl.
Linda Duits is een weggelopen wetenschapper,
gespecialiseerd in populaire cultuur; in het bijzonder
op het gebied van gender en seksualiteit.
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tijde van de aanslagen van 11 september 2001, en besefte dat
er iets belangrijks gebeurd was. ‘Ik was erg onder de indruk
en weet nog dat de volgende dag de docenten dat ook waren.
Daarna besloot ik dat ik iets met internationale politiek zou
gaan doen,’ zegt Hoijtink.
Ze studeerde Europese studies, vervolgde
haar studie met een
onderzoeksmaster bij
geschiedenis en deed haar
promotieonderzoek bij
politicologie aan de UvA.
Deze week promoveert ze, binnen het
NWO-project European
Security Culture, op een
proefschrift met de wat
dreigende titel Securing
the European Homeland.
Het onderzoek schetst
een beeld van de verwevenheid van bedrijven en
Europese instellingen die
werken aan technologische
oplossingen voor veiligheidsproblemen. In deze
homeland security-markt
worden hightechoplossingen aangeboden voor de
beveiliging van belangrijke
infrastructuur, het voorkomen van aanslagen en
het tegengaan van andere
dreigingen. Daarbij doen
militaire termen en ideeën
hun intrede. Maar wie
profiteert daarvan en wie
beslist over de invoering
van dergelijke technieken?
Tegen wie of wat moeten
we ons beschermen en tegen welke kosten? Dat zijn
vragen waar veel te weinig
over wordt gesproken, weet Hoijtink.
‘Ik ben sceptisch over het idee dat we in een nieuwe wereld
leven die veel onveiliger is dan ze ooit is geweest. Dat lezen we
iedere dag, terwijl studies aantonen dat het niet het geval is.
Bedrijven in deze sector hebben baat bij het creëren van het
beeld van een onveilige wereld. Ook politici en media hebben
hier een belangrijke rol in. Maar binnen het onderzoek naar
veiligheid worden die partijen al vaak onderzocht. Dat geldt
minder voor de bedrijven die technologie maken op dit gebied.’

WINST
MAKEN
DANKZIJ
VAGE
DREIGINGEN
Nieuwe dreigingen zoals terrorisme vragen om nieuwe,
ingrijpende maatregelen. Dat is het mantra van
beveiligingsbedrijven, en het onderzoeksonderwerp van
politicoloog Marijn Hoijtink.
tekst Addie Schulte
foto’s Bram Belloni

M

et de actieve ondersteuning van de
Europese Commissie wordt een
markt voor beveiligingstechnologie
geschapen die moet beschermen tegen
bekende en onbekende gevaren. Politicoloog Marijn Hoijtink onderzocht
deze opkomende sector. ‘We moeten niet steeds meegaan in een
exceptioneel dreigingsbeeld.’
Marijn Hoijtink (28) zat op de middelbare school ten
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Tot vorig jaar waren er eigenlijk weinig aanslagen in Europa,
volgens Hoijtink. ‘Het is begrijpelijk dat er na aanslagen zoals
in Londen, Madrid en Parijs meer aandacht is voor het gevaar
van terrorisme, maar het risico om er slachtoffer van te worden
is nog steeds klein. We vinden terrorisme een heel belangrijk
thema en willen er veel geld aan besteden om het tegen te gaan.
Ik denk dat we daar wat neutraler over moeten denken en meer
moeten stilstaan bij investeringen in allerlei technologieën.
Ik ben kritisch over het idee dat terrorisme een exceptionele
dreiging is waar we alles voor moeten veranderen en alles voor
moeten laten. We kennen terrorisme al veel langer. We moeten
niet steeds meegaan in een exceptioneel dreigingsbeeld.”

Buitenaardse aanval
Uit Hoijtinks onderzoek blijkt dat er een beeld van vage
dreigingen wordt geschapen. Bedrijven willen laten zien dat we
met nieuwe risico’s te maken hebben, waarvan we niet precies
weten waar die vandaan komen. Het kan van alles zijn: een
virus, criminaliteit, terrorisme van allerlei aard. ‘Speculatief
nadenken over de toekomst is heel productief voor dit soort
bedrijven. Het genereert nieuwe investeringen, technologieën
en praktijken. Een voorbeeld zag ik op een conferentie waar
topmannen van grote bedrijven aan een panel deelnamen. De
voorzitter vroeg hen te reflecteren op mogelijke reacties op
een aanval vanuit de ruimte. Er werd twintig minuten heel
serieus gesproken over de mogelijkheid van een buitenaardse
aanval. Ik dacht dat ik in een film beland was. Maar dat zijn
technieken waarmee de noodzaak wordt gevonden voor nieuwe
technologieën. Misschien moeten we die trein wel stoppen.’
Technologie wordt gepresenteerd als een belangrijk middel
om terrorisme te voorkomen, maar dat effect valt te betwijfelen, stelt ze. ‘Na de aanslagen van Parijs kwamen er ideeën
over nieuwe databases en het sluiten van de grenzen. Maar het
grootste deel van de daders kwam uit Europa, die stop je niet
met een nieuwe database met vluchtgegevens, of met militaire
technologie aan de grenzen.’
Die aanslagen waren voor
meerdere politici, onder wie
premier Rutte, reden om te
spreken over een oorlog. ‘Die
retoriek is interessant, maar
ook problematisch. Ik sta er wat
ambivalent tegenover. Het komt
niet aan bod in mijn onderzoek.
Maar mijn persoonlijke mening
is dat we moeten erkennen dat
we in oorlog zijn. Frankrijk zit
in Mali, bombardeert in Syrië
en Irak, Nederland in Irak. Dat heeft consequenties. Niet dat
daarmee aanslagen gelegitimeerd zijn, absoluut niet. Maar voor
terroristen is de militaire aanwezigheid in die landen wel een
legitimering. Ik ben wel kritisch op de retoriek van de War on

‘We moeten
erkennen dat we
in oorlog zijn’

Terror, omdat daarmee veel
niet-liberale praktijken
zijn gelegitimeerd, zoals
Guantánamo Bay, marteling en CIA-vluchten met
gevangenen waar Europese
landen aan meewerkten.’

Provocatie

Hoijtink introduceert
een Amerikaanse term
in haar onderzoek naar
Europese praktijken: homeland. Dat doet ze doelbewust. ‘Eerst
gebruikte ik de term “civiel”, zoals in civiele veiligheid. Dat
klinkt neutraal en positief. Maar daarmee ging ik te veel mee
in de benadering van de veiligheidsindustrie en de Europese
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MANNENWERELD

Commissie. Homeland doet denken aan het beleid onder
George W. Bush en roept het beeld op van een dreiging die
overal vandaan kan komen. Het idee van homeland is ook dat
we grenzen moeten gebruiken om te filteren tussen toeristen
en andere legitieme bezoekers, en diegenen die komen om
aanslagen te plegen. Maar dat ik deze term gebruik is ook een
beetje een provocatie.’
In deze sector zijn veel bedrijven met een achtergrond
in de defensie-industrie actief. Bekende namen zijn Thales
en Finmeccanica. Vreemd is dat niet, want toen budgetten
voor de traditionele defensietaken daalden, moesten dit soort
firma’s op zoek naar nieuwe markten. Ze ontwikkelen nieuwe
vormen van technologie, die heel vaak gebaseerd is op hun
militaire expertise, zo merkte Hoijtink op. Die benadering
slaat aan. ‘In de vluchtelingencrisis wordt ook voorgesteld om
militaire infrastructuur te gebruiken om vluchtelingen buiten

Voor haar onderzoek betrad Marijn Hoijtink de
wereld van defensie- en veiligheidsbeurzen. Ze viel
er op. ‘Er lopen wel wat vrouwen rond, soms onderzoekers, soms beleidsmedewerkers. Of ze staan
er in korte rokjes en op hoge hakken om mannen
champagne aan te bieden. Maar het is overwegend
een mannenwereld.’
Niet overal was ze welkom. Een Nederlandse beurs,
georganiseerd door de lobby van de defensie-industrie, wilde haar geen toegang geven tegen gereduceerd tarief.
Ook als ze er wel was, waren er soms reserves. ‘Als
mensen horen dat je onderzoeker bent, zijn ze vaak
wat geslotener. Ze weten dat je niets gaat kopen.
Als onderzoeker heb je een stigma, ook omdat je
gekke en lastige vragen stelt. Zeker als politicoloog.’
Hoijtink liep ook mee met een Europees onderzoek
naar beveiliging van openbaar vervoer. Tijdens een
bezoek aan Boekarest kwam ze in gesprek met een
man die werkte voor het Israëlische bedrijf Nice.
‘Israëlische bedrijven zijn een studieobject op zich.
Ze zetten hun expertise op het gebied van oorlog
voeren in de markt. Ik vond het wel spannend, ik
vertelde over mijn onderzoek. Hij verraste me door
te zeggen: “Oh, dan ken je het werk van Naomi
Klein en Chomsky wel.” Hij was geïnteresseerd in
deze kritische denkers. Dus het beeld van de industrie wordt soms ook gecompliceerd en bijgesteld.’

INGEZONDEN MEDEDELING

WHO'S NEXT?
De manier waarop de UvA momenteel de subsidie
verdeelt, blijkt desastreus voor de faculteiten. Na
de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen zit nu ook de Faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen in grote financiële problemen. De faculteit heeft dit jaar 6,7 miljoen euro
minder onderwijsbudget dan twee jaar geleden.
Welke faculteit gaat als volgende ten onder?
Voor meer informatie kijk op
WWW.ASVA.NL/HETEINDEVANDEUNIVERSITEIT

27 JANUARI 2016

te houden: radar en drones. Hekken zijn meer traditioneel, al
kunnen die ook worden uitgerust met sensoren.’
De militarisering is in Europa
niet zo vergevorderd als in Amerika, waar tijdens de rellen in
Ferguson zichtbaar was hoe leger
en politie in elkaar overgaan en
de politie militaire uitrusting
gebruikt, zegt Hoijtink. ‘In
Europa hebben we daaraan mogen snuiven na de aanslagen in
Parijs, toen er een pantserwagen
op de Grote Markt in Brussel
stond en er militairen rondliepen
om belangrijke gebouwen te beveiligen. Het gebeurt vaak
subtieler. Ideeën en termen uit het militaire domein, zoals
surveillance en reconnaissance, worden overgenomen.’ Toch

zit er nog een rem op deze ontwikkeling. ‘Vervoersbedrijven
hebben bijvoorbeeld geen belangstelling voor een apparaat
dat biologische en radiologische
explosieven kan detecteren. Het
kost veel en ze willen niet verantwoordelijk gehouden worden
voor het voorkomen van terroristische aanslagen. Dat is de taak
van de overheid, van inlichtingendiensten. Vervoersbedrijven
willen hun passagiers veilig
vervoeren, maar dan gaat het om
het tegengaan van beroving en
vandalisme. Daarom zal het met
die militarisering niet zo’n vaart lopen.’

‘Het zal met die
militarisering niet
zo’n vaart lopen’

DE TERUGKEER
VAN BIG BROTHER

Alles zien en beslissingen nemen vanuit één commandocentrum. Dat is de belofte van de Franse
defensie- en beveiligingsgigant Thales aan steden,
luchthavens en havens met het systeem Hypervisor. In Mexico City is het in gebruik. Daar zijn
8000 videocamera’s, 380 sensoren die schoten
van vuurwapens identificeren en 255 camera’s die
nummerborden van auto’s herkennen in het systeem
opgenomen. Hiermee moet misdaad bestreden worden, maar het systeem kan ook gebruikt worden bij
rampen en grote evenementen. Het systeem brengt
informatie bij elkaar, en presenteert de gebruikers
allerlei mogelijke acties; van gezichtsherkenning tot
het sturen van politieversterking. Het bedrijf zegt
dat het heeft bijgedragen aan een flinke afname
van de criminaliteit in Mexico City.
Hoijtink is wat sceptisch. ‘Als je gaat kijken wat het
is, zijn het eigenlijk twee schermen.’ Daarop wordt
alle informatie bijeengebracht. ‘Maar de propaganda is heel interessant. Een probleem is dat er nu
zoveel verschillende actoren en technologieën zijn
die een deel van de informatie hebben over bedreigingen. Die versnippering relativeerde de angst voor
één Big Brother die alles weet. Het grote vraagstuk
nu is hoe al die informatie gekoppeld kan worden.
Hypervisor is een middel om een totaalbeeld te
krijgen. Misschien gaan we terug naar een discussie
over Big Brother.’

Klein clubje
Hoijtink constateert dat bedrijven en de Europese Commissie
vooral het belang van economische groei en werkgelegenheid
benadrukken, als het om deze industrie gaat. ‘De Commissie
heeft op het gebied van groei en interne markt ruimere bevoegdheden. En economische groei is wat neutraler dan veiligheid, en minder politiek. Door te benadrukken dat dit goed is
voor de Europese economie worden niet de vragen gesteld die
ik wel wil stellen. Namelijk: moeten we dit wel doen? Welke
vormen van veiligheid zijn belangrijk, tegen welke prijs? Wat
zijn de effecten op democratie en privacy? Beslissingen op dit
terrein worden vaak op een bureaucratische, technocratische,
economische manier genomen. Dat trekt vragen weg uit het
politieke domein.’
Betrokkenheid van buitenaf is lastig, ook omdat een
bepaalde expertise wordt vereist om mee te kunnen praten. ‘Zo
ontstaat een heel klein clubje dat er iets over kan zeggen. Het
idee is ook dat veiligheid zo belangrijk is dat je er geen vragen
over kunt stellen. En de discussie vindt plaats in Brussel, toch
verder weg. Dat zijn allemaal zorgwekkende ontwikkelingen.’
Daarom overweegt ze of ze haar onderzoek kan koppelen
aan de activiteiten van ngo’s naar wapenhandel. ‘Export van dit
soort technologieën wordt nu aangemoedigd. Maar die kan in
sommige gevallen ook gebruikt worden om de oppositie monddood te maken. Hier doen Pax Christi en Amnesty al onderzoek naar. Misschien is daar samenwerking mee mogelijk.’ ↙

MARIJN HOIJTINK
1987 geboren in Alkmaar
2005-2008 Europese studies UvA
2008-2010 Onderzoeksmaster UvA
2010-2011 Johns Hopkins University - School of advanced
international studies, Bologna
2015-heden: docent, politicologie VU
27 januari 2016: promotie op het het proefschrift Securing the
‘European’ Homeland: Profit, Risk, Authority.
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Ingezonden brief

BESTE REDACTIELEDEN VAN FOLIA,

H

et opiniestuk van Walter Hoogland, Stop
met navelstaren (Folia 16, 20 januari) wekt
de indruk dat hij regelrecht vanuit een
caféruzie met Ewald Engelen is komen strompelen,
zozeer staat het bol van de ad hominem argumenten. Hoogland lijkt het enerzijds te willen opnemen
voor de universiteit, maar vervalt daarbij anderzijds
in het zwartmaken van een gerespecteerde hoogleraar. Hoogland beticht Engelen totaal ongefundeerd
van machtshonger en noemt hem zelfs een ‘universitaire Lenin’. Ook laat Hoogland zich laatdunkend uit over Engelens populairwetenschappelijke
artikelen.
Eventuele meningsverschillen daargelaten, gaat
het erg ver om een geëngageerde wetenschapper te
vergelijken met een communistisch dictator. Bovendien is de wetenschap als behoeftig instituut juist

zeer gebaat bij bruggen tussen haar ivoren toren
en de maatschappij in de vorm van scherpzinnige
artikelen en columns als die van Engelen. Diens
vakgebied, financiële geografie, leent zich natuurlijk ook beter voor populairwetenschappelijke
publicaties dan – pak ‘m beet – hoge-energiefysica.
Hooglands persoonlijke kritiek op Engelen is wat
mij betreft dus ongegrond. Maar afgezien daarvan
heeft de strategie op de man in plaats van op de bal
spelen als enig effect het diskwalificeren van de
speler: de heer Walter Hoogland. ↙

Laura Burgers is
promovendus rechts
geleerdheid aan de UvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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Lunchen met...
Folia schuift aan bij de lunch op UvA en HvA. Deze week bij ICT-teamleider
Nynke Kruiderink (43), die bij een broodje en een Palestijnse olijfoliesoep in De
Brug (Roeterseiland Campus) haar internationale achtergrond uit de doeken doet.

‘Amsterdam is een
soort dorps New York’
tekst Maaike Kooijman foto Daniël Rommens

H

aar voornaam is Fries, haar achternaam komt uit de
Achterhoek. Maar Nynke Kruiderink (43) heeft het
grootste gedeelte van haar jeugd in New York doorgebracht. ‘Amsterdam is een soort dorps New York, dus hier voel
ik me wel thuis,’ zegt ze. ‘Maar buiten Amsterdam voel ik me
nog steeds een buitenlander. Daar vragen mensen me na drie
zinnen al waar ik vandaan kom.’
Behalve Engels en Nederlands spreekt ze ook Frans,
Spaans en Duits, want in haar jeugd heeft ze veel gereisd.
‘De eerste keer dat ik een taal hoorde die ik niet kende, was
ik helemaal in de war,’ lacht ze. Voor haar studie kwam ze
naar Nederland om haar roots op te zoeken; haar ouders zijn
Nederlands en Duits.
Omdat ze hier al zo lang woont, vallen de meeste verschillen tussen Amerika en Nederland haar niet meer op, vertelt
ze. ‘Maar dat de trams hier op tijd komen, of op zijn minst dat
die verwachting er is, vind ik nog steeds fascinerend. Net als
dat lopend eten in Nederland heel normaal is. In veel andere
landen is dat echt niet zo.’
Eén keer per jaar gaat ze terug naar de VS, samen met haar
twee kinderen. Ze heeft er geen moment spijt van dat ze naar
Nederland is gekomen. ‘De kwaliteit van leven is hier zo veel
beter. In New York is de balans tussen werk en privéleven
volledig zoek.’
Ondertussen is haar soep genoeg afgekoeld om hem te eten.
‘Het is Palestijnse olijfoliesoep,’ vertelt ze. ‘Ik vind hem zo
lekker dat ik hem thuis een keer heb nagemaakt. Hij was best
goed gelukt. Het geheim is vooral dat je de tomatenpuree eerst
moet bakken, zodat hij minder bitter wordt.’
Ze mag dan wel niet meer in New York wonen, toch spreekt
ze op haar werk nog genoeg Engels. Ze werkt sinds 2009 op de
UvA als teamleider ICT in het onderwijs voor de College and

Nynke Kruiderink vindt het maar raar dat Nederlanders lopend eten.

Graduate School Sociale Wetenschappen. Daar houdt ze zich
vooral bezig met blended learning. ‘Dat is een combinatie van
distance learning en leren op de campus,’ legt ze uit. ‘Blended
learning is nu ineens heel trending, het staat zelfs in het strategisch beleid van de UvA.’
Ze pleit voor het inzetten van smartphones in het onderwijs. ‘Dat zou onderwijs veel boeiender maken. Het idee dat
de docent zendt en de student ontvangt is hopeloos ouderwets.
Iedereen staat juist constant in contact met elkaar via Facebook en WhatsApp, dus ik hoop dat we daar iets mee kunnen
gaan doen.’
Een heel interessante sector om in te werken, vindt ze. ‘We
zijn nu in de fase dat men zich steeds meer gaat realiseren dat
technologie ook deel uitmaakt van het onderwijs. Een grote
verandering met vroeger.’ Ze lacht: ‘Ik kende de UvA al vóór
Blackboard bestond.’ ↙
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‘IEDEREEN
ZOU EENS EEN
KALASJNIKOV
MOETEN
VASTHOUDEN’
tekst Willem van Ewijk
foto’s Jean-Pierre Jans

Dennis Rodgers ziet geweld als een van de drijvende krachten in de samenleving,
en hij kan het weten: voor zijn promotieonderzoek was hij een jaar lang
lid van een jeugdbende in Nicaragua.

D

ennis Rodgers was naar eigen
zeggen een bevoorrechte
blanke Cambridgestudent
toen hij voor het eerst met geweld in
aanraking kwam. Voor zijn promotieonderzoek liep hij door de arme wijken van Nicaragua, en werd keer op
keer overvallen. ‘In het begin vond ik
het nog wel grappig,’ zegt Rodgers.
‘Ik liep door de barrio en toen sprongen er twee bendeleden uit de bosjes

en trokken hun messen.’ Ze vroegen
Rodgers om zijn geld. Hij weigerde.
‘Toen wist niemand meer wat te
doen en gingen we allemaal onze
eigen weg.’ De tweede keer kwam
hij er niet zo gemakkelijk vanaf. Er
sprongen wat opgeschoten jongens
op hem af, die hem in elkaar sloegen
en weer verdwenen. Het werd erger.
Toen hij op een dag over straat liep,
vroeg iemand hem hoe laat het was.

‘Ik zei “dat weet ik niet, want ik heb
geen horloge”. En toen zei die jongen:
“dat is niet erg, ik weet zeker dat je
iets anders hebt dat ik wil”. Hij floot
en ik werd omsingeld door twaalf
mannen. Een van hen stak een
kalasjnikov in mijn maag. Ik vroeg “Is
dat een AK47?” En die man zei heel
nuchter “ja dat klopt”.’
De aanraking met het geweld
veranderde zijn wereldbeeld, vertelt

27 JANUARI 2016

Dennis Rodgers
VERKOCHT VOOR ZIJN ONDERZOEK
GESTOLEN LINGERIE OP STRAAT
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Rodgers. ‘Ik ben van nature altijd
een pacifist geweest. Maar inmiddels
geloof ik dat iedereen van ons potentieel gewelddadig is,’ zegt hij. Want
eigenlijk waren die overvallers zo
slecht nog niet. ‘De overvaller vroeg
om mijn geld,’ zegt Rodgers. ‘Ik gaf
het hem en zei: alsjeblieft.’ Er zat een
foto van zijn vriendin
in de portemonnee.
De overvaller vroeg
aan Rodgers: ‘Is that
your honey, your girl
friend?’ En Rodgers
zei: ‘Ja. Mag ik de foto
terug?’ ‘Natuurlijk,’
zei de man en gaf de
foto terug. ‘And then
they beated the shit
out of me.’
Rodgers is net verhuisd van het
Schotse Glasgow naar AmsterdamWest. Tijdens het interview bestelt hij
een dubbele espresso en twee keer
muntthee, die hij steevast in een
paar slokken opdrinkt zodat hij weer
honderduit kan vertellen over Nicaragua. Hij wilde daar kijken of er onder
de arme bevolking nog iets over
was van de solidariteit van de linkse
sandinistenrevolutie. ‘Ik verwachtte dat de bevolking zes jaar na de
val van het regime nog wat van de
collectieve geest bewaard had. Maar
dat was niet zo: er was veel chaos en
geweld.’ Na de derde overval wilde
Rodgers Nicaragua halsoverkop weer

verlaten. Maar de dag erna gingen er
geen vluchten en besloot hij toch te
blijven. Hij liet zijn hypothese vallen
en verlegde zijn onderzoeksgebied:
Rodgers sloot zich aan bij een jeugdbende. Nu – zo’n twintig jaar na zijn
bezoek aan Nicaragua – wil hij als
kersverse hoogleraar internationale

iedereen die voorbij liep. De meesten
negeerden me. En toen kwamen wat
jongeren op me af en zeiden: “Geef
me een sigaret.” Dus ik gaf ze een
sigaret en we begonnen te praten.
Ze gingen weg, en kwamen terug
met wat vrienden. En toen gingen
we samen sigaretten roken en wat
kletsen. Ik vroeg aan mijn
gastfamilie wie dat precies
waren. “O, dat is de bende,
of eigenlijk, een deel van
de bende,” zeiden ze.’

‘Ontwikkeling is een
gewelddadig proces met
winnaars en verliezers’
ontwikkeling aan de UvA zijn studenten bijbrengen dat ook zij, in bepaalde situaties, de lokroep van geweld
niet zullen kunnen weerstaan.

Hoe kwam u zelf in een bende
terecht?
‘De schoonmaakster van de professor waar ik logeerde nodigde me
uit om bij haar te wonen. Zij had
een huisje midden in een van de
arme wijken, de barrio’s. Ik was heel
nerveus, want ik kende de codes van
de bendes niet en kwam dagenlang
het huis niet uit. Uiteindelijk ging
ik toch bij de voordeur zitten en
sigaretten roken en zei “hallo” tegen

SANDINISTISCHE REVOLUTIE
Het Sandinistisch Nationaal
Bevrijdingsfront wist na een
guerrillaoorlog de dictatuur
van Nicaragua omver te werpen en was aan de macht van
1979 tot 1990. De beweging is
vernoemd naar Augusto César
Sandino, een revolutionair die
zich in de jaren twintig en dertig verzette tegen de bezetting

door de Verenigde Staten. Veel
van de Sandinistische leiders
waren marxistisch en werden
geïnspireerd door de Cubaanse revolutie van Fidel Castro.
In 2006 is Sandinista-leider
Daniel Ortega weer verkozen
tot president en kregen de
Sandinisten een parlementaire
meerderheid.

Was je verbaasd?

‘Ja, en ook een beetje
bang. Maar de familie zei:
geen zorgen, je woont hier,
ze zullen je niets doen.
De bende viel indertijd
alleen maar outsiders aan en was
er juist om de buurt te beschermen.
Ik vertelde de bendeleden over mijn
onderzoek en vroeg ze of ik waarnemend lid mocht worden. Dat vonden
ze goed.’ Rodgers stelde als voorwaarde aan zijn bendelidmaatschap
dat hij geen vuurwapens zou hoeven
te gebruiken. Dat vonden ze goed.
‘Ze verklaarden me alleen voor gek,’
zegt Rodgers, ‘Want je moest de
confrontatie aangaan met rivaliserende bendes die wel vuurwapens
hadden, terwijl je zelf alleen stokken
en stenen had.’

Een promotiestudent met Brits
accent vraagt om lid te worden
van een jeugdbende in Nicaragua,
voor een onderzoek, stelt ook nog
eens eisen, en die worden gewoon
geaccepteerd?
‘De belangrijkste regel voor een antropoloog is dat je volledig open bent
over je onderzoek. En ik denk dat het
deels een soort ijdelheid is van mensen en dat ze het belangrijk vinden
dat hun verhaal wordt verteld. Er
was natuurlijk wel een initiatieritueel
waar ik aan deel moest nemen. In die
tijd hadden de bendeleden nog een
goed gevoel voor humor. Ik moest als
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lokvogel helpen bij een overval van
een lingeriewinkel. We gingen naar
de markt en ik moest met de verkoper van een winkel praten terwijl de
bendeleden de winkel beroofden. Na
afloop ontmoette ik ze in de barrio
en gaven ze me de gestolen spullen. Die moest ik verkopen zodat ik
medeplichtig werd. Daar
liep ik op straat,’ zegt
Rodgers. Met bekakt
Brits accent doet hij
voor hoe dat ging, met
langgerekte klinkers
en op lage toon zegt
hij: ‘Do you want some
underwear?’ Sommige vrouwen keken me
verbaasd aan en liepen
door, anderen vroegen
me hoeveel het kostte. Ik noemde
een prijs en sommigen kochten het.
Daarna moest ik de bende laten
zien dat ik bereid was om mezelf in
gevaar te brengen door de buurt te
beschermen. In die tijd waren er veel
bendeoorlogen. De binnenvallende
bende probeerde mensen in elkaar
te slaan, stenen te gooien of op gebouwen te schieten. De verdedigende
bende moest mensen en gebouwen
beschermen en de andere bende terugdrijven.’
Rodgers pakt zijn telefoon en laat
een foto zien. Hij zit naast zijn maat
Julio op een betonblok. Handen
in elkaar geslagen, licht voorover
gebogen kijken ze naar de camera –
allebei in een oversized wit T-shirt. Ze
zouden niet hebben misstaan in een
hiphopclip uit de jaren negentig.

sommige emoties en risico’s weggedrukt heb. Een vriend van mij, die
psychiater is, denkt dat ik een soort
milde vorm van het posttraumatisch stresssyndroom heb ervaren.
Een maand voordat ik de barrio verliet sprak ik met mijn vriendin aan
de telefoon. Ze vroeg me wat ik die

erbij. Een is er dood. De andere in
het ziekenhuis. Alles gaat goed.” En
mijn vriendin zei: “You’re completely
insane!” En toen kwam de klik en
dacht ik “nee, dit is niet normaal”.’
Rodgers liet zich meevoeren in het
bendeleven. ‘Ik denk dat je in de
goede, of verkeerde, omstandigheden best graag lid van
een jeugdbende zou
willen worden. Eigenlijk
zou iedereen eens een
kalasjnikov moeten
vasthouden. Ik deed het
omdat ik moest weten
waar het over ging – en
ik moet zeggen: het
gevoel van een vol
automatisch geweer
in je handen is best
wonderlijk,’ zegt hij. Alhoewel hij het
wapen niet gebruikte bij confrontaties met rivaliserende bendes, heeft
hij het wel vastgehouden tijdens
trainingen. Het was van belang voor
zijn antropologisch onderzoek. ‘Om
op een meer inwendige manier te
ervaren wat mensen doen, en waarom ze het doen. En wat blijkt: het
geeft je een gevoel van macht.’

‘Ik moest gestolen spullen
verkopen zodat ik
medeplichtig werd’

Je past wel in het plaatje…
‘Ja. Ik paste me op een of andere
manier ook aan.’

…sterk en gevaarlijk.
‘Ja, maar dat ben ik niet echt. Toen
ik in die arme buurt ging wonen
deed ik dingen die ik anders nooit
zou hebben gedaan. Ik was er niet
helemaal bij. Ik denk dat ik destijds

dag had gedaan. Ik zei op luchtige
toon: “Vandaag niets bijzonders.
Ik zat met Julio te kletsen op het
betonblok en toen kwamen die twee
mannen uit de andere buurt en
begonnen ze op ons te schieten met
kalasjnikovs. We verborgen ons achter de betonblokken. We gooiden
stenen naar ze. Toen hielden ze even
op en kwamen de andere jongens

PARTICIPERENDE OBSERVATIE
Hij is er naar eigen zeggen min
of meer bij toeval ingekomen.
Was het echt nodig dat Rodgers voor zijn onderzoek lid
werd van een jeugdbende? ‘Je
plaatst jezelf voortdurend in een
ongemakkelijke situatie,’ zegt
Rodgers over zijn onderzoeksmethode, de participerende
observatie. Rodgers zegt dat hij
als antropoloog wil begrijpen
hoe mensen de wereld ervaren,
in plaats van zijn eigen blauwdruk over de wereld heen te
leggen — zoals economen die
met rationele keuzemodellen
werken bijvoorbeeld: ‘Die heb-

ben vaststaande ideeën over hoe
mensen functioneren. Daar ben
ik niet in geïnteresseerd. Wat ik
interessanter vind, is dat mensen allemaal verschillend zijn, en
de omgevingen waarin zij leven
van elkaar verschillen. Ik probeer
die verschillen te begrijpen.
Participerende observatie is daar
de beste manier voor. Je daagt
jezelf uit, je daagt het beeld dat
je hebt van de wereld uit.’ Door
zich onder te dompelen in een
jeugdbende kon Rodgers beter
vergelijken wat mensen zeggen
en het bendeleven op een meer
‘inwendige manier’ ervaren.
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zijn er op uit de staat ergens toe te
dwingen, jeugdbendes doorgaans
niet. Maar goed, we hebben het
in beide gevallen over mensen die
gefrustreerd raken en gediscrimineerd worden. En ik denk dat
segregatie ook een rol speelt. Kijk
naar de banlieues van Parijs: jongerenwerkloosheid raakt daar de 70
tot 80 procent. Het gaat daar ook
om een vorm van infrastructurele
segregatie… Ik las ergens dat er in
het jaar 1959 meer dan vijfhonderd
treinstations waren in de banlieues,
die ze met Parijs verbonden. In 1999
was daar minder dan tien procent
van over. Daardoor raken mensen
geïsoleerd. De grens van hun wereld
is die banlieue.’

Is dat gevoel dan ook de reden
waarom jongeren bij een bende
gaan?
‘Ze doen het om verschillende redenen, een ervan is omdat ze ergens
bij willen horen. In de jaren negentig gingen jongeren bij een bende
omdat ze iets voor hun buurt wilden
doen, om hun krachten te bundelen
om familie en vrienden te verdedigen. Ze kwamen ook uit goede
families. Veel studies zeggen dat
bendeleden uit gezinnen komen met
alleenstaande moeders die alcoholist
zijn, of aan de drugs zitten, gezinnen
met huiselijk geweld. Maar ik denk
dat dat te makkelijk is. Onderzoekers
projecteren stereotypes.’

Het hangt allemaal van de omstandigheden af dus.
‘Ja, dat denk ik wel. Uitsluiting kan
ervoor zorgen dat groepen zichzelf
gaan organiseren, en dat kan tot
bendevorming leiden.’ Rodgers
denkt na, zoekt naar een voorbeeld:
‘Vlakbij mijn nieuwe huis in Amsterdam-West staat een moskee aan
het water. Ik vind hem heel mooi,
maar ik heb gehoord dat er veel
over te doen was of die moskee
wel gebouwd zou mogen worden.
In een multiculturele samenleving
als Nederland moet je verschillende culturen respecteren, zolang
ze anderen niet schaden. Je moet
diversiteit toelaten, anders kan het
tot gevoelens van uitsluiting leiden,
en van daaruit tot weerstand,
zelforganisatie en wie weet wat
nog meer?’

Moslimterrorisme?
‘Het is gevaarlijk om die vergelijking
te maken. De Wereldbank heeft
dat in een rapport in 2011 gedaan.
Daarin hadden ze een tabel met
motivaties om bij een bende te
gaan, je bij een rebellengroep aan
te sluiten of bij een terroristische
organisatie te gaan. Er waren veel
overeenkomsten. Maar terroristen

Waarom verlaten jongeren die
bendes weer?

DENNIS
RODGERS
9 september 1973 Bangkok
(Thailand),
1996-1997 verblijft voor promotieonderzoek in Nicaragua
2000 docent ontwikkelingsstudies en stedelijke ontwikkeling,
London School of Economics and
Political Science
2007 universitair hoofddocent
aan het Brooks World Poverty Institute, University of Manchester
2008 Gangs of Nicaragua, Revista envío, Managua, met José
Luis Rocha
2012 hoogleraar sociaal en politiek urban onderzoek, University
of Glasgow
2014 Global gangs: street violence across the world, University
of Minnesota Press: Minneapolis,
met Jennifer M. Hazen
2016 hoogleraar ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van
Amsterdam

‘Jongeren zijn uit bendes gestapt
omdat ze een baan kregen, een
familie startten of verhuisden uit
de buurt. Werkgelegenheid is de
belangrijkste reden voor jongeren
om uit een gang te stappen. It’s not
rocket science.’

Het lijkt zo makkelijk. Begrijpen
we wel genoeg wat daar allemaal
gebeurt, in die barrio’s, die
banlieues?
‘Ik denk dat we niet echt genoeg
moeite doen om het te begrijpen. We
zijn gewend om naar ontwikkeling te
kijken als een vorm van vooruitgang,
een fijn proces. Maar dat is het niet.
Kijk naar het vergaren van rijkdom,
kapitaalaccumulatie, dat is eigenlijk
een heel gewelddadig proces met
winnaars en verliezers. Geweld is
een van de meest basale organisatorische krachten die er zijn. In de
toekomst zal het over vier dingen
gaan: ongelijkheid tussen arm en rijk,
urbanisatie, migratie en klimaatverandering. Ze zorgen allemaal voor
conflict en geweld. Ik wil dat begrip
in mijn onderwijs aan de UvA meer
naar voren laten komen.’ ↙
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ASIS
AYNAN
Moeders
A

fgelopen weekend sliep ik in het Des Indes. De avond ervoor was ik
naar een berbernieuwjaarsviering in Scheveningen geweest. In mijn
badkamer hing een wolk van een douchekop. Hoe lang ik onder de warme stortvloed heb gestaan weet ik niet. De documentaire in mijn hoofd
hield mij al dagen bezig.
Op de website van de VRT zag ik Geduld, geduld, je gaat naar het
paradijs, een eenvoudige en hartverwarmende documentaire van Hadja
Lahbib. We zien in de film zeven Molenbeekse vrouwen. De moeders
zijn in Marokko geboren en onder het valse voorwendsel van gezins
hereniging naar Europa gehaald.
De dames proberen zichzelf opnieuw uit te vinden, voor het eerst in
hun leven plukken ze de vrijheidsbloem. De ochtend dat de ontplooiing aan de horizon gloort is aangebroken, omdat hun mannen dood,
dement of doodziek zijn.
Het onbelemmerde gedrag van de moedergroep houdt in dat ze naar
een toneelvoorstelling gaan, wandelen op het strand van Oostende en
samen percussie spelen in het bos.
De vrouwen doen mij aan mijn moeder denken. Ze dragen hoofddoeken en gekleurde overjassen. Ook moeders horizon reikte pas verder
dan de rijtjeshuizen van de overburen na de dood van vader. De lieve
vrouw leerde na het sterven
van haar man bijvoorbeeld getallen schrijven, zodat ze haar
kinderen kon bellen.
Na het zien van de documentaire vroeg ik mij af wat
mijn moeder nog allemaal zou
willen doen in haar leven. Er
kwam geen antwoord. Ik wilde
niet verzanden in een familiaal
misnoegen en draaide het om.
Waar zou ik met moeders naartoe willen gaan? Het beeld als antwoord
vormde zich snel: het zwembad. Het gewicht van het lichaam en het
leven lichter beleven. We hoeven niet het diepe in. Het pierenbadje met
de spuitende lachclown in het midden zou al een grootste sprong zijn. ↙

Moeders horizon reikte pas
verder na de dood van vader
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Objectief
Studiebreak
tekst Daniël Rommens
foto Merijn Soeters

Met de Olympische Spelen
in Rio de Janeiro in het
vooruitzicht zetten roeiende
studenten hun studeerwerk
even op een laag pitje. In plaats
van te blokken voor tentamens
gingen ze vorige week op
trainingskamp in Soustons in
Frankrijk. Terwijl in Nederland
de sloten dichtvroren trokken
Boaz Meylink (UvA), Mechiel
Versluis (HvA), Robert Lücken
en Dirk Uittenbogaard (beiden
UvA) hard aan de riemen om
hun plekje in de selectie voor de
Holland Acht zeker te stellen.
Want totdat er in Rio gevaren
is weet je nooit precies wie er in
die boot mag zitten. ↙

FOLIA 16

20 JANUARI 2016

25

26

Wetenschap Nicas

FOLIA 17

Ontrafelde
kunstgeheimen
tekst Steffi Weber
foto’s Nicas

Een nieuw interdisciplinair team van wetenschappers doet in Amsterdam baanbrekende
ontdekkingen op het gebied van kunstonderzoek. Daardoor komen experts en publiek
meer over kunstobjecten te weten dan ooit voor mogelijk werd gehouden.
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C

omputerschermen met
op zwarte achtergrond
snel veranderende kolommen van felgroene cijfertjes
en codes. Daarnaast – als op
een operatietafel – een geopende computer waarvan alle
draadjes, plaatjes en kabeltjes
zichtbaar zijn. Het bureau van
Robert Erdmann, bijzonder
hoogleraar conservering &
restauratie aan de UvA, doet
eerder denken aan de werkplek
van een hacker in een actiefilm
dan aan onderzoek naar Rembrandt en Van Gogh. Toch is de
in het zwart geklede Amerikaan met de korte paardenstaart
een van de meest gewilde wetenschappers in de internationale
kunstscene. Zijn specialisme: het geheime leven van kunstwerken blootleggen.
‘Kijk,’ zegt Erdmann, ‘dit is een van mijn bekendste uitvindingen: de curtain viewer.’ Op een groot, plat computerscherm
aan de muur verschijnt een haarscherpe foto van Johannes
de Doper in de wildernis van Jheronimus Bosch: een kleurrijk
schilderij van een man met baard naast een vreemde plant met
een enorme zaadbol, waaraan zich een vogel te goed doet. ‘We
hebben diverse data zoals macrofoto’s en infraroodbeelden over
elkaar heen gelegd,’ zegt Erdmann. Als hij met de cursor van
zijn muis over het scherm beweegt, kan hij de verschillende
lagen wegschuiven als gordijnen. En ziedaar: onder de zaadbol
van de plant verschijnt een portret van een biddende man.
‘We weten niet precies wie dit is,’ zegt Erdmann. Hij vermoedt
dat het gaat om de opdrachtgever van het kunstwerk, die het
schilderij toch niet bleek te kunnen betalen. Erdmann: ‘Ik kan
het alleen maar laten zien. Om te weten of Bosch de plant wel zelf
heeft geschilderd en wat bijvoorbeeld de kleding van de overschilderde figuur zou kunnen betekenen, hebben we kunstexperts en
historici nodig. Alleen samen krijgen we het hele verhaal.’

Baanbrekend
Erdmann behoort tot het kernteam van een nieuw, interdisciplinair onderzoeksinstituut in Amsterdam: het Netherlands
Institute for Conservation, Art and Science, kortweg: Nicas.
Natuurwetenschappers, restauratoren, kunsthistorici, wiskundigen en materiaaltechnici bundelen daar hun krachten
om kunstvoorwerpen beter te leren begrijpen en in stand te
houden. Het instituut aan het Museumplein, een initiatief van
onder meer de NWO, de UvA, de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, het Rijksmuseum en de TU Delft, werd afgelopen
september officieel geopend door minister Jet Bussemaker.
Nicas is wereldwijd uniek in zijn soort. ‘De internationale
aandacht is overweldigend,’ zegt Robert van Langh, hoofd
restauratie & conservering van het Rijksmuseum en voorzit-

ter van het nieuwe instituut. Zojuist heeft hij nog een groep
Japanse wetenschappers rondgeleid door het Ateliergebouw,
pal tegenover het Rijksmuseum. Kort daarvoor had hij wetenschappers uit Los Angeles over de vloer. ‘Ze zeggen allemaal:
wat jullie hier doen is baanbrekend. Híer gebeurt het.’
Toch is een interdisciplinair instituut voor kunstonderzoek
volgens Van Langh allesbehalve een overbodige luxe. De huidige kennis en werkwijze schieten volgens hem tekort om ons
cultureel erfgoed op de juiste manier te conserveren zodat het
voor komende generaties bewaard blijft. ‘Als je een tentoonstelling of een kunstbeurs bezoekt,’ zegt Van Langh, ‘ziet het er
allemaal prachtig uit. De schilderijen stralen in de krachtigste
kleuren.’ Waarom zouden we er dan nog iets aan moeten doen,’
zou de bezoeker zich kunnen afvragen. Maar schijn bedriegt.
De werken zijn voor de expositie schoongemaakt en opgefrist.
Hier een likje verf, daar een laagje vernis. ‘In werkelijkheid
zijn al die schilderijen veel sleetser,’ stelt Van Langh. ‘Pas als
we al die die vernislagen ervan af halen, zien we hoe het schilderij er werkelijk aan toe is.’
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aantrekt, vertelt de materiaalwetenschapper en ICT’er. Aan
de Tucson University in Arizona behaalde hij een PhD in
materiaalkunde, engineering en technische wiskunde. Voor de
Nasa programmeerde hij simulaties van vloeibaar metaal. Als
student had Erdmann, behalve een vriendinnetje dat kunstgeschiedenis studeerde, niet zoveel met kunst. Dat veranderde in
2006, toen hij in Chicago backstage mocht bij een tentoonstelling. ‘Ik vond het geweldig om te zien hoe toegewijd die mensen met kunst bezig waren’, vertelt de 44-jarige wetenschapper,
die inmiddels zelf met het kunstvirus is besmet.

Verslavend

Non-destructief
Een kunstwerk is geen statisch object, maar is vanaf het
moment van creëren continu aan verandering onderhevig.
Het materiaal verslijt, verandert en gaat er na verloop van
tijd anders uitzien. Ook de mens kan een kunstwerk schade
toebrengen. Ironisch genoeg zijn werken na restauratie er
soms slechter aan toe dan daarvoor, bijvoorbeeld als er bij het
schoonmaken van het schilderij deeltjes van het oorspronkelijke werk worden verwijderd of als onkundige restauratoren
lopen te prutsen. Ook nemen onderzoekers nu nog vaak
verfmonsters – een ingreep die men in de toekomst zo veel
mogelijk wil zien te voorkomen, aangezien ook dat het oorspronkelijke werk aantast.
Het toverwoord is non-destructief onderzoek: daarbij
probeert men het object zo goed mogelijk te bestuderen zonder
het te beschadigen of zelfs zonder het aan te raken. We kijken
met infraroodcamera’s door pigmentlagen heen en analyseren
door middel van röntgenfluorescentie spectometrie (XRF) de
samenstelling van verf. In de toekomst zal op dit gebied nog
veel meer mogelijk zijn; de visualiseringstechnieken van Erdmann vergroten het gebruiksgemak voor onderzoekers daarbij
enorm. ‘We krijgen een nieuw soort kunstgeschiedenis,’ zegt
Van Langh. ‘Die interdisciplinariteit, dat is een game changer.’
Het interdisciplinaire onderzoek is ook wat Erdmann

Zijn wetenschappelijke hoogtepunt in het kunstonderzoek
vormt tot nu de toeschrijving van een drieluik van Nicolas
Poussin: de zogeheten Bacchanaals die de Franse kunstschilder rond 1640 maakte in opdracht van de Franse kardinaal
De Richelieu. ‘Er bestonden wel negen kopieën van de
schilderijen,’ vertelt Erdmann. Om erachter te komen welke
schilderijen de originele Poussins waren, ontwikkelde hij een
nieuw algoritme voor de automatische analyse van schilderdoeken op basis van röntgenfoto’s. Aan de hand van de
structuur van het canvas ontdekte Erdmann de drie schilderijen die hoogstwaarschijnlijk van dezelfde rol afkomstig
waren en dus de échte Poussins waren. ‘Dat voelde geweldig,’
vertelt Erdmann. ‘Het is verslavend. Je ontrafelt als eerste het
geheime leven van schilderijen.’
Daarnaast draagt Erdmann bij aan het in stand houden van
onze schilderijen, sculpturen, keramieken en andere kunstobjecten, vertelt hij even later in het schilderijrestauratieatelier.
Daar, op de derde verdieping van het Ateliergebouw, worden
de schilderijen gerestaureerd en schoongemaakt. Op een
houten sokkel in de hoek, beschenen door een grote, felle lamp,
staat George Hendrik Breitners Meisje in witte kimono (1894),
een van de topstukken van het Rijksmuseum, te wachten om
te worden opgefrist voor een expositie. De witte ruimte ruikt
steriel en sommige apparatuur – reusachtige microscopen en
scanners – doen meer denken aan een ziekenhuis dan aan een
museum. Maar een houten kast vol glaasjes met verschillende
pigmenten van intense, levendige kleuren verraadt dat hier nog

SAMENWERKING
NICAS is een samenwerkingsverband tussen de
UvA, het Rijksmuseum, wetenschapsfinancier
NWO, de TU Delft en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het idee wordt gesteund door het
Metropolitan Museum of Art in New York, het Van
Gogh Museum, het Mauritshuis, het Nederlands
Forensisch instituut en TI-Coast, een publiek-private samenwerking voor analytische wetenschap
en technologie.
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altijd ambachtelijk werk wordt verricht.
Restauratie is naast een ambacht vooral ook een academisch
vak. Eerst denken, dan doen, is het motto. ‘Om een werk op de
juiste manier te kunnen conserveren, moet je zoveel mogelijk
informatie hebben,’ vertelt Erdmann. ‘Je moet niet alleen
weten wanneer, door wie, en met welk materiaal het gemaakt
is, maar ook weten wat het werk sindsdien heeft meegemaakt,’
zegt Erdmann. Wat is er in de afgelopen honderden jaren
gebeurd met dit object? Was het blootgesteld aan vuur of
droogte? Is het ooit hard gevallen of heeft het jarenlang in een
vochtige grot gelegen zodat de nazi’s het niet zouden vinden?
Dit soort informatie is essentieel om te weten hoe je met een
bepaald object moet omgaan.’

Datafusion

relatief nieuw ontdekt werk dat het Rijksmuseum in 2014 voor
ruim 23 miljoen euro wist te bemachtigen. Met een paar vingerbewegingen kan Erdmann de sculptuur niet alleen 360 graden
laten draaien, maar ook tot op het kleinste detail inzoomen en
dat van alle kanten in close-up bekijken.
Daarvoor moest Erdmann de computers eerst trainen via
zogeheten deep neural networks. ‘Het Rijks beschikt over 2900
hogeresolutiefoto’s van deze sculptuur. We hebben de computer
laten begrijpen dat het een driedimensionaal object is. Als
ik dus de linkerhand van de sculptuur aanraak, dan snapt
het programma dat het de linkerhand en weet het die locatie
te vinden op alle andere
camerabeelden. Als ik
inzoom, zoomt het ook op
alle andere foto’s in op die
hand.’ Via Erdmanns app
kom je vele male dichter
bij de kunst dan in een
museum, waar de bezoeker
allang zou zijn terechtgewezen, had hij geprobeerd
zijn neus zo dicht op een
kunstwerk te drukken.
Toch blijft een kaartje
voor het Rijks de moeite waard, want ook het museumbezoek zal
door de nieuwe technieken worden verrijkt, voorspelt Nicas-voorzitter Van Langh. ‘We gaan ontzettend veel data genereren. Het
duurt nog even, maar over pak ’m beet vijftien jaar kun je als museumbezoeker de camera van je telefoon voor een schilderij houden
en krijg je al die data – uv-beelden, röntgenfoto’s, noem maar op –
hoppa, op je telefoon gestreamd. We koppelen er ook computational
linguistics aan; als je dan inzoomt op bijvoorbeeld een tonnetje op
een schilderij, krijg je niet alleen alle andere schilderijen met tonnetjes die je in je directe omgeving kunt zien, maar ook een tekst
met “betekenis ton: de ton in de 17e eeuw werd ervaren als...”. Je
kunt de kunst dan beleven hoe je dat zelf wilt. Heb je daar geen
zin in? Even goede vrienden. Maar wie het wél wil, krijgt meer
diepgang aangeboden.’
Die diepgang vereist wel een enorme hoeveelheid data. Om
die te genereren heeft Van Langh niet alleen mensen nodig,
maar ook geld. Dankzij Nicas krijgt het interdisciplinaire
kunstonderzoek nu met 5 miljoen euro over een periode van
vijf jaar een fors steuntje in de rug, maar dat is volgens Van
Langh bij lange na niet genoeg. ‘Geef ons 20 miljoen, dan zal
jij zien wat er allemaal gebeurt. Holymolycrap. Nu kan ik op
zes onderzoeken ieder één promovendus zitten; ik heb genoeg
werk voor honderd!’
Hoewel er ook nu al een hoop mogelijk is, zal de museumbezoeker van het Rijks voorlopig nog niets merken van het
nieuw opgerichte onderzoekscentrum, zegt Van Langh. Daarvoor wil hij eerst iets substantieels kunnen laten zien. ‘Niet te
hard op de borst slaan. Gewoon hard werken.’ ↙

‘Ik heb werk
genoeg voor honderd
promovendi’

Om een werk op de juiste
manier te conserveren kijken
de wetenschappers echter niet
alleen naar het verleden, maar
ook naar de toekomst – ook daar
komt de expertise van whizz
kid Erdmann goed van pas.
Zo ontwikkelt hij bijvoorbeeld
programma’s die laten zien hoe een schilderij er over honderd
jaar uitziet als er nu niets aan wordt gedaan, of wat er gebeurt
als je het voor een tentoonstelling naar Londen brengt. ‘Welke
invloed hebben de trillingen en de temperatuurverschillen
tijdens de reis? Wat doen de lampen van het museum met de
verfpigmenten van het schilderij? Verschillende experts berekenen alle mogelijke factoren. Ik kan vervolgens door middel
van “datafusion” laten zien hoe het schilderij eruit gaat zien.’
Dit soort visualisatietechnieken zijn niet alleen leuke speeltjes voor wetenschappers, ook het grote publiek heeft er iets
aan. Een van Erdmanns belangrijkste doelen is om kunst voor
iedereen toegankelijk te maken – bijvoorbeeld via apps. Op het
scherm van zijn mobieltje verschijnt de bronzen sculptuur van
de Nederlandse beeldhouwer Adriaen de Vries (1556-1626), een

WA AROM IS NICAS NODIG?
Ons culturele erfgoed wordt bedreigd door – veelal
nog onbekende – verouderingsverschijnselen: de
oorspronkelijk dieppaarse inkt van tekeningen
van Van Gogh is tegenwoordig bleekbruin, in het
glas van een fraai gegrafeerde 17e-eeuwse beker
zitten, vanwege de zogeheten ‘glasziekte’, talloze
piepkleine scheurtjes en de ooit diepblauwe mantel
van Maria in Maarten van Heemskercks Drapeniers
Altaar is tegenwoordig vlekkerig geelgrijs, om
maar wat voorbeelden te noemen.
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LAATSTE
WEEK!

Word jij de nieuwe
Aaf Brandt Corstius,
Renske de Greef,
Simone van Saarloos,
Floor Rusman, Emma
Curvers, Marcel van
Roosmalen, Hadjar
Benmiloud, Rosanne
Hertzberger of
Arnon Grunberg?

Heb jij een pittige mening die je graag deelt? Komisch schrijftalent? Een interessante visie,
een bijzondere blik op de wereld, een scherp observatievermogen? Kun jij de lezer met je
gouden pen keer op keer verrassen, irriteren, tot nadenken aanzetten, vermaken met een
rare gedachtekronkel of een spiegel voorhouden? Ben jij dan misschien Folia’s nieuwe
studentcolumnist? Studeer je aan HvA of UvA? Stuur dan voor 30 januari een column van 300
woorden naar redactie@folia.nl. Vermeld je leeftijd, wat je studeert en je telefoonnummer.
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tekst Maaike Kooijman

Dossier

foto’s Bob Bronshoff

Bij Boot is de
student de expert
Tijdens je studie krijg je meestal te maken met fictieve mensen in een fictieve casus, maar
bij buurtwinkel Boot komen die gevallen ineens tot leven. Studenten van de HvA doen
daar praktijkervaring op en helpen tegelijkertijd buurtbewoners met allerhande zaken.
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A

an tafel zit een man die een beetje moeilijk kijkt.
Hij is van middelbare leeftijd en praat ietwat gebroken Nederlands. Zijn jas heeft hij aan gehouden, want het is koud in de spreekkamer. De kamer oogt
kaal, met twee tafels met elk vier stoelen eromheen en
een kast ertussen. In de vensterbank staat een eenzaam
plantje. We zijn in de Indische Buurt in Amsterdam, bij
het kantoor van Boot Oost. Daniël Pitti (20) en Assem
Sabtoui (20), studenten van de minor financieel advies &
ondersteuning, nemen plaats tegenover hun cliënt.
‘Bent u hier al eens eerder geweest?’ begint Assem het
gesprek. Dat is altijd de eerste vraag die ze stellen, legt hij
later uit. De man knikt: hij woont hier in de buurt, dus als
hij een probleem heeft, komt hij naar Boot, vertelt hij.
Zijn vraag van vandaag is maar kort: of de gemeente
meebetaalt aan dure reparaties van bepaalde huishoudelijke apparaten. Zijn wasmachine is kapot, en met zijn
uitkering heeft hij geen geld om een nieuwe te betalen.
‘Vroeger had de gemeente geld voor dat soort dingen,’
meent hij zich te herinneren. Assem kijkt bedenkelijk en
belt de gemeente Amsterdam. Even later heeft hij het
antwoord: de cliënt kan alleen een lening afsluiten van
minstens 300 euro, met 5,5 procent rente. De man doet
een snelle rekensom: ‘Zestieneneenhalve euro dus.’ Hij
zegt erover na te gaan denken.

Praktijkervaring
Boot, de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek &
Talentontwikkeling, is een programma van de HvA. Het
moet er enerzijds voor zorgen dat bewoners van buurten
met een lager sociaaleconomisch niveau dan gemiddeld
geholpen worden, en levert anderzijds praktijkervaring
op voor studenten. Dat gebeurt in drie iets armere wijken
van Amsterdam, in Nieuw-West, Zuidoost en Oost.
Bij de spreekuren komen buurtbewoners voor allerlei
dingen: als ze hulp nodig hebben bij het lezen van een
officiële brief of het invullen van formulieren omdat ze
die niet begrijpen, maar ook als ze schulden hebben of
een luisterend oor zoeken. De spreekuren worden gedaan
door studenten maatschappelijk werk & dienstverlening,
studenten sociaal-juridische dienstverlening, studenten
HBO rechten en studenten van de minor financieel advies
& ondersteuning. Ze hebben allemaal een eigen specialisme, maar naar de spreekuren komen vaak mensen die
verschillende problemen door elkaar hebben, vertellen
de studenten bij Boot Oost. Daarom moeten ze vaak
samenwerken om mensen te helpen.

Fraude
‘Over het algemeen zijn de problemen van buurtbewoners best makkelijk op te lossen,’ daar zijn de studenten
het over eens. Toch zijn er soms ook complexere situaties.

‘Laatst kwam er iemand langs die allerlei bedrijven van
fraude beschuldigde. Dat bleef hij maar herhalen, zonder
dat hij open stond voor andere ideeën of onze hulp. Hij
zei dat wij er ook allemaal in trapten,’ vertelt Daniël. Hij
wist niet zo goed wat hij ermee aan moest en verwees
de man door naar zijn begeleider. Maar stiekem is hij
nog altijd een beetje bang dat de man weer terugkomt,
bekent hij.
Met dat soort situaties wordt geoefend in de lessen
gesprekstechniek die de studenten krijgen. Een docent
speelt dan allerlei verschillende soorten cliënten, zodat
studenten goed voorbereid worden. ‘Ze acteerde echt de
meest bizarre mensen,’ lachen de studenten. ‘Tijdens de
rollenspellen speelden we ook situaties die niets met Boot
te maken hadden om te leren overtuigen. Dan waren
we bijvoorbeeld zogenaamd gestrand in de woestijn en
moesten we de docent, die een chagrijnige pomphouder
speelde, ervan overtuigen dat we écht benzine nodig
hadden.’ Ook tijdens het assessment dat erop volgt moeten ze aantonen dat ze een goed gesprek kunnen voeren.

Medelijden
Qua theorie heeft zijn studie bedrijfseconomie veel raakvlakken met Boot, zegt Daniël. ‘De gesprekstechnieken
waren nieuw, maar daar heb ik niet zo heel veel moeite
mee. Mensen vertrouwen je heel snel, want zij zien jou als
de expert.’ In het begin had hij snel medelijden met mensen, maar naarmate hij vaker gesprekken voerde, kon hij
dat wel loslaten, vertelt hij.
Voor Mandy Moreira Aires (21) is de overgang van
studie naar Boot een stuk minder groot. Haar studie
sociaal-juridische dienstverlening is veel meer gericht op
het verlenen van dit soort hulp. Toch had ook zij in het
begin moeite om zich dingen niet te veel aan te trekken.
‘Mijn eerste cliënt was een man die net een vonnis had
ontvangen. Het probleem was niet alleen dat hij de brief
niet begreep, maar ook dat hij niet kon geloven dat zijn
familielid echt veroordeeld werd voor een ernstig misdrijf.
Ik heb dat vonnis wel drie keer gelezen, en er stonden
echt heftige feiten in. Daarmee heb ik wekenlang in mijn
hoofd gezeten.’
Wat de studenten ook goed is bijgebleven, is ‘die
keer dat die vrouw niet meer weg wilde gaan’. Ze kwam
al ruim vóór het spreekuur en was nog in haar badjas,
vertelt Daniël. ‘Ze zei dat ze een vraag had, maar had
de benodigde formulieren niet bij zich. Toen ging ze in
de wachtkamer zitten en wilde er niet meer weg.’ De
studenten belden verschillende instanties om erachter te
komen waar de vrouw vandaan kwam. De GGD kwam,
maar ook met hen wilde de vrouw niet mee. Uiteindelijk
moet er een crisisteam komen. ‘Ze bleek in een psychiatrische instelling te zitten.’
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Spitsuur
Vandaag is de wachtkamer leeg.
De meeste buurtbewoners willen de
regen niet trotseren. De studenten
kijken regelmatig naar buiten of er
een cliënt komt, maar het blijft stil
op straat. Gemiddeld komen er zo’n
vijf bezoekers per spreekuur in Oost,
zegt projectmedewerker Verhoef.
‘Maar dat ligt ook een beetje aan
wat er op dat moment speelt. Als
er net een brief is verstuurd over
huurverhogingen, is het spitsuur. En
dat was het ook in december, toen
je over kon stappen naar een andere
zorgverzekering.’ Er zijn veel cliënten
die vaker terugkomen. ‘Er is nooit
maar één vraag,’ legt Verhoef uit.
Soms komen mensen de ene week
met een huurachterstand, een week
later met een telefoonrekening, en
dan blijkt uiteindelijk dat ze geldproblemen hebben omdat ze net
gescheiden zijn.’ De studenten geven
advies of helpen met het opstellen
van brieven. Maar als er langdurige hulp nodig is, verwijzen ze door.
‘Soms is het nog wel moeilijk om
mensen over te halen professionelere
hulp te gaan zoeken.’

Taalbarrières
De studenten lijken de spreekuren niet zo moeilijk te vinden, maar dat wordt anders als er grote taalbarrières zijn.
‘Dan is het ook het minst leuk,’ vertelt Siham Aanzi (21),
ook een student van de minor. Zelf spreekt ze Arabisch,
net als Assem. ‘Vooral in het begin was de neiging groot
om een andere taal te gaan praten als de bewoner die
taal ook sprak. Maar dat mag niet, want de begeleiding
spreekt die taal niet en kan dan niet controleren of het
gesprek goed loopt.’
Soms vragen ze mensen om hun eigen tolk mee te
nemen, leggen de studenten uit. ‘Laatst had iemand
uit zichzelf haar buurvrouw meegenomen. Meestal
kennen de mensen wel iemand, of zit er toevallig
iemand in de wachtkamer die dezelfde taal spreekt.
Mensen zitten in hetzelfde schuitje, dus dan willen ze
elkaar wel helpen.’ En als het echt niet lukt, kunnen
ze altijd nog een tekening maken: ‘Dat heeft een
collega laatst gedaan,’ voegt Mandy lachend toe. ‘Er
was een cliënt die langs allerlei verschillende instanties was geweest, maar dat niet goed kon uitleggen.

Toen heeft de collega hem gevraagd die plekken te
tekenen en daar lijnen tussen te tekenen, zodat dat
overzichtelijker werd.’

Zakkenvullen
Niet alle dienstverlening verloopt soepel, zegt ze. ‘Soms
vertellen mensen niet het complete verhaal, bijvoorbeeld
omdat ze zich schamen. Een collega heeft ook weleens
gehad dat hij weken bezig was geweest met het opstellen
van een juridisch advies voor iemand, maar diegene op
het einde zei dat ze toch maar een advocaat nam. Dan
heb je dus alles voor niets gedaan.’
Maar die gevallen komen niet zo vaak voor, zeggen
de studenten. Alle vier zijn ze blij met de ervaring. ‘Je
leert op een andere manier kijken, vanuit iemand die
het zelf meemaakt. En we hebben veel geleerd over
hoe je met mensen omgaat, daar heb je altijd iets aan,’
licht Assem toe. Toch betwijfelen de studenten van de
minor of ze later ook zoiets willen doen. ‘Wij economen
gaan niet over wereldvrede, wij gaan over zakkenvullen,’
zeggen ze lachend. ↙
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STAGE
Bob Müller (25)
Studie Commerciële Economie (HvA)
Stage afstudeerstage bij Ticketswap in
Amsterdam
Verdiensten geen stagevergoeding,
maar salaris uit part-time werk
Sterren *****

BOOT IN ACTIE
Boot bestaat sinds 2008 en heeft zes thema’s: wonen, werk &
geld; jeugd & educatie; wijkeconomie; gezondheid, zorg & sport;
burger, bestuur & samenleving en lokale gebiedsontwikkeling.
De spreekuren zijn één van de projecten van Boot. Ze vinden
plaats in de locaties in Oost, Zuidoost en Nieuw-West. ‘Het
mooie van Boot is dat het heel laagdrempelig is,’ vindt projectmedewerker Melanie Verhoef. ‘Onze cliënten hebben vaak
een aversie tegen hulpverlening, maar ze durven wel naar ons
te komen.’
Een ander project is Schoolwerkondersteuning, voor kinderen
van groep 3 tot en met 6. Drie of vier studenten geven dan
samen les aan een groep van twaalf kinderen. Ze krijgen hulp bij
hun schoolwerk en les in taal, rekenen en sociale vaardigheden.
Ook is er de Keukentafel, waar studenten gezinnen helpen een
goede thuis-leeromgeving te creëren. Hier wordt niet alleen
geholpen bij het schoolwerk, maar ook geprobeerd ouders
daar meer bij te betrekken. Deze laatste twee projecten
worden gedaan door studenten pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening, toegepaste psychologie en maatschappelijk werk & dienstverlening.
Tot slot is er de Amsterdamse Zaak: een project waarbinnen
studenten ex-ondernemers steunen bij het op orde krijgen
van hun financiële administratie en uiteindelijk het indienen
van de belastingaangifte. Dit project wordt ook deels gedaan
door mbo-studenten en is in samenwerking met de Dienst
Werk & Inkomen.

‘Ik zit hier al een tijdje, want ik ben
zo’n twee jaar geleden begonnen als
marketingstagiair. Nu doe ik hier ook
mijn afstudeerstage. Ticketswap is
opgericht door een vriend van mij.
Destijds wilde ik eigenlijk een minor in
het buitenland doen, maar dat sloot niet
aan op mijn studieprogramma. Omdat
ik geen half jaar thuis wilde zitten, heb
ik gezocht naar een meewerkstage.
Ik kwam hier uit en ben echt blijven
hangen. Naast mijn stage werk ik twee
dagen in de week. Daar haal ik dus ook
mijn inkomsten uit.
Tijdens mijn stage was het veldonderzoek naar de buitenlandse expansie het
boeiendst. Ik heb in Amsterdam, Parijs
en Antwerpen een enquête gehouden
onder gebruikers van Ticketswap in die
steden. Daar zijn interessante resultaten uit gekomen, maar ik vind het nog
wel lastig om een goede conclusie te
schrijven.
Het voordeel aan Ticketswap is dat het
een jong team is, geen stoffig kantoor
met honderd managementlagen waarbij
je nooit weet wie je nu eigenlijk moet
hebben. Naast de gewone stagebegeleiding is het fijn om met mensen te kunnen praten die zelf net zijn afgestudeerd
en weten wat er speelt in je leven. Als
muziek en commercie je aanspreken en
je houdt van werken in een klein team,
dan is dit een ideale plek om aan de slag
te gaan.’ ↙ Fabienne Meijer
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Actueel Urban conflict

CONFLICT BRON
VOOR VREDE
Hoe vind je samen met burgers oplossingen voor problemen in de stad?
Politiek antropoloog Nanke Verloo deed vier jaar lang promotieonderzoek
naar deze vraag. Over Bob Marley, straatambtenaren en sudderende frustratie.
tekst Joni Haijen foto Merijn Soeters

V

luchtelingen die uit
protest op straat slapen
in Den Haag, demonstraties tegen de opening
van asielzoekerscentra en
de aanhoudende commotie rondom
Zwarte Piet: het zijn recente voorbeelden van sociale bewegingen en verzet.
Zulke grote problemen worden tastbaar in de kleinere conflicten tussen
bewoners en overheden in stadswijken
waar mensen proberen hun positie in
de samenleving te bevechten. Nanke
Verloo deed onderzoek naar de betekenis van dit soort stedelijke conflicten. Ze promoveerde cum laude met
haar proefschrift Negotiating Urban
Conflict. Conflict as Opportunity for
Urban Democracy, en is onlangs begonnen als assistant professor Urban
Planning aan de UvA.

Untold stories
Verloo: ‘Verandering roept weerstand
op en overheden moeten daar iets
mee. Ik ben altijd enorm geïnteres-

seerd geweest in zulke vraagstukken:
hoe ervaren mensen beleid, hoe
gaan ze om met de overheid en hoe
probeert die overheid haar burgers
te sturen?
Neem de gebeurtenissen in het
Amerikaanse Ferguson [waar vorige
zomer rellen uitbraken toen de 18-jarige Michael Brown werd doodgeschoten door een agent, red.]. Door
de acties van de Afro-Amerikaanse
gemeenschap werden langslepende
en structurele vormen van ongelijkheid tussen groepen zichtbaar op
straat. Ik zie die protestacties van
mensen als een poging om deel te
nemen aan een publiek debat en de
besluitvorming. Het zijn momenten
waarop overheden de veelbesproken
“participatie” op een presenteerblaadje krijgt aangereikt, al is dat
niet altijd op de manier die zij hopen.
Als er dan geen erkenning komt
voor deze verhalen – untold stories
noem ik ze – is dat erg pijnlijk. Dan
wordt namelijk iets heel belangrijks

genegeerd. Conflicten hebben juist
potentie. Ze ontstaan door frustratie
of angst in het alledaagse leven, ze
sudderen vaak al lang en op het moment dat mensen besluiten er iets
aan te doen, worden grote sociale
vraagstukken opeens zichtbaar en
tastbaar. Op dat moment kunnen de
direct betrokken burgers onderdeel
worden van de oplossing, zodat je
het probleem kunt aanpakken met
hun lokale kennis en ervaring. Hoe je
dat kan doen, dat is de conclusie van
mijn proefschrift.’

Small stories, large issues
‘Dat is niet alleen de naam van mijn
blog, maar ook de kern van mijn
proefschrift. In mijn onderzoek kijk
ik naar drie verschillende casussen
van stedelijk conflict: een tasjesdief
in Amsterdam, een buurtcentrum in
Den Haag en het gevoel van onveiligheid in de Utrechtse wijk Zuilen.
Alle drie gaan ze over de informele
participatiesamenleving. Je ziet in
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In contact met
ambtenaren of welzijnswerkers in het
alledaagse leven
ervaren mensen
wat hun rol kan zijn
in de samenleving.
Dan merken merken
burgers of ze erbij
horen, of ze het beleid van de overheid
kunnen beïnvloeden. Dan kunnen
mensen dus óók
uitgesloten worden
van het “maken”
van de stad. Mijn
proefschrift laat
zien dat als we die
interactie verbeteren, meer mensen
zich gehoord en
gekend voelen. Dan
lopen ontwikkelingen minder snel uit
de hand.’
zulke gevallen dat de lokale overheid – in dit geval bestuurders en
ambtenaren van stadsdelen – zich
gedwongen voelen om een standpunt
in te nemen, omdat het probleem te
maken heeft met grotere, nationale
vraagstuk. Dat beperkt de mogelijkheden om met lokale betrokkenen tot
een oplossing te komen.
Dat zie je ook bij het
vluchtelingenvraagstuk. Het
is cruciaal dat overheden
leren om te gaan met conflicten die snel escaleren en veel
media-aandacht genereren,
en dat ze de tijd nemen om
serieus te luisteren naar de verhalen
van betrokken partijen: ook als het
verhalen zijn die we liever niet horen,
of die weggezet kunnen worden als
racistisch. De drie casussen in mijn
proefschrift laten zien dat een gebrek

aan erkenning voor die verhalen van
burgers escalatie tot gevolg heeft. Zo
lopen conflicten onnodig hoog op.’

It takes a revolution to make
a solution
‘Dat zingt Bob Marley, ik luister heel
veel naar hem. Soms is conflict in-

Straatambtenaren
‘Tijdens mijn onderzoek heb ik ondervonden hoe belangrijk zogeheten
street level bureaucrats zijn. De term
komt van de Amerikaanse politieke
wetenschapper Michael Lipsky. Deze
straatambtenaren moeten beleid
naar uitvoering vertalen, maar zijn
minstens zo belangrijk als
vertaler van wat mensen op
straat bezighoudt. Zij staan
het dichtst bij deze burgers
en kunnen dus een doorslaggevende rol spelen om goed
met een conflict om te gaan.
Ik heb een methode ontwikkeld waarin je leert om de kritieke
momenten in conflicten te herkennen
en te begrijpen. Ik train daar ambtenaren in.
Het is ontzettend jammer dat in
een stad als Amsterdam de stadsde-

‘Negeren verhalen van
burgers is pijnlijk’
derdaad nodig om vrede te bereiken.
Mijn proefschrift gaat niet over revolutie in het groot, maar over revoluties in de kleine, alledaagse omgang
tussen bewoners en ambtenaren
op straat.
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Protestacties, zolas hier in de Amerikaanse stad
Ferguson, laten volgens Verloo de potentie zien van
conflicten. Het is publieksparticipatie in zijn zuiverste
vorm. Foto’s Wikimedia (cc)

len zijn afgeschaft en vervangen door
bestuurscommissies. Daardoor verlies
je een heleboel lokale kennis, die juist
bij conflicten van essentieel belang
is om met bewoners oplossingen te
vinden. De vraag hoe je die kennis op
lokaal niveau kunt behouden, is heel
belangrijk voor de toekomst van de
stad. De komende jaren ga ik onderzoeken of dit ook geldt in steden waar
geweld en structurele ongelijkheid
nog groter zijn dan hier in Nederland.
Je mag sowieso heel blij zijn als
je promoveert; ik zit nog steeds een
beetje op wolken. Uiteindelijk heb ik

bewust extra de tijd genomen om
mijn proefschrift af te maken. Mijn
veldwerk was af binnen de tijd die ik
ervoor had, maar ik wilde het beter
opschrijven en aanscherpen, zodat ik
de connectie tussen mijn onderzoek
en de praktijk duidelijker kon maken.

Maatschappelijke betekenis
‘Na vier jaar veldwerk stond ik voor
de keuze: of de WW in en alleen
maar schrijven, óf les gaan geven en
daarnaast mijn proefschrift afmaken. Gelukkig heb ik voor dat laatste
gekozen. Het was ontzettend pittig

om naast het schrijven voltijds les te
geven, maar daardoor heb ik wel geleerd om pragmatischer te denken:
hoe breng je de dingen goed over?
Ik wil ook graag dat mijn werk
maatschappelijke betekenis heeft,
dat het iets bijdraagt aan de manier
waarop we de stad maken. Ik kom uit
een gezin waar ik de enige ben die
een universitaire studie heeft gedaan,
mijn ouders vragen altijd: “Wat heb
je daar dan aan?” Dus wilde ik het zo
opschrijven dat het ook waardevol is
voor beleidsmakers, welzijnswerkers
én burgers.’ ↙

Promoties
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Hora est
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Donderdag 28/01

10.00 uur: Esther Weltevrede – Mediastudies
Repurposing Digital Methods.(Agnietenkapel)
12.00 uur: Simon Zebregs – Communicatiewetenschap
Is it How We Tell Them About Alcohol? The Role of
Presentation Formats in Health Education Materials for
Lower Educated Students (Agnietenkapel)
14.00 uur: Hinke Schokker – Natuurkunde
Periodic and Aperiodic Plasmon Lattice Lasers (Agnietenkapel)
16.00 uur: Jasper Stokman – Scheikunde
Verborgen symmetrieën (Aula)

Vrijdag 29/01

10.00 uur: Brendan Costello – Taalwetenschap
Language and Modality: Effects of the Use of Space in
the Agreement System of Lengua de Signos Española
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Paul Mepschen – Antropologie
Everyday Autochthony. Difference, Discontent and the
Politics of Home in Amsterdam (Agnietenkapel)
13.00 uur: Evelyn Heynen – Forensische orthopedagogiek
No Guts, No Gains! The Relation Between Living Group
Climate and Social Development of Juvenile Delinquents in
Detention (Agnietenkapel)
14.00 uur: Arthur Buijink – Geneeskunde
Neural Correlates of Essential Tremor and its Treatment
(Agnietenkapel)

Dinsdag 02/02

14.00 uur: Annikki de Niet – Geneeskunde
New Treatment Strategies for Chronic Hepatitis B
(Agnietenkapel)

Woensdag 03/02

10.00 uur: Minh Triet Đang – Natuurkunde
Non-Equilibrium Transitions in Colloidal Glasses and Gels
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Evin Aktar – Psychologie
Exposure to Parents’ Negative Emotions in Early Life
as a Developmental Pathway in the Intergenerational
Transmission of Depression and Anxiety (Agnietenkapel)

Oraties
Vrijdag 29/01

16.00 uur: Jan van Maarseveen – Scheikunde
Ringvormige moleculen zijn eindeloos (Aula)

Paul
Mepschen
Vrijdag 29 januari, 12.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Veel onderzoek op het vlak van integratie richt zich op minderheden, maar de opleving van
het nationalisme in Europa – die we uitgedrukt zien in
de opkomst van nationalistisch-rechts, maar ook in een
bredere ‘culturalisering’ van burgerschap – vraagt in mijn
ogen om een focus op groepen die worden gezien als autochtoon: de witte meerderheid. In Nederland is de figuur
van de “gewone Nederlander” een steeds grotere rol gaan
spelen in allerlei discussies. Wilders stelde eens: “Henk en

‘De onvrede zit bij sommigen heel diep’
Ingrid moeten betalen voor Ahmed en Fatima.” Henk en
Ingrid vormen samen een retorisch figuur, een metafoor: ze
bestaan natuurlijk niet, maar ze spelen wel een rol in het
debat rond wie of wat autochtoon is. In mijn onderzoek
wilde ik dat retorische figuur kritisch onderzoeken. Om dat
te doen heb ik als antropoloog een etnografisch perspectief
ontwikkeld, waarbij ik me richt op de alledaagse articulatie
van “autochtoon”, de zogenoemde autochtonie, in de lokale context van Amsterdam Nieuw-West. Ik heb me gericht
op discussies rond het recht op de stad; op de wisselwerking
tussen respectabiliteit en ruimtelijke stigmatisering, op de
politiek waarin “ras” en “cultuur” een centrale rol spelen en
op spanningen rond seksualiteit, homorechten en religie.’

Leuk ‘Ik heb ontzettend genoten van mijn onderzoek. Ik

heb uren doorgebracht bij mensen thuis en heb de wijk en
de mensen goed leren kennen. De onvrede zit bij sommigen
heel diep. Ik heb geprobeerd te begrijpen waarom.’

Moeilijk

‘Moeilijk vond ik het schrijfproces. Hoe doe je
recht aan de complexiteit van de wijk en haar bewoners?
Wat schrijf je op? Schrijven is een vorm van representatie:
je laat automatisch ook dingen weg. Als je een band hebt
opgebouwd met mensen is dat niet altijd gemakkelijk.’ ↙
Dirk Wolthekker

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda

ADVERTENTIE

FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR
GET INTO FABCITY
28 januari, 17.30-20.30 uur, tribune Kohnstammhuis

COLLEGECAFÉ MET GEORGE VAN HAL:
ROBOTS, ALIENS EN POPCORN

Tijdens de EU-top gaan studenten van verschillende hogescholen
en universiteiten in 10 onderzoeksgebieden aan de slag met
actuele vraagstukken van de stad. Op de FabCity Campus op de
kop van het het Java-eiland delen zij vanaf 11 april hun inzichten
met elkaar en met het publiek. Doet jouw minor of onderzoeksprogramma ook mee? Weten wat je er aan hebt? Kom naar de
kick-off op 28 januari. Get into FabCity!

11 februari, 16.30-18.00 uur, tribune Kohnstammhuis

Wetenschapsjournalist George van Hal vertelt naar aanleiding
van zijn laatste boek dat film en wetenschap een perfecte combinatie kunnen zijn. Hoe inspireren onderzoek en amusement
elkaar? ‘’Een feest om te lezen. Het boek combineert het lichte
van films met de zwaarte van wetenschap op een voortreffelijke
manier.’’ – Kennislink.nl.’’ Met filmfragmenten, Q&A en borrel.

KICK-OFF HVA DOCENT VAN HET JAAR VERKIEZING 2016

COLLEGECAFÉ MIND YOUR SEX

3 februari, 17.00-18.30 uur, tribune Kohnstammhuis

16 februari, 17.00-18.30 uur, tribune Kohnstammhuis

Ook dit jaar kan je weer voor jouw favoriete docent kiezen.
Als start van de verkiezingsperiode organiseert ASVA een mooie
opening met onder meer een optreden van Howard Komproe,
een mini-debat met docenten en studenten over goed docentschap en borrel!

Hoe ga je als (aankomend) professional om met seksuele
diversiteit? De opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming
organiseert deze middag met diverse deskundige sprekers en
gespreksleider Kirsten van de Hul. Iedereen welkom.

SAVE THE DATE:
Woensdag 17 maart HVA CARRIÈRE EVENT 2016 - MAAK WERK VAN JE TOEKOMST!
Tips & tricks voor de juiste loopbaan, met workshops en activiteiten en oa special guests
Humberto Tan, Tanja Jadnanansing en comedian Roel Meijvis.

KOM OOK EN MELD JE AAN VIA HVA.NL/FLOOR

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR

Bij de les
Hoorcollege internationaal
belastingrecht, grondslagen
door Hein Vermeulen
dinsdag 19 januari, 15.15 uur,
Oudemanhuispoort (UvA)
Kale koppen: 1
Leden studievereniging Sfeer: 12
Technische storingen: 1
Scrabblewoorden: memorandum,
multilateraal, nontaxation,
woonplaatsontdubbelaar

tekst en foto’s Nina Schuyffel

H

et is nog stil in zaal D009.
Slechts een handjevol studenten zit klaar voor het college.
Ook de docent doet het lekker rustig
aan: op zijn gemak pakt hij zijn spullen
uit en start hij de powerpoint op. Als
een jongen naar voren loopt en vragen
begint te stellen over het tentamen

Manon Hoogendoorn

21, bachelor fiscale economie
‘Interessant college. Leuk om alle
droge stof en kennis die we de
afgelopen weken hebben opgedaan toe te passen. De docent
legde goed uit hoe landen met
elkaar omgaan als het gaat om
de toepassing van de internationale belastingregels. Als je in Nederland woont maar een bedrijf
in België hebt, welk land mag
dan belasting heffen? Ik wil later
belastingadviseur worden, dan
is het goed om dit soort dingen
te weten.’
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van volgende week, neemt hij alle tijd
om ze te beantwoorden. Het geeft
zo’n twintig studenten de gelegenheid
nog gauw de zaal in te glippen.
‘Welkom bij het laatste college
van deze reeks,’ zegt Vermeulen om
stipt kwart over drie. ‘Het leukste college, want als het goed is
valt vandaag alles op zijn plek.’ Hij
onderbreekt zijn verhaal als hij de
schaapachtige blikken uit de zaal
ziet. ‘O, is er geen geluid?’ Vermeulen
prutst wat aan de draadjes, kijkt dan
de zaal in (‘Zo beter?’) en loopt dan
weg om een technicus te halen. Als
die even later het geluid aan de praat
heeft gekregen, kan hij beginnen.
Het gaat vandaag over belastingrecht in Nederland en daarbuiten.
Vermeulen begint met een stukje
geschiedenis. Hij legt uit hoe de
oprichting van de Volkenbond na de
Eerste Wereldoorlog en het ontstaan
van de Verenigde Naties na de Tweede

Guang Sohi

20, bachelor fiscaal recht en
bachelor fiscale economie
‘Noemen ze ons strebers? Haha!
Misschien hebben ze wel een
beetje gelijk. Ik merk dat sommige studenten nét wat meer
willen dan alleen maar in de
collegebanken zitten en toevallig zijn dat vaak degenen die lid
worden van een studievereniging.
Wij hebben nauwe contacten
met de UvA en met belastingkantoren en kunnen daarom
zowel academisch als in carrièreperspectief extra kansen bieden.’

Wereldoorlog uiteindelijk resulteerde
in de totstandkoming van de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO). Over het
modelverdrag van die organisatie wil
hij het de rest van het college hebben.
Elk artikel uit het verdrag wordt
nauwkeurig besproken. Hoewel de
stof vrij droog is luistert iedereen
aandachtig: de studenten – het merendeel jong, één vijftigplusser – lijken
oprecht geïnteresseerd. Als het college
wordt opgeschrikt door een rinkelende
telefoon wacht Vermeulen even tot
het weer stil is, zegt ‘no worries’ en
praat dan verder over commanditaire
vennootschappen, vermogensbestanddelen en natuurlijke personen.
In de pauze wil niemand op de
foto voor Folia. ‘Dat vind ik eng,’ zegt
een jongen. Zijn vriend wijst naar een
groepje studenten van studievereniging
Sfeer. ‘Je moet die strebers daar voorin
hebben, die zijn altijd enthousiast.’ ↙

Samantha van den Hoek

21, bachelor fiscale economie
‘Ik ga vaak voorin zitten. Dan
kan ik het tenminste volgen en
word ik niet gestoord door gesprekken of telefoons. De docent
vertelt het levendig, hij maakt
de teksten uit onze wetbundel
echt begrijpelijk. Dit is ook wel
een populair vak onder fiscalisten, een beetje puzzelen met het
grote geld. En het onderwerp
komt vaak in de media, met
belastingontwijkende bedrijven
en zo. Stiekem best leuk dat je
dat dan gewoon snapt.’
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International

International students and teachers make up a crucial
part of Amsterdam. Their news and views.

TOURISTS
ARE
THE NEW
JUNKIES
text Steffi Weber
photos Bert Verhoeff / HH en Thomas Schlijper / HH

Since the beginning of January, the Netherlands is president of
the Council of the European Union, with representatives of the
28 EU nations coming together to meet on the Marineterrein in
Amsterdam. But what sort of city will welcome them? Is Amsterdam
really the tolerant haven it has a reputation to be, where anyone can
be who they want? What is going right in the city, and what could go
better? Scientists from Amsterdam give their opinion.
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W

hen we think of
Amsterdam, we
think of drugs and
sex available on the streets to buy
and consume without fear of arrest. We might think of squatting
a building you can’t afford
rent, and of walking the streets
dressed as a drag queen without
anyone blinking an eyelid.
Amsterdam equals freedom and
tolerance, the latter virtue is to
be upheld in the highest regard.
Right?
Well… sort of. But there
are some weighty side notes to
consider if we want to portray an
accurate image of the Dutch capital, as becomes all too clear
after reading the book of essays EU@Amsterdam, published by
Amsterdam University Press on the occasion of the city’s presidency of the EU council. The book, put together by Virginie
Mamadouh and Anne van Wageningen, includes essays written by over sixty scientists and policy makers as they discuss
the concept of a European city, and especially Amsterdam,
from their many different disciplines and viewpoints.
‘Thanks to its tolerant environment, Amsterdam has grown
in the past centuries to be a multicultural city. There are
currently about 800.000 people living here, people from over
180 different countries. It is the only place in the world where
so many different cultures live besides the others,’ reads the
website of the local authorities.

Freedom and tolerance
Nothing new there, then. Baruch Spinoza, the famous Dutch
philosopher, had already praised Amsterdam for its freedom in
the 17th Century. The philosopher, who was born in Amsterdam, regarded freedom as
an important condition for
ethics and politics, writes
UvA Professor of Film
Science and director of
the Amsterdam School for
Cultural Analysis, Patricia
Pisters. Her contribution Oog voor vrijheid: Spinoza en Terstall
in Amsterdam draws parallels between Spinoza and his modern
day, fellow-townsman, director Eddy Terstall. Both view Amsterdam as an ‘example of a city that shows how freedom and
tolerance can bring prosperity and form a healthy community.’
Both also agree that freedom comes with certain conditions.
Spinoza remarks that, ‘it is impossible to keep peace when people
are not prepared to contain parts of said freedom, to make sure
no one else suffers from it’. Differences in opinion, with other

De Zeedijk in 1983, junkies en straatcriminaliteit bepalen het straatbeeld.

people as well as the state, should, Terstall believes, be discussed,
but such discussion should be inspired by rationality and not by
lies, anger, hatred or other negative emotions that do not lead to
constructive thoughts. Being able to sympathise with the feelings
of others is just as important within Spinoza’s philosophy.

Political conflict
And this is exactly where it goes wrong sometimes, according
to Thijl Sunier. The VU Professor of Anthropology of Religion
has researched the way houses of prayer in Amsterdam, such
as temples, mosques or synagogues, came to be in the past 350
years. And it wasn’t always plain sailing. ‘The position of religious minorities in society is not at all guaranteed,’ he writes.
‘It is the result of a political conflict and hasn’t got much to do
with tolerance as some sort of transhistorical quality of being
an Amsterdam citizen.’ Houses of prayer were, according to
him, just as we see today, often the target of hate and intolerance. ‘The presence of people with another religious beliefs was
put up with because it was economically advantageous to have
them live within the city
walls, but not because there
was any understanding for
their way of living.’
According to Sunier, this
applies to both the Golden
Age as well as when the
Dutch Republic was a shelter for people who would be prosecuted elsewhere in Europe because of their religious backgrounds.
It also applies to the second half of the 20th Century, wherein
the image of Amsterdam as frontrunner of a tolerant, Dutch, political culture that was welcoming towards religious newcomers,
became increasingly mainstream. The city was known then
for its open attitude towards anyone who had a different way of
living. But is it still?
The liberal Amsterdam of the sixties is no more. Prostitu-

‘The liberal Amsterdam
of the sixties is no more’
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tion is being pushed back into
the darkness, and the number of
coffeeshops in the city had been
dropping for years. As of 2010,
Amsterdam now also had a ban
on squatting. Jaap Draaisma,
director of Urban Resort, a company that has twelve ‘breeding
grounds’, starts his essay on
the 25th of March 2015, the day
that The Snake, the infamous
squat behind the Dam Palace,
was cleared together with twelve
other buildings. ‘The last part of
Alternative Amsterdam disappeared from the centre of town,’
De Zeedijk in 2015, de straat puilt uit van de hippe winkeltjes en eettentjes met bijbehorende toeristen.
says Draaisma, who thinks new
beginning of the nineties, Amsterdam changed from being
breeding grounds are needed to keep the city moving forward
a city with a large number of labourers to a city inhabited by
in a creative, open way.
highly educated people. Along with the educations came the
Educated people
accompanying increases in rents and property prices. Instead
UvA Professor of Economic Geography and Planning, Robert
of junkies and homeless people, the Zeedijk is now filled with
Kloosterman, also speaks of the beschavingsoffensief, or ‘attack of
tourists. ‘In 2000, about four and a half million foreign tourists
civilisation’ over the past thirty years, in his essay. He uses the
came to Amsterdam. In 2009, there were nine million of
Zeedijk as an example: ‘In
them.’ Hotels, international
the eighties [the Zeedijk]
chains, cute vintage shops
was known for hookers
and expensive coffee bars
offering their services,
have popped up all over the
druggies from Suriname,
city centre – are we happy
being ultra cold during the
with this?
This commercial success
winter, cocaine-users hiding
has a downside, according to
under store frontages to get
Kloosterman. He is worried about the city’s creativity, innovation
their fix, broken car windows and noisy fights, sometimes settled
and diversity, and the fact that it might be slowly drained away.
with violence.’
Nowadays, there’s not much left of those all too visible
Affordable spaces, he thinks, are essential for a city’s growth: ‘New
subcultures on the Zeedijk or elsewhere in the city. Since the
ideas are made in old buildings. New initiatives still have to prove
themselves worthy and depend on cheap rents to be able to afford to
survive.’ A ‘fully tamed city,’ as Kloosterman puts it, is not just boADVERTENTIE
ring, but also stiffening. Therefore, it is also, ultimately, damaging.
Just like Draaisma, however, Kloosterman still can spot
opportunities to slow the stiffening: using space in Amsterdam-Noord for example, or by ‘making use of pop-up spaces
in former shops, schools, office buildings or other buildings.
There could be more flexibility in our use of time and space.
But this would require serious changes in rules and also in the
mentality of policy makers and residents.’ It requires, in other
words, a little more flexibility and tolerance. But even Spinoza
knew that such ideals are far from easy reach. ↙

‘A fully tamed city is not just
boring, but also stiffening’

Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
MANUEL ALLGAIER

(21, Environmental Science,
UvA)
From: Germany
Favourite haunt ‘As a poor student I rarely eat out, but I do enjoy volkskeuken (people’s kitchen) dinners. These are weekly, non-commercial, social dinners hosted by
community centres and squats. Volunteers prepare a multi-course vegetarian
or vegan meal, and everyone is welcome to join for a 3 or 4 euro contribution.’

Late nights ‘My favourite parties are the Love Foundation Gatherings in the Waterhouse, in
the north of Amsterdam. It’s another non-commercial initiative, and all profit
goes to funding a water project in Africa. Go for a great family vibe, friendly
people and pounding beats to keep you
going until the early hours.’

Great outdoors ‘I’m a nature guy and sometimes feel

‘Even in winter,
I go to Flevopark
to swim’

the need to escape the city. Then I’ll
wait for nightfall, get on my racing
bike, cycle to Flevopark and race
through the woods until I’m hot enough to take a plunge into the water.
At this time of year it’s freezing of course, and it takes quite some mental
effort to make the leap, but afterwards I feel very calm and alive.’

Hidden treasure ‘Het Spinhuis is a student collective that squatted a former dungeon under
a bridge on the Singel canal and turned it into a cozy public living room.’

Get inspired ‘Ruigoord, an abandoned village nearby Amsterdam squatted by hippies
and artists, hosts some nice festivals and markets in the summer.’

Crazy Dutch ‘The Dutch pay close attention to not seeming too crazy, but sometimes
they do get it out in public. My favourite moment of this kind is the annual
ADEV parade in October, which is an alternative, free dance parade organised by different squats as a statement against the commercialisation of party culture. It’s a daytime thing and happens in the city centre with booming
music and a police escort. It must be very confusing for people passing by.’

Beer with friends ‘The NDSM-werf, with its bars Pllek and Noorderlicht, is very spacious. You
can grab a beer, sit next to the campfire and watch the Amsterdam skyline
just over the river. Sometimes there’s live music too.’ ↙

46

FOLIA 17

Op de tong

VAIRENZO
Chef-koks Vai Ho en
Lorenzo Pola brengen
het beste van de Aziatische keuken samen
met de hoogtepunten van de Italiaanse cucina. Zoals rijst
gewokt met salami, olijven en viskuit of
minestronesoep met groentedumplings.
Dat het werkt blijkt uit de eerste recensies
op Iens; een ruime maand na de opening
scoort het eten al een 8,6.

KIMCHI
Kimchi zou je kunnen
zien als de Koreaanse
variant van onze zuurkool. (Chinese) kool en
groenten worden ingelegd om ze te laten
fermenteren. Dat was vroeger handig
om in de wintermaanden toch voldoende
vitamine c binnen te krijgen. Tegenwoordig is het gewoon lekker en gezond. Als
Koreanen op de foto gaan, zeggen ze
geen ‘cheese’ maar ‘kimchi!’

GNOCCHI
Gnocchi (spreekt uit:
njokkie) betekent
‘klontjes’ en Italianen
zijn dol op deze knoedels van tarwemeel en vaak ook aardappel, meestal geserveerd met tomaten- of
kaassaus. Hier zien we het als een pasta
soort, maar voor Italianen is het juist een
dankbaar alternatief voor pasta.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam.

VaiRenzo
Linnaeusstraat 18
Jarenlang zat er een smoezelig Chinees restaurant. Sinds kort zit er VaiRenzo, met een ‘cross-fusion’ van de Italiaanse en Aziatische keuken.

D

e jonge gastvrouw is wat té geforceerd correct maar allervriendelijkst. De
inrichting van het restaurant lijkt nog niet af. Er staan te weinig tafels en
er ontbreken krukken aan de kale bar. Een collage van foto’s uit Italië en Azië
zou niet misstaan aan de maagdelijk witte muren. Bij het brood dat voor ons
wordt neergezet (met heerlijke olijfolie) ontbreekt een peper- en zoutmolen
om het af te maken.
We bestellen als voorgerecht buffelmozzarellasalade met misodressing
(€ 8,-) en sashimi (€ 14,-). De mozzarella is heerlijk, de sashimi ook, al is het
wat vreemd om die met bestek te eten in plaats van met stokjes.
Daarna neem ik de gnocchi met taleggio en zwartebonensaus (kleine
portie, € 11,-). De taleggio overheerst en de gnocchi zijn prima, hoewel we betwijfelen of ze huisgemaakt zijn. We zijn beiden kimchi-liefhebbers, dus mijn
partner neemt de met kimchi gevulde ravioli in shitakebouillon (grote portie,
€ 13,-). Helaas valt de smaak in het niet door de bouillon. Ook zijn drie grote
ravioli wat weinig voor een ‘grote’ portie. We nemen geen dessert maar de
panna cotta en tiramisu die we voorbij zien komen, zien er uitstekend uit.
We tikken € 64,10 af, inclusief wijn, water en espresso. Aan de dure kant,
want we hebben geen hoofdgerecht besteld. Pas als we buiten komen zien we
een bord staan met sushi-specials, waarop niemand binnen ons heeft geattendeerd.
Toch is VaiRenzo al met al een zaak met potentie. De koks zijn bekwaam
en weten de twee uiteenlopende keukens origineel te combineren. Nu nog wat
ambiance en wat minder geforceerde bediening. ↙

tekst Monique Roering foto Daniël Rommens

Wat doe je nu?
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Toezichthouder

‘T

oen mijn afstuderen
naderde ging ik op
zoek naar trainee
ships. Via een lange sollicitatieprocedure kon ik bij
DNB terecht. Na twee jaar
traineeship kon ik aan de slag
als toezichthouder. Ik denk dat het
geholpen heeft dat ik actief ben
geweest bij Room for Discussion
[Kruithof is initiatiefnemer van
deze talkshow over de financiële
wereld, red.], waar ik veel mensen
uit de bankensector geïnterviewd
heb. Zo interviewde ik Nout Wellink
een keer, toen nog president van
DNB. Ook heb ik tijdens mijn studie
als onderzoeker gewerkt voor de
parlementaire enquêtecommissie
naar het financieel stelsel — de
commissie-De Wit. We onderzochten
wat de regering voor maatregelen
had genomen om met de financiële
crisis om te gaan en hoe ze tot die
besluiten gekomen was. We onderzochten hoe ABN AMRO gered
werd en waarom er zoveel geld naar
ING ging. Ook hebben we gekeken
hoe De Nederlandsche Bank heeft
geopereerd. Door het lezen van veel
stukken kwam ik te weten wat DNB
allemaal deed; dat triggerde mijn
interesse om er te gaan werken.
Als toezichthouder houd ik de
kleinere nationale banken in de
gaten, die niet onder het directe toezicht van de Europese Centrale Bank
in Frankfurt vallen. In mijn huidi-

‘Je moet het
100 procent
correct
hebben’
Naam Maurits Kruithof
Leeftijd 28
Studie bedrijfseconomie
(UvA)
Afgestudeerd 2013
Werkt als toezichthouder
bij De Nederlandsche Bank
(DNB)
Salaris 3600 euro

ge functie heb ik gemiddeld twee
vergaderingen per dag. Die kunnen
over allerlei onderwerpen gaan;
over landenrisico’s en valutarisico’s
bijvoorbeeld. Iedere week komt het
hele spectrum van de economie
langs. Die afwisseling is leuk.
Het werk sluit goed aan bij mijn
studie, waar ik balansen leerde
lezen en investeringsplannen leerde
doorrekenen. Maar als toezichthouder praat je vaak met het
management van een bank; het zijn
veertigers of vijftigers waar je tegenover zit, mensen die tientallen jaren
bankier zijn. Je moet verdomde goed
in de inhoud zitten om zo’n gesprek
aan te gaan. En met 28 jaar ben ik
zeker geen oude rot in het vak. Het
is spannend om te vertellen over je
onderzoek en te zeggen wat je ervan
vindt hoe zij hun bank beheren. Ik
zeg altijd dat het een universiteit is
waar je betaald wordt: je moet de
inhoud kennen, scherp in de feiten
zitten en het honderd procent correct hebben. Met collega’s probeer
je tot een waterdichte argumentatie
te komen. Het vak kan vrij specialistisch zijn; de komende drie tot vijf
jaar ben ik alleen maar bezig beter
te worden in wat ik nu doe, zodat
ik steeds zelfstandiger kan gaan
werken.’ ↙
tekst Willem van Ewijk
foto Mats van Soolingen
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