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Domein Economie & Management heeft
een rits nieuwe verenigingen en dat is
precies hoe het bestuur het graag ziet.
‘Als het goed is voor de studenten, is het
goed voor de HvA.’

Dineren met
Voor de rubriek ‘Lunchen met’ schoven we aan bij
het alternatieve diesdiner. Geen haute cuisine in
een chic hotel, maar bier en pizza met hoogleraren
in de kantine.
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e vraag houdt ons al eeuwenlang in de greep: is er
buiten de aarde nog ander leven in het universum
en komen we daar ooit mee in contact?
Vanaf pagina 26 leggen we met onderzoeker Lucas Ellerbroek uit dat er weliswaar in razend tempo
steeds meer planeten worden ontdekt, maar dat bijna
niemand keihard durft te stellen dat daar ook een of
andere levensvorm wordt gevonden.
Of wij een ontmoeting met ET-achtigen mee gaan
maken is dus uiterst twijfelachtig, maar we kunnen
maar beter voorbereid zijn. Bijvoorbeeld door ons af
te vragen wat deze buitenaardse bezoekers hier zullen
aantreffen tijdens hun Meet the earth-tour, en hoe we
ze dat vervolgens gaan uitleggen.
Stel dat de ET’s landen in Amsterdam, en de afgelopen
dagen een kijkje zouden nemen aan UvA en HvA.
Wat treffen ze daar aan? Als ze hun voorwerk en
research een beetje op orde hebben, raken ze flink
in de war. Ik zal dat uitleggen aan de hand van twee
voorbeelden die ik zelf heb meegemaakt.
Bij de UvA bezoeken ze in het kader van de kennismaking ongetwijfeld de dies natalis. Veel decorum, veel
traditie (ET noteert: ‘De aardlingen zeggen dat het
2016 is, maar dragen kleding van eeuwen geleden in
een gebouw dat minstens zo oud is. Er werd een protestactie gehouden, die onze registers plaatsen in het
jaar 1968. Verwarring bij medereizigers was groot’.)
De maandag erna zijn ze te gast op de HvA, bij een
presentatie van studenten die een crowdfundingcampagne hebben opgezet. (ET noteert: ‘Hier aardlingen
die weer anders praten – onze registers geven Engels
aan, heel vreemd. Ze zitten in hypermoderne gebouwen. Aardlingen beweren ook dat UvA en HvA één organisatie vormen. We denken dat ze ons in de maling
nemen.’)
ET zal op de terugweg naar het thuisfront doorstralen:
‘Opdracht tot leren kennen aardbewoners mislukt. Te
veel tegenstrijdigheden per vierkante kilometer, te veel
verschillende werelden ineen. Mission impossible.’

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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hoogleraren van de Faculteit der Geesteswetenschappen hebben een grote subsidie gekregen van de
NWO. Rens Bod, Gerard Steen en James Symonds krijgen
de komende jaren een beurs van 500.000 à 750.000 euro.

30

kilo aardappels,
aardappels
5 kilo rundergehakt en 40
runderrookworsten maakten
de ingrediëntenlijst voor de
traditionele jaaropening van
het HvA-domein compleet.

Fietser, waak
voor je kaak

A

ls je in Amsterdam woont, is de kans groot dat
je regelmatig de fiets pakt. En met jou vele anderen: Amsterdam is een fietsstad, een overbevolkte
zelfs. Dat is misschien gevaarlijker dan gedacht, stelt
Acta-promovendus Bart van den Bergh in zijn proefschrift. Door te fietsen in Amsterdam kun je namelijk
een breuk van het aangezicht oplopen – vaak de onderkaak, bovenkaak, oogkassen of het jukbeen. Van
den Bergh keek in zijn onderzoek naar de gevallen van
aangezichtsbreuk die het VUmc de afgelopen tien
jaar behandelde en vond een verband tussen fietsen
en zulke breuken. Na verkeersongevallen is geweld de
meest voorkomende oorzaak.
Volgens Van den Bergh komt het hoge aantal
ongelukken door het grote aantal fietsers op de
Amsterdamse wegen en het gevaarlijke netwerk van
tramrails, maar wellicht hebben fietsende toeristen
er ook iets mee te maken. ↙ Maaike Kooijman
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39

kilo groente
stond er op het boodschappenlijstje voor het traditionele stamppottenbuffet van het Domein Onderwijs &
Opvoeding: 10 kilo zuurkool, 8 kilo appels, 6 kilo witlof,
4 kilo boerenkool, 4 kilo pastinaak, 4 kilo uien en 3 kilo
winterwortels.

11,7

miljoen euro verlies is het resultaat
dat de UvA in 2015 verwacht te boeken. Dat is
veel minder dan begroot. In de jaarbegroting ging men uit van een negatief
resultaat van 28 miljoen.

11-01-16 18:06

Het cortège verlaat aan het eind van de diesviering de Lutherse Kerk en loopt over honderden pamfletten heen
die net daarvoor over het gezelschap werden uitgestrooid.

De Week
Vuurwerk

A

ls het gaat om het inluiden van
het nieuwe jaar zijn er twee
soorten mensen. Er zijn mensen die
op oudejaarsavond al uitkijken naar
het moment waarop ze met een kop
koffie en een opgewarmde oliebol
op de bank zitten mee te hoppen
op de Radetzkymars van het Wiener
Philharmoniker en er zijn mensen die
de eerste uren van het nieuwe jaar
doorbrengen met het aansteken
van verregende of anderszins niet
afgegane rotjes. Ook aan de UvA
leidde het ordeverstorende geknal in
de eerste week van het nieuwe jaar
tot een clash.
Het academische jaar was niet
eens goed en wel hervat, of drie
leden van het immer heftig bonzende hart van ReThink UvA schreven in
de Volkskrant dat docenten werden
gepasseerd bij de keus voor een nieuwe collegevoorzitter. De vork bleef
achteraf gezien anders in de steel

Folia 15_1602_#3.indd 7

te steken, maar de knal was er niet
minder om.
Datzelfde gold voor de explosie van verontwaardiging over het
diesdiner in het dure hotel Krasnapolsky. De uitnodiging was voor
kerst de deur al uitgegaan, maar
ieder vuurwerk afstekend kind weet
dat het leuker is om iets te laten
ontploffen wanneer dat eigenlijk niet
mag. En dus weigerden in de dagen
voor de dies eerst geesteswetenschappenhoogleraren en later ook
medezeggenschappers en studenten
aanwezig te zijn bij het diner.
Vanachter de gesloten deuren van
Krasnapolsky – of voor het decorum
de Radetzkymars werd gedraaid
zal altijd een raadsel blijven – steeg
overigens eveneens gejeremieer op.
In lijn met het financiële oordeel van
de Onderwijsinspectie serveerde men
een sober driegangendiner van eend,
dorade en chocoladecake waarbij

slechts twee glazen wijn op kosten
van de universiteit genuttigd konden
worden. Dat was bij lange na niet
genoeg om de kater van de door The
Voice of UvA/HvA-deelnemer Sebastiaan Proos verstoorde diesviering
weg te spoelen. De kansen van Proos
om als winnaar uit de bus te komen
lijken na zijn castroëske toespraak
overigens verkeken; vrijwel geen
enkele hoogleraar draaide zich om op
zijn stoel.
Zoals vaak gaf de HvA deze week
het goede voorbeeld. Daar verbroederden docenten van het Domein
Onderwijs & Opvoeding en studenten
van de opleiding Horeca & Voeding
boven zelfgemaakte stamppotten.
Het prijskaartje was een fractie van
dat van het diner in Krasnapolsky,
en zelfs de hete bliksem gaf er geen
gedonder. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniel Rommens

11-01-16 18:06

8

FOLIA 15

Bugra Truth
het leven is goed
het leven is kut
het leven is een vrouw
ja, een trut
trutten zijn zo mooi
trutten mogen staren
vrouwen zijn het leven
de dood als het ware
de waarheid is hard
de waarheid is een trut
de waarheid krijg je weinig
ja, da’s kut

Navraag
Bas de Bruin
Scheikundige Bas de Bruin,
hoogleraar Bio-inspired
Sustainable Catalysis, is door studenten
uitgeroepen tot UvA-Docent van het Jaar
2015. Het thema van de verkiezing was
‘Educational heroes’. De jury loofde De
Bruins passie voor het vak, zijn rust en zijn
geduld.
Bent u echt zo geduldig?
‘Ja, dat denk ik wel. Soms ben ik dat ook niet hoor,
als ik zelf onderzoek doe bijvoorbeeld. Dan heb ik
controle over de uitkomst en dan kan ik heel ongeduldig zijn. Maar voor anderen ben ik wel geduldig:
voor studenten, maar ook voor mijn aio’s.’

Maakt u dat een ‘educational hero’?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Die term is misschien een beetje overdreven. Bij
scheikunde is het onderwijs teamwerk. Iedereen
werkt er aan mee: de opleidingscommissie, curriculumcommissie, examencommissie en de onderwijsadministratie bijvoorbeeld. Een docent levert binnen
dat team zijn eigen bijdrage. Daarom straalt de prijs
af op het hele team.’

Hoe zit het met uw passie?
‘Het is belangrijk om je eigen vakken leuk te vinden,
zodat je ze met passie kunt overbrengen. Maar bij
goed onderwijs komt nog meer kijken. Verschillende
vakken lenen zich voor verschillende methodes.
Heel basale vakken lenen zich bijvoorbeeld alleen
voor literatuuropdrachten en voor andere vakken
besluit je om juist heel veel vragen te stellen om het
op die manier interactief te maken. En bij weer andere vakken geef je een practicum. Het is geen rocket
science, maar wel goed om over na te denken.’ ↙

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ
… horen, zien, zwijgen …
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OP Z’N DUITS

Zelfbediening
H

et vrouwelijk orgasme
is geweldig. Het
mannelijk orgasme is
vast ook leuk, daar niet
van, maar als je het
aanschouwt valt het
in het niet bij dat van
de vrouw. Waar wij golven
van extase beleven, hebben
mannen een zaadlozing. Dat
klinkt een stuk minder aantrekkelijk. Hoezeer
mannen het ook
met beeldspraak
als ‘spuiten’ en
‘volblaffen’ willen
opkrikken, het
blijft een doelgericht kwakje.
De wetenschap rond het vrouwelijk orgasme is ruk.
Vroeger dacht men dat het voor conceptie
noodzakelijk was dat ook de vrouw klaarkwam.
Nu redetwisten seksuologen over het bestaan
van vrouwelijke ejaculatie en de g-spot. Freud
vond het clitoraal orgasme puberaal en stelde dat volwassen vrouwen vaginale orgasmes
moesten hebben. Feministen trokken daar in
de Tweede Golf tegen van leer: het vaginaal
orgasme was een mythe. Radicaalfeminist Anne
Koedt ging zelfs zo ver om te zeggen dat vrouwen die menen zulke orgasmes te beleven in de
war zijn. Nog steeds is dit onderwerp van debat
onder vrouwen.
Hoe je als vrouw je orgasme ervaart doet er
niet zoveel toe. Het gaat erom dát je het beleeft.
Helaas is dat voor een veel te groot deel van de
meisjes niet het geval. Volgens Rutgers heeft
met 18-20 jaar 93 procent van de jongens wel
eens gemasturbeerd, tegenover 73 procent van
de meisjes. Ruim een kwart van de meisjes heeft
dan dus haar eigen lichaam nog niet verkend.

Dat is onvergeeflijk.
De natuur heeft ons gezegend met een plezierspier.
Feitelijker: de clitoris is een
orgaan vol zwellichamen
dat zo’n 9 tot 11 centimeter
lang is. Wat je voelt tussen
de schaamlippen is dus niet
een klein knopje, maar het topje
van de ijsberg. Het domme is: de
wetenschap kwam hier pas in 1998
achter. Nog steeds
bestaan er maar
weinig lesboeken die
laten zien hoe de
clitoris eruitziet.
Tel daarbij de
maatschappelijke
normen rond vrouwelijke seksualiteit
op en het is niet zo gek dat veel meisjes moeite
hebben met klaarkomen. Bij seksuele voorlichting
wordt onderwezen dat zo’n beetje alle jongens
masturberen en dat sommige meisjes dat ook
doen. Zo voel je je direct al raar. Heteromeisjes
leren zich richten op het orgasme van de man:
dan is de seks klaar. Dat is natuurlijk doodzonde.
Zelfbediening is een prima manier om te oefenen met klaarkomen. Door te fantaseren en te
stimuleren kom je erachter wat jouw klokje doet
tikken, of liever gezegd: wat jouw bom doet afgaan. Er is geen enkele reden om jezelf dat genot
te ontzeggen. Orgasmes zijn bovendien vrijwel
overal goed voor: mensen die meer klaarkomen
zien er jonger uit en klaarkomen is een natuurlijke
pijnstiller. Het helpt tegen stress en het is goed
voor je immuunsysteem. Het is ideaal als je je
verveelt of niet kunt slapen. Aan de slag dus. ↙

De wetenschap rond het
vrouwelijk orgasme is ruk
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Linda Duits is een weggelopen wetenschapper,
gespecialiseerd in populaire cultuur; in het bijzonder
op het gebied van gender en seksualiteit.
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ROTTE KIEZEN
IN DE ROSSE BUURT
Op de Wallen buigen Acta-studenten zich over de gebitsproblemen van
onverzekerde Amsterdammers. Helaas kunnen ze daarbij alleen tanden
trekken, tot frustratie van sommige patiënten.
tekst Marieke Buijs / foto’s Bob Bronshoff

‘Au! Au! Au! Au!’ kermt Shahida in de tandartsstoel. Ze probeert
haar gezicht weg te draaien van de tang waarmee tandheelkundestudent Runa Ong (23) aan een
kies in haar bovenkaak zit te wrikken. ‘Zou de verdoving
zijn uitgewerkt?’ vraagt Ong zich hardop af. Maar dat
kan haast niet, ze is nog maar net bezig. De eerste kies
die Ong bij Shahida trok was zo verrot dat hij er zonder
moeite uitvloog en ook de tweede, die nu in de tang geklemd zit, komt al aardig los. Collega-student Aylin Yüksel (24) staat bij het voeteneind en drukt Shahida’s handen op haar in turkooizen blouse gehulde buik. ‘U doet
het heel goed. Ontspan maar, adem rustig in. Door
uw neus, naar uw handen toe. En weer rustig uit.’
Acta-studenten Ong, Yüksel en Yahia Salloom (25)
spenderen hun donderdagmiddagen bij zorgcentrum Kruispost op de Amsterdamse Wallen
om onverzekerden van tandheelkundige
problemen af te helpen en tegelijkertijd hun eigen vaardigheden aan
te scherpen. Onder toeziend
oog van gepensioneerd tandarts Aad Bijloo (72) werken
ze zich door een bonte stoet
patiënten heen. Ong vertelt
waarom ze geniet van haar
werk bij Kruispost. ‘Je weet
nooit wat je kunt verwachten. De patiënten
die hier komen, verblijven veelal illegaal
in Amsterdam en
hebben stuk voor
stuk een bijzonder verhaal.’
Ze heeft
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contact met mensen
die ze anders nooit zou treffen en
meestal is dat leuk, zijn mensen haar dankbaar.
‘Maar soms is het erg uitdagend, dit is een goede
leerschool voor mijn sociale vaardigheden.’ Een enkele
keer is het zelfs eng, zo zal later vandaag blijken.

In de vuilnisbak
De vier tandheelkundigen werken in een souterrain op
de Oudezijds Voorburgwal, schuin achter gok- en erotiekbastion Casa Rosso. Via een schoudersmalle gang
onder een laag plafond belanden patiënten in een
kamer van anderhalf bij vier meter, met prominent
in het midden een gedateerde groene tandartsstoel. Er zijn geen ramen, bleek tl-licht valt over
de witte muren en de leidingen die daarlangs
lopen. Naast de tandartsstoel staat een in
onbruik geraakte boorinstallatie, tegen
de muur een stalen kast en een
expansievat waar de leidingen
samenkomen.
Kruispost is onderdeel van
Oudezijds 100, een christelijke
gemeenschap in dienst van
de buurt die enkele panden
op de Wallen bewoont.
Toen begin jaren tachtig
van de vorige eeuw het
Binnengasthuis opging
in het AMC sloot daarmee de enige eerste
hulppost in de
Amsterdamse binnenstad, terwijl
heroïneverslaving
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gretig om zich heen greep en de vuilniswagens het Wallengebied niet ingingen vanwege de criminaliteit. Buurtbewoners vroegen de gemeenschap een EHBO-post op
te zetten. Eenmaal gerealiseerd bleek dat er niet alleen
behoefte was aan spoedhulp, maar ook aan chronische
medische zorg voor de onverzekerden en ongedocumenteerden in de buurt. In de loop der jaren voegde Kruispost
daar maatschappelijk werk, fysiotherapie, diëtetiek, juridische bijstand en tandheelkundige zorg aan toe. Voor een
vergoeding van vijf euro krijgen mensen een consult. Wordt
er ook getrokken, dan kost het bezoek een tientje.
Wanneer Yüksel Shahida tot bedaren heeft gebracht,
geeft de tengere Ong nog een forse ruk en houdt dan een
bloederige kies met een flinke wortel omhoog. ‘O fieuw!’
Shahida slaakt een zucht van verlichting terwijl van ontlading de tranen in haar ogen springen.
‘Ach, u hoefde ze niet te laten trekken.
Met deze storm waren ze er vanzelf wel
uitgewaaid,’ grapt Bijloo bemoedigend.
Nadat de kiezen in de roestvrijstalen
vuilnisbak zijn verdwenen, bedankt Shahida de aanwezigen een voor een. Ze is
op slag verlost van de kiespijn waar ze
al ruim een jaar mee rondliep.

Honderd kiezen per jaar

foto Daniël Rommens

De organisatie van tandheelkundige
zorg heeft nogal wat voeten in de
aarde. ‘De eisen waar een tandartspraktijk aan moet voldoen, van de
vloerbedekking tot de afzuiginstallatie
en de hoeveelheid toiletten in het pand,
zijn niet te organiseren in Kruispost –
althans niet binnen het grotendeels
door donateurs opgebrachte budget,’
licht coördinator en bewoner Albertine
de Bruijn toe. En dus richt de praktijk
zich alleen op ‘pijnbestrijding’: een eufemisme voor het
trekken van rottende tanden en kiezen. Dat is een uitkomst
voor de tandheelkundestudenten. Tanden trekken gebeurt
namelijk nauwelijks meer, nu er steeds meer – kostbare –
gebitssparende ingrepen voorhanden zijn. Bijloo: ‘Toen ik
vijfenveertig jaar geleden met mijn praktijk begon trokken
we wel honderd tanden en kiezen per week. Nu misschien
honderd per jaar.’ En dus is het moeilijk om er ervaring mee
op te doen. Ong: ‘Van medestudenten hoor ik weleens dat
zij moeten leren extraheren door hun hand op de hand van
de tandarts te leggen. Hier mag ik het zelf oefenen, dat
werkt veel beter.’
Bovendien vinden de studenten het leuk werk. Extractie is Yüksels favoriete ingreep, vooral als de tanden nog
muurvast zitten en het uitdagend hevel- en wrikwerk vergt
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om ze eruit te krijgen. ‘Ik kan niet precies zeggen waarom,
maar het geeft zo veel voldoening als je die kies langzaam
loswrikt. Het moment dat je de zuiging voelt als hij los
schiet en je weet dat het gaat lukken...’ Ze twijfelt hoe ze
de zin af moet maken. ‘Het is een beetje als een puistje
uitknijpen,’ doet Ong een behulpzame poging. De twee
schieten in de lach bij deze vergelijking. ‘Ja, dat klopt,’ zegt
Yüksel. ‘Het geeft dezelfde opluchting als het lukt.’

Laatste redmiddel
Dat er alleen getrokken wordt, is een boodschap die niet iedere patiënt even goed opvat. In de loop van de middag
loopt Jamal binnen. Baggy broek, petje op, tatoeage in
z’n nek en een afstandelijke blik in zijn ogen. ‘Waar heb je
last van?’ informeert Ong, terwijl Jamal in de stoel neer-
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Voor verbazing is maar zeer beperkt de tijd. Nog geen minuut nadat Jamal de behandelkamer uit is, schuifelt een
oudere Marokkaanse man met hoed en wandelstok naar
binnen. Terwijl Ong zich over hem ontfermt, klinkt er geschreeuw vanuit de hal. Jamal heeft besloten toch niet te
vertrekken voordat hij een wortelkanaalbehandeling heeft
gekregen. Yüksel probeert met hem in gesprek te komen,
maar Jamal wordt alleen maar kwader. Dan gaat zijn telefoon. ‘Heb je het?’ vraagt hij. ‘Oké.’ Het is onduidelijk of
dit gesprek Jamal afleidt of geruststelt, maar in ieder geval
beent hij ogenblikkelijk het pand uit. De deur knalt achter
hem dicht, een opgeluchte stilte achterlatend.

Gebrek aan motivatie

zakt. ‘Alles!’ luidt het antwoord. ‘Alles is gebroken, alles is
kapot. Ik moet een wortelkanaalbehandeling.’ De studenten wisselen een snelle blik van verstandhouding en Yüksel
besluit het slechte nieuws maar meteen te brengen. ‘Weet
je dat wij hier geen wortelkanaalbehandelingen doen?
Wij kunnen alleen tanden
trekken.’ ‘Is goed,’ reageert
Jamal schijnbaar onverschillig. ‘Ik ga morgen toch naar
Turkije, laat ik het daar wel
doen.’ Hij veert op uit zijn
stoel en mompelt: ‘Laatste hulpmiddel, tsss.’ ‘Wat zeg je?’
vraagt Ong. ‘Ze zeiden dat jullie m’n laatste redmiddel waren, maar nee dus. Wat een bullshit, deze hypocriete bende.’
‘We kunnen wel even kijken wat er aan de hand is,’ probeert
de student. ‘Nee! Echt niet!’ reageert hij fel. ‘Met die troep
hiero! Rot toch op!’ Hij stormt de behandelkamer uit. Yüksel
en Salloom gaan hem achterna en Bijloo en Ong blijven in
vertwijfeling achter. ‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt,’
zegt Bijloo verbouwereerd. ‘Ik denk dat hij teleurgesteld
was dat we hem niet konden helpen en dat dit zijn manier
is om die teleurstelling te uiten,’ duidt Ong – die een jaar
psychologie heeft gedaan – het gedrag van de heethoofd.

Yüksel en Salloom keren beduusd terug naar de behandelkamer. ‘Toen duidelijk werd dat ik hem niet tot bedaren kon
krijgen, wilde ik hem eigenlijk de deur wijzen,’ vertelt Yüksel.
‘Maar ik vond het eng. Hij was zo kwaad en onredelijk. Voor
hetzelfde geld begint hij ineens om zich heen te slaan.’
Het contrast tussen Jamal en de oudere heer die na hem
in de stoel ligt is sterk. Een paar maanden geleden had de
man een ernstig auto-ongeluk, waarna hij maanden in het
ziekenhuis lag. Sinds het ongeluk doet zijn mond pijn. Onverzekerd en in afwachting van een uitkering heeft hij geen
geld voor het openbaar vervoer. ‘Ik doe alles te voet. Mijn
voeten doet pijn,’ zegt hij in gebrekkig Nederlands, wijzend
op zijn opgezwollen voeten in slappe plastic schoenen. Na
inspectie van zijn gebit moet Yüksel tot haar spijt concluderen dat ze niets kan doen. De tanden van de man zijn
zo vergaan dat ze zouden verpulveren onder druk van de
grove tangen die ze tot haar beschikking heeft. Ze stelt een
verwijsbrief op voor de kaakchirurg in het OLVG. Enigszins
beteuterd verlaat ook deze
patiënt onbehandeld de
tandartskamer.
Voor de tandartsen is het
moeilijk om patiënten weg
te sturen en geen idee te
hebben of die daadwerkelijk
de zorg die ze nodig hebben
zullen zoeken en krijgen. Een verwijzing naar het OLVG is
wat dat betreft gunstig. Het ziekenhuis kan voor de hulp
aan onverzekerden een beroep doen op een speciaal potje
van het Zorginstituut Nederland. Maar patiënten met een
enkel gaatje verwijzen ze naar een reguliere tandarts voor
een vulling. Yüksel: ‘Ik wil geen tanden trekken uit een gaaf
gebit.’ Daarbij moet de patiënt doorgaans de kosten zelf
zien op te hoesten en het is maar de vraag of die dat daadwerkelijk over heeft voor een vulling. Ong: ‘Ik heb geleerd
me daar geen zorgen over te maken. Ik probeer mensen
zo goed mogelijk te helpen, uitleg te geven en door te
verwijzen, maar het is de verantwoordelijkheid van mensen

‘Zou de verdoving zijn
uitgewerkt?’
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zelf om daar iets mee te doen.’ Yüksel worstelt met het
gebrek aan motivatie bij patiënten. ‘Ik vind het vervelend
omdat het me niet lukt in te schatten wie zijn gebit serieus neemt en wie zijn goede voornemens om te poetsen
en zich te laten behandelen
weer vergeet zodra hij buiten
staat.’ Zolang mensen pijn
hebben zijn ze toegewijd hun
gebit te verbeteren, maar
als de kies getrokken is, ebt
met de pijn ook de motivatie
weg. ‘Dan doe ik mijn best
om iemand te helpen, terwijl
de patiënt het zelf laat afweten,’ verzucht Yüksel. ‘Ik ben
nog niet eens afgestudeerd en ben mijn vertrouwen in de
mensheid al kwijt.’

heden in het zorgsysteem als oorzaak van het gebitsleed.
‘Waarom doen wij alsof het gebit losstaat van de rest
van het lichaam? Ook voor mensen die wel verzekerd zijn,
valt tandheelkunde niet in het basispakket.’ Bij Kruispost
ziet De Bruijn waar dat in resulteert. ‘Veel mensen die hier
komen vinden het moeilijk om voor zichzelf te zorgen.
Een slecht gebit is daar een katalysator in. Met een slecht
gebit eet je minder goed, dat leidt tot problemen met
de darmen en algehele gezondheid.’ Daarnaast noemt
De Bruijn de sociale component; een gebit waar tanden
uit missen ziet er slecht uit en bovendien gaan ontstoken
tanden en kiezen stinken. ‘Zo komen mensen er nooit
meer tussen in de samenleving en raken ze geïsoleerd. We
hebben hier zelfs een vrouw gehad die zich uit schaamte
opsloot in haar eigen huis. Tandheelkunde is belangrijk,
het gaat niet alleen om esthetiek.’
Bij patiënt Fahri wordt duidelijk hoe bepalend het gebit
is bij de indruk die iemand wekt. Ondanks zijn schone
fleecevest en donkere merkbroek wekt de man een
onverzorgde indruk. Hij mist ongeveer een derde van zijn
tanden. In de linker bovenkaak markeren vijf donkergrijze plekken de verrotte restanten. Een van die wortels
is ontstoken en doet pijn. Er mag eindelijk getrokken
worden, maar tot Yüksels spijt is het Sallooms beurt. Terwijl hij behoedzaam met een kleine tang aan de wortel
wrikt, houdt de man zich onverschrokken stil. Verwoede
pogingen ten spijt wil de airco niet aan. De geuren van
angstzweet en slechte adem vullen het kamertje. Na
een paar minuten wrikken komt de wortel los. Fahri
is van de pijn verlost – althans, tot de volgende kies
opspeelt. ‘Probeer je andere tanden goed te poetsen,’
doet Ong een poging tot voorlichting terwijl Fahri zijn jas
aantrekt. Wat gebeurt er als Fahri ook zijn resterende
tanden verliest? Kan hij dan nog eten? Bijloo maakt zich
daar geen zorgen over. ‘Als de tanden weg zijn verhardt het tandvlees op de kaken. Daar kunnen mensen
uiteindelijk ook aardig mee
kauwen.’
Hoewel ze veel patiënten
vast weer terug zullen zien
met nieuwe problemen,
zijn de studenten tevreden
over de dag. ‘Mensen lopen
al weken of maanden rond
met pijn. Die dominante pijn
gaat je leven overheersen. Ik vind het een voorrecht dat
ik mensen daar van af kan helpen,’ besluit Yüksel terwijl
ze de gebruikte tangen schoon boent. ‘Vooral deze mensen, die het toch al niet makkelijk hebben.’ ↙

‘Het geeft zo veel
voldoening als je die kies
langzaam los wrikt’

Angstzweet en slechte adem
Waar de studenten de verantwoordelijkheid vooral bij de
patiënt leggen, ziet coördinator De Bruijn onvolkomen-
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STRELEN
—
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studententickets
online
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Opinie

‘WAKKER
WORDEN, STUDENT
ECONOMIE!’
Aan de economiefaculteit wordt
onderwezen vanuit een achterhaald en
zelfs schadelijk wereldbeeld, stelt ouddocent Marijn Kool.
illustratie Marc Kolle

E

ind vorig jaar ben ik gestopt met doceren aan
de economiefaculteit, omdat er in mijn optiek iets fundamenteel mis is met de studie.
Als student en in latere jaren als werkcollegedocent
heb ik de faculteit van binnenuit leren kennen. Ik
vind het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van
de beperkingen van de studie, omdat economische
afwegingen zo’n prominente plaats innemen in de
manier waarop onze maatschappij is ingericht. Het
probleem: de studie economie mist verbinding met
de economische realiteit en prent haar studenten
een verouderd wereldbeeld in dat schadelijk kan zijn
voor de toekomst. Daarom hoop ik dat jij, economiestudent, dit leest, omdat ik denk dat de verandering
die nodig is bij jou zal moeten beginnen.
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‘Het onderwijs aan de FEB heeft een directe
link met de praktijk en waarborgt daarmee zijn
maatschappelijke relevantie,’ stelt de website van
de faculteit. In 2005 nam ik als student deel aan
het vak micro-economie, over het economische
gedrag van individuen en bedrijven. De afgelopen
vier jaar heb ik hetzelfde vak gedoceerd. In de
tussentijd is er veel gebeurd, met onder andere de
kredietcrisis van 2008 en de toenemende ernst van
de klimaatcrisis. Toch is de inhoud van dit vak
nagenoeg hetzelfde gebleven. Zowel de krediet- als
de klimaatcrisis blijven onbesproken. Het belangrijkste onderdeel van het vak is het model over
individuele voorkeuren. Dit model, inmiddels ruim
een eeuw oud, stelt dat ieder individu rationeel en
volledig naar eigen belang handelt. De mens wordt
gedefinieerd als consument die zijn of haar ‘nut’ –
een theoretisch concept dat in de praktijk onmeetbaar is – maximaliseert. Hoe wordt dit maximale
nut bereikt? Door met een bepaald inkomen zo veel
mogelijk te consumeren. ‘Meer is beter’ is een van
de belangrijkste aannames van dit model. Bedrijven
jagen daarin slechts een doel na: winstmaximalisatie. Wat mij betreft is dit een achterhaald, mogelijk schadelijk wereldbeeld. Enkel handelen uit
eigenbelang om meer en meer te consumeren, dat
is precies het gedrag dat we nu aan het ontstijgen
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zijn om de klimaatcrisis te temperen. Het is pijnlijk
om te zien dat de eerstejaars economen, beleidsmakers van de toekomst, het verouderde wereldbeeld
zonder wedervraag overnemen en reproduceren. In
multiplechoicetentamens bovendien.
Toevallig vond die klimaattop precies plaats
in de week waarin de lesstof over externe effecten
werd behandeld. Een extern effect is een onbedoelde bijwerking van productie die het bedrijf
niet direct zelf raakt, maar anderen wel. Vervuiling bijvoorbeeld. Het vak blijft echter hangen in
modelmatige abstracties. Een deel van het probleem
ligt bij de houding van de student. Die is in de
meeste gevallen onverschillig en slechts gericht op
het halen van het vak. Dat is misschien ook niet
zo gek, met voorspelbare tentamens waarin alleen
het interne begrip van het model wordt getoetst
en kritisch denken buiten het model niet aan bod
komt. Er heerst wat dat betreft een kloof tussen het
Spui, waar het protest tegen het rendementsdenken
afgelopen zomer luid klonk, en Roeterseiland, waar
sterk vanuit dit perspectief wordt onderwezen en de
student stil blijft.
Een argument voor de huidige benadering van
de studie kan zijn: de studenten moeten eerst de
klassieke economische modellen
kennen, zodat
zij zich vanuit
deze theoretische fundering
verder kunnen
ontwikkelen. In
mijn ervaring wordt echter in het eerste jaar de
toon gezet: dit is het model, reproduceer het en dan
haal je je tentamen. Kritisch nadenken wordt niet
gestimuleerd.
Overigens is er ook positieve verandering
waarneembaar. In de Room for Discussion, een
wekelijks openbaar debatplatform in de hal van de
faculteit, spreken beleids- en opiniemakers vanuit
allerlei hoeken over de economische actualiteit.
Dit studenteninitiatief is precies wat nodig is en
geeft hoop dat ook de inhoud van de studie spoedig zal veranderen.
Dat er grenzen aan de groei zijn en dat ons economische systeem gepaard gaat met negatieve excessen, zoals de genoemde krediet- en klimaatcrisis,

dringt tot steeds meer mensen door. Verandering is
nodig. De studenten van nu zijn de beleidsmakers
van morgen, op wier schouders die verantwoordelijkheid rust. Kritisch nadenken en een breed
bewustzijn zijn daarbij gevraagd. Die eigenschappen worden in de
huidige economiestudie niet gevoed,
maar verstikt.
Dan rest een
belangrijke vraag:
waar vindt de
vereiste hervorming haar oorsprong? In mijn optiek zal dat moeten
komen vanuit jou, beste economiestudent. Word
wakker! Bevraag je docent! Bekritiseer de inhoud
van je studie! Denk verder dan je tentamen! Breek
los uit de modellen! Voor je eigen toekomst en die
van ons allemaal. ↙

De student is in de meeste
gevallen onverschillig
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Marijn Kool (28) heeft tien jaar rondgelopen op de
Faculteit der Economie en Bedrijfskunde. Na de
master Economics was hij tot eind vorig jaar werkcollegedocent van bachelorvakken als micro-economie, macro-economie, Organisational Economics en
Game Theory.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘STUDENTEN
ZIJN
HEEL
ERG LIEF’
Studenten missen veroveringsdrang, vindt Freek de Jonge. De Maagdenhuisbezetting
vond de cabaretier daarom ‘wat mager’. Zijn maatschappelijke betrokkenheid steekt
hij ook als UvA-eredocent niet onder stoelen of banken. ‘De diepte, hè, de diepte van
de discussie, die mis ik een beetje bij studenten.’

tekst Steffi Weber
foto’s Maartje Geels/HH
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Freek de Jonge MAAKTE ZIJN
TWEE STUDIES AAN DE UVA NOOIT AF
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T

oen Freek de Jonge werd gevraagd als eredocent, wist de
cabaretier meteen wat hem te
doen stond. ‘Je kunt eindeloos veel
recepties aflopen, het glas heffen en
af en toe een lezing houden, maar ik
heb van het begin af aan gedacht:
ik ga er vol voor. Eigenbelang speelt
daarbij een rol: ik wil leren, ik wil studeren, ik wil ervaren en ik wil graag
delen.’
Het afgelopen semester verzorgde
De Jonge, die enige jaren stond ingeschreven als student aan de UvA,
zes colleges aan de
Faculteit der Geesteswetenschappen over
uiteenlopende onderwerpen als secularisatie, medische ethiek
en onderwijs. Op 9
februari begint zijn
nieuwe openbare collegereeks in het Rijksmuseum. Voor
10 euro kunnen geïnteresseerden zich
laten informeren over zeventig jaar
wereldgeschiedenis, gekoppeld aan
het leven van de 71-jarige cabaretier.
Wij spraken De Jonge op de helft
van zijn UvA-honorary fellowship over
het afgelopen jaar, de UvA-student
van nu en de toestand in de wereld.

wel meer met ze willen praten om te
horen wat ze beweegt en wat hun
vragen zijn. En vooral ook om te zien
of ik die vragen kan beantwoorden.’

Waarom heeft u het gevoel dat de
studenten iets aan u zouden kunnen hebben? Onze stagiair van 18
weet niet wie u bent.
‘Dat verbaast me niets. Maar goed,
wat heb ik iemand van 18 te melden?
Ik ben een simpele verbinding tussen
pak ‘m beet 1940 en nu. Voor studenten van nu spelen historische ont-

rondom Zwarte Piet te houden. Dan
krijg je om de zoveel tijd uitbarstingen waarin mensen gewoon hun
gelijk komen halen. Dat zijn problemen die de studenten van nu straks
moeten gaan oplossen.’

U bezocht begin februari de bezetters in het Bungehuis en zei dat u
graag een soort ombudsmanfunctie
zou vervullen. Is dat gebeurd?
‘Nee, ik heb een paar keer mijn diensten aangeboden maar er was helemaal geen leiding dus er is niet veel
van terechtgekomen. Ik
heb nog wel opgetreden in
het bezette Maagdenhuis,
maar daar werd ik ook niet
erg vrolijk van. Ik voelde me
nergens een onderdeel van
en er werd na het optreden
ook niet doorgesproken,
dus op een gegeven moment ging ik maar weer weg.’

‘Er lijkt geen sfeer meer te
zijn op de universiteit’

Wat is leuker, college geven of een
conference houden?
‘Tien jaar geleden had ik natuurlijk
gezegd een conference, maar inmiddels weet ik dat niet meer zo zeker.
Ik vind colleges geven geweldig. Het
houdt me scherp en ik moest voor
het eerst in mijn leven flink studeren.
De collegereeks heet Freek de Leek.
Maar ik wilde me natuurlijk niet als
zodanig presenteren, dus ik deed veel
voorbereidend werk. Dan merk je ook
gelijk hoeveel tijd daar in gaat zitten,
in het voorbereiden van zo’n college.
Het enige wat ik jammer vind is
dat ik voor mijn gevoel te weinig contact had met mijn studenten. Ik had
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wikkelingen geen grote rol meer, het
lijkt alsof men niet meer weet wat er
voor 1960 of 1980 is gebeurd. Nu ben
ik natuurlijk pas in ‘44 geboren, maar
ik weet nog wel veel van de oorlog en
het voorspel. Ik heb de wederopbouw
meegemaakt, de kneuterigheid, de
burgerlijkheid, de enorme benepenheid, de angst voor de buren. En ik
heb de bevrijdende jaren zestig en
zeventig meegemaakt. Ik heb gezien
hoe we van de Koude Oorlog terugkwamen in een soort triomf van het
kapitalisme en ik zie ook hoe we nu
aanlopen tegen de grenzen van onze
superioriteit en vooral ons gevoel van
superioriteit.’

Hoe bedoelt u dat?
‘Superioriteitsgevoel is aan de westerse cultuur inherent. Mannen ten
opzichten van vrouwen, volwassenen ten opzichte van kinderen. We
kunnen niet anders dan neokoloniaal
denken, het kán niet anders. Als we
onszelf niet kunnen veranderen zijn
we gedoemd om conflicten als die

Was u teleurgesteld over de bezetters?
‘Ik vond het wat mager.’

Tijdens uw bezoek in het Bungehuis zei u ook dat de universiteit
niet meer de ‘broedplaats van
ideeën en vrijplaats van gedachten’
is die zij zou moeten zijn.
‘Dat komt voor een groot deel door
de studiedruk. Ik weet niet hoe het
gesteld is met het verenigingsleven,
maar studenten zijn erg naar de
marge gedrongen. Ik hoor ze ook veel
minder terug in het maatschappelijke debat. Er lijkt geen sfeer meer te
zijn op de universiteit. Toen ik hoorde
dat het Bungehuis bezet was dacht
ik ook van: doe wat, verander wat!’

Wat hadden de bezetters volgens u
moeten doen?
‘Ik weet het niet. Het probleem is
dat je niet echt met een oppositie in discussie bent. Je beweging
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implodeert als het ware. Met
Neerlands Hoop hebben we in de
jaren zeventig actie gevoerd tegen
het WK voetbal in Argentinië. Daar
was destijds het dictatoriale regime
van Jorge Videla aan de macht dat
bekend stond om ontvoeringen en
martelingen. We hadden gelijk en
we omringden ons met mensen die
vonden dat we gelijk hadden, maar
je komt nooit écht in debat met de
mensen die vinden dat je geen gelijk
hebt. En waarom niet? Omdat die
alleen maar afwerende argumenten hebben. Ze kunnen
nooit zeggen: “wat jij
zegt is niet waar”. Daar
kan het niet over gaan.
Het gaat hun erom dat
ze zo lang mogelijk de
bestaande machtsverhoudingen in stand
houden, omdat ze niet
anders kunnen.’

luisteren naar de ideeën van anderen
zodat we samen kunnen kijken waar
het ‘m dan in zit.’

U heeft de UvA meegemaakt in de
jaren zestig en ook het afgelopen
jaar. Wat is er veranderd?
‘Daar kan ik niets over zeggen. Ik
heb in drie jaar tijd misschien tien
colleges gevolgd, dus mijn studentschap stelde niet veel voor. In het
Ten Katehuis hing bijvoorbeeld op
een zeker moment een briefje dat er
cabaretiers werden gezocht voor een

Wat vindt u van de studenten van
nu?
‘Het zijn schattige mensen, allemaal
heel erg lief. Ze doen het hartstikke
goed. Maar de diepte, hè, de diepte
van de discussie, die miste ik een bétje. Hoe diep wil je met je eigen leven
gaan, wat is je commitment? Het
waren tweedejaarsstudenten, dus
misschien zijn er nog helemaal niet
aan toe aan die vragen. Ik heb ook
pas halverwege mijn twintigerjaren
daarover nagedacht. Ook door persoonlijke dingen natuurlijk; toen ik 29
was ging er een kind van
mij dood, dat zijn gebeurtenissen waardoor
je enorm gaat, en ook
móét gaan, nadenken.
Toch zat het altijd
ook wel een beetje in
mezelf en ik vraag me
af in hoeverre studenten
daar vandaag nog mee bezig zijn.
Zeker bij geesteswetenschappen
lijkt het me zo’n beetje een eerste
vereiste, dat je nadenkt over wat je
nou eigenlijk wilt doorgronden. Waar
wil je achterkomen? Wat moeten we
verdedigen, maar ook: wat zouden
we moeten veroveren?’

‘Ik was een sukkel,
ik kon helemaal niets’

En dat is bij de UvA nu ook zo?
‘Ja. Voor ons was het destijds heel
simpel: de voetbalbond moest alleen
bellen met andere voetbalbonden
in Europa en zeggen: “Luister, daar
gaan wij toch niet voetballen?” Hoe
makkelijk kun je het maken? En toch
zie je nu ook weer in het eindgevecht
van de Fifa hoe lang het allemaal
duurt. Hoe hardnekkig men nog
blijft drijven op dat kurkje dat steeds
kleiner wordt.
Nu het weer wat rustiger is zou ik
over een manifest gaan nadenken en
zorgen dat je ook dit evalueert. Dat
je zegt van: wat is nou eigenlijk het
doel? Want dat is zeker voor het grote publiek niet duidelijk. Wat willen
we nou, wie dwarsboomt dat en met
welke redenen?’

nieuw te vormen cabaretgroep. Maar
dat briefje heb ik nooit gezien. Had
ik het wél gezien dan was ik gewoon
in Don Quishocking terechtgekomen.
Dat was dus mijn verhouding tot de
universiteit, ik had er eigenlijk heel
weinig mee. In die tijd was ik vooral
bezig met mijn carrière.’

FREEK DE LEEK
Na zijn collegereeks voor UvA-studenten doceert De Jonge van februari tot april voor een breder publiek. In het Auditorium van het Rijksmuseum koppelt hij in vijf series à vier colleges de wereldgeschiedenis
van de afgelopen zeventig jaar aan zijn persoonlijke ervaringen.

Heeft u daar een idee over?

Daarvoor heeft hij zijn leven in vijf tijdvakken verdeeld:
9 -12 februari: 1944 – 1956, Van D-Day tot de Hongaarse Opstand
23 – 26 februari: 1957 – 1967, Van Laika tot Phil Bloom
8 – 11 maart: 1968-1979, Van Bram tot Breuk
22 – 30 maart: 1980 – 1999, Van Komiek tot Tragiek
5 – 8 april: 2000 – 2016, Van Conference tot College

‘Daar zou ik dus graag over meepraten. Het is niet zo dat ik boordevol
ideeën daarover zit, maar ik wil wel

De colleges duren van 10.30 tot 12.30 uur en kosten 10 euro per stuk.
Een passe-partout is 150 euro.
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Creating tomorrow
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FREEK DE
JONGE
30 augustus 1944 geboren in
Westernieland
Jaren zestig Studie culturele antropologie en Nederlands, beide
niet afgerond
1968 Oprichting cabaretgroep
Neerlands Hoop In Bange Dagen
met Bram Vermeulen
1977 Neerlands Hoop zet boycotactie op tegen het WK voetbal
van 1978 in Argentinië, waar op
dat moment het dictatoriale
regime van president Jorge Videla
aan de macht is en op grote
schaal mensenrechten worden
geschonden.

En dat mist u?
‘Ja.’

Heeft u het gevoel dat er aan de
UvA iets gaat veranderen na dit
jaar?
[Schudt het hoofd] ‘Ik vestig mijn
hoop op het klimaatverdrag van
Parijs; dat gaat echt verandering
veroorzaken. Er komt een verschuiving van middelen die zal zorgen
voor een verandering van mentaliteit
en voor de opkomst van de vrije
geest. Er zal heel veel beroep gedaan
worden op mensen die onafhankelijk en vrij kunnen denken. Dan is er
behoefte aan mensen die de nieuwe
situatie kunnen beheersen, vanuit
een filosofie en vanuit een vrij denken
waardoor er weer nieuwe structuren
kunnen ontstaan.’

In hoeverre gaan wij dat aan de
UvA merken?
‘Ik hoop dat de UvA daar klaar voor
is. Ik denk dat bijvoorbeeld de universiteit van Wageningen op dat gebied
al behoorlijk goed mee zou kunnen,
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1979 Neerlands Hoop gaat uit
elkaar
1980 Eerste solovoorstelling (van
ruim vijftig): De Komiek
2004 Reist naar Irak en treedt daar
op voor Nederlandse militairen
2005 Krijgt Groenman-taalprijs
voor ‘goed en creatief gebruik’
van de Nederlandse taal
2012 VPRO zendt De Jonges
nieuwjaarconference Lone Wolf uit
2014: Wordt honorary fellow van
de Faculteit der Geesteswetenschappen
2015/16 Collegereeks Freek de
Leek waarin hij vanuit de geesteswetenschappen samen met andere disciplines ‘grote vraagstukken’
behandelt.
Naast zijn werk als cabaretier
schreef De Jonge negen romans
en had hij tussen 1997 en 2000
een dagelijkse column in Het
Parool. Verder speelde hij onder
meer in films en trad hij op met de
popgroep Nits.

die zijn daar veel sneller bij. Daarom is het juist van eminent belang
dat de geesteswetenschappen aan
de UvA zich realiseren wat er gaat
gebeuren en daarop inspelen.’

We hebben het nu over energietransitie?
‘Niet alleen energie, alles! Ik denk dat
onze hele houding ten opzichte van
de aarde verandert. Wat vroeger God
was, dat gaat de aarde worden. Dat
lijkt me ook heel noodzakelijk.’

Als u één ding zou mogen veranderen aan de UvA, wat zou het dan
zijn?
‘Dan zou ik de studenten één jaar
erbij willen geven. Om te beginnen.
Ik denk dat tijd een van dé dingen
is. De één zal dat jaar verlummelen, wat op zich ook niet erg is, een
ander zal zich misschien inzetten
voor vrijwilligerswerk, dat maakt
niet zo veel uit. Kijk, hoewel ik amper
colleges volgde heb ik toch binnen de
universiteit – binnen dat systeem van
toen – de kans gekregen om me te
ontwikkelen. Al heb ik dan academisch gezien heel weinig meegenomen, ik heb toch heel veel gehad aan
het milieu, de studentenvereniging
en het studentenleven. Als ik naar de
toneelschool gegaan was, dat was
voor mij niet goed geweest.’

Waarom niet?
‘Dan was ik in een wereld terechtgekomen die mij zodanig gevormd zou
hebben dat mijn oorspronkelijkheid,
mijn authenticiteit, niet zo zou hebben kunnen aanspreken. Want zodra
je naar de toneelschool gaat, word je
een acteur. Nu kwam ik als mislukte student op dat toneel te staan.
Ik was een sukkel, ik kon helemaal
niets, maar dat was nou juist zo leuk.
En door het op mijn eigen manier te
verbeteren en te ontwikkelen ben ik
geworden wie ik ben.’ ↙
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Transpiratie, inspiratie
tekst Daniël Rommens foto Mark Knight

Er is niets zo dynamisch als het fotograferen van sport; een dankbaar onderwerp.
Gemakkelijk dus om daar een toffe plaat van te maken, zou je zeggen. De inzendingen van
de USC Fotowedstrijd lieten zien dat maar een enkeling de essentie van de sport pakkend
vast weet te leggen. De jury beloonde deze foto van Amolf-onderzoeker Mark Knight met
de hoofdprijs: een jaar lang gratis sporten. De jury: ‘De foto van Mark Knight, genomen
tijdens een streetbasketballtoernooi in Brussel, vertelt ons een verhaal. De concentratie in
de ogen van de man met de bal, linksachter iemand die zweet van zijn voorhoofd veegt.
Het lijkt op een kort rustmoment in een spel, dat fysiek zwaar moet zijn.’ ↙

Folia 15_1602_#3.indd 25

11-01-16 18:06

26

Wetenschap

FOLIA 15

Hallo!

Is daar iemand?
De laatste jaren worden dankzij betere telescopen en slimmere satellieten
honderden nieuwe planeten per jaar gevonden. Het topje van de ijsberg, volgens
onderzoeker Lucas Ellerbroek. Dat er leven mogelijk is op andere planeten staat
inmiddels vast. En dat rechtvaardigt een wetenschappelijke herziening van de
vraag die aardbewoners al eeuwen in zijn greep houdt: Zijn we alleen?
tekst Joris Janssen
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I

s er leven op andere plekken dan de aarde? Of is onze planeet een oase, wemelend van het leven, in een verder kaal
en verlaten universum? Om daarachter te komen, speuren
onderzoekers het heelal af naar planeten waar de omstandigheden precies goed zijn voor het ontstaan van leven. De afgelopen
jaren is dit speurwerk in een stroomversnelling gekomen.
Met betere telescopen en slimmere satellieten vinden we
steeds meer veelbelovende nieuwe werelden. Lucas Ellerbroek
promoveerde aan de UvA in de sterrenkunde en schreef het
boek Planetenjagers over de geschiedenis van de zoektocht naar
planeten. Een zoektocht die antwoord moet geven op de meest
tot de verbeelding sprekende vraag die er is: zijn we alleen?
Het idee voor een boek over de jacht op planeten ontstond
toen Ellerbroek tijdens zijn promotie onderzoek deed met een
grote telescoop in de Atacamawoestijn van Chili. Met deze
telescoop, die heel toepasselijk Very Large Telescope
(VLT) heet, bestudeerde
hij de eerste levensfase van
pasgeboren sterren. Daar in
die Chileense woestijn werd
hij aangestoken door het
planetenvirus. ‘Zelf deed
ik onderzoek naar sterren, maar andere onderzoekers waren
op zoek naar planeten. Ik kreeg het gevoel dat zij met iets heel
groots bezig waren,’ zegt Ellerbroek.
In 2009, kort voordat Ellerbroek naar Chili was afgereisd,
had de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa de eerste sa-
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telliet ooit gelanceerd die speciaal was ontworpen om planeten
te zoeken: ruimtetelescoop Kepler. Op het moment dat Ellerbroek in Chili aan het werk was, kwamen de eerste resultaten
van deze missie naar buiten. Binnen de kortste keren regende
het nieuwe planeten. De collega’s van Ellerbroek gebruikten de
VLT om de vondsten van ruimtetelescoop Kepler te checken.
‘Ineens was ik deelgenoot van een heel grote ontwikkeling,’
zegt Ellerbroek. ‘Na mijn promotie ben ik daar een boek over
gaan schrijven. Om er zo op mijn manier een klein steentje aan
bij te dragen.’

Niet sexy
‘Men had al in de zestiende eeuw het idee van “het zal er
wel zijn”, maar er waren nog geen goede methoden om het
te vinden,’ zo beschrijft Ellerbroek de kijk in die tijd op
buitenaards leven. Bovendien
werden andere wetenschappelijke vragen lange tijd veel
belangrijker geacht. Aan het
begin van de twintigste eeuw
werden ontdekkingen gedaan
zoals de relativiteitstheorie
van Einstein en de kwantummechanica – de een op de grote schaal van het universum, de
andere op de kleine schaal van atomen. Verre planeten en het
leven dat zich daarop misschien bevindt, waren daardoor lang
geen sexy onderzoeksonderwerp, volgens Ellerbroek. ‘Waar
bestaat materie uit? Hoe groot en oud is het heelal? Dat waren

‘Ik denk dat onze
definitie van leven vrij
beperkt is’

PL ANETEN VINDEN
Er zijn op dit moment twee belangrijke methoden
waarmee planeten worden gevonden. De eerste
methode werkt alleen voor planeten die vanuit de
aarde gezien voor hun eigen ster langs bewegen.
Net zoals bij een zonsverduistering de maan het
licht van de zon blokkeert, zorgt een planeet die
langs een andere ster schuift ook voor een dipje in
de hoeveelheid sterlicht dat de aarde bereikt. De
mate waarin het sterlicht wordt geblokkeerd, de
duur van het dipje en om de hoeveel tijd zo’n dipje
voorkomt, geeft onder meer informatie over de
grootte van de planeet en zijn afstand tot de ster.
Deze methode heet de transitmethode.
De tweede methode maakt gebruik van een
principe dat lijkt op wat er gebeurt wanneer een
ambulance langs je heen scheurt. Komt de wagen
op je af dan klinkt de sirene hoger, rijdt-ie van je
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weg dan klinkt de sirene lager. Dit komt doordat
de geluidsgolven de ene keer in elkaar worden
gedrukt en de andere keer worden uitgerekt. Met
licht werkt dit min of meer op dezelfde manier. Het
witte licht van een ster bestaat eigenlijk uit alle
kleuren van de regenboog. Lichtgolven die in elkaar
worden gedrukt zijn iets blauwer, lichtgolven die
worden uitgerekt zijn iets roder. Een planeet die
om een ster draait, rukt een beetje aan zijn ster.
De ster gaat daardoor wiebelen en beweegt de ene
keer iets meer naar de aarde toe en de andere keer
iets meer van de aarde af. De ster lijkt daardoor
op het ene moment wat blauwer en op het andere
moment wat roder. Het patroon waarmee dit gebeurt, zegt iets over hoever de planeet van zijn ster
staat en welke massa hij heeft. Deze methode heet
de dopplermethode.
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de belangrijke vragen. Die gingen het hele heelal aan.’
Het omslagpunt kwam eind jaren tachtig, toen krachtiger
telescopen verschenen die gevoelig genoeg waren om de kleine
invloed van planeten op sterren te meten. ‘Dat is de doorbraak
geweest,’ zegt Ellerbroek. Met de nieuwe generatie telescopen
en lichtmeters kon worden bepaald wanneer een planeet voor

DE VORMING
Eind vorig jaar hebben de UvA, VU en SRON een
project opgestart om gezamenlijk op zoek te
gaan naar plekken buiten het zonnestelsel waar
leven kan voorkomen. Het project is getiteld ‘Are
we alone?’ en brengt onderzoekers uit verschillende vakgebieden bij elkaar, waaronder de
sterrenkunde, geologie, scheikunde en biologie.
‘Je kunt deze vraag alleen beantwoorden
door de krachten van verschillende wetenschappelijke disciplines te bundelen,’
aldus initiatiefnemer Carsten Dominik
die als sterrenkundige verbonden is aan
het Anton Pannekoek Instituut van
de UvA. Zelf brengt hij als onderzoeker sterrenkundige kennis in. Met
zijn onderzoeksgroep onderzoekt
Dominik namelijk op welke manier
planeten zich vormen en wat dat
zegt over hun samenstelling.
‘Wij onderzoeken de schijven rondom nieuwe, jonge sterren waaruit
planeten ontstaan. Planetenstelsels
kunnen er heel verschillend uitzien. We
proberen in een vroeg stadium te herkennen
hoe een stelsel eruit komt te zien en wat voor
gevolgen dat heeft voor de chemische samenstelling van de planeten. Voor het vinden
van leven moet je zoeken naar planeten met
bepaalde eigenschappen, zoals de aanwezigheid van vloeibaar water. Als we begrijpen hoe
planetenstelsels precies ontstaan, dan weten we
beter op welke plekken we naar leven moeten
zoeken.’
Are we alone? ‘Hier kan ik alleen een gevoelsantwoord op geven. En mijn gevoel zegt dat er een
enorme hoeveelheid planeten is waar ooit leven
is ontstaan – in ieder geval op bacterieel niveau.
Op hoeveel planeten de ontwikkeling verder is
gegaan en complex leven is ontstaan, dat
durf ik niet te zeggen.’
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een ster langs beweegt. En met een spectrograaf konden de
kleuren van sterlicht steeds nauwkeuriger worden geanalyseerd. Hiermee kun je bepalen waar een ster uit bestaat en
hoe hij beweegt – bijvoorbeeld als gevolg van een planeet die
eromheen draait. Na het beschikbaar komen van deze twee
technieken, de transitmethode en de dopplermethode (zie
kader), kon de jacht op planeten definitief worden geopend.

Neef van de aarde
Tot aan de lancering van de Keplertelescoop bleef het aantal
planeetontdekkingen beperkt tot maximaal enkele tientallen
per jaar. Maar in de vier jaar na 2009 waarin
Kepler op volle kracht kon speuren, vond
de telescoop meer dan duizend planeten.
En van zo’n drieduizend andere wordt op
dit moment nog onderzocht of het ook
daadwerkelijk planeten zijn. Door al deze
ontdekkingen zijn we in korte tijd
veel te weten gekomen over die
werelden rond andere sterren,
die tegendraadse wetenschappers al in de zestiende
eeuw al voorspelden. ‘We
weten nu dat het zonnestelsel totaal geen
blauwdruk is
voor andere
planetenstelsels,’ zegt Ellerbroek. ‘Bij
ons staan kleine, rotsachtige planeten dicht bij de zon
en grote, gasachtige planeten
verder weg. Dit kan ook helemaal omgedraaid, zo blijkt. Ook
weten we nu dat de meeste sterren minstens één planeet hebben.
Er zijn dus meer planeten dan
sterren in het heelal.’
Ook is er een geheel nieuw
soort planeet ontdekt: de superaarde. Een planeet die groter
is dan de aarde en kleiner dan
Neptunus. In het zonnestelsel
komt zo’n planeet niet voor.
‘Deze hebben het beste van
twee werelden,’ zegt Ellerbroek. ‘Het kunnen rots- of
oceaanplaneten zijn, waardoor er misschien leven
mogelijk is. En door hun
omvang zijn ze makkelijker te vinden dan
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planeten zoals de aarde.’ Een van deze superaardes werd vorig
jaar door Nasa gepresenteerd als de grotere, oudere neef van de
aarde. Kepler-452b draait om een ster die lijkt op de zon, doet
dit op ongeveer dezelfde afstand van zijn ster als de aarde doet,
een jaar duurt er 385 dagen en hij heeft een omvang van
slechts 1,6 keer die van de aarde. Het vinden
van een broertje of zusje, in plaats van een
neef, lijkt een kwestie van tijd.
Zo’n broertje of zusje van de aarde moet een
slag kleiner zijn dan Kepler-452b. Dat is belangrijk,
omdat dat de kans groter maakt dat die planeet een atmosfeer
heeft zoals de aarde. Door hun kleinere afmetingen zijn ze
alleen wel moeilijker te vinden. ‘Maar we weten dat er veel van
moeten zijn,’ zegt Ellerbroek. ‘We weten alleen nog niet hoe
groot de ijsberg is die schuilgaat onder het topje van de planeten die we tot nu toe hebben gevonden. Inmiddels is in ieder
geval duidelijk dat kleine planeten talrijker zijn dan gasreuzen.
De vondst van Kepler-452b is er een bewijs van dat we ook die
kunnen vinden.’
Naarmate we steeds meer planeten vinden waarop leven
mogelijk kan zijn, doemt een volgende vraag op. Hoe stel je
vast of daar dan werkelijk iets leeft? In een samenwerkingsverband getiteld ‘Are we alone?’ bundelen de UvA, VU en het
Nederlandse Instituut voor Ruimteonderzoek SRON hun
krachten om hier oplossingen voor te vinden. Zulk onderzoek
levert waarschijnlijk niet van vandaag op morgen een definitief
antwoord op.
Voor de korte termijn zet Ellerbroek daarom zijn geld in op
het vinden van buitenaards leven bínnen het zonnestelsel. Er
staat veelbelovend onderzoek op stapel naar twee manen van
Jupiter en Saturnus, Europa en Enceladus, die waarschijnlijk

‘Ik acht de kans dat er
intelligent leven is honderd
procent’
een enorme oceaan verbergen onder een kilometers dikke ijslaag. En waar water is, daar is mogelijk leven. In 2022 lanceert
de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een ruimtevaartuig
dat hiervoor aanwijzingen hoopt te vinden. ‘Er kunnen bijvoorbeeld aminozuren worden gevonden,’ zegt Ellerbroek. ‘De aanwezigheid van deze bouwstenen van het leven kan betekenen
dat er onder dat ijs leefbare omstandigheden zijn.’

Definitie van leven
Ook van een andere missie verwacht Ellerbroek veel. Eind 2014
zette ESA een lander neer op 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko,
een komeet zo oud als het zonnestelsel, met het uiterlijk van
een badeend. Veel van de informatie die daar is verzameld,
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DE ATMOSFEER
Een van de meest veelbelovende manieren om
aan een planeet van afstand te kunnen herkennen of er leven is, is het bekijken van de
samenstelling van zijn atmosfeer. Sterrenkundige
Jean-Michel Désert, net als Carsten Dominik
verbonden aan het Anton Pannekoek Instituut
van de UvA, onderzoekt deze buitenaardse atmosferen.
‘Wij kijken naar planeten die vanuit het perspectief van de aarde voor hun ster langs bewegen.
Een beetje van het licht van de ster beweegt
eerst door de atmosfeer van die planeet, voordat
het de aarde bereikt. Daardoor vinden we in dit
licht aanwijzingen over de samenstelling van
die atmosfeer. In de atmosfeer van de aarde zit
bijvoorbeeld moleculair zuurstof. Dat zit daar
omdat er op aarde leven is. De aanwezigheid
van zuurstof en andere specifieke moleculen
kan betekenen dat er biologische processen aan
de gang zijn. Om te kunnen zeggen dat je leven
hebt gevonden, heb je ook kennis uit de andere
vakgebieden zoals scheikunde en biologie nodig.’
Are we alone? ‘Aan de ene kant blijkt de natuur
heel goed te zijn in het vormen van planeten. Die
diversiteit is een goed teken voor het bestaan
van bewoonbare planeten. Aan de andere kant
ziet het ernaar uit dat het zonnestelsel met de
aarde een uitzondering is. Op de meeste andere
plekken is het zo onrustig dat leven er veel moeilijker kan ontstaan.’
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DE SCHEIKUNDIGE BASIS
Wie leven wil vinden op andere planeten, moet
eerst weten onder welke omstandigheden leven kan
ontstaan en hoe dat leven dan te herkennen is. Theoretisch scheikundige Matthias Bickelhaupt van de
VU onderzoekt deze randvoorwaarden voor leven.
‘Met mijn onderzoeksgroep bekijk ik hoe atomaire
en moleculaire processen die op aarde voor leven
zorgen, falen in andere omstandigheden. We
bootsen deze processen na in computers en kijken
naar manieren waarop bij andere temperaturen,
beschikbare bouwstenen of een ander medium dan
water, toch levensachtige structuren of reacties
mogelijk zijn. Met behulp van modellen bekijken we
bijvoorbeeld waarom DNA repliceert, waarom eiwitten werken en waarom dit onder
niet-aardse omstandigheden misgaat.
Buiten de aarde zijn er misschien andere
processen die onder andere omstandigheden een
vergelijkbare rol vervullen. Op aarde is al het leven
gebaseerd op koolstof, maar je kunt ook
kijken naar andere opties.’
Are we alone? ‘Op grond van de immense
grootte van het universum, de ongelooflijke leeftijd ervan en het feit dat er
zoveel gebieden zijn met min of meer geschikte omstandigheden lijkt het mij – als
geïnteresseerde leek, want op dit moment
is er niemand die er genoeg van afweet –
onwaarschijnlijk dat het leven maar één keer
is ontstaan.’

moet nog naar buiten komen. Van die missie kunnen we nog
informatie krijgen over de omstandigheden in het vroege
zonnestelsel, toen het leven op aarde ontstond, en wellicht
zelfs waar het leven op aarde vandaan komt. ‘Als je die vragen
beantwoordt, dan heb je in een klap ook antwoord op de vraag
of er op andere plekken in het zonnestelsel ook leven kan zijn,’
zegt Ellerbroek.
De hamvraag ‘zijn we alleen?’ kan niemand op dit moment
beantwoorden. Maar naarmate we meer kennis verzamelen,
kunnen we er wel beter onderbouwd over filosoferen. Ellerbroek zou het maar moeilijk kunnen geloven als we alleen
zijn. ‘Op aarde zie je hoe divers het leven is en hoe snel het is
ontstaan nadat de omstandigheden dat toelieten. Ik denk dat
onze
definitie van leven vrij beperkt is. Er moet elders
in het heelal bijna wel op zijn minst
een microbe zijn die een beetje lijkt
op wat wij hier hebben.’
Wat het vinden van intelligent
leven betreft, is Ellerbroek
vooralsnog wat minder
optimistisch. ‘Dit leven
moet dan met ons communiceren met bijvoorbeeld
radioschotels. Het moet
ontzettend op ons lijken,
wil dat echt gebeuren. En
wat bedoelen we eigenlijk
met intelligent leven? Dolfijnen zijn ook intelligent. Maar als
die ons ooit iets duidelijk willen
maken, dan verstaan we ze ook
niet. Er moeten heel veel wijzertjes de goede kant op staan.
Maar ja, zeg nooit nooit.’ ↙

PLANTEN EN BACTERIËN HERKENNEN
Behalve door het kijken naar de atmosfeer van een planeet zou je leven ook kunnen herkennen aan het licht dat
van het oppervlak van een planeet afkaatst. Bioloog Lucas Patty van de VU kijkt voor zijn promotieonderzoek
naar de vingerafdruk die planten en bacteriën achterlaten in dit gereflecteerde licht. Als planten en bacteriën
zonlicht ontvangen, dan absorberen ze daar een beetje van om energie te maken. In het licht dat van ze afkaatst, ontbreekt daardoor dat specifieke gedeelte van het zonlicht. Bovendien hebben de gereflecteerde golven
een specifieke vorm, zogeheten circulaire polarisatie, die karakteristiek is voor leven. Omdat we alleen het leven
op aarde kennen, kunnen we de vingerafdruk van aardse planten en bacteriën als voorbeeld gebruiken.’
Are we alone? ‘Op aarde is het leven enorm snel tot stand gekomen. Vanaf het moment dat de oceanen ook
maar een beetje waren afgekoeld, ontstond leven. Er zijn sowieso planeten die de juiste omstandigheden hebben. Ik denk dat het vrijwel onmogelijk is dat daar niets is. Ik denk dat we in eerste instantie vooral bacterieel
leven moeten verwachten. Desalniettemin acht ik de kans honderd procent dat er elders intelligent leven is. De
vraag is eerder ‘hoe gaan we het detecteren?”
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ASIS
AYNAN
Restaurant Toscana
A

lles gaat over en wordt in het gunstigste geval herinnering; een
aandenken uit een vervlogen tijd. Zoals het restaurant Toscana op
de Haarlemmerstraat. Iedere keer dat ik er de afgelopen weken langskwam, was het donker binnen.
Afgelopen zaterdag plaatste ik de zijkanten van mijn handen, waar ik
mijn gezicht tegen drukte, op de ruit van de eetgelegenheid. Mijn zicht
werd ontvangen door een leeg restaurant.
Ik toetste op mijn telefoon de naam van het etablissement en ‘faillissement’ in. Op een website las ik dat er half november gerechtelijk
beslag was gelegd.
Ik keek weer door het raam naar binnen.
De eerste keer dat ik hier at, was tijdens de introductieweek van de
studentenvereniging Cyclades. Tijdens het snijden van mijn pizza was ik
bang dat iemand zou zien dat ik niet met mes en vork overweg kon, omdat ik mijn hele leven met mijn handen had gegeten. Bij het afrekenen
liet ik mijn ov-jaarkaart zien, die goed was voor 10 procent korting.
Aan een lange tafel met borden penne of spaghetti vierde ik er met
familie en vrienden mijn 22e verjaring. Niet eerder had ik mijn verjaardag gevierd.
Tien jaar geleden betrok ik een appartement om de hoek bij Toscana en kwam vaak in het restaurant. Door de vele pizza’s
kreeg ik door hoe ze de bodem
zoet en luchtig kregen: er
werd bakpoeder en boter aan
het deeg toegevoegd.
Aan het ene tafeltje heb
ik een boek bedacht, aan het
andere heb ruziegemaakt, gedatet, gemijmerd en at ik voor
het eerst mosselen in een saus
van pomodoro, koriander en pepers.
Op luie zondagen hoopte ik dat de lachgrage antropologe in opleiding met parels van ogen de afhaalbestelling bij mij opnam. Tijdens het
wachten bladerde ik in een van de drie dagbladen, die krantenbezorgers
clandestien bezorgden in ruil voor een maandelijkse hap. Het wachten
op eten is nu voorbij.
Alles gaat over. ↙

Tijdens het snijden van mijn
pizza was ik bang dat iemand
zou zien dat ik niet met mes
en vork overweg kon
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tekst Maaike Kooijman

Dossier

Foto’s Maaike Kooijman, Ka Wing Falkena

Bierpongen
en netwerken
Een combinatie van studie en gezelligheid: dat is de kracht van een studievereniging. Maar
om er nu acht tegelijk op te richten binnen één domein? Toch gebeurde het: het Domein
Economie & Management (DEM) van de HvA is vorig jaar behoorlijk wat verenigingen
rijker geworden. Bijna elke studie binnen het domein heeft er een.

Interns Day bij SSIBS
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p de achterste rij klinkt een verzuchting over de regen,
verder is het muisstil. Het klaslokaal zit met dertig
mensen propvol – ‘maar bij de vorige presentatie waren
nog meer mensen,’ zegt SSIBS-vicevoorzitter Momchil Nasvasdi (22) trots. Voor de klas staan Vivian Reichgelt, student Public
Administration & Organization Science aan de VU, en Sander
Peels, student van de master Economics aan Tilburg University.
Zij zijn gevraagd om te komen vertellen over hun stage bij ING
aan een aantal leden van SSIBS, ‘Student Society of the International Business School’ (HvA).
We zijn bij Interns Day, een evenement dat SSBIS, een van
de gloednieuwe studieverenigingen die dit jaar bij DEM zijn
opgericht, voor haar leden organiseert.

Jobflirt
DEM telde voorheen drie verenigingen, waarvan er niet één
erkend was. Nu zijn dat er zeven, waarvan zes erkend. Om als
nieuwe vereniging erkend te worden, moet een studievereniging
vijftig potentiële leden hebben, een driekoppig bestuur, een
uitgebreid beleidsplan en een positief advies van de opleidingsmanager en domeinvoorzitter. Bovendien moet ze ze zich
inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
De HvA stelt in ruil daarvoor verschillende faciliteiten
beschikbaar voor erkende verenigingen. Bestuursleden krijgen
bijvoorbeeld een beurs (250 euro per maand) en faciliteiten
als een vergaderruimte en de mogelijkheid om te printen.
Sommige domeinen, zoals DEM, stellen ook een budget per
lid beschikbaar, maar dat is niet overal zo. Elke twee jaar moet
een vereniging her-erkend worden. In totaal kent de HvA nu
zestien – en binnenkort negentien – erkende studieverenigingen. Dat aantal is in korte tijd sterk gegroeid; twee jaar
geleden waren het er nog vier. Volgens Dienst Studentenzaken komt dat simpelweg doordat de verenigingen toen geen
aanvraag tot erkenning deden. Erg goed verspreid zijn de verenigingen nu nog niet: DEM heeft er zes, Domein Onderwijs
& Opvoeding nul.
Nasvasdi legt uit dat SSBIS speciaal is opgericht voor
internationale studenten. Alleen al in het groepje actiefste leden
– waaronder het bestuur – zitten mensen uit onder meer Nepal,
Kazachstan, Bulgarije en Rusland. ‘Maar Nederlandse studenten zijn uiteraard ook welkom,’ voegt hij er snel aan toe.
Op de vraag wie er bij ING zou willen werken, klinkt er
wat instemmend gemompel en geknik. Onder anderen door de
Roemeense Ana-Maria Strachina (19), eerstejaars student International Business & Management Studies. ‘Er zijn een heleboel
kansen als het om een carrière gaat, en ik wil er zoveel mogelijk
pakken. Daarom ben ik lid geworden van de studievereniging,’
vertelt ze. Het is haar eerste event, maar ze is van plan ook naar
volgende activiteiten te gaan. ‘Ik ben nu net nieuw. Als ik een
paar maanden lid ben heeft het vast nog veel meer voordelen.’
Het publiek van vandaag is half Nederlands, half buitenlands. Welke nationaliteit ook, iedereen let aandachtig op.
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ALS JE HET DOET,
MOET JE HET GOED DOEN

SSIBS en Marco zijn twee van de vijf nieuwe studieverenigingen binnen Domein Economie & Management van de
HvA – twee bestonden er al. Toeval? Waarschijnlijk niet.
Rector Huib de Jong zei bij de opening van de HvA dit
jaar al dat hij wilde investeren in studieverenigingen om
studenten en docenten ‘dichter bij elkaar te brengen’.
Ook in het instellingsplan 2015-2020 wordt een ‘HvA-gemeenschap’ als ‘strategisch thema’ genoemd. Daarom
worden studenten actief geholpen om initiatief te nemen een vereniging op te richten. Het plan is om dat ook
bij andere domeinen te gaan doen.
De domeinvoorzitter van DEM, Willem Baumfalk, is druk
bezig met de verenigingen. Om de verenigingen op te
zetten is zelfs een communicatiespecialist ingehuurd,
Marlous Nooi. Zij helpt de besturen met het opzetten
van een studievereniging en het krijgen van erkenning. Bovendien wil ze de besturen graag met elkaar in
contact brengen. ‘Ik denk dat ze veel van elkaar kunnen
leren. Ze hebben immers hetzelfde doel,’ legt Nooi uit.
Hoewel zij opdracht heeft gekregen om studieverenigingen te begeleiden, benadrukt ze dat ze merkte dat er
ook al wel behoefte aan was. ‘Dat heeft een beetje met
de tijdgeest te maken,’ denkt ze zelf. ‘Als je actief bent
in zo’n vereniging, heb je bijvoorbeeld ook meer kans op
een baan.’
‘Studieverenigingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit
van je tijd bij de HvA,’ legt Willem Baumfalk uit. ‘En dat
is belangrijk voor het verhogen van student engagement, waar we nu mee bezig zijn.’ Hij is daarover intern
in gesprek gegaan en heeft vervolgens studenten laten
zoeken die het leuk vonden om een vereniging op te
zetten. ‘En als je het doet, moet je het goed doen. Dus
heeft nu elke opleiding een studievereniging. DEM telt
bijna veertienduizend studenten, dus dan mag je er ook
wel een paar hebben.’ Hij doet het voor de studenten,
zegt hij. Want: ‘Als de studenten er iets aan hebben,
heeft de HvA er ook iets aan. Studieverenigingen kunnen
bijvoorbeeld ook nuttig zijn voor het studiesucces én het
alumnibeleid.’
Desondanks roept de quiz weinig reacties op. Pas als het woord
‘jobflirt’ in beeld komt, komt iedereen weer tot leven. ‘Mogen
ze daten bij ING?’ vraagt iemand. ‘Ook met iemand van ABN
Amro?’
Als er stagetips worden geven, worden ook de notitieboekjes
op tafel in gebruik genomen. Reichgelt en Peels drukken de
studenten op het hart dat je altijd jezelf moet zijn. Maar ook dat
je bij je stagegesprek goed op de hoogte moet zijn van relevant
nieuws. ‘Het moet niet overkomen alsof je alleen maar stage
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wilt lopen omdat dat toevallig moet, je moet ook je persoonlijke
interesse laten zien,’ vertelt Peels. Tot slot moet je tijdens je
stage vooral heel veel netwerken. ‘Ik heb nog nooit zo veel koffie
gedronken,’ zegt Reichgelt grinnikend.
Evenementen van een studievereniging dienen niet alleen om
studenten te helpen, maar ook om ze enthousiast te maken
over de vereniging, legt Nasvasdi uit. ‘Eerst wilde ik vooral
heel veel leden werven,’ bekent hij, ‘maar nu focussen we
meer op het organiseren van evenementen, in de hoop dat
de leden dan vanzelf komen. Deze vier jaar zijn de tijd van
je leven. Hier begin je. Het is dus belangrijk dat je mensen
ontmoet aan wie je je hele leven nog wat hebt.’

Bierpongtafel
De tijd van je leven kun je natuurlijk ook op een andere manier
besteden. Met bier, bijvoorbeeld. Dat vloeit dan ook rijkelijk bij
de maandelijkse borrel van Marco. Marco is geen student, maar
de studievereniging van commerciële economie. ‘Marco staat
voor marketingcommunicatie, maar we vinden het ook leuk om
te kunnen zeggen dat we naar Marco gaan, alsof het een persoon
is,’ lacht vicevoorzitter Vernanda Appelman (23).
We zijn in café Amstelhaven, vlakbij de Amstelcampus van
de HvA. Op tafel wordt een schaal bittergarnituur neergezet,
vrijwel direct gevolgd door een tweede. Twee studenten vallen er
direct op aan. In de beschrijving van het Facebook-evenement
stond dat het ‘misschien wel weer uit de hand zou lopen’, maar
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daarvan lijkt nog weinig sprake – afgezien van de barman, die
vol overgave zijn zang- en rapkunsten laat horen.
Er zijn vooralsnog ook maar tien mensen op de borrel
afgekomen. Appelman en penningmeester Lianne Landsman
(21) bespreken waarom het zo rustig is. ‘Ik denk dat we niet twee
dagen achter elkaar iets moeten organiseren,’ concludeert Appelman. ‘Gisteren was er ook al een seminar vocaal leiderschap,
over hoe je je stem op de juiste manier kunt gebruiken om meer
gezag te krijgen. Dat was wél heel leuk.’
Marco-lid Luca Vollenbrock (18) vertelt dat zij niet bij het
seminar aanwezig was. ‘Als je al de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna toch niet naar zo’n seminar gaan luisteren?’ Ze
maakt veel liever haar tegenstanders in aan de bierpongtafel. Af
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en toe klinkt er luid gejoel en omhelzen mensen elkaar. Een meisje zucht diep voor ze het zoveelste bekertje bier achterover giet.
Bierpong is wel een beetje de ‘lijfsport’ van de vereniging.
‘We organiseerden laatst nog een bierpongtoernooi,’ zegt
commissielid Olaf Lemmens (24) met een grijns. ‘Dat was
een enorm succes. Er was zelfs een jury nodig!’ Een van de
commissieleden is tijdens zijn minor bierpongkampioen van
Denemarken geworden. En dat is te zien: het eerste balletje dat
hij mikt, belandt meteen in het bekertje. ‘Als je tegenover hem
staat, heb je een probleem,’ zegt penningmeester Landman.

Bak evaring
Marco bestaat eigenlijk om dezelfde reden als SSIBS, als we
de verschillende bestuursleden mogen geloven; de combinatie
van gezelligheid en netwerken. ‘Bij mijn vorige opleiding was
iedereen lid van de studievereniging,’ vertelt Lemmens. ‘Maar
toen ik hier kwam, was er nog helemaal niets, hoewel er toch
zo’n duizend studenten zijn. Commerciële economie is een heel

DE ZEVEN VAN DEM
SSIBS – INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

De studentenvereniging voor internationale studenten
van de International Business School – waar ook Nederlandse studenten welkom zijn. Organiseert verschillende
soorten evenementen. Sinds 1 januari is ook Babylonix, de
vereniging voor exchangestudenten die al een aantal jaar
bestond, opgegaan in SSIBS.
Aantal leden: 70, Contributie per jaar: € 10,-

MARCO – COMMERCIËLE ECONOMIE

Heeft een nieuw systeem van contributie uitgevonden:
als je je meteen inschrijft voor meerdere jaren, krijg je
korting. Verwacht heel veel bierpong, maar ook workshops.
Aantal leden: 60 Contributie per jaar: € 14,99 voor huidige leden, € 19,99 voor nieuwe leden (voor 1 jaar)

TRIPLE TAX – FISCAAL RECHT EN ECONOMIE

‘Als je actief bent in een
vereniging heb je meer kans
op een baan’
grote opleiding, en eigenlijk kent iedereen alleen zijn eigen klas.
Wij willen saamhorigheid creëren. Een soort kruisbestuiving
tussen klassen, zeg maar.’
De bestuursleden geloven dat juist de combinatie van gezelligheid en het opdoen van kennis ervoor zorgt dat de studievereniging iets kan betekenen voor studenten. De meeste van
hen zijn derde- of vierdejaars, een aantal heeft een minor in het
buitenland gedaan. ‘We zijn één bak ervaring voor eerstejaars,’
zegt Appelman. ‘En ze stappen waarschijnlijk gemakkelijker op
ons af, in informele situaties, dan op leraren van school.’

Alles draait om bier
Bij de bierpongtafel breekt wat onenigheid uit. ‘Hé, die was
sowieso in!’ roept iemand. En vijf minuten later: ‘Je mag je
elleboog niet boven de tafel houden, hè.’
Zelfs de andere cafégasten gaan zich ermee bemoeien: een
onbekende blonde vrouw komt aan de tafel staan en moedigt
het ene team aan. Ze lacht vrolijk met de studenten mee als
het balletje in het bekertje belandt. ‘Ik bezwijk onder de druk,’
zucht Khallil Tahri (23). Hij is voor het eerst bij een borrel van
Marco; hij is uitgenodigd door een vriend die in het bestuur
zit. Lid is hij nog niet, maar hij wordt het waarschijnlijk wel.
‘Het zijn gezellige mensen, en als ze bier op hebben zijn ze
nog gezelliger. Alles draait om bier.’ Hij zou geen lid worden
voor de workshops. ‘Daar volg ik er al genoeg van in mijn vrije
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De oudste studievereniging binnen het domein: bestaat
al sinds 2007. Heeft meerdere sponsoren, waaronder de
Belastingdienst. Op de agenda: borrels, maar ook de uitreiking van wettenbundels. Op de site staan niet alleen
activiteiten, maar ook vacatures van sponsors en oude
tentamens.
Aantal leden: 130, Contributie per jaar: € 10,-

EVERYBODY COUNTS – ACCOUNTACY

Is pas net begonnen, maar verdient wat Folia betreft al
wel de prijs voor leukste naam binnen dit rijtje. Nog niet
veel op de agenda, maar belooft in ieder geval een eerste
drankje cadeau bij elke borrel.
Aantal leden: 30, Contributie per jaar: € 10,-

BE ADAM – BEDRIJFSECONOMIE

Bestaat nog niet zo lang, dus heeft ook weinig ervaring
met evenementen. Maar de plannen zijn er: bedrijfsbezoeken, studiereizen en borrels. Gaat bovendien bijles,
stages en samenvattingen aanbieden.
Aantal leden: 35, Contributie per jaar: € 17,50

HAREM – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Oké, HaReM krijgt een goede tweede plaats als het om
namen gaat. Bestaat net als BE Adam en Everybody
Counts sinds dit studiejaar, heeft al wel met andere
verenigingen samen bijvoorbeeld een kerstgala georganiseerd. Ook borrels en eigen ‘college tours’.
Aantal leden: 60, Contributie per jaar: € 10,-

NOSTRO – BEDRIJFSKUNDE MER (NOG NIET ERKEND)

Is nog niet erkend, dus is hard op zoek naar leden.
Organiseert wel voorzichtig al wat activiteiten – onder
andere borrels en bijles.
Aantal leden: 20, Contributie per jaar: € 10,-
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FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR

FLOOR WENST JE EEN HEEL GOED 2016!
GET INTO FABCITY

verbonden aan dit project. Doel is om alle deelnemende stu-

28 januari, 17.30-20.30 uur, begane grond Kohnstammhuis

denten en onderwijsprogramma’s in de gelegenheid te stellen
internationale contacten op te doen, ervaringen over sociale
innovatie en onderwijsvernieuwing te delen en interessante

Kick-off voor studenten en medewerkers van de HvA. Op deze
avond maak je kennis met de FabCity Campus en kun je ervaren op welke manier je zelf bij kunt dragen. Meld je vast aan
via www.hva.nl/fabcity. Wat is FabCity Campus? Tijdens het
Nederlands Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
verrijst op de kop van het Java-eiland de FabCity Campus.
Honderden jonge studenten, professionals en kunstenaars
bouwen hier vanaf april tot juni 2016 een zelfvoorzienende
stad, waarin ze werken, wonen, creëren, optreden, onderzoeken en oplossingen presenteren voor de hedendaagse,
stedelijke vraagstukken. De HvA heeft zich als kernpartner

opdrachten te verwerven.
KICK-OFF HVA DOCENT VAN HET JAAR VERKIEZING
3 februari, 16.30-18.00 uur, tribunes Kohnstammhuis

Ook dit jaar kan je weer op jouw favoriete docent stemmen.
Als start van de verkiezingsperiode organiseert ASVA een mooie
opening. Studenten en docenten worden geïnspireerd om zich
in te zetten voor de verkiezing met verhalen en discussie…
‘Hoe wordt iemand Docent van het Jaar?!’

COLLEGE CAFÉ’S SAVE THE DATE:
11 februari GEORGE VAN HAL: Robots, Aliens en Popcorn
16 februari MIND YOUR SEX - de professional en seksuele diversiteit (CMV)
1 maart SUPER TUESDAY - Verkiezingen VS
15 maart BOEKENWEEK Was ich noch zu sagen hätte

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

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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tijd,’ vindt hij. Hij onderbreekt zijn verhaal even om zijn hoofd
te schudden naar een dansende vriend (‘Hij kan niet zo goed
tegen alcohol’) en vervolgt dan: ‘Ik hoop alleen niet dat het
bezoeken van de borrels als een verplichting gaat voelen.’
Marco bestaat sinds januari vorig jaar, maar wordt sinds dit
schooljaar erkend door de HvA. De vereniging telt nu ongeveer
zestig leden. ‘We zitten dus nog wel in de beginfase,’ vertelt
Lemmens. ‘We zijn nog op zoek naar manieren om leden te
trekken. Vandaag hadden we bijvoorbeeld ook een stickeractie:
we deelden stickers uit, waarmee je vanavond gratis bier kon
krijgen.’ Lianne vult aan: ‘En we geven pennen weg op tentamens. Wil je er één?’

Sinterklaas voor internationals
Terug naar de Interns Day van SSIBS. Deze studievereniging
heeft nu zeventig leden. Ook niet al te veel, maar toch heeft
SSBIS sinds februari al aardig wat evenementen georganiseerd: zo’n drie per maand. Bovendien zijn de bestuursleden
hard bezig om ‘relaties op te bouwen’ met verschillende
bedrijven, zodat ze met hen in de toekomst nog veel meer
evenementen kunnen organiseren voor de hele International
Business School, vertelt Nasvasdi. De ene keer is er een gastcollege, een volgende keer een halloweenfeest. ‘En we hebben
iets met Sinterklaas gedaan – voor internationale studenten.’
De stagedag valt duidelijk in de gastcollege-categorie. De
sprekers vertellen over hun ervaringen bij ING en hoe de
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Bierpongen, de lijfsport van vereniging Marco

sollicitatieprocedure gaat, en over het belang van stage lopen.
Voor hen was het niet verplicht, maar voor de studenten van de
IBS wel. ‘Dat is mooi, want dan raak je tenminste al een beetje
gewend aan dat vroege opstaan,’ zegt spreker Peels.
Als iedereen de zaal uit stroomt, blijft Helena Mesu (31)
zitten voor de volgende presentatie. ‘Afwachtend lid van de studievereniging’, noemt ze zichzelf. ‘Ik weet nog niet of ik lid ga
worden. Ik ben over een half jaar al klaar met mijn studie en ik
weet niet of het dan nog nut heeft. Maar als ze meer van dit soort
events gaan organiseren, word ik misschien wel lid. Ik denk dat
het vooral voor eerstejaarsstudenten heel nuttig kan zijn om
contacten op te doen.’ ↙
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Bij de les
Hoorcollege Introduction
to Linguistics, and English
Linguistics I: Phonetics &
Phonology, and Academic
Skills door Daniel Wiechman,
woensdag 6 januari, 13.00 uur,
Oudemanhuispoort.
Opvallende haarkleuren: 1
Aantal waterflesjes: 7
Laatkomers: 2
Scrabblewoorden: phoneme pair,
phonetic contrast, syntactic forms

tekst en foto’s Fabienne Meijer

‘W

elcome to the second lecture
about phonology. My name is
still Daniel.’ Gesmoord gegrinnik in de
zaal. Het zal het komende anderhalf
uur een van de weinige keren zijn dat
de aanwezige eerstejaarsstudenten
reageren op iets wat docent Wiechman vertelt, want verder blijft het
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over het algemeen muisstil.
Op het moment van binnenkomen
is het echter nog een rumoer van
jewelste. Mensen geven doosjes met
zelfgebakken koekjes door, een meisje
borstelt haar haar. Het is koud in de
ruimte, dus iedereen houdt z’n jas en
sjaal aan en zet dampende koffiebekers op tafel. De gesprekken verstommen vrijwel meteen als Wiechman
aan zijn betoog begint. Hij is bijna
onafgebroken aan het woord, stopt
slechts heel af en toe om te peilen of
de zaal vragen heeft.
‘Ik kan dit echt niet volgen,’ mompelt
een meisje tegen haar vriendin als
de tweede helft van het hoorcollege
is aangebroken. Wiechman heeft
blijkbaar nooit van pauzes gehoord
en dendert onverminderd door.
Dependent variables, statistics, hypotheses, results. Er moet een project
gemaakt worden: ‘This Friday, you’re
going to hand in your first proposal.’
Dit college maakt duidelijk wat de
verwachtingen precies zijn. De powerpoint – witte achtergrond met zwarte

letters en veel te veel tekst – is ondergekriebeld met voor een leek volstrekt
onduidelijke schrijfwijzen van Engelse
klanken.
Hoe langer Wiechman de klok negeert, hoe ongeduriger de studenten
worden. Steeds harder fluisteren ze,
maken besmuikte grapjes en overstemmen Wiechman bijna als hij
een vraag probeert te beantwoorden. Dan lijkt het alsof het college
op z’n einde loopt, en verscheidene
mensen trekken hun jas aan. ‘Wait,
we’re not quite finished yet,’ maant
Wiechman ze weer op hun plek en
gaat onvermoeibaar verder met nog
een kwartier tabellen tevoorschijn
toveren. ‘Do we need to hand in a
hardcopy of the proposal?’ Nee?
Mooi. Wegwezen dan. ↙

Aster Verhagen

Corné Weidenaar

(18), bachelor Engelse taal &
cultuur
‘Dit is niet altijd het meest interessante vak om bij te wonen,
maar dit college vond ik nuttig.
Het vak bestaat uit twee delen
en Wiechman doceert veel
beter dan de vorige docent. Hij
legt tenminste duidelijk uit. En
soms is het juist wel weer heel
boeiend.’
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Anna de Boer

(19), bachelor Engelse taal &
cultuur
‘Het vak doet me een beetje
denken aan wetenschapsfilosofie, dat ik op de middelbare
school heb gehad. Ik vind het
uitdagend, maar begreep voor
we dit college hadden echt totaal niet wat ik voor het project
moest doen. Nu snap ik het in
ieder geval een stuk beter.’

(18), bachelor Engelse taal &
cultuur
‘Dat we geen pauze krijgen, vind
ik op zich niet zo erg. De colleges
duren niet zo lang en zo ben je
eerder klaar. Wat wel storend is,
is dat iedereen veel harder gaat
fluisteren tegen het einde van
het college. Daardoor ontstaat
er zo’n gegons op de achtergrond die het moeilijk maakt
om je te concentreren. De stof
is soms al lastig genoeg, dus ik
houd mijn aandacht liever bij de
docent.’
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Hora est

Donderdag 14/01
10.00 uur: Paula Albuquerque – Mediastudies
The Webcam as an Emerging Cinematic Medium
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Marian Meulers – Geneeskunde
Evidence Based Quality Improvement. A Recipe for
Improving Medication Safety and Handover of Care (Aula)
14.00 uur: Hung Cheng – Scheikunde
Solar Fuels via Artificial Photosynthesis – From
Homogeneous Photocatalysis in Solution to a
Photoelectrochemical Cell (Agnietenkapel)

Vrijdag 15/01

10.00 uur: Carlijn Welten - Geneeskunde
Drug Treatment for Patients with Acute Mania.
Understanding Clinical Trials and Treatment Success
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Melanie Schiller – Mediastudies
Sound-Tracking Germany. 70 Years of Imagining the
Nation from Schlager to Techno (Agnietenkapel)
14.00 uur: Louis Jansen - Geneeskunde
Virus-Host Interplay in Chronic Hepatitis B. Predicting
Response to Immunomodulating Antiviral Therapy
(Agnietenkapel)

Dinsdag 19/01

10.00 uur: Pim Weijenborg – Geneeskunde
Reflux Perception and the Esophageal Mucosal Barrier in
Gastroesophageal Reflux Disease (Agnietenkapel)
12.00 uur: Zhe Sun – Bedrijfskunde
You Wei and Wu Wei: Ambivalence of Chinese Outbound
Mergers and Acquisitions (Agnietenkapel)
14.00 uur: Judith Huigens – Politicologie
Becoming in-crowd: constructing EU power in informal
governance. A study of the role of the European Union in
the G8 summit (Agnietenkapel)

Woensdag 20/01

10.00 uur: Martijn Ruitenburg – Geneeskunde
Taking Care of Hospital Physicians. Development and
Implementation of a Job-Specific Workers’ Health
Surveillance (Agnietenkapel)
12.00 uur: Olga Pougovkina – Geneeskunde
Functional Interplay between Protein Acylation
and Cellular Metabolism in Metabolic Disorders
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Sanne Nikkelen - Communicatiewetenschap
The Role of Media Entertainment in Children’s and
Adolescents’ ADHD-Related Behaviors. (Agnietenkapel)

Paula
Albuquerque
Donderdag 14 januari,
10.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Mijn onderzoek is een promotie in de
kunsten. Het is gemotiveerd door een reeks experimentele
films die ik zelf heb gemaakt met beelden van beveiligingscamera’s, deels nieuw werk, deels eerdere films. Maar het
proefschrift staat daar relatief los van, al maak ik natuurlijk
gebruik van mijn werk. De centrale vraag van mijn proefschrift is: Is de webcam een nieuw cinematisch medium?
En het antwoord is ja. Door de aanwezigheid van camera’s
wordt de hele stad één grote filmset.
Ik werk al vijftien jaar met beveiligingscamera’s in de publieke ruimte waarvan de beelden online te zien zijn. In die

‘De stad is één grote filmset’
periode hebben mensen, met name jongeren, een steeds
groter camerabewustzijn ontwikkeld. Vaak acteren ze, net
als in films. Ik zag passanten steeds vaker naar camera’s
zwaaien; sommigen deden zelfs een dansje. Ze spelen met
en provoceren door middel van de camera’s, al weten ze
niet wie ernaar kijkt en of er überhaupt naar de beelden
wordt gekeken. Dat is een andere interessante vraag: wat
gebeurt er later met het beeldmateriaal? Vaak worden de
data van beveiligingscamera’s bewaard. Maar wie gaat er
later naar die beelden kijken en met welk doel? Op beelden
van beveiligingscamera’s lijkt iedere passant verdacht. Ik
hoop dat kunstenaars met die beelden aan de slag gaan,
zodat ze straks een ander verhaal kunnen vertellen; een
eenzijdig verhaal is nooit goed. Hoe de kunstenaars dat
concreet moeten doen weet ik natuurlijk niet, het gaat
immers over kunst. Belangrijk is dat je niet één officiële
interpretatie van de beelden krijgt.’

Leuk ‘Het was een promotie in de kunsten, dat maakte
het zeer bijzonder. Ik heb zowel theoretisch als praktisch
veel geleerd.’

Moeilijk

‘Een promotie in de kunsten is dubbel werk;
naast je proefschrift tellen ook je films en je expositie mee.’
↙ Steffi Weber

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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ASVA'S GOEDE VOORNEMENS
Ook 2016 wordt een bewogen jaar voor studenten. Zo is
het leenstelsel een feit en is het kamertekort in Amsterdam
nog steeds niet opgelost. ASVA vindt het belangrijk dat de
mening van studenten voldoende wordt gehoord. Komend
jaar zullen we ons hier weer hard voor inzetten. Naast het
voortzetten van onze strijd voor beter onderwijs, wil ASVA
ook jouw studentenleven vergemakkelijken.
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Lunchen met...
Folia schuift aan bij de lunch op UvA en HvA. Deze week een bijzondere editie:
we bezoeken het alternatieve diesdiner.

Alternatieve dies
met pizza en bier
tekst Steffi Weber foto Daniël Rommens

T

erwijl een groot deel van de UvA-hoogleraren in het
luxueuze Hotel Krasnapolsky zich te goed deed aan
eend, quiche met truffel en andere lekkernijen, sloten anderen de 348e verjaardag van de UvA op hun eigen andere manier
af. In het Bungehuis, enkele honderd meter van ‘het Kras’ vandaan, organiseerden ReThink UvA, medezeggenschappers en de
Asva vrijdagavond bij wijze van boycot een alternatief diesdiner.
Na afloop van de plechtige dies natalis-viering in de Aula
verzamelden zich zo’n dertig mensen in de Bungehuiskantine
voor een potluck party. Het idee was dat iedereen iets te eten
meenam voor de hele groep – iets wat in de praktijk vooral
neerkwam op pizza’s en bier.
‘Ik heb zojuist ook wat salade en heerlijke Franse kaas op,
hoor,’ lacht hoogleraar computationele & digitale geesteswetenschappen Rens Bod. Samen met derdejaarsstudent Italiaans Saskia Kroonenberg en Breanndán Ó Nualláin, voorzitter
van de Centrale Ondernemingsraad (COR), zit hij aan een van
de kunststof tafeltjes achterin de kantine.
‘In deze tijden van bezuinigingen voelt een diesdiner in
het Krasnapolsky gewoon te extravagant,’ zegt Bod. Misschien
nog wel storender vindt hij het dat er alleen maar hoogleraren
waren uitgenodigd. ‘Natuurlijk vervullen ze een belangrijke
functie, maar in de praktijk zie ik dat veel taken, zoals het
begeleiden van aio’s, door anderen worden waargenomen.’
Het onderscheid tussen hoogleraar en niet-hoogleraar is volgens
Bod ‘kunstmatig en niet meer van deze tijd’. ‘We zouden eens in
kaart moeten brengen wie het werk nou eigenlijk écht verricht,’
meent COR-voorzitter en AUC-docent informatica Ó Nualláin.
Student Kroonenberg knikt instemmend. ‘Het gaat nu te veel om
de buitenkant, om dingen als titel en status.’ Op de achtergrond
staan studenten, docenten, hoogleraren met elkaar te praten. Het
gekeuvel wordt hier en daar overstemd door een schaterlach.
Ook Bod, de enige aan tafel die ooit een officieel diesdiner
heeft bijgewoond, grinnikt even. ‘Of het leuker was dan dit
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Ó Nualláin, Bod en Kroonenberg vinden Krasnapolsky te extravagant.

hier? Tja, nu stel je me een gewetensvraag.’ Praten met collega’s
van heel andere vakgebieden is altijd interessant, begint hij.
‘Maar ik vond het ook wel wat stijfjes. Bovendien zat ik aan een
tafel met alleen maar emeriti en hun partners. Sommigen waren al tien jaar met pensioen. Dan denk ik: moet de UvA daar
nou voor betalen?’ ‘Inderdaad,’ zegt Saskia, ‘en dat terwijl mijn
docenten worden ontslagen en mijn master verdwijnt.’
Hoe het dan wél moet, weten de drie ook niet. Ó Nualláin:
‘Maak in ieder geval geen onderscheid tussen hoogleraren en
niet-hoogleraren.’ ‘Of laat mensen zelf betalen, zo ging dat
vroeger ook,’ weet Bod. Als het nieuwe CvB volgens jaar nog
altijd zo ‘halsstarrig’ is, komt er met zekerheid opnieuw een
alternatief diesdiner, zegt Ó Nualláin. Bod: ‘Dan beginnen
we wél op tijd met organiseren en maken we er een geweldige
avond van. Gewoon gezellig, met live muziek of misschien
een jamsessie. ’ Maar ook deze avond vonden de drie geslaagd.
Kroonenberg: ‘En de pizza’s waren echt lekker. Ik heb in een
pizzeria gewerkt, dus ik kan het weten.’ ↙
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International

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

HISTORY,
INJUSTICE
AND DENIAL
text Michael S. Merry
photos Emine Ata and Shiva Shazad

Professor of philosophy Michael S. Merry sees parallels between the US and
the Netherlands – especially when it comes to acknowledging racism as an
institutional problem. If we keep failing to recognise the injustice in that,
we may be unpleasantly surprised all too soon.

D

uring the fall of 2015, dozens of public and private
American university campuses were rocked by
student protests. At first it seemed that the protests
were directed against disturbing, but isolated, incidents:
a swastika scrawled in human faeces on a dorm wall;
racist threats directed against minority students; offensive
Halloween costumes; ethnic profiling by campus security,
etc. But these outrageous incidents, to which angry students
rightly objected, seemed only to underscore the fact that the
general climate on too many university campuses continues to
be inhospitable to members of stigmatised, minority groups.
The available evidence bears this out. Indeed, those who
brought forward complaints were confronted by administrators
deaf to their concerns, implying that the problem was not
the institutional norm, the prejudicial behaviour of fellow
students, or the indifference of administrators; but rather the
‘oversensitivity’ of the students themselves. Time and again,
university administrators made little more than symbolic
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gestures of change (e.g., plans to hire a ‘diversity officer’),
signalling to everyone concerned that they hoped to pacify the
protestors so that the uncomfortable moment would simply pass.
It didn’t. When university administrators proved
themselves inept, preferring either to ignore the problem or
offer token remedies, outraged students took action. Walkouts were staged; assemblies were interrupted; administrators
were angrily confronted; newspaper editorials were written;
demands were made to alter course reading lists to reflect
different perspectives, and university officials were asked to
step down. When the entire University of Missouri football
team refused to play another game until their university
president quit his post, the president did exactly that,
understanding all too well both the fiscal as well as the public
image repercussions for refusing to do so.

Raw emotions
Many were quick to dismiss the protests as evidence of
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These photos were made by Amsterdam United for the project itooamuva. This project aims to illustrate the daily experiences of UvA students with a
‘different’ cultural background and ethnicity, and thus to stimulate the discussion about diversity at the UvA.

student pampering, a millennial generation’s fear of ideas,
or political correctness run amok. To be sure, when there is
pain and denial, emotions can be raw; not every confrontation
was well thought out or executed with finesse. Further, free
speech issues on university campuses – as elsewhere – remain
contentious; the principle of freedom (of speech) must be
balanced against the principle of respect.
Yet however one looks at these matters, we should not fail
to situate these campus incidents within the larger context of
demands for racial justice, Black Lives Matter having become
the early 21st century equivalent of the Civil Rights movement
half a century earlier.
Though enormous gains
have been made since the
1960s, violence and injustice
at the hands of the police,
the criminal justice system,
and even the schools has a
long history in the US. Too
often for black and brown folks, these injustices are aggravated
by an absence of meaningful employment or a living wage in
many poor neighbourhoods.
Equally important to remember is that while many of the
black and brown student protestors hail from middle-class
families, their socioeconomic privilege often does not shield
them from differential treatment, low expectations, ethnic

and racial profiling on campus and, perhaps most painful of
all, the pervasive disbelief and denial about these problems
exhibited over and over again from their white peers. With
their testimony denied and their anger ignored, the students
opted to leverage their ‘privilege’ into protests against the
institutions that so desperately want to demonstrate how
‘diverse’ and ‘tolerant’ they are.

Ignorance
Many reading this narrative may assume that these are
uniquely American problems. But the parallels between the
US and the Netherlands
are not so far fetched. For
instance, although we
exhibit curiosity about
other cultures, few of us are
prepared to acknowledge
racism as an institutional
problem in the Netherlands;
indeed, we are quick to deny this having relevance here. And
perhaps this is unsurprising, for few of us also seem to know
much at all about our appalling colonial past, to say nothing
of our wealth-producing history of slavery (we prefer instead
to talk about our ‘golden age’ of art and trade). Yet the Dutch
mastered the practice of subjugating darker peoples for
centuries; indeed, many of the first slaves were introduced to

UvA continues to serve an
almost entirely white and
middle-class student body
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the US by the early Dutch settlers. And there is an undeniable
connection between our ignorance about these historical
injustices and our inclination to deny its relevance in the 21st
century.
Suppose we narrow the focus to our own university:
notwithstanding our tendency to celebrate ‘diversity’ (notice the
strategically placed posters at Roeterseiland), the UvA continues
to serve an almost entirely white and middle-class student body
(meanwhile, the number of full-time, non-white professors
in the entire country can be counted on one hand). Of course
there has been campus unrest here, too. The occupation of the
Maagdenhuis for eleven weeks in the spring of 2015 is a recent
memory. Yet the demands for ‘democratisation’ voiced by many
of the protesters barely addressed the obvious fact that even an
overhaul of the decision-making process (which, incidentally,
never materialised), would do almost nothing to change the fact
that those participating in that process principally come from
white and privileged backgrounds.

Only the beginning
As with so much else that surfaces in Europe years after it
has already surfaced in North America, I think the time for
awareness about these matters in the Dutch context is only
beginning to occur. One reason – but only one – for the delay in
confronting these issues might be due to the fact that unlike the
US, where a large post-slavery and post-genocide population has
long inhabited the same space, the analogous population in the
Netherlands has only lived here for a relatively short time. Many
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continue to report feeling stigmatised and made to feel as if they
are guests in their own country. But if protests against racism
and exclusion outside the university are any indication of what
is to come, we should expect that this generation, and the one to
come, will not be as passive as their parents’ and grandparents’
generation was. Zwarte Piet is but the tip of the iceberg.
Comparisons with another country are always tenuous and
imprecise. Histories, cultural differences, political systems and
much else are irreducibly different. The Netherlands is not the
US and vice-versa. But here is one area where we would do well
not to accentuate the differences in order to avoid dealing with
our own past and, moreover, to avoid understanding how that
past continues to profoundly structure and influence our present.
We should not be surprised when (not if), a few years hence,
student protests of a different sort erupt at the University of
Amsterdam and elsewhere. Their demands may sound very much
like their American counterparts, and confrontations will be as
uncomfortable as they are unpredictable. I say that we should not
be surprised, but I suspect that we will be. And we will, I fear,
because too many of us do not know our history, too many of us
do not recognise the injustice, and too many of us find it more
comfortable to live in denial. ↙

Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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2 DECEMBER 2015

Keys to
the city
UMBERTO OLCESE

(33, Neuroscience)
From: Camogli, Italy

Favourite haunt ‘Durgerdam is definitely my favourite spot: it feels like you’re in a small
village, but really you’re still in the city!’

Space to think ‘It’s incredibly easy to find a nice quite place in and around Amsterdam.
Just jump on your bike, cycle for 10 minutes and you’re already in the
countryside.’

Great outdoors ‘Amsterdam is full of great outdoor activities. If I had to choose one thing,
the festival SAIL would be the clear winner. It only happens once every five
years, but make sure not to miss it.’

Late nights ‘When you have a small child, like I
do, 9 pm can seem late. In that case,
’t Oostpoortje in Oostpoort is a nice,
child-friendly spot to have a bite and
chat earlier on in the evening.’

‘Jenever is my guilty
pleasure’

Best bite ‘Restaurant Elkaar is a great place to have dinner with guests. Good food,
an often-changing menu and reasonable prices.’

Hidden treasure ‘Walking along the canals in the summertime and finding yourself in the
middle of the Prinsengrachtconcert. That is a really unique experience and is
truly Amsterdam.’

Guilty pleasure ‘Getting a cold jenever while relaxing in the distillery ’t Nieuwe Diep in the
middle of the Flevopark.’

Crazy Dutch ‘I always find it amusing when a colleague complains about the city’s public
transport, since it’s arguably the most efficient I have ever experienced.’
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Op de tong

HARISSA
Harissa is een van
oorsprong Tunesische
smaakmaker die in
de Noord-Afrikaanse
keuken veel wordt
gebruikt. Traditionele harissa is gemaakt
van verse chilipepers, knoflook, olijfolie,
azijn of citroen, koriander en komijn.
Je kunt het ook gewoon kant en klaar
kopen, maar zelf maken is lekkerder.

HUMPHREY’S
Humphrey’s heeft
achttien restaurants
in verscheidene grote
steden in Nederland.
Amsterdam heeft er twee, aan de Spuistraat en de Nieuwezijds Kolk. Je kiest drie
gangen uit acht voorgerechten, negen
hoofdgerechten en acht nagerechten en
betaalt ongeacht de combinatie € 25,95.

BINTJES
De friet waar de Vlamingen prat op gaan
is liefst gemaakt van
bintjes, en de dikke
rauwe staafjes worden eerst een paar
minuten ondergedompeld in vet van
150 graden. Na afkoelen krijgen ze een
tweede bad tot ze goudbruin zijn, nu op
180 graden. De echte smulpaap frituurt in
rundervet, maar zonnebloemolie doet het
ook prima.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)

Humphrey’s
Spuistraat 267
‘Humphrey’s? Wat is dat?’ Ik word verbaasd aangestaard als ik opmerk
dat ik de restaurantketen niet ken. Mijn eerste gedachte schoot naar
dat sulletje met de donkere krullen uit Gossip Girl bij het horen van de
naam. Maar man, wat eten we er lekker.

I

n een donker interieur met sfeervolle kaarsen aan de Spuistraat wagen we
ons aan een uitgebreid driegangendiner. Voor mijn net-iets-minder-culinaire tafelgenootje zijn ingrediënten als harissa even schrikken. Als begin dus
maar de veilige combinatie van gerookte zalm op platbrood met frisse appel.
Als hoofdgerecht eet ik een heerlijke maar iets te droge doradefilet met een
romige saus en puree; iets te zout naar mijn smaak. De redding komt in de
vorm van de (gratis!) bijgerechten, appelcompote en salade. O, en friet! Van
die dikke waar de Belgen zo over pochen. Wauw, wat zitten we vol. Denken
we. Totdat we de dessertlijst zien.
Met een uitpuilende buik scroll ik na afloop door mijn telefoon op zoek naar
Instagram-waardige foto’s. Eigenlijk is elke gang een prachtplaatje. Jammer
van het onpraktische kaarslicht; alle foto’s zijn onderbelicht.
De laatste climax van de avond is eerder een anticlimax. Want hoewel de
prijs-kwaliteitsverhouding van de drie gangen redelijk is (€ 25,95) betaal je
voor een wijntje al snel 5 euro. Vandaar dat ik het met mijn studentenbudget
verder maar bij icetea heb gehouden. ↙

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

tekst Renske Hasselerharm
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Dyslexiebehandelaar

‘A

l tijdens mijn studie wist
ik dat ik iets met leerproblemen wilde doen.
Mijn broertje heeft dyslexie; ik
vind het interessant om te zien
hoe een dergelijke diagnose van
invloed is op de schoolprestaties
van een kind en ik wilde graag leren hoe je kinderen hierin kan begeleiden. Eerst liep ik stage in het speciaal onderwijs. Dat was leuk, maar
de leermogelijkheden waren beperkt.
Kinderen die in het speciaal onderwijs
terechtkomen zijn vaak al uitgebreid
onderzocht en gediagnosticeerd. Ik
wilde juist wat meer leren over het
proces dat daaraan voorafgaat,
over de diagnostiek. Daarom koos ik
er na mijn afstuderen voor om een
tweede stage te gaan dóén. Sommige mensen vroegen: je hebt toch
een universitair diploma, waarom
ga je dan weer stage lopen? Maar ik
was nog niet klaar om te solliciteren.
Natuurlijk heb je veel aan de theorie,
maar met mensen werken is vooral
een kwestie van dóen. Ik voelde dat
ik eerst nog van alles in de praktijk
moest leren. Mijn stage bij OnderwijsAdvies was ook niet vergelijkbaar met
een werkervaringsplek, waar je nu
veel over hoort in het nieuws. Het was
echt een stage: eerst mocht ik alleen
maar meekijken, en toen ik daarna
steeds meer zelfstandig mocht doen,
gebeurde dit altijd onder supervisie.
Na mijn stagejaar ben ik aan de slag
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‘Je kunt
kinderen
niet genezen’
Naam Rowan van Hooff
Leeftijd 23
Studie Klinische
ontwikkelingspsychologie
(UvA)
Afgestudeerd augustus
2014
Werkt sinds juni 2015 als
dyslexiebehandelaar bij
Stichting OnderwijsAdvies
Salaris ongeveer 2395
bruto per maand (op basis
van fulltime)

gegaan als behandelaar van
kinderen met dyslexie.
Ik begeleid ongeveer twintig leerlingen tussen zeven en twaalf jaar
oud, die ik allemaal één keer per
week zie. Over dyslexie is gelukkig veel bekend, er is een goede
behandelmethode voor. Maar de
diagnose is blijvend: je kunt kinderen
niet “genezen”, alleen zelfredzamer
maken. Ik vind het telkens weer sneu
om te zien hoe de aandoening kinderen kan belemmeren. Er komt veel
meer bij kijken dan alleen problemen
bij lezen en spellen: het kan ook invloed hebben op hun zelfvertrouwen
en leermotivatie. Ik zie soms kinderen
die ontzettend onzeker zijn geworden, omdat ze bijvoorbeeld in de klas
zijn uitgelachen tijdens het voorlezen.
Ze komen met tegenzin binnen, een
beetje norsig. Als ik ze dan in een in
paar weken zie opbloeien en merk
dat ze plezier krijgen in het lezen,
zelfs enthousiast boekjes pakken uit
de kast, vind ik dat fantastisch om
te zien. Ik werk parttime. Drie dagen
per week ontvang ik cliënten, en op
mijn vrije dagen schrijf ik verslagen
of neem ik dyslexieonderzoeken af.
Omdat ik werk op basis van een
nulurencontract zijn mijn inkomsten
variabel: de ene maand werk ik 75 uur
en de andere maand 120, in de kerstvakantie verdiende ik niets. Maar over
het algemeen lukt het me aardig om
rond te komen.’ ↙ Nina Schuyffel
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GEZOCHT!
VOOR MEDISCH WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

• Gezonde mannen
• Leeftijd: 18-30 jaar
• BMI: 22-25 kg/m2
OPZET ONDERZOEK
• Vooronderzoek +/- 2 uur
• Dieet +/- 2 maanden
• 5/6 bezoeken, totaal +/- 32-38 uur
• Vergoeding tot €650,-

Heeft u interesse?

Voor meer informatie, neem contact op met artsonderzoeker Anna Emanuel via 020-4445172 of
a.emanuel@vumc.nl
Of kijk voor meer informatie op: goo.gl/bckkd3
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