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Neigend
naar oranje

Alle stemmen zijn geteld, de dwarsverbanden zijn gelegd en de conclusies zijn getrokken. De uitslagen
van het referendum aan de UvA zijn
deze week bekend geworden. Vooral
studenten willen meer inspraak en
democratie, met een lichte voorkeur
voor het oranje model. De medewerkers blijken veel conservatiever te
zijn.
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INTERVIE W

Seks zoals
het hoort
Hij schreef al het boek Seks moet je
leren, maar wat bleek? De gemiddelde Nederlander is op dat vlak
nog helemaal niet uitgeleerd. Hoofd
seksuologie Rik van Lunsen deed er
met Ellen Laan (beiden AMC) nog
een schepje bovenop. Samen schreven
ze Seks!. Tips? Richt je op plezier en
práát, over je wensen en je grenzen.
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Humaan koken
Veel studenten van UvA en HvA komen nooit een vluchteling tegen, laat staan dat ze
iets voor ze kunnen betekenen. The Human Startup doet daar iets aan, koken voor
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Bijles als business
Het is een markt waar inmiddels miljoenen in omgaan: het geven van bijlessen aan
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Uit, die telefoon!
Hartstikke leuk voor je virtuele vrienden, dat je dag
en nacht ‘aan’ staat met smartphone en tablet. Helaas
wetenschappelijk bewezen: het blauwe licht brengt je
slaapritme volledig in de war. Niet zo gek dat je ’s ochtends niet uit je bed kunt komen.
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inds kort is duidelijk hoe je keihard kunt liegen en er
vervolgens ook nog mee weg kunt komen. Geleerd van
de Amerikanen rond Donald Trump: zet er gewoon een
rijtje andere feiten naast als iets je niet bevalt, maak je
geen enkele zorgen als er niets van klopt en noem je hersenspinsels doodleuk ‘alternatieve feiten’.
Het is een geheel nieuwe dimensie, de opvolger van
het feitenvrij discussiëren dat ook al een tijdje in zwang
is, en het onvolgroeide broertje van de opmerking ‘feiten
zijn ook maar een mening’. Ik zeg onvolgroeid, want de
vraag is hoe lang Trump cs hiermee wegkomen, en of
het fenomeen van het alternatieve feit een lang leven
is beschoren.
Je moet, ook in de wereld van het hoger onderwijs,
overal op voorbereid zijn, laten we aan de hand van de
inhoud van deze Folia een lijstje maken met mogelijke
‘alternatieve feiten’. Ze kunnen dus ook kloppen (in de
ouderwetse zin van het woord), en dat valt te checken op
de desbetreffende pagina (ervan uitgaande dat Folia de
feiten op een rij heeft. Bent u daar nog?)
Goed, daar gaan we:
‘Slechts 6 procent van de UvA-studenten is voor het
huidige bestuursmodel van de universiteit’ (pagina 11).
Daar gieren we de bocht al uit: slechts 6 procent van de
studenten die tijdens het referendum hebben gestemd is
voor het blauwe model. Met andere woorden: misschien is
de meerderheid van de studenten wel vóór het handhaven
van de status quo, maar hebben ze niet gestemd. (Dat
zou Trump hebben gezegd, denk ik).
Volgende: ‘Een kwart van de Nederlanders is chronisch
ontevreden over hun eigen seksualiteit’ (pagina 18). Tja,
klinkt plausibel, zeker uit de mond van Hoofd Seksuologie
Rik van Lunsen van het AMC. Als je vervolgens zegt dat
driekwart van de Nederlanders tevreden is met de eigen
seksualiteit, heb je pas een ‘alternatief feit’ te pakken. De
wereld ziet er dan wel rooskleuriger uit.
De leukste feiten, alternatief of niet, staan in
het verhaal over het door studenten opgezette
vluchtelingenproject The Human Startup (pagina 26): ‘In
Syrië eet je alleen ijs in de zomer’ en: ‘In Syrië eet men
altijd ’s middags warm.’ Maar ja, wie gaat dat nou weer
controleren? ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers
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Universiteit van Lunteren

E

en beetje zuur voor de UvA is het wel: dan blijkt uit archiefgegevens dat UvA-hoogleraar Hugo de Vries maar
liefst drie keer genomineerd was voor de Nobelprijs voor
biologie, staat er achter twee van de drie voordrachten
vermeld dat de bioloog verbonden is aan de universiteit
van Lunteren. Oeps, foutje. Het 12.000 inwoners tellende
plaatsje op de Veluwe was 17 jaar lang de woonplaats van
De Vries en daar zijn ze dan ook uiterst trots op de bioloog
en geneticus. Afgelopen weekend was er de feestelijke
onthulling van een borstbeeld van de befaamde bioloog,
die ook wel de Nederlandse Darwin wordt genoemd.
De Vries, van 1881 tot 1918 hoogleraar plantenkunde
aan de UvA, geldt als een van de grondleggers van de
moderne evolutiebiologie. Begrippen als gen en mutatie
hebben we te danken aan De Vries. Hij verhuisde naar
Lunteren toen hij 99 jaar geleden met emeritaat ging en
woonde in villa De Boeckhorst – tegenwoordig parkhotel
Hugo de Vries – tot hij in 1935 overleed.
In 2015 hield een dorpsgenoot een praatje over De
Vries ter ere van zijn 80e sterfjaar, vertelt Peter Zuurbier,
initiatiefnemer van het borstbeeld. ‘De beste man heeft
hier een flink aantal jaar gewoond en we hebben hier het
parkhotel Hugo de Vries, maar de meesten kennen het verhaal erachter niet. Toen dacht ik: hier moeten we eigenlijk
iets mee! Want zo zit ik dan ook wel weer in elkaar.’ Nog
diezelfde avond raakte hij aan de bar in gesprek met een
kunstenaar, die het wel zag zitten om een buste te maken
van de befaamde bioloog. Die is sinds afgelopen weekend
te bewonderen in museum Lunteren, Dorpsstraat 55, in een
vaste afdeling van het museum over professor De Vries. ↙
tekst Steffi Weber

jaar geleden
eiste de Rote Armee Fraktion
haar laatste aanslag op.
HvA-docent Thomas van
Aalten wil graag in contact
komen met de nog levende
Duitse linksradicalen, die nog
altijd op de vlucht zijn.

3

UvA-studenten konden nergens een overzicht van
winkels met bewuste en duurzame kleding vinden, dus
bouwden ze zelf een site met een overzicht: Project CeCe.

2,5

meter bij 2,5 meter is het glazen mozaïekportret
van Floor Wibaut dat sinds deze
week in het Wibauthuis van de
HvA hangt. Het bestaat uit meer
dan duizend stukjes glas.

1.500

euro wil UvA-student
Olivier Teerling inzamelen voor dakloze Amsterdammers.
Bij het ter perse gaan van dit nummer had hij al 1.305
euro via crowdfunding ingezameld.

tekst Henk Strikkers
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'Het was deze week heel warm op de campus. Honderden studenten zaten te zonnebaden op het gras. Punt uit.'

De Week

Alternatieve feiten
I

n een week vol alternatieve feiten is
het geen sinecure om de waarheid
van de nonsens te onderscheiden.
Dat werd nog eens bemoeilijkt toen
HvA-docent toegepaste wiskunde
Theo van Uem vol trots meldde dat hij
een wiskundig probleem had opgelost.
Dat is niet omdat we hem niet
wilden geloven, maar omdat het gaat
om een raadsel over drie kabouters
met verschillend gekleurde puntmutsjes die zo goedkoop mogelijk
willen drinken. Dat klinkt als een
probleem dat vooral ontstaat bij het
nuttigen van te grote hoeveelheden
La Chouffe-bier, maar bleek al jaren
op een lijst te staan van onopgeloste
vraagstukken. Wij vroegen ons vooral
af hoe de normale barman in het
raadsel de miniglaasjes van de kleine
kabouters goed kan vullen, maar zoals
in iedere sloot een wak kan zitten, zit

in ieder raadsel een onvolkomenheid.
Dat weten ook de studerende
schaatsers van Skits. Zij waagden
zich volledig tegen de waarschuwingen van het mainstream-schaatsbondkartel in op de Noord-Hollandse
slootjes. Aan de wakken die ze tegenkwamen hadden ze geen boodschap:
‘Daar spring je gewoon overheen.’
Het had niet veel gescheeld of de
Skitsers hadden hun ijzers kunnen
onderbinden op het Roeterseilandcomplex. Door de stroomstoring van
vorige week was de verwarming op
een deel van REC zolang van slag,
dat de temperaturen tot een nulpunt
daalden. En blijkens de klachten was
het niet de eerste keer dat zoiets
gebeurde. ‘Bezijden de waarheid,’ zo
oordeelde Harold Swartjes van Facility Services. ‘Het beeld en de cijfers
komen niet overeen. Uit de cijfers

blijkt namelijk dat de bedrijfszekerheid van de stroomleveranties juist
heel erg hoog is.’
Maar ja, wat moet je in deze tijden
geloven? De beelden of de cijfers? Als
je bijvoorbeeld naar de cijfers van de
Rote Armee Fraktion kijkt – een Duitse linksradicale groepering waarmee
HvA-docent Thomas van Aalten in
contact wil komen – dan zijn die bepaald weerzinwekkend: 15 aanslagen,
33 doden en meer dan 200 gewonden. Als je naar de beelden van de
overgebleven RAF-leden kijkt, zie je
oude lui die in dunbevolkte gebieden
zoveel mogelijk onzichtbaar proberen
te blijven en af en toe een misdrijf
plegen om in hun levensonderhoud te
voorzien. Het enige wat nog mist zijn
gekleurde puntmutsjes. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens

8

FOLIA 16

Bugra Drinken #1
Praten deed ik normaal altijd zo graag. Zat ik
opeens te spelen met die ijsblokjes, alsof toen het
echte leven begon. De hel.
Ik wist niet dat ik zo erg uit mijn bek rook. De
zwetende Hindoestaanse milf moest het me vertellen. Oewas niet errig hoor, se bleef oewel mat
mee pratehoor. Volgens mij had zij iets in haar
bh gedaan. Haar borsten hadden een rare vorm.
Misschien borstkanker gehad. Goed dat ik lief deed
tegen haar.
Jammer, maar ik heb niet gevochten met onze
knappe vriend die zat aan te pappen met het Engelse meisje met het elf-achtige gezicht. Het wezen,
niet de leeftijd. Ik schrok van hoe ik die jongen aankeek. God, help ’m. Help mij.
Londen ligt niet in Ierland! riep het Ierse meisje
boos. Oh, wat haatte zij London. Ik heb beide nooit
bezocht. Maar als ik naar haar keek, leek de stad mij
een betere keus. Maakt toch niets uit. Die bestaat
pas als ik hem zie.

Navraag
Michiel
Leezenberg
Salafisten zeggen terug te keren naar het
oorspronkelijke geloof, maar niets is minder waar, betoogt universitair hoofddocent
Michiel Leezenberg. Het salafisme en de daarbij
horende preutse seksuele moraal zijn juist
door en door modern, zo schrijft de filosoof en
islamdeskundige in zijn boek De minaret van
Bagdad: Seks en politiek in de islam, dat vorige
week verscheen.
U vergelijkt salafisten met hipsters, en dan
heeft u het niet alleen over de baarden.
‘Beide stromingen zijn apolitiek en draaien om individuele lifestyle, om de vraag hoe je je leven vormgeeft.
Uiterlijke details spelen daarin een grote rol: zoals de hipster let op de juiste koffie en gezonde voeding, houdt ook
de salafist zich aan allerlei leefregels. Door hun kleding,
lichaamsbeharing enzovoort laten ze zien wat voor soort
persoon ze zijn.’

Wat is de belangrijkste conclusie van uw boek?
‘Dat de seksuele moraal van salafisten, en van hedendaagse moslims in het algemeen, door en door modern is. Het
moderne salafisme is vooral ontstaan als reactie op het
Marxisme-Leninisme, die ook een blauwdruk voor het
leven probeerden te geven. Salafisme is niet revolutionair
maar burgerlijk, achter al die regeltjes schuilt de vraag:
doe ik het wel goed? Niet voor niets is de stroming vooral
populair onder bekeerlingen.’

Hoe verklaart u de populariteit onder
Marokkaans-Nederlandse jongeren?
‘Populariteit is relatief, het gaat om een minderheid,
maar adolescentiepsychologie speelt er deels een rol
in. Veel Marokkaans-Nederlandse jongeren zijn hoger
opgeleid dan hun ouders en imams. Het salafisme is hun
manier om zich tegen hen af te zetten, maar ook tegen de
Nederlandse samenleving, die ze in toenemende mate als
vijandig beschouwen.’ ↙

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA
tekst Steffi Weber
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OP Z’N DUITS
Bloedgeil

E

en echte ridder bevaart
ook de Rode Zee, leerde
mijn beste vriendin Maaike
me toen ik een jaar of 16 was.
Maaike kon het weten, want
haar vader was directeur van de
Rutgersstichting.
Zij praatten thuis
overal over en hun
huis stond vol met
boeken, waaronder
divers literair en/of
educatief materiaal
over seks.
Met die uitdrukking gaf Maaike mijn zelfvertrouwen een flinke boost. Als een jongen geen
seks met me wilde als ik ongesteld was, lag dat
aan hem en niet aan mij. Hij was dan geen echte
ridder maar een groentje of gewoon een lafaard.
Als ik er zo aan terugdenk is dat hartstikke tof
van Maaike. Met mijn moeder had het ik nooit
over zulke dingen en in reclames werd ongesteld
zijn voorgesteld als de kekste dagen van de
maand, waarop meisjes in witte rokjes gingen
tennissen omdat ze geen last hadden van dat
minuscule beetje blauwe vloeistof dat uit hun
niet nader te benoemen edele delen vloeide.
Kortom, reclames logen over menstruatie en
bestendigden het daarmee als taboe.
In pakweg 25 jaar is dat nauwelijks verbeterd.
Bovendien wordt pubers van nu aangepraat dat
hun ‘intieme zone’ niet naar kutje mag ruiken en
dat ze daarom allerlei emulsies moeten gebruiken. (Wellicht ten overvloede: dat moet je niet.
De fabrikanten van die troep haten vrouwen.
Wassen met water is voldoende.) Van binnen

bloeden geldt nog steeds als vies, en
seks hebben terwijl je eigenlijk vies
bent is, nou ja, vies. Viezer. Viest.
Dat is stom. Dat iets vies is, is geen
reden om het niet lekker te vinden.
Tegenwoordig weet iedereen wat golden
showers zijn; we kijken
nergens meer van op.
Bovendien zijn veel
vrouwen extra geil als
ze ongesteld zijn. Dat
moet toch mensen
aanspreken, niet in de
laatste plaats de mannen en vrouwen die het met hen willen doen?
Als je het kan bedenken, is er porno over. Dat
geldt ook voor period porn, al is het een obscuur
genre. De feministische filmmaker Erika Lust
wil het taboe rond menstruatieseks verkennen.
Ze kreeg een mailtje van ene Elise_11 die zich
afvroeg: ‘Are vampires able to smell when females are on their periods? And if they do, will that
make them hungry... or horny?’ Een perfecte
premisse voor een geil verhaal, dacht Lust, en ze
maakte er daarom een film over.
Deze column is niet bedoeld om je maanstonde te heiligen, maar wel om vrouwen en mannen
in hun kracht te zetten. Luister naar Maaike, en
neuk gewoon door tijdens de menstruatie. Als je
geen zin hebt in een spetterbad op je lakens of
je vindt bloed niet zo prettig, kan je een spons
gebruiken, alleen voor de clitoris gaan of kiezen
voor de achterdeur. Maar waar ben je bang
voor? Een echte ridder bevaart ook de rode zee,
en een ware prinses is niet vies van huisgemaakte bloedworst. ↙

Reclames logen
over menstruatie en
bestendigden het taboe
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Een beetje
verandering,
maar niet
te veel
De UvA wil veranderen, maar het moet wel binnen de perken blijven. Dat blijkt uit de
uitslagen van het referendum over de voorstellen van de commissie Democratisering & Decentralisering (D&D) van de universiteit. Die commissie legde eind vorig jaar drie hoofdvragen voor aan de UvA-studenten en medewerkers. Moet er een Senaat komen? Moet er
een charter komen? En hoe moet de universiteit worden bestuurd? Folia loodst je in vier
vragen door de uitslagen.

tekst Henk Strikkers en Dirk Wolthekker

1

. Welk bestuursmodel
heeft er gewonnen?

Het referendum was moeilijk, en ook
het lezen van de uitslag is moeilijk.
Wanneer je alle stemmen van medewerkers en studenten bij elkaar optelt,
dan kreeg het oranje duale model de
meeste stemmen (31 procent). Het gele

participatieve model kreeg 25 procent,
het groene zelforganiserende model 22
procent en het blauwe – huidige – model
17 procent. In het oranje model hebben
de bestuurders wel beslismacht, maar
krijgen medezeggenschapsorganen meer
macht om zelf initiatieven te nemen en
het bestuur te controleren.

Dat oranje model is ook het populairst
onder studenten (33 procent), op de voet
gevolgd door het gele model (29 procent)
en het meest vergaande groene model
(28 procent). Slechts 6 procent van de
studenten stemt voor de huidige situatie,
het blauwe model. Dat betekent dat 90
procent van de studenten die het refe-

12
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rendum invulden, kiest voor een ander
bestuursmodel dan het huidige.
De medewerkers van de universiteit
zijn veel conservatiever. Het grootste
deel van de medewerkers (34 procent)
stemde voor het behoud van het huidige
blauwe model. Het oranje model kon
rekenen op 28 procent van de stemmen,
19 procent van de medewerkers stemde
op het gele model en 14 procent op het
groene model, waarin zelfsturende
teams het fundament van de universiteit
zouden worden.
Los van de modellen is ook aan
studenten en medewerkers gevraagd hoe
de universiteit op centraal, facultair en
decentraal niveau georganiseerd zou
moeten worden. Het is opvallend dat studenten op facultair niveau
(58 procent) en centraal
niveau (53 procent) in meerderheid voor een model zijn
waarin een raad van medewerkers en studenten het
beleid bepaalt. Bestuurders
besturen in dat geval slechts
bij de gratie van de raad.
Onder medewerkers bestaat daarvoor
geen meerderheid, met respectievelijk 33
procent voor zo’n model bij de facultei-

ten en 31 procent voor zo’n model op
centraal niveau.

2

. Is er veel verschil tussen de
verschillende faculteiten?

Ja, heel veel. Om te beginnen met de
opkomst: daar bungelt tandheelkundefaculteit Acta stijf onderaan: slechts 3 van
de 924 studenten bracht zijn of haar stem
uit. Op de geesteswetenschappenfaculteit
(FGw) was de opkomst met 20 procent
het hoogst onder studenten. Ook bij de
medewerkers is Acta met 11 procent
hekkensluiter en doet de FGw het met 45
procent bovengemiddeld goed. Het kleine Amsterdam University College (AUC)
doet het met 46 procent net iets beter.
Die geesteswetenschappenfaculteit

voor het groene model. Ook onder
FGw-medewerkers (27 procent) was
groen populair. De meer conservatieve
medewerkers die voor blauw stemmen,
zitten bij de Faculteit Economie &
Bedrijfskunde (57 procent), Acta (55
procent) en de bètafaculteit (40 procent).
Enkel bij het AMC en op de rechtenfaculteit haalde het blauwe model bij
studenten meer dan 10 procent van
de stemmen.

3

. Wil de UvA een Senaat
‘nieuwe stijl‘ en een
Charter?

Op dit moment heeft de UvA al een
Senaat. Dat is een groep van twaalf
hoogleraren die veelal in de luwte werkt
en het bestuur gevraagd en
ongevraagd van advies voorziet. De commissie D&D
stelde voor om die Senaat
uit te breiden tot ongeveer
zestig leden zodat het een
‘representatief en deliberatief forum’ kan worden.
Er zou dus gediscussieerd
kunnen worden over de grote belangrijke thema’s in onderwijs en wetenschap,
zoals bijvoorbeeld rendementsdenken.

De medewerkers zijn
veel conservatiever dan
de studenten
en het AUC zijn ook het progressiefst;
32 procent van de FGw-studenten en 37
procent van de AUC-studenten stemde

WERKNEMERS
4% 1%
14%

34%
19%

28%

● Het blauwe model ● Het oranje duale model ● Het gele participatieve model ● Het groene zelforganiserende model
werknemers
● Geen mening ● Tegen elke optie

stu

mers
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STUDENTEN

4%

6%

28%
33%

29%

● Het blauwe model ● Het oranje duale model ● Het gelestudenten
participatieve model ● Het groene zelforganiserende model
● Geen mening ● Tegen elke optie

Zowel studenten als medewerkers lijken
in meerderheid voor dit voorstel. Van
de medewerkers staat 55 procent ‘positief’ of ‘zeer positief’ tegenover zo’n
Senaat ‘nieuwe stijl’, bij de studenten
is dat meer dan 70 procent. De UvA
heeft dit voorstel al omarmd en wil
het graag uitvoeren. Collegevoorzitter
Geert ten Dam noemde het eerder een
game changer.
Het door de commissie
voorgestelde charter is een
idee van UvA-hoogleraar bestuurskunde Hans Strikwerda.
Het charter is een handvest
met een aantal kernwaarden
van de universiteit, waaraan
het beleid en bestuur wordt
afgemeten. Voorbeelden
daarvan zijn dat de universiteit een
‘kritische wetenschappelijke houding’
moet ontwikkelen bij studenten en dat er
een zekere verbondenheid moet bestaan
tussen de universiteit en de samenleving.
Het charter kan eveneens op goedkeuring van de meerderheid van studenten en medewerkers rekenen. Exact 70
procent van de studenten staat positief
of zeer positief tegenover de invoering
van een charter. Dat geldt ook voor 58
procent van de medewerkers. De UvA

heeft nog niet laten weten of ze ook een
charter wil invoeren.

4

. Hoe zijn de reacties?

Het bestuur van de UvA heeft laten
weten drie dingen te gaan doen. Allereerst gaat ze het voorstel voor een Senaat
‘nieuwe stijl’ uitwerken. ‘We nemen
ons voor het voorstel eind april klaar
te hebben.’ Daarnaast gaat het college

De UvA heeft de
voorgestelde senaat
nieuwe stijl al omarmd
‘voorstellen voorbereiden om de betrokkenheid van medewerkers en studenten
te versterken bij de beleidsvorming op
centraal niveau, op het niveau van de faculteit en op het niveau van opleidingen
en onderzoeksgroepen.’ Ook wil het CvB
doorgaan ‘met het uitgebreider informeren over en betrekken van medewerkers
en studenten bij het UvA-beleid.’
Alex Tess Rutten, voorzitter van de
Centrale Studentenraad, concludeert op
basis van de resultaten dat ‘de meerder-

heid van de studenten wil dat er dingen
veranderen. We hebben ons als CSR
altijd neutraal opgesteld bij het referendum, maar we zien echt ruimte voor
verbetering, ook doordat de Senaat er nu
echt lijkt te komen, evenals het charter.’
Haar collega Breanndán Ó Nualláin
van de Centrale Ondernemingsraad laat
weten dat het ‘een heel interessante uitslag
is’. Hij is niet verbaasd over het succes van
de behoudende modellen onder medewerkers: ‘Veel UvA-medewerkers
zijn conservatief.’ ‘Ik denk dat we bij
het winnende oranje model de medezeggenschap echt kunnen verbeteren,
met een initiatief- en amendementsrecht, zoals in het oranje model.
Op die manier kunnen we echt een
stevigere vuist maken.’
Lisa Westerveld, voorzitter van de
commissie D & D, vertelt blij te zijn met
de grote steun voor de senaat ‘nieuwe
stijl’ en het charter. ‘Uit de resultaten
komt duidelijk naar voren dat de meeste
stemmers voorstander zijn van veranderingen. We hebben er alle vertrouwen in
dat de uitkomsten voldoende handvatten
bieden voor het College van Bestuur,
medezeggenschap en de universitaire
gemeenschap om de besluitvorming over
de hervormingen af te ronden.’ ↙
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Opinie

KANTINE
OF
HOMOGENE
HIPSTERSPOT?
Best mooi hoor, die nieuwe kantines bij
UvA en HvA, vindt UvA-student Arabella
Memdouh. Maar straks zijn ze gewoon, en
studenten die daar niet horen voelen zich
buitengesloten. Goedkoop zijn ze ook al niet.
foto Vera Duivenvoorden

D

ie nieuwste hotspots in Amsterdam
zijn de shit, ouwe. Denk koffiebar meets
huiskamergevoel. Een flexplek 4.0 in de
urban jungle. Maar dan met foodtrucks. Maar echt:
het interieur is zó leuk. Je voelt je er meteen helemaal thuis. Het assortiment is om van te smullen.
De beste koffie ever. Zo een waarvan je denkt: ‘Hé,
in lange tijd niet zo’n lekker bakkie pleur gehad.’

En neem dan de tosti’s. Dit is pas the real shit. Het is
een vier dubbele.
Vegan bananenbrood met geroosterde walnoten?
Check. Hebben ze ook salades? Jazeker. Quinoa-
salade met fair trade kokosschaafsel. En voor de
echte lekkerbek is er de croquet. Niet zo een als van
de Febo, nee, een weed-croquet. Echt heer-lijk.
Zo gezond.
Als ik afreken bij de kassa, moet ik toch even
slikken van het bedrag. Maar ach. Ik moet niet
klagen. Wat wil je, als je bij de nieuwste hotspots op
Amsterdamse A-locaties gaat lunchen. Toch?
En waar zijn deze hotspots dan? Euh, ik volg
colleges daar. En in sommige zijn stilteruimtes om
te studeren. Heb je het over de kantines van de HvA
en UvA?
Jup.

Kooldraadlampen
Je ziet ze vaak, die homogene hotspots. Ze hebben
lichte interieurs. Betonnen vloeren met bakstenen
muren. Een grote hoeveelheid tropische planten,
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waarbij de Hortus Botanicus verbleekt. Kooldraadlampen hangen losjes aan het plafond. Houten tafels
met palletbankjes en vintage kastjes. Design stoelen
en kelim vloerkleden die toch een Scandinavische
look geven. Krijtborden aan de muur met typografische letters worden afgewisseld door een hangende
fiets. En de mensen? Jong. Maar zo gemêleerd.
Ze komen samen of alleen. Werken achter hun
MacBook en maken eerst een foto van hun kopje
Chai Latte voor ze die nuttigen. Een filter erover.
Een kleine glimp van het interieur erbij. De hotspot
taggen. En hop, het wereldwijde web op: welkom in
‘AirSpace’.
Dit fenomeen is beschreven door Kyle Chayka
in zijn artikel ‘Welcome to Airspace’ voor The Verge
(www.theverge.com). Het gaat over hoe technologie
en social media een hipster-esthetiek verspreiden,
waarbij ruimtes steeds meer op elkaar beginnen
te lijken.
Smaak lijkt heden ten dage geglobaliseerd. Dit
komt omdat steeds meer mensen hun esthetische
inspiratie delen op social media als Facebook,
Pinterest en Instagram. De homogeniteit van deze
gecreëerde ruimtes zorgt er ook voor dat het verplaatsen tussen die ruimtes ‘fractieloos’ wordt. Het
reizen van de ene naar de andere plek wordt even
eenvoudig als het reloaden van een website.
AirSpace zorgt ervoor dat koffietentjes, websites
en werkplekken aanvoelen als uniek. Maar ze
zijn tegelijkertijd herkenbaar en passen binnen
de levensstijl van
hun gebruikers.

Creatieveling

Van koffietjes voor vier euro tot de hoge prijs voor
een plaats om te flexwerken of een pittig geprijsde tosti. Als je het je niet kan veroorloven, ben je
buitengesloten. AirSpace is selectief.
De nieuwe kantines
van de HvA en UvA
fungeren als AirSpace, maar bedienen
een doelgroep die
deze locaties vooral
gebruikt om kennis
te vergaren.
Plezier en vermaak
wordt elders gezocht.
In de tussentijd
worden studenten
gedwongen het assortiment van deze kantines te
gebruiken. Maximaal bijlenen is geen keuze, maar
een vereiste.
See you in AirSpace! ↙

Ze maken eerst een
foto van hun Chai Latte
voor ze die nuttigen

Chayka ziet de
toegang tot Airspace
als positief. Iedereen
heeft namelijk recht
op een prettige,
esthetische omgeving.
Maar het bestaan
van deze homogene
ruimtes heeft ook een keerzijde. De verrassing of
verwondering over dit soort plekken wordt steeds
minder. Het wordt ‘gewoon’.
Hoewel AirSpace in principe toegankelijk is voor
iedereen, sluit het beter aan bij de levensstijl van
een creatieveling die veel reist en goed verdient. Het
creëert een afstand tussen personen die thuishoren
in deze homogene ruimtes en degene die zich hier
niet thuisvoelen.
Daarnaast is de toegang tot Airspace kostbaar.

Arabella Memdouh is masterstudent New Media and
Digital Culture aan de UvA

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘We doen
zó moeilijk
over seks’
tekst Bart Lichtenveldt
foto's Daniël Rommens

Als enkele toonaangevende seksuologen een boek getiteld Seks! aankondigen, dan
weet je dat het menens is. Rik van Lunsen en Ellen Laan, beiden verbonden aan
het AMC, proberen door het vergroten van de kennis over seks het plezier in de
slaapkamer de boventoon te laten voeren.
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Rik van Lunsen VINDT:
VROUWEN GRIJPEN NOG TE WEINIG
DE MACHT BIJ SEKS
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W

e spreken een van de
auteurs, Rik van Lunsen,
in zijn kamer op de vierde
verdieping van het Academisch Medisch Centrum.
Zonder blikken of blozen hebben
we het met het Hoofd Seksuologie
over penissen en vagina’s, penetratie en orale seks, pedoseksualiteit
en voorlichting op basisscholen, en
over hoe beladen en negatief we
op seksualiteit reageren. ‘Wat doet
een baby van 16 à 18 maanden als
de luier uitgaat? Die gaat lekker
stimuleren,’ legt Van Lunsen uit. ‘En
wat doen we als opvoeders? Een
klap geven of het handje weghalen;
eerste negatieve boodschap: doe
niet zo vies.’
Hoog tijd dus, dachten collega-auteur Ellen Laan en hij, voor een
heropvoeding van alle volwassenen
die de mooie kant van
seks vergeten zijn. ‘Of
niet meer weten dat
ze zelf net zo hard met
hun kop tegen de muur
aangelopen zijn toen ze
hun eigen seksualiteit
ontdekten. Vallen en opstaan, dat hoort erbij.’

In het persbericht
maakt jullie uitgever meteen duidelijk dat Seks! geen zelfhulpboek is.
Wat is het dan wel?
‘Je zou het een voorlichtingsboek
voor volwassenen kunnen noemen.
De bedoeling was om een boek te
schrijven dat verder gaat dan wat
er meestal over seksualiteit wordt
geschreven: hele basale voorlichting
of een overzicht van allerlei seksuele
problemen en hoe je dat zelf kunt
oplossen. Wat Ellen en ik eigenlijk
voortdurend constateerden, is dat
mensen heel vaak worstelen met een
gebrek aan kennis en vaardigheden.
Ze missen de tools om écht over hun
eigen seksualiteit te kunnen praten
en te zorgen dat seks plezierig is
en blijft.

Daarnaast zijn er nog steeds ontzettend veel mythes over hoe seks
werkt, is er nog steeds weinig kennis
over de voorwaarden om zin en opwinding te ervaren én is er een ontstellend gebrek aan bewustzijn over
de “ingrediënten” die nodig zijn voor
een gezonde seksuele ontwikkeling.’

Men kent het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes en weet dat soa
iets is wat je moet vermijden, maar
daar houdt de kennis ongeveer op?
‘Precies. Men weet globaal hoe
voortplanting gaat. Een groot deel
van de voorlichting bestond heel
lang voornamelijk uit wat ik “rampenbestrijding” noem: pas op voor
ongewenste zwangerschappen, pas
op voor soa en pas op voor enge
mannen. Er werd niet gesproken over
wat je nodig hebt om plezier aan

‘Er zijn nog steeds
veel mythes
over hoe seks werkt’
seks te beleven. Dat is gek, omdat
plezier eigenlijk het doel is van onze
seksuele handelingen. De Engelse
statisticus David Spiegelhalter heeft
berekend dat minder dan één promille van alle menselijke seksuele handelingen gericht is op voortplanting.
Dat betekent dat het 999 van de
1.000 keer ergens anders voor is. Dan
kunnen wij maar één ander zinnig
doel bedenken, en dat is plezier.’

Hoe constateer je zo’n gebrek aan
kennis en vaardigheden?
‘We weten bijvoorbeeld uit population based onderzoek dat een kwart
van de mensen in Nederland chronisch ontevreden is over hun eigen
seksualiteit. Er zijn veel meer van dat

soort data. Van alle jonge vrouwen
tussen de vijftien en vijfentwintig
jaar die seksueel actief zijn, heeft
meer dan de helft regelmatig pijn bij
penis-in-vagina-seks, en 20 procent
heeft daar altijd last van.
Dan is er dus iets aan de hand,
want je hoort geen pijn te hebben bij
penetratie. De enkele oorzaken voor
pijn – een paar medische uitzonderingen daargelaten – zijn een gebrek
aan opwinding, vochtig worden en
ontspanning. Dat duidt erop dat
men niet goed op de hoogte is van
de voorwaarden voor plezierige seks.’

Het ervaren van pijn ligt dus niet
aan de anatomie van dat specifieke
vrouwelijke lichaam?
‘Nee, mannen verschillen ook in
grootte en vorm, maar die hebben
geen massale pijnklachten. Meisjes
realiseren zich onvoldoende dat ze fysiek
gezien dezelfde voorwaarden nodig hebben
voor plezier aan seks
als jongens: het hele
systeem moet aan
staan voor je penetratie
gaat bedrijven.
In onze colleges
laten wij altijd grote
platen zien van wat wij het “clitoraal
complex” noemen; dat is vele malen
groter dan vaak wordt gedacht en
zwelt – net als de penis bij mannen –
op wanneer een vrouw opgewonden
is. De handicap van vrouwen is dat
ze ook penetratie kunnen bedrijven als ze het niet zouden moeten
doen; wanneer ze niet opgewonden
genoeg zijn. In een hoop voorlichtingsboekjes wordt nog gesproken
over de clitoris als een nauwelijks te
vinden speldenknopje. Terwijl het een
net zo machtig orgaan is als de penis
van de man.’

Misschien zelfs machtiger.
‘Ja, alleen vrouwen grijpen op dat
vlak toch nog te weinig de macht.
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Ik zeg wel eens dat er een wet zou
moeten komen die regelt dat het
moment van penetratie door vrouwen bepaald moet worden.’

Is er een moment geweest dat jullie
dachten: en nu gaan we hier een
boek over schrijven?
‘Ik heb in 1992 vanuit hetzelfde gevoel – gebrek aan kennis in de maatschappij – het boek Seks moet je
leren geschreven, waarop als reactie
veel verzoeken voor een tweede deel
kwamen. De uitgever en ik dachten:
en nu moet het gebeuren. Gelijktijdig
had Ellen ook ideeën over een boek.
Die plannen hebben we naast elkaar
gelegd, en omdat we al honderd
jaar samenwerken leek het een goed
idee om elkaar als sparringpartner te
gebruiken bij het schrijven. Er komen
dus ook twee boeken, waarvan dit de
eerste is.’

Hoe ging dat samen
schrijven in zijn
werk?

in het boek; aan de ene kant is het
gelardeerd met wetenswaardigheden en feitjes, aan de andere kant
is het vormgegeven door onze visie
op seksualiteit.
Die visie is vooral bepaald door
onze constatering dat seks iets is van
lijf, geest en cultuur. Daarbij liggen
de lichamelijke dingen goeddeels
vast, worden de psychologische
kanten heel erg beïnvloed door
socialisatie, en vindt ook nog onze
maatschappij van alles over seksualiteit. Met veel meningen in de
maatschappij zijn we het nog wel
eens oneens trouwens.’

Zoals?
‘Alle man-vrouwverhoudingen die
door de maatschappelijke, ideologische of religieuze context worden
bepaald. Elke situatie die leidt tot

de praktijk dat een aantal jongens in
onze spreekkamers terechtkomt met
twijfels over de grootte van hun penis
of met “ik hou het in de slaapkamer
maar dertien minuten vol, maar dat
zou vijftien moeten zijn”. Dat terwijl
het daadwerkelijke gemiddelde nog
geen vijf minuten is.’

Is het ook simpelweg een kwestie
van alles geloven wat er op internet
staat?
‘Ellen was stomverbaasd toen ik
haar vertelde dat de meeste jongens
inderdaad op internet opzoeken wat
de gemiddelde penislengte is, en dat
ze vervolgens met een meetlint én
met een schuifmaat gaan kijken of
die van henzelf wel oké is.’

Hoe lang gaat Seks! mee?
‘Futurologie is niet mijn vak, maar
als ik het boek uit 1992
herlees... Daar viel enorm
veel aan te voegen, vooral
omdat het onderzoek
rondom seksualiteit
de laatste 25 jaar zo is
gegroeid. We weten dus
veel meer, en dat lees je
uiteraard terug. Alleen de
basisfilosofie is hetzelfde
gebleven: seksualiteit
wordt vormgegeven door biologische, psychologische en sociologische
aspecten en zou gericht moeten zijn
op plezier. In dit huidige boek staat
dat alleen explicieter, omdat dat ook
nodig is.’

‘Een kwart is chronisch
ontevreden over de
seksualiteit’

‘We hebben afgesproken dat per boek één
van ons twee de eerste
aanzet schrijft en de
ander erop schiet. De
basistekst van dit boek
heb ik vooral geschreven, waarna we
het samen aangepast hebben aan
de hand van Ellens opmerkingen.
Alinea eruit, stukje andersom neerzetten, checken of ik wel bepaalde
wetenschappelijke artikelen in mijn
achterhoofd heb gehouden, dat
soort dingen. We zijn zo gewend met
elkaar samen te werken, dat het heel
erg goed is gegaan.’

Hoe bepaal je je positie tussen de
kennis in de maatschappij en de
seksuologische wetenschappelijke
kennis die jullie zelf hebben?
‘Dat is best ingewikkeld, want je hebt
objectieve kennis, maar je hebt ook
een bepaalde boodschap die je wilt
meegeven. Dat lees je ook wel terug

ongelijkwaardigheid. Elke situatie die
leidt tot behandeling van kinderen
als aliens en sociopaten, en niet als
mensen in wording. Allerlei dingen
rondom seksualiteit die “horen”
of “moeten”. Zo zien we wel eens
vrouwen in de spreekkamer die, als
je ze vraagt waarom ze op een bepaald moment over zijn gegaan tot
seks, antwoorden: “Maar dat hoort,
toch?”’

Dat zou niet de motivatie moeten
zijn?
‘Nee. Bij jongens hebben maatschappelijke verwachtingen en
standaarden net zo goed invloed; zij
worden erg gesocialiseerd op het leveren van prestaties. Dat betekent in

Wat hopen jullie dat mensen na
het lezen van het boek vooral
onthouden?
‘Dat seks een werkwoord is. Wil je het
leuk krijgen en houden? Dan moet je
aandacht besteden aan wat we de
drie basisingrediënten noemen van
seks: stimulus, context en communicatie. En vooral dat laatste: práát
met je partner over wensen en
grenzen, laat merken wat je plezierig
vindt en wat niet, zoek woorden en
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manieren om te communiceren over
seksualiteit. Ga op zoek naar de lol.
We doen zo moeilijk over seks.’

veel eerder dan na hun achttiende
moeten weten.
‘Zeker, het verhaal over de clitoris
hoort in de biologieles voor dertienjarigen. Positieve en gezonde
associaties met seks zorgen juist voor
verstandigere keuzes en meer genot.
Zelfacceptatie, zelfwaardering én
het hanteren van wensen en grenzen
is belangrijk.’

Zijn jullie de afgelopen jaren
optimistischer of pessimistischer
geworden over hoe de maatschappij
omgaat met seksualiteit?
‘Aan de ene kant zijn we halsstarrig
optimistisch, en zien we de positieve dingen van het vele onderzoek
dat is gedaan en de progressieve
veranderingen in de voorlichting.
Aan de andere kant zie je toenemende vertrutting. Dat komt vooral
omdat in het publieke domein en in
de media rampen in de seksualiteit
worden uitvergroot. Dat heeft grote
repercussies. Seksueel misbruik is
een ramp, maar wat je ziet is dat er
een sfeer is ontstaan met als beeld
dat er op de hoek van elke straat, bij
elke kinderpeuterspeelzaal en op elke
lagere school seksuele misdadigers
liggen te loeren, meestal nog in de
bosjes ook. En dus: seks is gevaarlijk.’

Wat heeft dat voor gevolgen?
‘Dat ook zaken die noodzakelijk zijn
voor gezonde seksuele ontwikkeling,
namelijk het spelenderwijs ontdekken van de eigen seksualiteit zoals
doktertje spelen, bijna actief worden
bestreden. Ik heb wel eens gezegd:
doktertje spelen moet een verplicht
vak op de lagere school worden. Behalve het uitvergroten van seksuele
rampen waait er ook steeds vaker
allerlei onzin vanuit de Verenigde
Staten hierheen, die vervolgens klakkeloos wordt overgenomen.’

Bijvoorbeeld?
‘Een van die dingen die echt in de
vezels van veel overheden, voorlichters en onderwijzers zit, is de typisch
Amerikaanse stepping stone-boodschap: als je jongeren te wijs maakt
over iets als seksualiteit, wordt het
chaos. En dus moet je ze dom houden. Dat werkt averechts en hoor je
terug in discussies over “pornoficatie”

Wat als je een echt afwijkende seksuele voorkeur hebt, zoals bijvoorbeeld pedofilie?

RIK VAN
LUNSEN
1951 Geboren in Roosendaal
1978-1986 Onderwijscoördinator
en hoofd polikliniek geboorte
regeling UMCG, Groningen
1987-heden Hoofd Seksuologie
en Psychomatische
Gynaecologie, AMC
1992 Boek Seks moet je leren
2000-heden Voorzitter Stichting
Anticonceptie Nederland
2008-heden Hoofdopleider
Aanvullende Seksualiteits
Hulpverlener, RINO Amsterdam
2017 Boek Seks! met Ellen Laan

van de samenleving. Plotseling is
het internet vreselijk en heeft dat
enorme gevolgen voor het seksuele
gedrag van jongeren. Helemaal niet.
Alleen voor een heel klein groepje
jongeren die niet zijn opgegroeid in
een veilige omgeving, kunnen al die
mogelijkheden die internet biedt
problemen veroorzaken.’

‘Door aanleg en allerlei omgevingsfactoren ontwikkel je een seksuele
voorkeur; zaken waar je dus opgewonden van wordt. Dat kunnen
kinderen zijn. Degene die behept
is met pedofilie kan daar niet zo
vreselijk veel aan doen. Wat hij of zij
daar wél aan kan doen, is accepteren
dat die geaardheid er nu eenmaal is,
en dat ze dus niet kunnen overgaan
tot pedoseksuele handelingen. En
dat is ook wat de meeste pedofielen doen, en die noemen wij in het
boek gezond.
Dat accepteren is erg lastig;
vaak zitten pedofielen met allerlei
schuldgevoelens en geheimen in hun
hoofd. En er zit ook iets calvinistisch
in hoe we over ze denken: het slechte
denken zou hetzelfde zijn als het
slechte doen. Als alle Nederlanders
beoordeeld zouden worden op hun
seksuele gedachten, dan zou iedereen in de gevangenis zitten.
Waarom is het dan zo dat we
mensen met pedofiele gedachten –
alleen al vanwege die gedachten – in
de gevangenis willen hebben?’ ↙

Seks!, Rik van Lunsen

U zei dat Seks! voorlichting voor
volwassenen is, maar zo te horen
zouden mensen deze kennis al

& Ellen Laan, €24,99,
Prometheus,
232 pagina's
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LINDA VAN
DER POL
Internationale melkkoe
P

lots stond ik als nieuwbakken archeoloog een berg gruis weg te hakken in een
post-apocalytisch Amsterdam. De teleurstelling was groot toen mijn beiteltje de
gele letters van The Student Hotel tevoorschijn haalde: was ik maar op Artis gestuit,
of op de pepernotenwinkel.
Toch kroop ik naar binnen. Ze waren er nog, tientallen short term studenten, zij
het versteend. Een aantal lag letterlijk krom, eentje stond sinds tweeduizend jaar
in beerpong-positie. Hij zag er gelukkig uit. Zou hij weten dat hem feitelijk een poot
werd uitgedraaid?
Wat kan de nacht, als de wekker allang is afgegaan, toch een trap na geven: in
mijn laatste minuutjes slaap kruiste mijn (nog te schrijven) essay over archeologisch
erfgoed met mijn zoektocht naar een slaapplek in het buitenland.
Afgelopen week werd er in Crea gedebatteerd over de Nederlandse Student Hotels, waar de LSVb zich roerde:
de huur is er te hoog, bewoners
(eigenlijk: hotelgasten) genieten
geen huurbescherming. Eigenaar Frank van Uffen verdedigde
zich eerst door te stellen dat het
hotel zich richt op ‘de rijkere student’ – later zei hij: ‘De internationalisering zorgt voor een heel
nieuwe doelgroep. De vraag zal blijven bestaan.’
Zeker op een markt als de Amsterdamse hebben uitwisselingsstudenten weinig
keus: vraag 1.000 euro per maand en ze blijven komen.
Toch is de internationale melkkoe niet voorbehouden aan Nederlandse ondernemers. Zelf studeer ik aankomend semester in Estland: met een totaal inwonertal van 1,3 miljoen, één der dunstbevolkte en huurtechnisch goedkoopste landen
van Europa.
Daar hernoemde Studentenhuisvester Tartu Üliõpilasküla een paar gangen in
een bestaand complex kortgeleden tot Student Hostel, speciaal voor de international. De prijs vloog omhoog: van 88 euro per maand voor een gedeelde kamer – een
prijs die blijft gelden voor locals – naar 210. De borg: 100 euro voor Esten, 630 voor
de rest.
Ik, Nederlander met een Erasmusbeurs, bén daar een rijke student. Ik weiger om
uitgeknepen te worden, just because: vooralsnog blijf ik bij m’n principes. Dinsdag
zet het vliegtuig me om middernacht af in een bevroren Baltisch landschap. De
beitel smokkel ik mee – ijsvissen is vast een goed begin. ↙

Uitwisselingsstudenten
hebben weinig keus
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Probleem: Wanneer weet je als doofblinde dat de deurbel gaat? Oplossing: Onder meer HvA-studenten werken aan een app die op smartwatch of smartphone een trilling
doorgeeft als de deurbel gaat. De app, die nog in ontwikkeling is, herkent ook of het een bekende of onbekende is die voor de deur staat.

Labs voor de
creatieve geest
tekst Altan Erdogan
foto’s Daniël Rommens

Z

e schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond, op en rond de Wibaut
straat: labs waar (HvA-)studenten, docenten,
onderzoekers en het bedrijfsleven samenwerken
aan creatieve oplossingen voor allerlei technische en maatschappelijke vraagstukken.
In het Kohnstammhuis van de HvA presenteerden ze zich afgelopen week voor het eerst onder
de vlag van het Amsterdam Creative Industries
Network. Bezoekers maakten kennis met soms
onbekende problemen en vaak ongekende (toekomstige) oplossingen die er worden uitgedacht.

Probleem: De batterij van je telefoon of laptop is leeg en er is geen stopcontact. Oplossing: Samen met energiebedrijf Eneco werken studenten aan mobiele opladers die je
kunt ophalen bij onder meer winkels en stations. Die oplaadpunten zijn te vinden met een app op je smartphone.
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Probleem: Hoe weet je of kinderen spelen in schone lucht, bijvoorbeeld bij scholen? Oplossing: In het Citizen data lab werken HvA’ers met onder meer de Waag Society aan
apparaten die razendsnel meten hoe veel ozon, fijnstof en vocht er op een bepaalde plek in de lucht zit en hoe hoog de temperatuur is. Via Bluetooth gaan deze gegevens naar
een laptop of pc waar ze meteen kunnen worden afgelezen.

Probleem: Ouderwets, milieuonvriendelijk lichtsysteem in gebouw KLM. Oplossing: Voor KLM bedachten studenten een nieuw alternatief lichtsysteem voor een van de datacenters. Met de basis van het systeem kunnen wellicht in de toekomst ook andere grote bedrijfsgebouwen duurzamer worden gemaakt.
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

Curry en ijs
voor Attar

tekst Hannah Hamans
foto’s Bob Bronshoff

Studenten van onder meer UvA en HvA zijn The Human Startup begonnen:
een organisatie om Nederlanders en vluchtelingen met elkaar in contact brengen.
‘We leven langs elkaar heen.’
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E

chte Hollandse kost wordt er vanavond niet gegeten in
het studentenhuis in Amsterdam-West. ‘Ik was bang
dat de vluchteling niet van Nederlands eten zou houden,’ zegt Julia Swinkels (20), student rechten aan de UvA.
Dus heeft ze samen met Julia Teunissen (22), student
psychologie aan de VU, en Ludmilla Messer (20), student
geneeskunde aan de UvA, voor vanavond een vegetarische
curry gemaakt voor hun speciale gast: Manar Attar (19), een
vluchteling uit Syrië die nu
vijf maanden in Amsterdam woont. Attar is er blij
mee: ‘Ik houd niet van
stamppot.’
De drie studenten hebben zich via The Human
Startup aangemeld om een
diner voor vluchtelingen te organiseren. Die organisatie werd
afgelopen december opgericht op initiatief van Paul Voors
(22), student bestuurkunde aan de HvA, Claar Muller (24),
student Europees recht aan de UvA, en Diana Minnaert (24),
student Nederlands aan de Universiteit van Leiden.

waar het AZC zit, en toch heb ook ik er nooit één ontmoet,’
zegt Messer.
Echt spannend is het voor hen vanavond niet. Het is
namelijk niet het eerste evenement waar ze aan meedoen.
Swinkels en Attar hebben al eerder The Amsterdam Light
Walk gedaan. ‘Toen was ik heel zenuwachtig,’ zegt Swinkels.
‘Ik dacht: zo meteen hebben we niets om over te praten. Maar
het was een succes.’
Attar vertelt de studenten
uitvoerig hoe hij in Nederland terecht is gekomen.
‘Drie jaar geleden ben ik
met mijn familie uit Syrië
gevlucht. Mijn broers en ik
moesten anders het leger
in. We hadden geen andere
keus dan vluchten. In het leger word je gedood of moet je
zelf doden.’
De familie woonde in Saudi-Arabië en in Turkije. Samen
met zijn moeder vluchtte hij meer dan een jaar geleden naar
Nederland. Ze namen vanuit Turkije de boot naar Griekenland en vanuit daar duurde het twintig dagen voordat ze in
Nederland aankwamen. ‘Het was een bizarre reis, via allerlei
omwegen. Het is allemaal illegaal wat je doet.’ Vorige maand
is Attar herenigd met zijn vader en zijn jongste broertje. De
oudste broer komt deze maand in Nederland aan.
Attar is actief bezig om nieuwe mensen te leren kennen. Toen hij in Amsterdam arriveerde, schreef hij op de

‘Wij geven mensen een
zetje in de goede richting’

Drempel
De organisatie brengt Nederlanders, met name studenten,
met vluchtelingen in contact. ‘Er kan een drempel zijn om
zelf contact te leggen met vluchtelingen,’ zegt Minnaert. ‘Wij
geven de mensen een duwtje in de goede richting.’
Op hun website kunnen Nederlanders en vluchtelingen
zelf kleinschalige evenementen aanmaken om elkaar te ontmoeten of ze kunnen zich aanmelden voor een activiteit die
iemand anders organiseert. Minnaert: ‘Zo is er een spelletjesavond geweest, hebben Nederlanders en vluchtelingen samen
gekookt, is er binnenkort een naaiworkshop en organiseert
een Nederlandse moeder een middag voor vluchtelingmoeders met hun kinderen. Eigenlijk kun je alles organiseren wat
je ook met een vriend of vriendin zou doen.’
The Human Startup benadert vooral studenten. ‘Die zijn
makkelijker te motiveren,’ zegt Minnaert. ‘Ze staan open
voor nieuwe dingen. Mensen met een gezin zijn drukker en
minder flexibel. Maar iedereen die een activiteit voor vluchtelingen wil organiseren mag dat doen.’
De drie studenten kwamen op het idee om de start-up te beginnen omdat ze nooit vluchtelingen tegenkwamen. ‘We zagen
ze in het nieuws, maar we hadden zelf nooit vluchtelingen ontmoet. Terwijl er duizenden vluchtelingen in Nederland zijn.
We leven langs elkaar heen,’ zegt Minnaert. ‘We hopen dat
Nederlanders door de ontmoetingen beseffen dat we hetzelfde
zijn. De vluchtelingen willen net als wij gewoon gelukkig zijn.’

Bijlmerbajes
Ook tijdens het diner in West beamen de drie studenten dat
ze nooit vluchtelingen zien. ‘Ik woon vlakbij de Bijlmerbajes,

VLUCHTELING STAAT
NIET ALLEEN
The Human Startup is niet het enige initiatief in
Amsterdam dat vluchtelingen in contact brengt
met Nederlanders. Zo is er stichting Present, waar
je je kunt opgeven om een diner te geven of vluchtelingen te helpen met klussen in huis.
Via de Facebookgroep Nederlandse Conversatie
Amsterdam kun je je aanmelden als taalmaatje
voor vluchtelingen.
Er zijn ook initiatieven waarbij je intensiever als
vrijwilliger aan de slag kunt, zoals bij Vluchtelingenwerk Noordwest-Nederland. En de Vrijwilligers
Centrale Amsterdam heeft een apart platform
voor vluchtelingen: Hart voor een vluchteling. Op
de website staan ook evenementen waarvoor je je
kan aanmelden. Daarnaast zijn er initiatieven zoals
Open Embassy en Global Workforce. Hier kun je
vluchtelingen helpen met het zoeken van werk en
het invullen van formulieren.
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Facebook-pagina ‘Refugees Start Force’ dat hij nieuw was in
Amsterdam en nog geen vrienden had. ‘Een maand lang heb
ik met allerlei mensen afgesproken die op dat bericht hebben
gereageerd.’ Maar het is moeilijk om echte vriendschappen op
te bouwen. Hij hoopt dat The Human Startup hier verandering in kan brengen. ‘Het probleem is dat er weinig vluchtelingen zijn van mijn leeftijd. Al mijn vrienden uit Syrië zijn
naar Groot-Brittannië verhuisd. Wij wilden daar ook heen,
maar de boot nemen vanuit Calais is levensgevaarlijk. Ook
de Nederlandse mensen die ik hier heb leren kennen zijn
allemaal een paar jaar ouder.’

Adam-toren
Zijn sociale leven is niet altijd even makkelijk. Attar hoeft
niet naar de middelbare school, want hij is al negentien. Drie
dagen in de week volgt hij Nederlandse les, maar ook daar
heeft hij weinig mensen ontmoet. ‘Ik zag bijvoorbeeld een
filmpje van de A’dam Toren, en dat je daar in een schommel
kan. Daar zou ik echt heen willen. Maar ik heb niemand om
mee te gaan.’ Wat ook lastig is: ‘We hebben geld, maar echt

‘We zagen vluchtelingen
alleen in het nieuws’
alleen om van te eten. Als we het goed uitmeten, komen we
precies rond. Maar ik heb ook niet veel geld nodig. Ik heb
mijn fiets en ik rook niet.’
The Human Startup wil dat vluchtelingen zelf ook evenementen gaan aanmaken waar Nederlanders naartoe kunnen
komen. Attar: ‘Als ik mijn eigen huis zou hebben, dan had ik
dat wel gedaan, maar in het AZC doe je dat niet.’ Voor februari hebben wel al twee Syrische vluchtelingen een evenement
aangemaakt. Nederlanders kunnen bij hen op de thee komen.
Tot nu toe heeft Human Startup alleen maar positieve
reacties gehad op de tien georganiseerde activiteiten. Ook
Attar heeft zich voor een volgend diner aangemeld. Hoewel
hij liever ook andere dingen zou doen: ‘Wij eten in Syrië
altijd ’s middags warm, dus ’s avonds warm dineren voelt
een beetje gek.’
Om de avond af te sluiten hebben de drie vriendinnen
wel voor een Hollands toetje gezorgd. ‘Stroopwafelijs!’ zegt
Swinkels. ‘Grappig dat jullie dat in de winter eten,’ zegt Attar.
‘In Syrië eet je alleen ijs in de zomer, ze zeggen dat je er in de
winter ziek van wordt.’ Attar durft het toch aan en eet meerdere bolletjes stroopwafelijs. ↙
Wil je je aanmelden voor een activiteit van The Human Startup?
Zie www.thehumanstartup.nl

27

28

FOLIA 16

29

25 JANUARI 2017

Dossier

tekst Henk Strikkers

illustraties Marc Kolle

‘De
bijlesmarkt
is een
battleground’
In de wereld van bijlessen aan studenten gaan miljoenen om.
De concurrentie is hevig, want aan iedere student is geld te verdienen.

I

n een chique maar door de tand des
tijds geteisterd bedrijfsverzamelgebouw in Rotterdam Nieuw-West
loopt Jaap Klok druk bellend door de
gang van de twaalfde verdieping. Het
kantoor waar hij leiding geeft aan een
groep van tien twintigers biedt een
magnifiek uitzicht over de Rotterdamse
haven. Schepen varen af en aan, hijskranen takelen container voor container een
schip leeg; de motor van de Nederlandse

economie lijkt op volle toeren te draaien.
Als je niet beter zou weten, zou je
denken dat Klok vanuit zijn kantoor de
inhoud van die containers al heeft verhandeld voor ze aan land zijn gekomen,
maar niets is minder waar. Klok staat
aan het hoofd van SlimStuderen.nl en
Slim Media Groep, een van de grootste spelers op het gebied van bijlessen
in Nederland.
Er is vrijwel geen enkele student die

ooit de bazen van de bijlesbedrijven ziet.
Wie zijn ze? En hoe gaat het er achter de
schermen aan toe?

Big five
SlimStuderen.nl biedt samenvattingen,
collegeaantekeningen en andersoortig
studiemateriaal aan. De Slim Media
Groep heeft verschillende handelsnamen waaronder ze beter bekend is: zo
biedt het onder de naam ScriptieMaster
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scriptiebegeleiding
aan voor universitaire
en hogeschoolstudenten. Daarnaast is ze
het moederbedrijf van
Capita Selecta, het oudste
grote bijlesbedrijf van
Nederland. Samen met
TentamenTrainingen.nl,
Bijlespartner, Athenastudies en Dominus vormt
Capita Selecta the big five
van de bijlesbedrijven.
Tezamen hebben zij het
overgrote deel van de
markt in handen. De
schattingen over de omvang van die markt door
die bedrijven zelf lopen
uiteen van ‘iets meer dan
een miljoen’ tot ‘ongeveer
vijf miljoen euro’.
Volgens de verschillende aanbieders
heeft de groei in de markt vooral te
maken met het gegeven dat bijlessen op
de middelbare school steeds normaler
worden. Examentrainingen en extra
bijlessen vlak voor de eindexamens zijn
daar schering en inslag. ‘Daar worden
tientallen miljoenen verdiend,’ vertelt
Klok. ‘Dat is ook veel gemakkelijker:
er zijn honderdduizenden
scholieren die in totaal
misschien 45 verschillende
examens moeten maken.
Op universiteiten zijn er
faculteiten die per examenperiode meer verschillende
tentamens hebben. En een
statistiekvak in Amsterdam kan bovendien heel anders zijn dan een vak met
dezelfde naam in Nijmegen.’
De bijlesbedrijven zijn dan ook
vrijwel alleen maar actief bij de grote
vakken op grote universiteiten. Bèta
studies, kleinere humanioravakken en
tandheelkunde worden bijvoorbeeld
bijna nergens aangeboden. ‘We hebben
de bètavakken wel geprobeerd, maar
daar was gewoon te weinig animo voor.
Op de een of andere manier werken
onze bijlessen daar niet,‘ vertelt Klok.

De winsten worden vooral gemaakt bij
grote struikelblokvakken als statistiek.
Daarvoor komen soms meer dan honderd aanmeldingen.

Zelfstandige business
Dat was wel anders toen Capita Selecta
in 1994 in Groningen werd opgericht.
Destijds was het slechts een groep
studenten die jongerejaars les gaf. ‘Nu

schermen. Toch gebeurt
in die hoofdkantoren aan
de Amsterdamse grachten
of in Rotterdamse verzamelgebouwen niet het
echte werk.
Dat gebeurt in universiteitszaaltjes of eigen
lesruimtes door het hele
land. Jaap Klok legt uit:
‘Hier op kantoor zitten de
mensen die verantwoordelijk zijn voor de finance,
de marketing en de communicatie. Maar buiten
dit kantoor werken er nog
meer dan vijfhonderd
studenten voor ons.’
De grootste bedrijven
zijn allemaal ongeveer
op dezelfde manier
ingericht, al verschilt de terminologie.
In elke stad waar de bijlesfirma actief
is, heeft ze een stadsmanager die het
bruggenhoofd vormt tussen het landelijke kantoor en de cursusmanagers. Die
cursusmanagers zijn allemaal verantwoordelijk voor een bepaalde studie,
bijvoorbeeld rechten, psychologie of
geneeskunde.
Vaak zijn dit ouderejaars of recent afgestudeerden die
grotendeels bepalen hoe de
verschillende cursussen er
voor een bepaalde studie
uitzien. Bovendien sturen
zij de repetitors aan, die
daadwerkelijk de bijlessen
geven. In sommige gevallen
zijn er ook nog faculteitsmanagers, die
de tussenlaag vormen tussen stadsmanager en cursusmanager.
Hoewel de selectiecriteria voor deze
big five verschillen, zijn cijfers vaak het
eerste selectiecriterium om aan de bak
te kunnen als repetitor. Bij sommige
kom je bijvoorbeeld niet aan de slag als
je voor een vak geen hoger cijfer haalt
dan een zeven of een acht. Dat is niet
zo bij Capita Selecta, zegt Klok. ‘Cijfers
zijn bij ons niet doorslaggevend, want
je kunt natuurlijk altijd een slechte dag

‘Bijles nemen voor een moeilijk
vak is geen taboe meer’
is het een echte zelfstandige business
geworden,’ zegt Klok. ‘Bijles nemen voor
een moeilijk vak is geen taboe meer.’
Dat is ook af te zien aan de organisaties die de bijlesmarkt beheersen. Het
zijn stuk voor stuk strak aangestuurde
bedrijven met jonge mannen aan de
top. Op de kantoren lijkt de sfeer van
Amerikaanse start-ups te heersen. In
aftandse ruimtes met rafelende vloerbedekking, aangekoekte tosti-ijzers en vieze
koffiezetapparaten staren studenten met
koptelefoons naar één of meer computer-
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hebben tijdens een tentamen. Wij kijken
naar de motivatiebrief, het cijfer en het
sollicitatiegesprek.’
Bij de meeste bijlesorganisaties
volgt daarna een training, waardoor de
kersverse repetitors hun kennis beter
kunnen overdragen als ze voor de klasjes
staan. Goede repetitors kunnen vervolgens cursusmanagers, faculteitsmanagers en stadsmanagers worden.

wordt de prijs elders gedrukt door grotere groepen te maken. ‘In onze reguliere
bijlesklassen zitten altijd tussen de drie
en twaalf studenten, enkel bij speciale
lessen zoals crash courses laten we meer
studenten per docent toe.’ Bij andere aanbieders zijn de klassen volgens hem soms
twee keer zo groot. ‘Dan kun je een lagere prijs vragen, maar is er ook minder
persoonlijke aandacht voor studenten.’

Kwaliteit waarborgen

Slagingspercentages

Met die structuur proberen alle bijlesorganisaties de kwaliteit te waarborgen.
Alle bijlesorganisaties onderstrepen
namelijk dat kwaliteit de doorslaggevende factor is om succes te hebben in de
branche. De meeste reclame verloopt immers van mond tot mond. Volgens Klok
komen de meeste nieuwe klanten bij
Capita Selecta binnen op aanraden van
een vriend of medestudent. De bedrijven
doen er naar eigen zeggen dan ook alles
aan om zoveel mogelijk ‘checks op de
kwaliteit’ in te bouwen. Klok: ‘Wij sturen iedereen die een cursus bij ons heeft
gevolgd een evaluatieformulier. Als de
cursus of de repetitor geen hoge beoordeling krijgt, gaan we met die repetitor
in gesprek. Bovendien is een deel van
de beloning van de repetitor afhankelijk
van de kwaliteit die hij of zij
levert.’ Dat verloopt via een
bonusstructuur: ‘Wanneer
onze repetitors in de evaluaties door studenten boven
de acht scoren, komen ze
in aanmerking voor een
extra toelage.’
Kwaliteit is echter niet het enige
aspect waarop concurrentie wordt
gevoerd. Voor studenten met een krappe
beurs is ook de prijs belangrijk. En er
zijn nogal wat manieren om met de prijs
te spelen. Bijlespartner-directeur Jasper
van Aalst zegt dat zijn cursussen relatief
goedkoop zijn, omdat zijn bijlesdocenten
‘goed, maar minder dan elders’ betaald
krijgen. ‘Er zijn bedrijven waar docenten
meer verdienen en bij andere juist weer
minder,’ voegt hij eraan toe.
Volgens Klok van Capita Selecta

Een heet hangijzer in de bijleswereld
zijn de slagingspercentages. Wie je
ook spreekt over bijlessen, als het over
concurrentie gaat, komen vroeg of laat
de slagingspercentages ter sprake. Een
van de grootste aanbieders, Athenastudies, heeft een prominente plek op haar
website ingeruimd voor het percentage
bijlesstudenten dat uiteindelijk zijn of
haar tentamen haalde. Dat is volgens
Athenastudies 87 procent.
Binnen het wereldje gaat het verhaal
dat dit percentage is gebaseerd op
niet-representatieve steekproeven met
niet-valide onderzoek. Er zou simpelweg
wat worden rondgebeld, zonder onderzoek te doen naar de representativiteit.
AthenaStudies laat schriftelijk weten dat
die aannames ‘suggestief en niet-klop-

veel te doen om een mooi percentage op
je site te kunnen zetten.’ Om dezelfde
reden houden ook andere bedrijven de
slagingspercentages voor zichzelf.

Studentenorganisaties
Sinds een paar jaar is er bovendien een
andere concurrentiemethode bijgekomen: het aanknopen van relaties met
studie- en studentenverenigingen.
Voor beide zijn er immers voordelen te
behalen. Studieverenigingen hebben
een ledenbestand dat goud waard is
voor bijlesfirma’s en studieverenigingen
willen hun teruglopende inkomsten
uit sponsoring graag opvangen met een
bedrag van de bijlesbedrijven. Dat is
vaak een percentage van het bedrag dat
het bijlesbedrijf krijgt aan inschrijvingen bij die betreffende studie. Het gaat
daarbij meestal om bedragen van enkele
duizenden euro’s die studieverenigingen
ontvangen, blijkt uit een rondgang van
Folia. Vaak is dat grofweg 5 procent van
de begroting van een studievereniging.
In ruil daarvoor krijgen de bijlesbedrijven allerlei mogelijkheden om zichzelf
te promoten, zoals flyers, banieren of een
aantal berichten op de Facebookpagina
of in de nieuwsbrief van een studie
vereniging.
‘Bij onze studie maken
bijna alle bijlesbedrijven
een Facebookgroep aan
voor eerstejaars. Dat is echt
verwarrend als je hier net
komt studeren,’ vertelt een
voormalig bestuurder van
de Vereniging van studenten in de psychologie te Amsterdam
(VSPA). ‘Daarbij is vaak niet duidelijk
dat een bijlesbedrijf beheerder van die
groep is. In ons contract staat ook dat
wij via de Intreeweek-mentors reclame
moeten maken voor de Facebookgroep
van het bedrijf waar we een contract
mee hebben.’
De voormalige VSPA-bestuurder
noemt het bijleswereldje een battleground.
‘Ik heb toen ik bestuurslid was contact
gehad met verschillende bijlesbedrijven, maar die mensen zijn zo gehaaid.

‘Voor de bètavakken is
gewoon te weinig animo’
pend’ zijn en stelt dat er ‘geen sprake
is van niet-representatief en niet-valide onderzoek’.
Capita Selecta publiceert die slaagcijfers
bewust niet, vertelt Klok. ‘Het is zo’n
loze kreet. Als 50 procent van de studenten die bijlessen bij ons volgde slaagt
terwijl het algemene slagingspercentage
10 procent is, hebben wij goed werk
geleverd. En als je alleen maar bijlessen
geeft voor tentamens waar de slagingspercentages hoog liggen, hoef je niet
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Ik durfde nooit alleen
naar een afspraak en had
constant het gevoel dat ik
op mijn woorden moest
letten.’
Een andere bestuurder van een studievereniging noemt de bijlesbedrijven sneaky. ‘Ik heb
twee keer onderhandeld
met die bedrijven en pas
de tweede keer doorzag
ik de onderhandeltrucjes.
Dat is het grote voordeel
van de bijlesbedrijven: ze
onderhandelen ieder jaar
weer met de groentjes
die net een paar weken
of maanden bestuurder
zijn van een studie
vereniging.’
Weer een andere studievereningsbestuurder vindt juist dat er goed contact is
tussen haar vereniging en de bijlesfirma.
‘Eigenlijk zit onze hele studie bij Athenastudies; iedereen kent wel iemand die
ervoor werkt. Zo kun je heel laagdrempelig contact hebben.’

Onderlinge banden
Goede repetitors worden soms gebruikt
om mee te concurreren, vooral als ze
een eigen achterban hebben. Een van
hen is Hicham Boulahfa.
Boulahfa haalde in 2014
de cover van Folia omdat
hij honderden studenten
gratis bijlessen gaf en
extreem populair was.
Tegenwoordig is hij
afgestudeerd en werkt hij
als trainingsmanager (vergelijkbaar
met een cursusmanager) bij
TentamenTrainingen.nl. Hij had ook
aanbiedingen van andere bijlesfirma’s.
Zijn baas bij TentamenTrainingen.nl
is Martin Riesmeijer, die ooit onder
Jaap Klok werkte bij Capita Selecta.
Riesmeijer zette samen met de vier
oprichters van de Delftse samen
vattingenwebsite S
 tudeersnel.nl het
bijlesbedrijf T
 entamenTrainingen.nl

op. Boven die twee bedrijven hangt
tegenwoordig het moederbedrijf
StuDocu, dat actief is in Australië,
Canada, de Verenigde Staten en Spanje
en waar beleggingsfondsen al meer dan
een miljoen euro in investeerden.
De relaties tussen verschillende
bijlesbedrijven beperken zich niet tot
TentamenTrainingen.nl. Zo was de
oprichter van Athenastudies eerst docent
bij Bijlespartner en vertrok hij er vrij
abrupt om voor zichzelf te beginnen.

die boven mij zat in de
organisatie en ze werd
mij aanbevolen. Ze had
het vak waarvoor ze werd
aanbevolen zelf echter
nog niet gehaald. Ik vond
het onverantwoord om
haar dat vak, dat ze blijkbaar zelf niet beheerste, te
laten geven aan medestudenten.’
Na een e-mailwisseling en een heftig gesprek
werd deze student niet
ingepland. ‘Niet veel later
werd ik de deur gewezen,
zonder duidelijke reden.
Ik heb uiteindelijk geen
cent betaald gekregen,
omdat ik werd ontslagen
voordat de bijlessen daadwerkelijk gegeven werden en in mijn
contract stond dat ik pas betaald zou
worden na afloop van die bijlessen.’
De directie van AthenaStudies stelt
schriftelijk in een reactie dat ze ‘geen
idee’ heeft over welke situatie dit gaat,
maar dat dit ‘geenszins onze stijl is’. ‘Het
zal ongetwijfeld genuanceerder liggen,’
schrijft zij.

Alleen maar meer
Jaap Klok van Slimstuderen.nl verwacht
dat er de komende jaren
alleen maar meer studenten
bijlessen zullen gaan volgen.
‘Dat heeft ermee te maken
dat zoals gezegd bijlessen op
een lager niveau, op de middelbare school, gemeengoed
zijn geworden.’ Ook studieverenigingen zorgen ervoor dat bijlessen
steeds normaler worden; zij moedigen
het nemen van bijlessen immers aan.
Klok: ‘Als je als studievereniging hoort
dat een lid problemen heeft met een vak,
dan denk je als bestuurder natuurlijk
ook: die moet ik een bijlesje aanraden.’
En zo zal de markt voor de bijlesbedrijven gestaag blijven groeien. En hoe
groter de markt zal worden, hoe meer de
concurrentie zal toenemen. ↙

Heet hangijzer op de bijlesmarkt
zijn de slagingspercentages
‘Die relatie is moeilijk te herstellen,’ zegt
Bijlespartner-directeur Van Aalst.
En dat is niet de enige manier waarop
Athenastudies zichzelf berucht heeft
gemaakt. Zo ontsloeg Athenastudies een
paar jaar geleden een faculteitsmanager
van een grote UvA-studie. Volgens de
ontslagen manager, die kort daarvoor
was begonnen, had dat te maken met
een conflict over een repetitor. ‘Ze was
een kennis van een van de mensen
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THOMAS
VAN A ALTEN
De jeugd in opstand
I

s er iets mis met een generatie, of op zijn minst met de jeugdcultuur,
nu ik als vertegenwoordiger van een hbo-instelling honderden mediastudenten de grenzen van de journalistiek leer op te zoeken met Vice
als opdrachtgever?
Vorig jaar bedachten we dat het goed zou zijn als we Vice zouden
vragen als opdrachtgever voor de propedeuse van media, informatie
& communicatie. Meer dan zeshonderd studenten hebben we over alle
provincies verspreid, waar ze vanuit de haarvaten de stand van het
land verslaan in tekst en beeld. De angst en weerzin in de ogen van
de jeugd om buiten de gebaande paden te treden, geven aan dat de
nood hoog is. Wanneer ontstaat een
nieuwe beweging
die zich afzet tegen
de gevestigde orde,
de heersende moraal en de conventies?
Dat de halve
studentenschare in het weekend aan de pillen zit, overtuigt me nog
niet dat ze hun eigen identiteit hebben gevormd; goedbeschouwd
zou het gebruik dankzij een overlegorgaan tussen ouders en dealer
tot stand kunnen zijn gekomen. Controverse en hedonisme lijken in
eerste instantie geïnstitutionaliseerd in dit tijdperk; van een topman
of -vrouw met een tatoeage kijkt niemand meer op, maar verder weigeren jongelingen hun jeugd te verschwenden.
Ik vroeg een paar jaar geleden aan een 19-jarige in mijn lokaal hoe
en waar ze zichzelf zag ‘over een paar jaar’. Ik zette me schrap voor
een verhaal over waterputten slaan of helpen met scholen opzetten
in de Hoorn van Afrika, maar het was nog erger: ze had zojuist al een
huisje gekocht met haar vriend, die beroepsmilitair was. Dus over een
paar jaar had ze sowieso een leuke baan (misschien als foodblogger!)
en een paar kids.
De burgerlijke wereld komt vanzelf als je richting de veertig gaat.
Tot die tijd moet je je een beetje afzetten, alsjeblieft. Desnoods
tegen mij. ↙

Ze had zojuist al een huisje
gekocht met haar vriend
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‘Ik heb wel wat
weg moeten
gooien’
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JUDITH CRABBENDAM (20)
ALGEMENE SOCIALE
WETENSCHAPPEN (UvA)
Kamer 6m2, Van Woustraat
Woont hier sinds ruim een half jaar
Betaalt 480 euro inclusief
Huisgenoten 3
Voordeel ‘De huisgenoten en de locatie’
Nadeel ‘De gehorigheid van het huis’

‘V

rienden buiten Amsterdam vragen me
wel eens waarom ik zo veel geld betaal
voor zo weinig ruimte. Maar ik vind echt dat
ik geluk heb gehad met mijn woning. De
kamer is inderdaad klein, maar dat kun je
oplossen door er gewoon niet te veel meubels in te zetten. De vorige bewoonster had
er een bed, een kledingkast en bureau met
stoel in gepropt. Ze moest vanaf de deur
haar bed in duiken. Ik heb het bij een kast en
een bed gehouden, zodat ik tenminste nog
kan lopen. Een deel van mijn spullen bewaar
ik bovendien onder mijn bed. Mijn vorige
huis was een container van 23 vierkante
meter, dus ik heb wel wat weg moeten
gooien toen ik hierheen verhuisde. Ik heb
veel spullen bij mijn ouders liggen, alleen het
noodzakelijke ligt hier. Behalve mijn collectie
linnen tasjes dan, daar heb ik er inmiddels
wel dertig van in huis, gok ik. De tasjes die ik
gratis heb gekregen zijn eigenlijk de leukste.
Gelukkig kan ik ook wel wat spullen in de
badkamer en de woonkamer kwijt, zoals
mijn schoenen. Bij de deur staat een kastje
waarin we ieder onze eigen schoenenplankjes hebben. De ouders van een huisgenoot
hebben dit huis vijf jaar geleden gekocht
toen het nog enigszins betaalbaar was. We
wonen er nu met z’n vieren; het is dus wel
echt een studentenhuis. Gelukkig hebben
we een gasstel met zes pitten. In de Pijp zijn
de huizen dicht op elkaar gebouwd, dus ik
kan op een stuk of tien terrasjes van buren
kijken. De buren direct naast me hebben
hun gordijnen daarom ook bijna altijd dicht,
anders zou ik vanuit mijn bed precies bij hen
binnen kunnen kijken. Dat heeft trouwens
ook wel wat hoor. De Van Wou is een straat
met een echt Amsterdamse sfeer.’ ↙
tekst Maartje Geels foto Martijn Gijsbertsen
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Prikbord UvA
Great Thinkers Hannah Arendt

Love Foundation Raven

Nu de wereld een ruk naar rechts
maakt en miljoenen mensen
wereldwijd op de vlucht zijn, is het
werk van de Duits-Amerikaanse
filosofe Hannah Arendt opnieuw
uiterst actueel. In de AISSR Great
Thinkers Seminar Series van 2 februari maakt UvA-onderzoeker
Barak Kalir ons bekend met Arendts inzichten op het gebied
politiek, macht en verzet. Ook verbindt hij haar ideeën aan
zijn eigen onderzoekszoeksproject The Social Life of State
Deportation Regimes. De lezing begint om 15:30 uur in de
theaterzaal van Crea, aanmelden kan via aissr@uva.nl.

Losgaan op de dansvloer en
tegelijkertijd bijdragen aan een
betere, duurzame wereld; dat kan
op de feestjes van Love Foundation. Het internationale studentennetwerk strijkt op zaterdag
28 januari neer in Studio/K dat
voor de gelegenheid verandert
in Studio Love. Een kaartje kost vijf euro voor studenten
(7 euro reguliere prijs). 80 procent van de winst gaat naar
waterprojecten in Kenia. Met de overige 20 procent worden
komende feestjes mogelijk gemaakt. Aan het begin van de
avond worden korte films over liefde vertoond.

Verenigingen Studentenscouting

Studie UvA Masterweek

Hutten bouwen, knopen leggen,
vuurtje stoken, bloesje-dasje-
korte broek: wie kent de scouting
niet? Maar scoutings beperken
zich niet tot welpjes, er zijn ook
studenten die er geen genoeg van
kunnen krijgen. Studentenscouting Amsterdam, Stamsterdam,
zoekt leden. Ze komen om de week bijeen en combineren
naar eigen zeggen de gezelligheid van een studentenvereniging met de activiteiten van de scouting zoals klimmen,
vuur stoken of varen. Lees op Folia.nl de reportage over
hun oriëntatieavond in een Escape Room of ga voor meer
informatie naar studentenscoutingamsterdam.nl.

Wil je verder studeren na je
bachelor of overweeg je een
tweede master? Zet dan alvast de
masterweek in je agenda. Van 13
tot 17 februari presenteren bijna
alle masteropleidingen zich tijdens
verschillende voorlichtingsbijeenkomsten. Je kunt ook spreken met
studenten, docenten en studieadviseurs. Tijdens de algemene voorlichting ‘Hoe kies ik een master?’ krijg je tips
over de stappen die je kunt zetten om de master te kiezen
die bij jou past. Aanmelden kan via de UvA-website.

Politiek Valorisatie
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker wil meer
aandacht voor valorisatie: het
toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk. De
VVD’er vindt dat de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bij het
beoordelen van subsidieaanvragen ook naar de in het verleden behaalde valorisatieresultaten moet kijken. Dekker
pleit ook voor een jaarlijkse staatsprijs voor valorisatie en
wil het daarnaast mogelijk maken om te provomeren bij
bedrijven. Voor deze zogenoemde industrial doctorates
trekt hij samen met werknemersorganisatie VNO-NCW
en universiteitenkoepel VSNU, tien miljoen euro uit.

In Folia 15 van 18 januari jl. plaatsten wij bij het artikel
'De Amstel: een schatkist' per abuis foto's zonder
naamsvermelding. De geplaatste foto's zijn eigendom van
Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam.
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Prikbord HvA
Koor zoekt leden

Floor Poëzieweek

Het HvA-koor kan versterking
gebruiken; momenteel bestaat
het koor uit 21 leden (zowel
medewerkers als studenten). Het
koor repeteert op donderdagen
van 18.00 tot 20.00 uur in het
Wibauthuis, de plint. Van tevoren eten de leden samen soep
met brood. Onder leiding van een geestdriftige dirigent
studeert het koor een veelzijdig repertoire in. Houd je van
zingen? Meld je dan aan! Ervaring is niet noodzakelijk en
eenmalig meedoen om te kijken of het koor iets voor jou
is, mag ook. Kijk voor meer informatie online.

Van 26 januari tot en met 1
februari is het in Nederland en
Vlaanderen Poeziëweek. Samen
met de OBA organiseert HvA
Debatcentrum Floor in het seizoen 2016-2017 vijf keer een HvA/
OBA Boek Pop-Up. Op donderdag 26 januari van 16.30 tot
18.00 uur begint deze vijfdelige serie in het Wibauthuis.
In deze editie gaan dichters en gedichten dieper in op
humor, het thema van de Poëzieweek. Dit wordt gedaan
met dichter Ellen Deckwitz, aan de hand van en over haar
boek Olijven moet je leren lezen.

Lector van het jaar

HvA Advertentiebeleid

HvA-lector Beroepsonderwijs
Louise Elffers is genomineerd
voor de titel ‘lector van het jaar’.
Dat maakten de organisatoren
van deze verkiezing, nieuwsplatform ScienceGuide en studentenvakbond ISO, 18 januari bekend. Louise Elffers doet binnen
haar lectoraat onderzoek naar redenen waarom sommige studenten succes hebben in het hbo, en anderen
falen. Met de onderzoeksresultaten van het lectoraat wil
de hogeschool uitval proberen tegen te gaan. De winnaar
wordt op 2 februari in bijzijn van minister Bussemaker
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap in Den Haag bekendgemaakt.

De Hogeschool van Amsterdam
gaat voortaan vooraf websites
selecteren waarop haar online
advertenties te zien zullen zijn.
Dit doet de hogeschool nadat
er berichten binnen kwamen
dat een advertentie voor de
open dag te zien was op de
dubieuze website Nine for news. Nine for News is naar
eigen zeggen een medium dat begon als nieuwssite over
‘chemtrails, UMTS, straling, vaccinaties en buitenaards
leven’, maar tegenwoordig ook bericht over ‘wat de elite
allemaal doet om mensen klein en onwetend te houden.’

Studenten Volleybal

Medisch Contact Communicatieprijs

Studentenvolleybalvereniging
US dames speelt op donderdag
26 januari om 19.45 in het
Sportcentrum op de Amstelcampus de tweede halve finale
tegen regerend landskampioen VC Sneek. De eerste halve
finale op 18 januari werd met 3-1
gewonnen door Sneek, maar dat ging minder makkelijk
dan deze laatste had verwacht. Om extra aanmoediging
mogelijk te maken, probeert het bestuur extra tribunes
en zitplaatsen te verzorgen in de hal. De winnaar zal
de finale van de nationale beker spelen op zondag 19
februari 2017.

Het project ‘Ouders bij de visite’,
voorgedragen door Bas van
Oort, onderzoeker en docent
Verpleegkunde HvA is tot winnaar uitgeroepen van de Medisch
Contact Communicatieprijs
2016. Zowel de vakjury als de
publieksstem vinden dit project
het meest bijdragen aan verbetering van communicatie
met patiënten. Van Oort wint naast publiciteit en een
kunstwerk ook het geldbedrag van 2.000 euro ten behoeve van het project. De jury waardeert het feit dat ouders
een centrale plaats krijgen in de zorg op het moment dat
dit het meest nodig is.
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BLAUW
ZIEN
VAN DE
SLAAP
tekst Laura Cardona

Nog even een appje naar die leuke jongen, een laatste rondje Instagram of
voor het slapen nog die aflevering op Netflix meepakken: veel studenten
zijn zo ongeveer vergroeid met hun smartphone. Gevolg: slaapklachten, en
dat is een steeds groter probleem.
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E

en van de grote boosdoeners bij slaapproblemen lijkt
het licht te zijn dat je smartphone uitstraalt: blauw
licht. Blauw licht is in principe overdag altijd om ons
heen, en in natuurlijke vorm is er niet zoveel mis mee. Maar
het zou wel de aanmaak hinderen van melatonine in het brein.
Dit belangrijke hormoon helpt ons in slaap te komen. Er wordt
’s avonds meer melatonine afgegeven door de pijnappelklier,
een klein gebied in de hersenen. Bij verstoring van deze
‘natuurlijke slaappil’ krijgt het brein geen duidelijk signaal dat
het tijd is om te gaan slapen, en daarmee wordt het slaapritme verstoord.

Biologische klok
Volgens Lucia Talamini, deskundige aan de UvA op het
gebied van slaap en cognitie, kan de melatoninehuishouding
inderdaad door artificieel blauw licht worden onderdrukt. Ze

stelt echter ook dat het melatonineniveau slechts een van de
factoren is in het zogeheten slaap-waakregulatiesysteem, dat
samenhangt met je biologische klok.
Die biologische klok, oftewel de suprachiasmatische nucleus
(SCN), is een groepje cellen in het brein dat gezamenlijk, als
een dirigent, bepaalt wanneer je slaapt en wakker bent. Zij sturen talloze processen in het lichaam aan die hieraan bijdragen.
De biologische klok gaat daarbij niet per definitie uit van
het 24-uurs dag-nachtritme van de aarde. Onze natuurlijke klok heeft namelijk signalen van buitenaf nodig om het
slaap-waakritme als het ware te ‘kalibreren’. Op deze manier
kan de SCN op de juiste momenten van de dag de juiste instructies geven aan de rest van het lichaam.
Volgens Talamini ligt daar de kern van het probleem:
‘Licht is het sterkste regulatiesignaal van de biologische klok.
Sensoren in het oog geven bij lichtinval direct een signaal af
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aan de interne klok, en die sensoren reageren sterker op dat
blauwe licht. Ledschermen zoals dat van de smartphone geven
het meeste van hun licht in het blauwe spectrum.’

Externe stimuli
Maar licht is slechts een van de vele prikkels die de biologische
klok beïnvloeden. ‘Het is de belangrijkste, maar zeker niet de
enige,’ zegt Talamini. Vroeger was men ook minder actief in
de uren voor het slapengaan. Dat was voor de biologische klok
een signaal om het lichaam voor te bereiden om te gaan slapen.
‘Vandaag de dag zijn er zo veel externe, diffuse prikkels bij
gekomen. Daar raakt de biologische klok van in de war,’ aldus
de onderzoeker.
Door de jaren heen hebben we nieuwe leefpatronen en
gewoontes ontwikkeld, waaraan het regulatiemechanisme voor
slaap maar niet kan wennen. Slapen is, net als ademhalen, een
noodzakelijke functie. De mens valt ’s avonds niet vanzelf opeens in slaap. We kunnen heel bewust beslissen niet aan onze
vermoeidheid toe te geven en in extreme gevallen zelfs nachten
doorhalen. Toch is wetenschappelijk bewezen dat je zonder
slaap het loodje kunt leggen.
De crux zit hem volgens Talamini in het feit dat slaap bij de
mens niet dwingend gereguleerd is. ‘De biologische klok had
ook zo ingesteld kunnen zijn dat als het tijd is om te slapen, dat
gewoon gebeurt. De slaapmechanismen zijn zo geëvolueerd dat
je wakker kunt blijven als het echt nodig is.’

Gelukkig maar, zou je zeggen, maar daarmee is de verantwoordelijkheid wel bij onszelf komen te liggen, om ervoor te zorgen
dat de biologische klok de juiste informatie krijgt op vaste
momenten van de dag.

24-uurseconomie
Volgens de slaaponderzoeker is de 24-uurseconomie eveneens
een grote vijand van de slaap. Talamini: ‘Het is heel moeilijk om
je daaraan te onttrekken. Ik zou als expert beter moeten weten,
maar ook mij lukt het niet altijd. Als je kijkt naar hoe vaak slaapstoornissen in onze samenleving voorkomen, is dat gigantisch.’
Maar ook mensen zonder duidelijke slaapstoornis slapen
volgens Talamini vaak nog te weinig en te onregelmatig. Zeker
een derde van de volwassenen functioneert niet optimaal
omdat de slaap-waakregulatie spaak loopt. ‘In onze huidige,
competitieve maatschappij wordt slapen als lui gezien. Je moet
hard werken en niet te veel op je kont zitten. Bij mensen met
een veeleisende baan spuit de adrenaline continu uit hun oren.
Dat houdt hen ’s nachts wakker.’
Het is steeds gewoner geworden om ’s avonds nog ‘aan’ te
staan. Volgens wetenschappelijk onderzoek is dit problematisch, omdat we ons daardoor psychologisch niet losmaken van
onze dagelijkse activiteiten, wat ook weer een negatieve invloed
heeft op onze slaap.
Weten wat je wel en vooral niet moet doen voor het slapen
gaan, is dus van groot belang. Talamini pleit voor meer voor-
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lichting over wat zij ‘slaaphygiëne’ noemt. ‘Het is essentieel dat mensen
hierin zelf specialisten worden, zodat er minder problemen ontstaan.’
Onlangs bleek uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging
voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO) dat studenten die niet op hun
slaapgewoontes letten lagere cijfers haalden. Ook heeft bijna de helft van
de studenten in het Nederlands hoger onderwijs volgens het onderzoek
’s morgens vaak moeite met opstaan. Ruim een derde voelt zich doorgaans niet uitgeslapen bij studieactiviteiten.

Studieprestaties
Het was voor het eerst dat slaaptekort en slaapproblemen op die manier
werden gelinkt aan concentratieproblemen en slechtere studieprestaties
bij studenten in het hoger onderwijs.
Voor Talamini is het onderzoek een duidelijk bewijs van toenemende
problemen met het slaap-waakritme. ‘Het is normaal voor jonge mensen
om energiek en alert te zijn. Vlak voor het slapen gaan op je smart
phone in de weer zijn, werkt dat dus tegen. Wat je daarmee doet, is een
signaal sturen naar de biologische klok dat het midden op de dag is. Het
probleem is dan niet alleen dat je op dat moment acuut wakker blijft en
dus slaap mist, je stelt daarmee ook de biologische klok opnieuw in. Dat
merk je de volgende avond als je moeilijk in slaap valt.’ ↙

DEMPEN, MAAR LIEVER:
ONTSPAN!
Voor wie ’s ochtends te vaak op de snoozeknop moet drukken, is het tijd om zijn of haar slaapgewoonten eens goed
onder de loep te nemen.
Een eerste stap is om smartphones, tablets en laptops compleet te verbannen uit de slaapkamer.
Voor wie het ’s avonds niet kan laten toch op zijn smartphone bezig te zijn, is een blauwfilter onmisbaar. Apple
introduceerde bijvoorbeeld al de Night Shift-functie, die
een dempend effect heeft op blauw licht. Er zijn ook blauwfilter-apps, zoals F.lux of Twilight. iOS-gebruikers kunnen
onder Instellingen > Beeldscherm en helderheid > Night Shift
blauw licht ’s avonds dempen. ‘Dat gaat niet al je problemen
oplossen,’ benadrukt Talamini. ‘Je moet jezelf de tijd gunnen
om te ontspannen voor het slapengaan.’
Volgens NSWO-onderzoek denkt 52 procent van de studenten dat intensief sporten in de uren vlak voor het slapengaan positief is voor de slaap. Wat blijkt? Het beste is om
drie tot vier uur voordat je wilt gaan slapen te stoppen met
intensief sporten.
Slaaponderzoeker Talamini: ‘Wat je eigenlijk ook niet moet
doen, is de hele dag in kunstlicht zitten. Je biologische klok
moet je overdag zo veel mogelijk blootstellen aan natuurlijk
licht, bijvoorbeeld door een ommetje te maken.

STAGE
Anne Kramer (23)
Studie Psychobiologie (UvA)
Stage UvA, onderzoek onder begeleiding van Janna Cousijn
Verdiensten studiepunten, geen geld
Oordeel ****
‘Ik ben assistent bij een onderzoek naar
cannabisgebruik. Vaak wordt gedacht
dat cannabisgebruikers slechter scoren
op cognitieve functies, bijvoorbeeld
met leren en concentreren. Ik heb
al heel wat IQ-testen afgenomen,
vragenlijsten over persoonlijkheden
doorgewerkt en reactiesnelheidtestjes
uitgevoerd bij proefpersonen.
Tijdens zo’n test maak je echt
contact met mensen. Als ze meedoen
aan het onderzoek moeten ze drie uur
lang in het AMC zijn, en maar een deel
van die tijd brengen ze door in een
MRI-scanner. Als ze niet in de scanner
liggen, ben ik ze aan het testen. Ineens
is je studie dan niet alleen maar theoretisch. Statistiek, daar had ik bijvoorbeeld altijd een hekel aan. Maar als je
resultaten van je eigen proefpersonen
moet verwerken, wordt het interessant.
De materie komt dan tot leven. Toch
zit ik niet alleen maar in het ziekenhuis,
ik ga ook vaak de straat op om nieuwe
proefpersonen te werven. Leerlingen
van ROC’s in Amsterdam bijvoorbeeld,
die spreek ik aan op schoolpleinen. Of ik
ga langs coffeeshops om te flyeren.
Qua onderzoek hou me ik vooral
bezig met de link tussen het gebruik van
alcohol, sigaretten en cannabis. Vaak
wordt gedacht dat mensen die wiet roken ook meer sigaretten roken en meer
drinken. Of dat echt klopt, moeten de
uiteindelijke onderzoeksresultaten laten
zien. Daar is mijn begeleider momenteel
nog mee bezig.’ ↙ Maartje Geels

INGEZONDEN MEDEDELING

En er
wordt nog
steeds
niet
naar je
geluisterd.
Er zijn plannen om opleidingen en onderzoek te verhuizen naar de VU. Het is
echter onduidelijk waarom of hoe dit onderwijskwaliteit zou verbeteren. Ook
mag de medezeggenschap niet meebeslissen over dit cruciale besluit. Het
is duidelijk dat onderwijs hierbij niet de hoogste prioriteit heeft. Voor meer
informatie over de verhuizing ga naar www.asva.nl/uva-vu.

Wat doe je nu?
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Reizende ondernemers

‘N

a een vakantie in Midden-Amerika drieënhalf jaar
geleden bleef het in ons
hoofd hangen: wat als we hier samen
een hostel openen? Op een gegeven
moment zeiden we: fuck it, we proberen het gewoon. Met z’n vieren
hebben we onze biezen gepakt
om onze dromen na te jagen.
Het hostel is nog niet van
de grond gekomen, maar
in de tussentijd hebben we
wel twee andere bedrijfjes
opgezet: Lustrumfiesta en
The Drone Brothers. Het idee
voor het reisbureau Lustrum
fiesta is ontstaan uit ervaringen
uit onze eigen studententijd. Wij
waren toen actief bij verenigingen en in het vijfde jaar ga
je dan altijd op lustrumreis. Nu
organiseren we voor groepjes van
vijftien studenten een reis van
twee weken in Centraal-Amerika,
waarin alles tot in de puntjes is
verzorgd. Er bleek ontzettend veel
animo voor, waardoor het reisbureau nu onze inkomstenbron is
geworden. The Drone Brothers
zijn drie maanden geleden in het
leven geroepen toen Jelle een
drone kocht. We maken daarmee
foto’s en filmpjes op festivals en
voor lokale bedrijven.
Wat het hostel betreft, zijn we
ervan overtuigd dat het er nog
gaat komen. We zoeken stagiairs
die ons komen versterken en we
denken aan het huren van een
oud koloniaal huis dat van goede
faciliteiten is voorzien. Samen
met andere digital nomads kun-

nen we dan daar tukken, maar ook
rustig werken.
Zelf hebben we nu geen vaste
werk- en woonplaats. Momenteel
zitten we in Antigua, Guatemala,
maar eigenlijk rijden we continu heen
en weer door Centraal-Amerika
met een auto die we een jaar
geleden hebben gekocht.
Werken doen we in cafeetjes
waar wifi het fatsoenlijk
doet. Op een ideale werkdag doen we dan het liefst
verschillende dingen: paar
uurtjes achter de laptop, filmen, enkele hotels bezoeken
om te kijken hoe goed de
kamers zijn, onderhandelen
en skypen met klanten in
Nederland. Om een uurtje of
vier is de werkdag dan voorbij.
Hoewel anderen wel eens
laconiek kunnen doen over het
feit dat we na een goede studie
aan de universiteit buiten de
gewone paden zijn getreden,
voelen wij heel sterk dat we op
de goede weg zitten. Tijdens
onze studiejaren aan de UvA
zijn we op sociaal vlak heel erg
gegroeid, maar we zijn erachter
gekomen dat als je een klein
bedrijfje voor jezelf begint, je
daar zoveel meer van opsteekt.
Staar je dus vooral niet blind op
je studie. Er zijn zo veel andere
mogelijkheden dan werken bij
een groot bedrijf.’ ↙

‘We rijden continu
heen en weer
door CentraalAmerika’
Naam Jelle Tax (links)/Kees
Vermunt
Leeftijd 27 (beiden)
Studie Business Studies UvA/
Econometrie
Afgestudeerd 2013/2014
Werk Ondernemers in toerisme
Salaris Verwachte omzet 2017:
circa 1 miljoen euro

tekst Laura Cardona
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Bij de les
Hoorcollege Topic organisaties
in de media door Sandra
Jacobs, donderdag 19 januari,
11.00 uur, REC-C (UvA)
Aanwezigen 31
Afhakers 3 (na 15, 75 en 90 minuten)
Bekeken Tasty-filmpjes 3 (Maltesercheesecake, kaassnacks en
kaneelbroodjes)
Scrabblewoorden interdependence,
mobilisatiekracht, sociaalconstructivistisch

tekst en foto’s Carlijn Schepers

‘I

k hoop dat het is gelukt met de
opdracht die jullie zojuist moesten
inleveren? Ik heb er zo’n honderd
ontvangen,’ zegt docent Sandra
Jacobs. In dat geval vond ruim twee
derde van de groep het daarna wel
genoeg geweest voor vandaag, want

Roos van Assema (21)

derdejaars communicatie
wetenschappen
‘Ik vond het college niet zo
boeiend. Het is veel herhaling
van andere vakken en van mijn
scriptie over organisaties in de
media. Ze maakt het wel interactief. Dat vind ik goed en zorgt
ervoor dat je beter oplet. Er
waren vandaag wel erg weinig
mensen. Dat zal wel door de
deadline van het essay komen,
die was gelijk met de start van
het college.’

FOLIA 16

er zitten maar 31 studenten in de zaal.
Jacobs begint haar college over
communicatie en de relatie tussen
pr-medewerkers en journalisten met
de grote stroomstoring van eerder
in de week. ‘De media verlegden de
focus van een Liander-probleem naar
een NS-probleem. Organisaties zijn
snel de gebeten hond als ze vaker
negatief in het nieuws komen. Terwijl
de NS niet de schuldige was.’ Ze is
nog maar net begonnen of iemand
steekt al zijn vinger op. Of de helderheid van het scherm hoger mag.
Jacobs drukt op wat knopjes en plots
vallen alle lampen in de zaal uit. ‘Oh.
Dat werkt niet.’ Het past wel mooi bij
de zojuist besproken actualiteit.
Niet alleen de literatuur komt
aan bod, de studenten krijgen ook
praktische tips voor het benaderen
van journalisten: gebruik in de aanhef
altijd de naam van de journalist, wees
aardig, stuur geen massamail, stuur

Bianca Heemskerk (20)

derdejaars communicatie
wetenschappen
‘Dit college is van een topic-vak,
daar moeten we er verplicht
twee van kiezen. Dit is gelukkig
niet zo moeilijk. Ik heb vandaag
alleen niets nieuws gehoord
en vond het college niet heel
levendig. De docent vertelt de
stof wel helder en duidelijk, maar
omdat het een keuzevak is, komt
veel van de informatie overeen
met wat we al eerder hebben
geleerd.’

geen sms’jes, maak je bericht relevant
en houd het kort. Ook zet Jacobs de
studenten aan het werk. Zo moeten ze
in tweetallen voorbeelden verzinnen bij
een model. Misschien komt het doordat het nog vroeg is, misschien doordat ze actieve participatie niet gewend
zijn bij hoorcolleges, maar er gebeurt
weinig. Een enkeling fluistert zachtjes
iets. Een ander vindt dit het uitgelezen
moment om een Tasty-kookfilmpje
van Buzzfeed te bekijken over de bereiding van gefrituurde kaasballetjes.
Maar dan zijn de vijf minuten voorbij
en loopt de docent de zaal in om mensen aan te wijzen. ‘Ik ben benieuwd
naar jullie leuke voorbeelden.’
Die komen er niet. De studenten
zeggen dat ze het model niet snappen, dus dan geeft Jacobs maar uitleg. Maar dat weerhoudt haar er niet
van de studenten er dit college vaker
bij te betrekken. ‘Van al dat luisteren
dutten jullie alleen maar in.’ ↙

Marieke Walet (21)

derdejaars communicatie
wetenschappen
‘Ik vond het een interessant
college waarin de literatuur
duidelijk werd uitgelegd. De
docent geeft ook bij elk begrip
een goed voorbeeld. Ze praat
soms wel wat eentonig, maar
aan de andere kant motiveert ze
de studenten wel mee te denken.
Dat werkt beter dan alleen maar
informatie op ons afvuren. Ook
de filmpjes waren een leuke
toevoeging.’

Promoties

25 JANUARI 2017

Hora est
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Donderdag 26/01

10.00 uur: Judith ten Sande – geneeskunde
Modulators of Ventricular Arrhythmias in Structurally
Normal and Abnormal Hearts (Agnietenkapel)

Flóra
Felsõ

12.00 uur: Flóra Leffelaar-Felsõ – economie
Empirical Studies of Consumer and Government
Purchase Decisions (Agnietenkapel)
14.00 uur: Arthur Newton – scheikunde
Self-Assembly via Anisotropic Interactions
(Agnietenkapel)

Vrijdag 27/01

10.00 uur: Chiara Angiolilli – geneeskunde
Molecular Mechanisms of Histone Deacetylases in
Rheumatoid Arthritis Fibroblast-Like Synoviocytes
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Judith Schouten – geneeskunde
Head and Heart in Treated HIV Infection (Aula)
12.00 uur: Liesbeth Mann – psycholoige
On Feeling Humiliated. The Experience of Humiliation
in Interpersonal, Intragroup, and Intergroup Contexts
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Katherine Kooij – geneeskunde
Comorbidity and Ageing in HIV Infection (Aula)
14.00 uur: Joep IJspeert – geneeskunde
Serrated Polyps. Colorectal Carcinogenesis and Clinical
Implications (Agnietenkapel)

Dinsdag 31/01

12.00 uur: Rosa Milou Schuurmans – fysiologie
Physiological and Genetic Studies towards Biofuel
Production in Cyanobacteria (Agnietenkapel)

Woensdag 01/02

12.00 uur: Barbara Sjouke – geneeskunde
Extreme Phenotypes In Hypercholesterolemia: From
Genotype to Therapy (Agnietenkapel)
14.00 uur: Maryse Wiewel – geneeskunde
Host Response and Outcome of Sepsis in the Critically Ill
(Agnietenkapel)

Donderdag 26 januari, 12.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

’17 procent van de mensen die een VVVbon ontvangen gebruikt die om iets anders mee te kopen
dan ze hadden gekocht zonder cadeaubon. Dat is vooral
zo bij vrouwen. Mensen kopen eerder iets anders als ze een
bon hebben van een relatief hoog bedrag, 25 of 50 euro
bijvoorbeeld, dan bij een bon met minder waarde, zoals 5
of 10 euro.
We deden onderzoek onder meer dan duizend respondenten: 83 procent van de respondenten geeft een
cadeaubon uit als gewoon geld, terwijl bij 17 procent het
aankoopgedrag dus wel verandert.
Dat gaat in tegen de standaardaannames in de micro-
economie die veronderstellen dat de herkomst van inkomen
geen effect heeft op hoe dit inkomen wordt besteed. Tegelijk komt deze vinding weer goed overeen met theorieën uit
de gedragseconomie, waarin gesuggereerd wordt dat mensen hun inkomsten aan verschillende “potjes” toewijzen.
Voor mijn proefschrift heb ik in totaal drie empirische
papers geschreven over aankoopbeslissingen. Zo ook over
hoe consumenten een advocaat kiezen op een veiling en
over de vraag wanneer gemeenten hun afvalinzameling
uitbesteden of besluiten te laten inzamelen door een overheidsbedrijf.’

Leuk ‘Ik houd van onderwerpen met concrete kleine

vragen. Je moet de goede vraag stellen en focus houden.
Heel anders dan bij veel bredere economische vraagstukken
als de werkgelegenheid of rentepercentages.’

Moeilijk

‘Ik heb nu al meer dan tien jaar werkervaring;
ik werkte bij het Centraal Planbureau en SEO aan economische rapporten. Daar komen de vragen naar je toe, nu
moest ik zelf de relevante vragen stellen. Als ik nog een
advies mag geven aan mensen die willen promoveren:
begin er meteen na je studie mee. Bij mij heeft het veel te
lang geduurd.’ ↙

tekst Willem van Ewijk

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Op de tong

DUMPLINGS
Dumplings zijn een
containerbegrip voor
verschillende gerechten van gevulde lapjes deeg. Ze komen
op alle continenten
voor. De bekendste
Italiaanse dumpling is bijvoorbeeld ravioli. In Aziatische landen worden dumplings vaak in soep gegeten. Die van Sue
zijn gevuld met varkensvlees en garnaal,
een kleurrijke combinatie.

KIMCHI JJIGAE
Een combinatie van
twee typisch Koreaanse gerechten, de gefermenteerde groenten
(kimchi) en het stoofpotje met vlees (jjigae).
De Kimchi Jjigae werd
pas ergens eind 16e eeuw zo pittig als
die bij Sue wordt gegeten. Toen brachten Spaanse en Portugese handelaren
namelijk de chilipeper naar het Koreaanse
koninkrijk Joseon.

HITE
De Hite brouwerij
werd in 1933 opgericht, is gevestigd in
Seoul en maakt het
best verkochte biertje
van Zuid-Korea. De
ingrediënten zijn mout en rijst. Het recept
zou geïnspireerd zijn door het Amerikaanse Budweiser en het bier is lichtfris van
smaak.

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, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.

Bar Sue
Insulindeweg 1

Bar Sue combineert de gezelligheid van de spelletjescafés van Amsterdam-Oost met een kaart van Koreaans streetfood en pikante hamburgers.

I

n Oost worden de bars vernoemd naar Angelsaksische helden als schrijver
Charles Bukowski en de avonturier-fotograaf Walter Woodbury. Bar Sue is
vernoemd naar A Boy Named Sue uit het gelijknamige liedje van Shel Silverstein, dat bekend is gemaakt door Johnny Cash. Een paar weken geleden
heette het restaurant nog Yokiyo en liet het zich voorstaan op Koreaans
streetfood. Maar zoals alles in Amsterdam-Oost gaat het ook aan de Insulindeweg snel, en besloot de bar rond oud en nieuw haar naam te veranderen,
een nieuwe kaart te introduceren en voortaan ook spel- en quizavonden te
organiseren.
Op de kaart staan nog steeds Koreaanse gerechten, zoals de dumplings
van garnaal en varken (€ 6) die niet nat en zompig zijn maar zacht met een
krokant buitenlaagje. Op de vegetarische Black Bean & Sweet Potato Burger
(€ 11,50) zit augurk, hot sauce en rode krulsla. We kijken goed naar het blaadje sla, dat nog knapperig is – niet onbelangrijk, want aan de kwaliteit van de
sla zie je of de chef hart heeft voor zijn zaak. We proberen ook het pikantste gerecht op de kaart, de Kimchi Jjigae, een stoofpotje van varkensvlees
(€ 12,50). Ze is pittig, zonder dat de pepers de smaak van het zachte vlees
overheersen. Afblussen doen we met tofu, die niet droog en hard is zoals bij
Albert Heijn, maar smaakt als een sappig stuk groente. Of met ‘hite’, een frisse Koreaanse pilsener (€ 4) en de Funky Falcon, een pale ale van brouwerij Two
Chef’s (€ 4,95). De Lava Cake (€ 6,50) wordt handgemaakt en laat daarom
even op zich wachten. Maar het zoet wordt geserveerd met zure room. Goed
gevonden; het maakt het wachten meer dan waard. ↙
tekst Willem van Ewijk

11 JANUARI 2017

Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Montreal
van Yannesh
YANNESH MEIJMAN (21)
HIER Student sociologie bij de UvA en student film bij het AUC
DAAR ‘Hetzelfde als hier’, maar dan aan de McGill University
DE STAD IN 6 WOORDEN ‘Levendig, rauw, hipster, gezellig,
etensgericht en ijskoud.’

‘Het BESTE UITZICHT is gelijk de TOERISTISCHE ATTRACTIE van de stad, de berg
Mont Royal, waar de stad ook naar vernoemd is. Om die grote heuvel is de hele
stad heengebouwd. Er is ook wel een kathedraal die je kunt bezichtigen, maar dat
kun je in elke grote stad. Omdat de berg niet een punt als topje heeft, kan je vanaf het plateau maar één richting op kijken. Dat is alsnog de moeite waard, omdat
je erg hoog bent en je bijna de hele stad ziet liggen.’
‘Een van de vetste dingen was Moonshine, een underground rave die elke volle
maan gehouden werd ergens in het industriële gebied. De locatie wisselde nog
wel eens, maar als je langs het goederentreinspoor ging lopen tot je bij een rij
mensen kwam wist je dat je er was. Binnen was altijd een topsfeer waar goede
afro-housemuziek werd gedraaid. Dat was toch wel een ONONTDEKTE PAREL,
elke maand opnieuw.’
‘Poutine is hét gerecht van Canada. Het is patat met gravy juice en kaas. Je kan
er vaak nog van alles bij bestellen, met name vleessoorten. Het is heerlijk, maar
je gaat er echt van poepen. Daar went je lichaam overigens niet aan, het is te
intens. Al met al een lekker SCHIJTGERECHT.’
‘Als je jongeren vraagt wie de HELD van de stad is zullen ze Kaytranada noemen.
Dat is wat mij betreft hartstikke terecht. Waarom? Omdat hij gewoon hele vette
muziek maakt en Montreal op de kaart heeft gezet als muziekstad. Momenteel is
hij een van de beste artiesten van de wereld.’
‘Montreal is een erg CULTURELE STAD; er is veel muziek, van concerten
tot uitgaan wordt er veel aandacht aan besteed. Verder is de stad Europees-Noord-Amerikaans, waardoor je toch een beetje in Europa bent, ook
al zit je in Noord-Amerika. De stad zelf is mooi; er gebeurt veel en op veel
plekken is vette graffiti. Het heeft een bepaalde rauwheid die Amsterdam
mist door alle regels en toeristen. Je moet alleen niet naar Montreal gaan als
je een koukleum bent.’ ↙

tekst Bart Lichtenveldt
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