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WIE GAAT VOOR GOUD?

RESEARCH AWARD 2014

Op vrijdagmiddag 5 september vindt de halve finale van de
Research Award 2014 plaats. Kom de domeinwinnaars
aanmoedigen in het Kohnstammhuis / Floor!
Om 13.30 uur strijden de studenten tegen elkaar.
Vier van hen mogen door naar de finale in oktober.
Om 15.00 uur is het de beurt aan de medewerkers.
Zet ook de finale op 9 oktober vast in je agenda:
13.30 uur in het Kohnstammhuis / Floor.
Kijk voor meer informatie op
www.hva.nl/researchaward
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redactioneel
De afgelopen week was ik in Cern op
de grens van Zwitserland en Frankrijk.
Voor de niet-natuurkundigen onder
u: Cern staat voor Conseil Européen
pour la Recherche Nucléaire, en wordt
ook wel het grootste natuurkundige
experiment ter wereld genoemd. In een
ondergrondse versneller schieten deeltjes met de snelheid van het licht rond.
Op de cover ziet u de Atlas-detector,
die botsingen tussen de deeltjes registreert. En ik kan u verzekeren: in het
echt ziet hij er net zo indrukwekkend
uit. Omdat Cern voor ‘gewone’ mensen
een gesloten vesting is ben ik blij met
de reportage van Marieke Buijs, die
er werd rondgeleid door wetenschapper Marco van Woerden en ons op de
hoogte brengt van de laatste stand van
zaken. We starten deze jaargang ook
met twee nieuwe rubrieken. We kijken
in ‘Wat doe je nu?’ mee met afgestudeerden: hoe het hun vergaat in hun
eerste baan en waar ze tijdens het solliciteren tegenaan lopen. In ‘Lunchen
met …’ schuift Mina Etemad aan bij
een willekeurig persoon die in de HvA
of UvA van zijn of haar middagmaal
geniet. Last but not least verwelkomen
we een nieuwe columnist: HvA-docent
en schrijver Thomas van Aalten.
Ik wens u een prettige start van het
nieuwe studiejaar. yyy

Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Maga
zine, jim@folia.nl, @jimfjansen (Twitter)
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de week
Zomerslapers

M

isschien was het de goden
verzoeken. Een ‘zonnige en
zorgeloze zomer’ wenste collegevoorzitter Louise Gunning
haar academiegenoten begin juli per mail toe.
Zelf gaf ze bovendien aan zich ‘er enorm op te
verheugen even vrij te zijn’. Dat kon natuurlijk
niet anders dan worden afgestraft. Nog geen
twee uur duurde haar dolce far niente, voordat
plaaggeesten de bestuurster weer gevonden
hadden. Van tophoogleraren tot de managers
bij instituut SRON: iedereen uit Gunnings little
black book ontving een reply-to-all van een
groepje boze bètastudenten. Geen medezeggenschap, geen summer peace; zo zouden we hun
tegenbericht kunnen samenvatten.
‘In navolging van de bezetters van 1969,’ besloten de studenten hun j’accuse. Hoe heerlijk moet
het voor hen geweest zijn om heel eventjes het
gevoel te hebben zich aan die revolutionairen
te kunnen spiegelen. Er klonk haast vreugde uit
hun vaststelling dat de universiteit 45 jaar na
de Maagdenhuisbezetting weer terug is bij af.
Joepie, we mogen weer! De UvA op haar beurt
was natuurlijk welwillend aan dat verlangen tegemoet te komen. En met een schorsing van zes
weken kon de universiteit haar nieuwe slogan
‘durven tegenspreken’ ook mooi onderstrepen.
Een heus showproces volgde, waarna de boefjes
hun straf met een mea culpa mochten afkopen
en gewoon konden afstuderen. Activisme, dat
moet natuurlijk wel werkbaar blijven.
Het was waarschijnlijk de enige brandhaard die
deze zomer níet escaleerde. Maar wellicht moet
de UvA haar lijfspreuk ‘intellectuele rebellen’
met het oog op de wereldproblematiek toch
heroverwegen. Een vijftal hogescholen besprak
deze zomer namelijk juist hoe radicalisme onder
studenten kan worden tegengegaan. Een specifiek radicaliseringsbeleid vindt de HvA echter
nog niet nodig. Dat begrijpen wij helemaal.
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In de Escape neemt het feestvolk als oppepper
meestal iets anders dan Red Bull. Maar afgelopen
vrijdagavond, op het introductiefeest Kersvers van
de HvA, vond het energiedrankje gretig aftrek. Net
als de cola, sinas en appelsap. 75 procent van de
HvA-eerstejaars is namelijk minderjarig en daarom
vloeide het bier zuinigjes. yyy foto Mina Etemad

Ondanks alle pogingen die de hogeschool de
afgelopen jaren deed studenten ook maar voor
iets te inspireren, hebben wij bij hen nog nooit
een spoortje engagement kunnen ontdekken.
Dat protest en muiterij echt niet meer van deze
tijd zijn, bleek nog het meest uit de geruisloze
acceptatie van de drooglegging tijdens de
introductietijd. De VU verving haar door een
‘zuipimago’ geteisterde Idee-week door een
bruisende ‘stoomcursus optimaal studeren.’
Maar ook op de UvA en HvA stond de security
op scherp en werden biertjes uit jeugdige handen
getrokken. En geen student die in opstand kwam.

Alsof de Maagdenhuisbezetters hun missie op een
familiepak Appelsientje volbrachten. Je in hun
voetsporen wanen is allemaal leuk en aardig. Maar
wellicht zijn studentactivisten nu toch het meest
gebaat bij een stukje generatiesolidariteit met de
minderjarige medestudent. yyy Clara van de Wiel

1 september 2014

tweet van
de week
Esmee van Veen
@kindvdmelkboer
Voel mij weer een brugpieper. Zoeken,
zoeken, zoeken! #oudemanhuispoort #uva

het moment

‘Wie is er nou belangrijker: rector Huib de Jong of u?’ vroeg presentator Teun van de Keuken afgelopen donderdag aan Louise Gunning bij de opening van het hogeschooljaar in Muziekgebouw aan ’t IJ. De HvA- en UvA-collegevoorzitter redde zich er handig uit door te zeggen: ‘We doen het samen.’ Dat samenwerken was ook
het thema van de keynote van De Jong, waar het woord ‘mbo’ overigens aanzienlijk vaker in voorkwam dan ‘UvA’. yyy Wim de Jong / foto Mats van Soolingen

navraag Geleyn Meijer
Het Domein Media, Creatie & Informatie (DMCI) van de HvA heeft een nieuwe naam, maar houdt dezelfde afkorting.
Het domein, onder leiding van domeinvoorzitter Geleyn Meijer, heet voortaan Domein Digitale Media & Creatieve Industrie.

Waarom was een naamswijziging
nodig?
‘Enerzijds was de naam Media, Creatie & Informatie er één waar het bedrijfsleven en nieuwe
studenten vaak geen duidelijk beeld bij hadden.
Anderzijds leverde het weleens verwarring op
met de namen van andere opleidingen, zoals
Media, Informatie & Communicatie (MIC).
Uiteindelijk hebben we deze naam gekozen,
omdat hij een digitale component en de creatieve industrie verbindt.’
DMCI is het enige domein waar de D

van domein geen deel meer uitmaakt
van de afkorting. Is dat niet raar?
‘We hebben in eerste instantie gezocht naar een
naam waarbij we de huidige afkorting zouden
kunnen blijven gebruiken. Wanneer we in alle
systemen de naam DMCI moeten vervangen, dan
kost dat heel veel tijd, moeite en geld. Daarom
hebben we afgezien van de afkorting DDMCI.’
Het zorgt er wel voor dat de oude
naam wellicht nog lang door zal
leven in de hoofden van medewerkers
en studenten.

‘Dat betwijfel ik. Er zijn niet veel medewerkers
of studenten die spraken over het Domein
Media, Creatie & Informatie. Als ze het erover
hadden, dan gebruikten ze de afkorting DMCI.’

Aan naamsveranderingen hangt vaak
een prijskaartje. Wat kost deze woordspeling?
‘Eigenlijk zijn er geen extra kosten. We hebben geen nieuw logo en gebruiken nog steeds
hetzelfde briefpapier. En er komt geen dure
campagne om de nieuwe naam te promoten.’ yyy
Henk Strikkers
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‘Het radicaliseringsproces
voltrekt zich binnen een maand’
Hoe en waarom radicaliseren jongeren? Hoogleraar Bertjan Doosje doet er onderzoek naar, en
schetst de omstandigheden waarin jongeren binnen enkele weken kunnen besluiten zich in de
strijd te werpen: ‘Zo’n wervend filmpje van stoere mannen met kalasjnikovs slaat aan.’ Marieke Buijs
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De Islamitische Staat en de betrokkenheid van westerse jongeren beheersen
het nieuws. Wat is de meest gehoorde
misvatting over radicaliserende jongeren?
‘Ik kan me geen in het oog springende misvatting bedenken waar ik me aan stoor. Ik vind
het juist opvallend hoeveel energie bijvoorbeeld

‘Mensen die radicaliseren
doen dat bijna altijd in
een groep’
de Volkskrant, NRC Handelsblad en Nieuwsuur
steken in de berichtgeving over Syriëgangers.
Journalisten reizen die kant op, met gevaar
voor eigen leven, en doen hun best de strijders
zelf aan het woord te laten. Maar misschien
heerst bij de leek toch het beeld dat die jongens
en meisjes dom zijn en daardoor makkelijk
geïndoctrineerd worden. Dat klopt niet. Veel
islamitische radicale jongeren zijn bovengemiddeld hoog opgeleid, blijkt uit onderzoek van het
ministerie van Veiligheid en Justitie.’

foto Jeroen Oerlemans

‘IS

doodde zeker 500 yezidi’s –
sommigen levend begraven’
zo was half augustus te lezen
in diverse kranten. Ruim een
week later stond het afschrikwekkende filmpje
van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley online. Ons bereiken steeds
gruwelijker berichten en beelden uit Syrië, Irak en
de Islamitische Staat. Toch verruilen Nederlandse
jongeren nog steeds hun geweldloze bestaan hier
voor de jihad daar. Hoogleraar radicaliseringsstudies Bertjan Doosje probeert te doorgronden hoe
jongens en meisjes tot zo’n radicale stap komen.
‘Voor sommige jongeren heeft dat geweld juist
een aanzuigende werking. Ze krijgen meer vertrouwen in IS en voelen zich minder machteloos.
Daar in Syrië gebeurt tenminste iets.’
De dag voordat de afgrijselijke beelden van de
moord op de Amerikaanse journalist James
Foley – al dan niet door de Britse rapper AbdelMajed Abdel Bary – online verschenen, vertelt
Bertjan Doosje (49) op zijn werkkamer in de
Diamantbeurs hoe jongeren radicaliseren. Hij
praat rustig en bedachtzaam, en behoudt een
typisch wetenschappelijke distantie.

Bertjan Doosje
1966 Geboren op 24 februari in Nunspeet
1995 Gepromoveerd op het proefschrift
Stereotyping in Intergroup Contexts, UvA,
psychologie
2010 - 2013 UvA-projectleider van EUproject SAFIRE over radicalisering
2012 - heden Bijzonder hoogleraar radicaliseringsstudies, afdeling sociale politicologie (UvA)

Beeld van een bewakingscamera van het Joods Museum in Brussel. De Franse Syriëganger Mehdi Nemmouche (29)
is opgepakt op verdenking van de aanslag, waarbij drie mensen zijn doodgeschoten.

Generaal buiten dienst Peter van Uhm uitte respect voor Syriëgangers die opkomen
voor hun idealen. Moeten we het eigenlijk
wel een probleem vinden als jongeren zich
in Syrië in de strijd willen werpen?
‘Dat kun je je inderdaad afvragen. Tijdens de
burgeroorlog in Spanje trokken ook jongeren uit
heel Europa die kant op om tegen dictator Franco
te vechten en dat werd juist als moedig gezien.
Ook de strijd in Syrië is begonnen als verzet tegen

een dictator. Maar inmiddels is de situatie daar
ontaard. IS is Irak binnengevallen en blijkt bereid
excessief geweld te gebruiken, bijvoorbeeld tegen
de yezidi’s. Het idee dat Nederlandse jongeren
in Syrië met dat geweld in aanraking komen en
daarna terugkeren naar Nederland maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie heel benauwd.
Zeker na incidenten als in Brussel, waar een Franse ex-Syriëganger vier mensen doodschoot in het
Joods Museum. Om patronen in het radicalise-

ringsproces te ontdekken en in de toekomst tijdig
te herkennen, interviewt het ministerie familie en
vrienden van jongeren die zijn afgereisd.’
Welk beeld ontstaat daaruit?
‘Allereerst dus dat het veelal hoogopgeleide
jongeren zijn, vaak uit een middenklassemilieu.
Veel van hen zijn sensatiebelust; zo’n wervend
filmpje van stoere mannen met kalasjnikovs
slaat aan. En het radicaliseringsproces blijkt zich
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Cijfers

De laatste schattingen van het aantal Nederlandse strijders in Syrië stamt uit juni, dus voordat het offensief van
IS in alle hevigheid losbarstte. Op dat moment was het van circa honderddertig Nederlandse jongeren bekend
dat ze waren afgereisd. Zo’n dertig van hen zijn teruggekeerd en vijftien zijn omgekomen. Onder de jongeren
bevinden zich twintig meisjes, die veelal hun vriendjes achterna zijn gereisd. De teller in heel Europa stond op
zo’n drieduizend afgereisde jongeren, van wie ongeveer vijfhonderd uit Groot-Brittannië. Met name als gevolg
van de dreiging die deze jongeren bij terugkeer in Europa vormen is het terrorismedreigingniveau in Nederland
‘substantieel’, het één na hoogste uit vier mogelijke niveaus.

eigenlijk in heel korte tijd te kunnen voltrekken.
In een maand kunnen iemands denkbeelden zodanig veranderen dat hij of zij stopt met school
en met een groep vrienden afreist naar Syrië.’
Wat voor proces voltrekt zich in die
maand?
‘In de psychologie spreken we van een significance quest. Een jongen of meisje dat besluit te
vertrekken is op zoek naar zingeving, wil een
daad stellen. Daarbij zoekt hij of zij houvast in
een ideologie, waarin duidelijk sprake is van
“het goede” en “het kwade”. Verder moet hij of
zij aansluiting vinden bij een groep gelijkgezin-

‘Ik zou de HvA
aanraden te leren hoe
je signalen herkent’
den. Mensen die radicaliseren doen dat in een
groep – een enkele lone wolf als Anders Breivik
daargelaten. Ze ontmoeten elkaar, houden
discussiebijeenkomsten, en omdat ze dezelfde
ideologie aanhangen versterken ze elkaars denkbeelden. Ze vinden nieuwe argumenten voor
hun eigen gelijk en worden steeds extremer in
hun opvattingen. Vaak verbreken jongeren dan
ook het contact met andersdenkenden, bijvoorbeeld met schoolvrienden of familie, omdat ze
daar geen aansluiting meer bij vinden.’
Veel mensen zijn op zoek naar houvast,
en toch zijn er relatief weinig radicale of
extremistische mensen.
‘Dat klopt. Er moet ook een soort voedingsbodem
zijn die jongeren vatbaar maakt voor radicalisering. Stel je bent een Marokkaanse jongen in
Amsterdam-West. Je ouders zijn islamitisch, maar
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Pro-IS demonstratie in de Haagse Schilderswijk

zelf doe je daar eigenlijk niet veel mee. Je kunt
geen werk- of stageplek vinden. Dat is echt een
probleem, uit gedegen studies blijkt dat ‘Jan Jansen’ drie keer zo veel kans maakt uitgenodigd te
worden voor een sollicitatiegesprek als ‘Mohamed
Rayhi’ die hetzelfde cv opstuurt. Ook blijkt dat
allochtone Nederlanders meer lijden onder de
crisis: eerder ontslagen worden of geen contractverlenging krijgen. Je bent hier geboren, maar
voelt je dus een tweederangsburger en ook in
Marokko hoor je niet thuis, maar ben je een soort
toerist. Dan ontmoet je een eloquente ronselaar,
die jou vertelt dat je benarde positie voortkomt
uit het feit dat je moslim bent. Dat moslims overal
ter wereld struggelen omdat de wereld zich tegen
de moslims heeft gekeerd. Dat er een wereldwijde
moslimgemeenschap is waar jij toe behoort en dat
je moet vechten voor de positie van die gemeenschap. Zo’n verklaring voor je ellende, en het
gevoel ergens bij te horen, zijn heel aantrekkelijk.
Zo wordt het moslim-zijn steeds belangrijker en

krijg je ook het idee dat je moet strijden voor die
identiteit, omdat die onder vuur ligt.’
Hogeschool Inholland gaat docenten
trainen in het herkennen van dat radicaliseringsproces bij studenten. Vindt u dat
een goed initiatief?
‘Ja, zeker. De jongeren die naar Syrië afreizen,
zitten vaak op school en radicaliseren soms
met een groep schoolgenoten. Ik weet niet of
de HvA zijn docenten daar ook bewust van
maakt, maar ik zou dat zeker aanraden. Het is
goed als docenten het leren herkennen. Als je
als docent merkt dat een jongen snel verandert,
minder interactie aangaat met z’n klasgenoten,
lagere cijfers haalt omdat hij school niet meer
belangrijk vindt en extreme dingen zegt, is er
reden tot zorg. Al moet je wel oppassen dat zo’n
training niet leidt tot het opstellen van een soort
radicaliserings-checklist en tot stigmatisering
van iedereen die aan de criteria voldoet. Dat

IS

IS komt voort uit Islamitische Staat in Irak en de Levant (Isil), een vereniging van aan Al-Qaeda gerelateerde
organisaties die in 2003 werd opgericht om ‘de soennitische Irakezen te beschermen en de islam te verdedigen.’
Toen de burgeroorlog in Syrië uitbrak in 2011 breidde Isil uit. Op 29 juni riep de organisatie een kalifaat uit op het
grensgebied van Irak en Syrië en herdoopte ze zichzelf tot Islamitische Staat (IS). Rechtspraak vindt plaats naar
de sharia en inwoners krijgen de keus zich te bekeren tot het salafistische, pure soennisme, in sommige gevallen
als niet-moslim belasting te betalen en anders ‘om te komen door het zwaard’. Onlangs werd bekend dat IS
Iraakse officieren in dienst heeft die onder dictator Saddam Hoessein hebben gewerkt.

iemand interesse in school verliest en lagere
cijfers haalt, hoeft niet te betekenen dat hij zijn
leven aan de jihad wijdt, maar kan net zo goed
duiden op moeilijkheden thuis.’
Wat moeten docenten doen als ze een radicaliserende student in de klas hebben?
‘Er is geen gouden formule, maar ik zou het in
eerste instantie melden bij de mentor in kwestie.
Het is belangrijk jongeren die afdrijven niet
verder te vervreemden. Als een student iets extreems uitkraamt, bijvoorbeeld dat alle homo’s
tegen de muur moeten, zeg hem dan niet dat
hij dat niet mag vinden. Geef als docent aan dat
je het daar absoluut niet mee eens bent, maar
vraag vooral ook waarom hij dat vindt. Toon
interesse en ga een open discussie aan, dan duw
je iemand niet nog verder weg.’
U doet onderzoek naar radicalisering en
we hebben het bijna automatisch over
de islam. Is die associatie terecht?
‘Op dit moment in Nederland wel, islamitisch
radicalisme is hier veel meer aan de orde dan
bijvoorbeeld rechts-radicalisme, wat in Nederland
veelal geweldloos is. In Duitsland is dat anders,
daar is geweld uit extreem-rechtse hoek een
veel groter probleem. En ook in Nederland zou
“radicalisering” in andere decennia andere associaties hebben opgewekt. In de jaren tachtig zou
je bijvoorbeeld aan de krakersbeweging hebben
gedacht. En in de jaren zeventig was het dan misschien gegaan over de Molukse jongeren die zich
vernederd voelden door de Nederlandse overheid.
Een deel van hen besloot over te gaan tot actie en
kaapte onder meer een trein en een basisschool.’
U bent nu anderhalf jaar hoogleraar bij
sociale psychologie. Hoe onderzoekt u
radicaliseringsprocessen?
‘Dat is niet eenvoudig; je kunt mensen niet

vragen in het laboratorium te radicaliseren. Een
van mijn onderzoeken ging over verantwoordelijkheid. Wie dragen verantwoordelijkheid voor
moslim-extremisme in de ogen van islamitische
en niet-islamitische jongeren? Bijvoorbeeld naar
aanleiding van de moord op Theo van Gogh.
Het bleek dat de twee groepen daar behoorlijk verschillend over denken. Niet-islamieten
beschouwen Mohammed Bouyeri als typisch
islamitisch en vinden over het algemeen dat de
verantwoordelijkheid voor zijn daad niet alleen
bij hem, maar ook bij de moslimgemeenschap

‘Veel gematigde islamieten
vinden dat IS niets met
islam te maken heeft’
ligt. Islamitische jongeren daarentegen zien
Mohammed Bouyeri helemaal niet als typische
moslim, maar juist als buitenstaander en hebben
ook niet het idee dat zij als moslims medeverantwoordelijk zijn voor zijn daad. Hetzelfde zie je
nu bij IS, waarvan veel gematigde islamieten vinden dat het niets met de islam te maken heeft.’
Wat heeft dat verschil in opvatting voor
gevolgen?
‘Het leidt vaak tot wederzijds onbegrip en escalatie. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in Israël.
Als Palestijnen zich niet verantwoordelijk voelen voor de zelfmoordaanslagen en raketaanslagen uit Gaza, maar “de Israëliërs” wel collectief
verantwoordelijk houden voor hun oorlogsmisdaden – en vice versa – zullen mensen altijd het
gevoel hebben dat hun onrecht wordt aangedaan door “de ander”. Dat creëert wrok en leidt
tot verdere escalatie van geweld en maakt zo’n
conflictsituatie nog uitzichtlozer.’

Wat is de volgende vraag die u met uw
onderzoek wilt beantwoorden?
‘Op individueel niveau is bekend dat gebrek
aan vertrouwen een rol speelt bij radicalisering.
Zowel een gebrek aan zelfvertrouwen – waarbij
mensen eerder geneigd zijn houvast te zoeken in
een ideologie – als een gebrek aan vertrouwen in
elkaar en de overheid, waarbij mensen het gevoel
hebben dat ze voor zichzelf moeten opkomen. Nu
onderzoek ik of die relatie ook op landelijk niveau
is terug te zien. Ik kijk daarbij naar inkomensongelijkheid. In landen waar de inkomensongelijkheid groot is, zoals Griekenland of de Verenigde
Staten, zijn mensen gemiddeld ongelukkiger,
vaker verslaafd en te dik. En uit mijn vergelijking
van gegevens over inkomen, maatschappelijk
vertrouwen en radicale aanslagen in honderddertig landen, blijkt dat een grote inkomensongelijkheid samengaat met een gebrek aan vertrouwen
in de medemens en een hoger aantal radicale
geweldsaanslagen. Die resultaten ben ik nu aan
het uitwerken in een wetenschappelijk artikel.’
Wat leert ons dat?
‘Het geeft aan dat economische factoren op
landsniveau gerelateerd zijn aan factoren op
individueel niveau: meer inkomensongelijkheid, minder onderling vertrouwen, meer
terroristische aanslagen. Natuurlijk gelden
die relaties niet voor ieder individu: het is nu
de beurt aan sociale wetenschappers om dat
verder te duiden, te achterhalen welke individuen gevoeliger zijn voor die verschillen en
waar dat door veroorzaakt wordt. Het tumult
rond Kapitaal in de 21e eeuw, het boek waarin
econoom Thomas Piketty alarm slaat over de
verstrekkende maatschappelijke gevolgen van
vermogensongelijkheid, laat zien hoe gevoelig
deze kwestie ligt. Ik wil die relatie dus eerst
goed doorgronden alvorens praktische en
politieke conclusies te trekken.’ yyy
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lunchen met...

Een glas melk is het verschil
In de nieuwe rubriek ‘Lunchen met…’ ontmoeten we deze week Charlie Mulholland, die bij
de cordon bleu, bloemkool en aardappelen – ‘soms eet ik ook brood als lunch hoor’ – vertelt
over zijn werk als docent. tekst en foto’s Mina Etemad
Charlie Mulholland (51)
Docent bij Communication & Multimedia Design (HvA)
Theo Thijssenhuis, maandag 25 augustus, 12.35 - 13.00 uur

O

p zijn dienblad mag dan wel
een typisch Hollandse maaltijd
liggen, als Charlie Mulholland
vertelt dat hij oorspronkelijk
uit Engeland komt, ligt het voor de hand te
concluderen dat het zijn afkomst is waardoor hij voor een bord warm eten gekozen
heeft. ‘Toen ik achttien jaar geleden hierheen
verhuisde, verbaasde ik me over al die bo-
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terhammen met kaas die Nederlanders eten,’
vertelt Mulholland met een licht Brits accent.
‘Ik vroeg me af wat het verschil is tussen een
Nederlands ontbijt en een lunch en kwam
erachter dat dat een glas melk blijkt te zijn;
dat drinken mensen niet bij het ontbijt – dan
drink je koffie. Soms eet ik ook brood als
lunch, hoor. Het hangt af van de hoeveelheid
tijd die ik heb.’

Vandaag heeft hij net genoeg tijd voor een
warme maaltijd, maar zonder zijn gebruikelijke lunchgezelschap. ‘Meestal eet ik met
collega’s, maar vandaag had ik vlak voor
lunchtijd een gesprek en ik heb zo weer een
afspraak.’ Nu lijkt hij veroordeeld tot het
lot der lunchsolisten, die meestal met een
troosteloze, lege blik voor zich uit starend hun
vork op en neer bewegen naar hun mond.
Maar niet Mulholland: ‘Alleen eten vind ik
helemaal niet erg. Ik ben het gewend van toen
ik bij Sony op de marketingafdeling werkte.
Ik reisde af naar verschillende steden waar ik
niemand kende en wel alleen moest eten.’ Hij

gniffelt toch nog even om zichzelf: ‘Sad lonely
old bloke’.
Zonder aanstoot te nemen aan de steeds
kouder wordende aardappelen, bloemkool en
cordon bleu vertelt Mulholland uitvoerig over
zijn carrière. Na bij Sony te hebben gewerkt,
kwam hij per toeval in het onderwijs terecht.
Nu geeft hij al zo’n twaalf jaar les in design.
Hij wil studenten vooral een plek bieden
waar ze kunnen experimenteren en ervaren,
en hen feedback geven op hun werk. ‘Er zijn
geen vaste regels over hoe iets ontworpen
moet zijn. Design is ervoor gemaakt om door
mensen gebruikt te worden en aangezien elk
mens anders is, kun je niet vastleggen hoe iets
eruit zou moeten zien. Voor sommige mensen
werkt het bijvoorbeeld om het menu bovenaan een website te hebben en voor anderen
niet. Het hangt ook af van de context hoe je
design inzet; bij een iPad gebruiken mensen
hun duimen meer, dus dan plaats je de knop-

pen vooral onderaan.’
Een designer is echter ook weer niet helemaal
vrij in zijn of haar ontwerpen: ‘Er zijn vuistregels, heuristics.’ Een voorbeeld van zo’n vuistregel is dat design niet alleen iets visueels is;

‘Studenten denken
dat dingen alleen
mooi hoeven te zijn’
de combinatie van het uiterlijk en de werking
maakt iets tot een goed product. ‘Studenten
vinden dat uitgangspunt aanvankelijk weleens
lastig, omdat zij eraan gewend zijn dat dingen
alleen maar mooi moeten zijn.’ Wat studenten
eveneens moeilijk vinden aan het begin van
hun studie, is dat elke docent verschillende
ideeën heeft over wat belangrijk is en wat

niet. ‘Dat maakt het vak juist interessant en
leuk,’ vindt Mulholland. ‘Design is filosofisch
aangelegd, al zouden sommige mensen dat
niet zeggen.’
Mulholland heeft dan ook filosofie gestudeerd. ‘Nu geef ik ook les in designethiek, een
vak dat ik zelf heb bedacht en opgezet omdat
ik vind dat design een enorme impact heeft
op het gedrag van mensen. Als je erop uit bent
om dat gedrag te veranderen door middel
van design, moet je nadenken over of je goed
bezig bent of niet. Zeker in de wereld van
interactieve media spelen zaken als privacy en
intellectueel eigendom een grote rol. Ik vind
het belangrijk dat studenten bij het ontwerpen
de tools hebben om bepaalde issues te tackelen,’ besluit hij terwijl hij ietwat onhandig zijn
aardappelen snijdt met het plastic mesje, dat
duidelijk meer bestemd is voor het doorsnijden van boterhammen met kaas dan voor
het tackelen van aardappelen. yyy
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(ingezonden mededeling)

...OOK TOE AAN
EEN STALEN ROS?
asva.nl/fietsen

ASVA verkoopt de goedkoopste legale ﬁetsen van Amsterdam.
Voor €60,- ben jij in het bezit van een stalen ros.

Fotograﬁe: Vera Duivenvoorden

passie

Papierkunst
Papierkunstenaar HAnnAH OUD-BIEMOlD (40, medewerker servicedesk Facility Services aan de UvA) ziet elke dag
vormen om zich heen die ze wil verwerken in een kunstwerk van papier.
‘Als ik aan mensen vertel dat ik kunstenaar ben,
vragen ze vaak wat ik schilder. Papierknippen
wordt meer gezien als hobby of kinderactiviteit,
terwijl papierkunstenaar Joanna Koerten-Blok in
de zeventiende eeuw bijvoorbeeld veel meer geld
kreeg voor haar werken dan Rembrandt voor
zijn schilderijen. Op mijn twaalfde zag ik op
een braderie voor het eerst iemand papierknippen. Ik was altijd al een soort uitvinder en was
vanaf dat moment gefascineerd door wat je met
papier allemaal kunt uitdrukken. De technieken

heb ik voornamelijk mezelf aangeleerd. Mijn
kunstwerken kun je typeren als heel fijnmazig:
ik knip op tienden van een millimeter nauwkeurig. Daarnaast gebruik ik allerlei soorten
papier. Niet alleen dat waar je op schrijft, maar
bijvoorbeeld ook papier gemaakt van gekookte
en samengeperste groenten. Ook heb ik weleens
papier gemaakt van kleding, door een shirt
te verknippen en in de blender te gooien. Die
blender is daarbij helaas wel overleden. Dagelijks
zie ik vormen die ik dan wil verwerken in mijn

kunst, bijvoorbeeld de schaduwen van bomen.
Dat is een manier van kijken naar de wereld die
ik niet kan uitschakelen. Gelukkig niet, want ik
haal er veel inspiratie uit. Mijn werk is nu te zien
in het Edams Museum en eerder is een portret
van Beatrix tentoongesteld in paleis Het Loo en
paleis Soestdijk, wat de koningin toen zelf heeft
gezien. In de toekomst hoop ik dat mijn werk
een keer op de cover van een tijdschrift komt, of
natuurlijk in een groot museum.’ yyy tekst Yannick
Fritschy / foto Fred van Diem
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In het hart van de
experimentele natuurkunde
De meeste onderzoekers hebben geen tijd om boodschappen te doen, daarom kun je bij Cern
tandpasta uit de machine halen. Daglicht zie je er sowieso weinig. Maar tijdens de lunch kan er
zomaar een Nobelprijswinnaar bij je aanschuiven. Marieke Buijs

I

n de druilerige regen loopt natuurkundepromovendus Marco van Woerden (27)
tussen de aftandse gebouwen van het
Cern-terrein op de Frans-Zwitserse grens.
Zijn oranje, suède schoenen zuigen zich langzaam vol water, ondanks Van Woerdens pogingen de plassen te vermijden. Moeiteloos vindt hij
zijn weg tussen de honderden, op onnavolgbare
wijze genummerde gebouwen van het beveiligde
complex. Zestig jaar geleden is gestart met de
bouw van de deeltjesversneller om de bouwstenen van het universum op te sporen en sindsdien
is er bovengronds weinig veranderd. Maar op
honderd meter onder de grond vinden de meest
hightech experimenten ter wereld plaats en Van
Woerden werkt daar al vier jaar aan mee.
Jaren geleden – nog maar een maand was hij als
technisch student werkzaam op het natuurkundewalhalla – zat hij aan het ontbijt in een van
de Cern-restaurants. De poster die hij mocht
presenteren op een congres in Slowakije stond in
een koker naast hem. Dat trok de aandacht van
een oudere man. ‘Can I talk to you?’ vroeg hij.
‘Sure,’ antwoordde Van Woerden weifelend; hij
moest eigenlijk vaart maken om zijn vlucht te ha-
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len. Terwijl de man honderduit vertelt over hoe
het er net na de oprichting van Cern – een kleine
zestig jaar eerder – aan toeging in de wetenschap,
begint het Van Woerden te dagen dat hij de man
kende uit een voorlichtingsfilm over het insti-

Bij zijn werkplek knippert
een rood lampje
‘Radioactief, pas op!’
tuut. Bij het afscheid wisselden ze e-mailadressen
uit en zo ontdekte hij dat het Nobelprijswinnaar
Jack Steinberger was die hem gezelschap had
gehouden bij het ontbijt. ‘Toen wist ik het,’ zegt
Van Woerden, ‘Een plek waar zo’n icoon zomaar
bij je aanschuift, daar wil ik nooit meer weg.’
ElEMEnTAIrE DEElTjES
Dat is hem gelukt. Vanuit Genève doorliep hij de
onderzoeksmaster deeltjesfysica aan de UvA. ‘Het
was een beetje passen en meten, maar wel te doen.
Colleges volgde ik online. Alleen voor tentamens
vloog ik terug.’ Vier jaar later slijt hij zijn dagen

als promovendus in een gigantische fabriekshal
met bekabeling langs de plafonds, stellingkasten
die dienstdoen als kamerverdeler, een enkele verdwaalde bureaustoel, één troosteloze kamerplant
en een paar verduisterde kamertjes met ronkende
processors. ‘Ik had me voorgenomen nooit te
gaan werken op een plek zonder daglicht, maar
dit is helaas een vrij standaard natuurkundelab,’
zegt Van Woerden lachend. In de buurt van zijn
werkplek knippert een rood lampje. ‘Radioactief,
pas op!’ ‘Dat is vaak rond lunchtijd, dan sturen ze
radioactieve deeltjes door de meetopstelling en
mogen wij er niet bij.’
De experimenten waar Van Woerden aan meewerkt overtreffen de verbeeldingskracht in bijna
iedere dimensie. Om te doorgronden hoe het
heelal – met alle mensen, gebouwen, oceanen,
planeten, sterren en melkwegstelsels die daarin
te vinden zijn – is opgebouwd en hoe het tot
stand is gekomen, onderzoeken zo’n tienduizend
wetenschappers bij Cern de allerkleinste bouwstenen van de natuur. Maar dat is niet eenvoudig.
De bouwstenen: verschillende soorten quarks,
leptonen en bosonen – waaronder het befaamde
higgsdeeltje – zijn zo klein dat je ze niet onder

Marco van Woerden bij een van de Cern-detectoren waarmee geregistreerd wordt welke deeltjes ontstaan bij botsingen in de versneller

een microscoop kunt zien en veel komen niet
vrij voor op aarde, maar zijn alleen te vinden
door andere deeltjes te transformeren. Daartoe
schieten bij Cern op honderd meter onder de
grond gebundelde deeltjes met de lichtsnelheid
rond door een 27 kilometer lang ringensysteem.
Met een duizelingwekkende frequentie van 40
miljoen keer per seconde knallen de pakketjes
tegen elkaar aan. Verschillende detectoren leggen
die hoogenergetische botsing op zo veel mogelijk
manieren vast om op basis van het pad dat ze na
de botsing afleggen te reconstrueren welke elementaire deeltjes er zijn ontstaan. Alsof je twee
concertvleugels keihard tegen elkaar aanknalt om
uit de resulterende splinters en brokstukken te
achterhalen hoe een piano werkt, is een analogie
die men grappend gebruikt.
BlAUWDrUk
Van Woerden is verantwoordelijk voor één
radertje in dit gigantisch mechanisme. In het
niet-radiocatieve deel van zijn fabriekshal annex
laboratorium staat een stuk van deeltjesdetector
Atlas, in z’n geheel zo groot als het paleis op
de Dam. Het stuk in Van Woerdens lab is een

langgerekte taartpunt, opgebouwd uit lood en
lichtgevoelig plastic. Met tientallen gelijksoortige punten zit het als een ring om de versneller heen, om de deeltjes die vrijkomen na een
botsing te remmen en hun pad te registreren.

Alsof je twee
concertvleugels keihard
tegen elkaar aanknalt
Nadat de deeltjesversneller in 2012 zijn eerste
mijlpaal behaalde: de langverwachte vondst van
het wonderlijke higgsdeeltje dat verklaart hoe
materie aan z’n massa komt, ligt de versneller nu
stil voor onderhoud. Tijd voor Van Woerden en
collega’s om zich aan optimalisatie van de detector
te wijden. ‘Ik ben echt een hardware guy,’ aldus de
promovendus, ‘Ik heb de theoretische kennis uit
mijn studie, maar zet die nu in om ervoor te zorgen dat de techniek optimaal werkt.’ Van Woerden
onderzoekt hoe hij de detector tijdens experimenten met behulp van laserlicht kan kalibreren,
zodat hij betrouwbare meetgegevens blijft leveren.

Verder is het zijn taak met terugwerkende kracht
een blauwdruk te maken van het meetinstrument
dat zo’n tien jaar geleden ad hoc in elkaar is gezet.
InTErnATIOnAAl
Om alle deelprojecten goed op elkaar in te laten
haken, wordt er heel wat vergaderd op Cern.
‘Dat is het nadeel van werken in zo’n grote
organisatie. Bijna dagelijks heb ik een meeting
en die gaan natuurlijk ten koste van de tijd
die ik heb voor mijn labwerk.’ Dat sommige
wetenschappers tussen alle meetings, experimenten en analyses door niet toekomen aan
zoiets mondains als supermarktbezoek blijkt uit
alle kant-en-klaarmaaltijden, voorverpakte kaas,
pakjes bacon, shampoo, tampons en wattenstaafjes die op de gangen bij Cern in de vending
machines liggen. Maar Van Woerden fietst
iedere avond terug naar zijn kamer in de stad.
‘Ik werk hard, maar hou mijn avonden vrij voor
etentjes, een biertje of andere sociale dingen en
in het weekend zie ik mijn vriend. Die woont in
Nederland, dus we vliegen heel wat af.’
In de kantine van gebouw 40, waar het aan
de UvA-gerelateerde Nikhef-instituut en Van
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Met de klok mee: Ondergrondse gang naar de Atlas-detector, Cern-fietsen zijn beschikbaar voor onderzoekers en studenten die verblijven
in de hotels en hostels op Cern, van bacon en kant-en-klaarmaaltijden tot tandpasta en wattenstaafjes: het komt allemaal uit de automaat.

Woerdens werkkamer zich bevinden, weerklinkt
Duits, Frans, Italiaans, Engels en Nederlands. Hij
is net terug van een conferentie in de VS en moet
de jetlag nog van zich afschudden wanneer hij
zijn lunch, een zelfgewokte broccolischotel, uit de
magnetron vist. ‘Ik eet echt geen boterhammen
meer tussen de middag. Ik woon hier nu vier jaar
en ben een beetje Zwitser geworden.’
InTOlErAnTIE
De fundamentele wetten van het universum
binden wetenschappers uit meer dan honderd
landen aan Cern. ‘Wat buiten die wetten valt,
daar denkt iedereen anders over en dat is geen
probleem.’ Eens per week leidt Marco als vrijwilliger bezoekers rond om zijn enthousiasme voor
de natuurkunde te delen. ‘Bestaat de hemel,’
vroeg een bezoekster hem. ‘Maar daar kan de
natuurkunde geen uitspraken over doen. Ik zie
geen aanleiding om in een hemel of God te geloven, maar kan me goed voorstellen dat mensen
juist geloven dat iets al die mooie en complexe
processen moet drijven. Mijn beste vriend hier is
een Maleisische, praktiserende moslim, maar ook
diehard natuurkundige. Dat gaat prima samen.’
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Helaas kent die tolerantie ook in zo’n internationale omgeving z’n grenzen. ‘Ondanks de diversiteit aan nationaliteiten is de grote meerderheid hier man, blank en hetero.’ Om een beetje
tegenwicht te bieden richtte Van Woerden met
collega’s een LGBT-club op. Maar dat stuitte
op weerstand. ‘We krijgen geen erkenning van
Cern, zoals de handbal-, yoga- en filmclub
wel krijgen. En de regenboogposters die we
verspreiden worden weleens beklad.’ Ook dat
gebeurt op z’n natuurkundigs, met de wet van
Coulomb: ‘Opposites attract.’
HIGGSDEElTjE
Toch is dit de plek waar Van Woerden wil zijn,
het hart van de experimentele natuurkunde. ‘In
de derde klas vertelde mijn natuurkundeleraar
dat licht met 300.000 kilometer per seconde reist.
Dat vond ik supergaaf en onvoorstelbaar. Tijdens
mijn studie mocht ik de lichtsnelheid zelf meten.
Het was een bijzonder moment voor mij om dat
waanzinnige getal uit de schoolboeken zelf te
verifiëren.’ En nog steeds zweert Van Woerden bij
het experiment: ‘De theoretisch natuurkundigen
zitten de hele dag achter hun bureau formules op

te stellen. Wij, de experimenteel natuurkundigen,
zijn er om die ideeën stuk voor stuk af te schieten.
Maar eens in de vijftig jaar lukt dat niet. Zoals bij
het higgsdeeltje, dat het theoretische standaardmodel van de natuurkunde verder bevestigt.
Begrijp me goed, ik ben blij dat we het deeltje
gevonden hebben, want dat hadden we de wereld
beloofd. Maar stel je voor dat we het niet hadden
gevonden, dat was geweldig geweest! Dan was
ons hele begrip van de natuur in één klap onderuit gehaald. Dat is een waanzinnig uitgangspunt
voor een natuurkundige, en het had mij voor de
rest van mijn leven van werk voorzien.’
Hoewel Van Woerden als jonge onderzoeker
baan-onzekerheid, verhuizingen en keihard werk
voor lief moet nemen, is hij vastberaden door te
gaan. Op de vraag waar hij is als hij over veertig
jaar met pensioen gaat, antwoordt hij lachend dat
hij zich niet kan voorstellen dat hij met pensioen
zal gaan. ‘Ik denk niet dat ik hier ooit mee wil
stoppen. Ik hoop dat ik later als oude baas werk
aan een nieuwe, nog krachtiger deeltjesversneller.
Hier, bij Cern. En dat ik dan bij jonge studenten
aan tafel ga zitten en vertel over the good old days
van de ontdekking van het higgsdeeltje.’ yyy

foto Mats van Soolingen

op de tong

Cannibale Royale

(ieder € 3,50). Voordat we aan het vlees gaan,
bestellen we eerst een portie nacho’s met cheddar (€ 7,50). Toen we het gigantische bord aan
zagen komen, kregen we bijna spijt dat we net
een side dish naast onze burger hadden besteld;
zo veel was het. Maar lekker zijn de nacho’s
zeker: heerlijk geserveerd met jalapeño’s, rode
uien, olijven, guacamole en salsa.
Nu we er dan toch zijn, gaan we ook maar
meteen voor die éne: de Cannibale Royale – de
burger van, jawel, 250 gram mals rundvlees,
waar de jus vanaf druipt (€ 12,50). Zo wil je ’m
hebben. Het enige wat er op de burger aan te
merken viel, was het zachte broodje: dit had
wel wat meer bite kunnen hebben. Maar de met
rozemarijnzout besprenkelde French skin fries
met huisgemaakte mayonaise waren heerlijk
(€ 3,50) en de kleine salade van watermeloen en
feta zorgde voor een frisse hap naast de burger
en frites. Het enige nadeel was dat er echt geen
ruimte meer was voor cheesecake of red velvet
cake. Maar dat komt de volgende keer wel. yyy
Dylan Ahern en Eline de Jong

Handboogstraat 17a (Centrum)

D

e naam ‘Cannibale Royale’ past
goed bij het interieur van deze
onlangs geopende late night bar in
de Handboogstraat. Het is donker
in de zaak en het hangt er vol met mysterieuze
voorwerpen waar de gemiddelde mens zijn huis

nooit mee zou decoreren. Er klinken gitaren
en zware mannenstemmen uit de speakers, het
vlees kun je al ruiken. De houten wanden en het
plafond creëren een robuuste sfeer.
Het idee achter deze bar is een goede hap kwaliteitsvlees, met een of meerdere kleine side dishes

HOrECA-IMPErIUM
De mannen achter Cannibale Royale zijn ook
eigenaar van Hannekes
Boom, Disco Dolly en de
Bloemenbar. Die laatste
twee zijn buren van Cannibale Royale. Matan Schrabacq, een van de eigenaren, zei in Het Parool: ‘Je begint de avond
met wat eten en stevig indrinken bij Cannibale
Royale. Dan duwen we je de Bloemenbar in
en daar zie je allemaal leuke meisjes. Dan ga
je met hen dansen bij Disco Dolly en als je om
drie uur zin krijgt in een hamburger, kom je
weer terug naar Cannibale Royale.’

HAnDBOOGSTrAAT
Met de komst van
de Bloemenbar en
aanverwanten leeft de
Handboogstraat weer
op. De van oudsher
populaire uitgaansstraat,
met onder meer studentendisco Dansen bij
Jansen, raakte begin deze eeuw in verval met
striptenten en steeds meer toeristenhoreca.
Nu is het weer een hippe straat waar ook
Amsterdammers graag heengaan en studenten in de rij staan voor Disco Dolly. De
eigenaren dromen van een hotel om het af te
maken, zo onthulden ze in Het Parool.

Folia Magazine 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.

HAMBUrGErS
De eerste vermelding
van een hamburger is
terug te vinden in de
Amerikaanse krant
Chicago Daily Tribune
van 5 juli 1896. Volgens
de toonaangevende Library of Congress is
de hamburger echter een uitvinding van de
Deense immigrant Louis Lassen in 1900, die
in New Haven, Connecticut, rondreed met
een lunchkar. En nog minstens vijf andere
Amerikanen claimden de uitvinder te zijn
van het populaire stuk vlees. De ware oorsprong blijkt moeilijk te achterhalen.
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Het is jammer dat Link
verdwijnt, maar vooral eng
Bij het verdwijnen van het tijdschrift Link van de Haagse
Hogeschool waarschuwt Linda Duits voor een toenemende
invloed van marketingafdelingen op de universitaire pers.
illustratie Marc Kolle

H

et gebeurde geruisloos. Geen
krant besteedde er aandacht aan.
Link, het blad van de Haagse
Hogeschool is verdwenen. De
website blijft, maar het is onduidelijk wat daar
op komt te staan. Wel is bekend dat de redactie
het met de helft van de uren moet doen. Het is
spijtig dat Link verdwijnt. Je hoeft geen communicatiewetenschapper zoals ik te zijn om te
weten dat papier heel anders leest dan scherm.
Folia Magazine pak je mee en blader je door. Op
de website van Folia blader ik nooit: ik kom daar
alleen als ik op Twitter een linkje aanklik.
Het is niet alleen jammer dat Link verdwijnt,
het is ook eng. Laat ik daarvoor een uitstapje
maken. Deze zomer reisde ik door Oezbekistan.
Het was mijn eerste keer in echte dictatuur.
Overal is politie en overal word je bekeken.
Oezbekistan is een centraal gestuurde economie. De dictator beslist wat het volk nodig
heeft. Er zijn vier types auto en alleen Daewoominibusjes. Die hebben allemaal dezelfde paarse
strepen op de zijkant. Hierdoor moest ik steeds
denken aan The Lego Movie: de dictator is als
een kind dat met Lego speelt, en hier wat dezelfde bosjes plant en daar wat dezelfde huisjes
neerzet. In Oezbekistan is er geen vrije pers. De
onderdanen moeten alles fijn vinden wat de dic-
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tator voor hen bedenkt. Everything is dus altijd
awesome, net als in het liedje van de Lego-film.
Controle over wat er gezegd en geschreven mag
worden is eng. Het verdwijnen van Link heeft
alles te maken met zulk toezicht. Het gebeurde
niet omdat het blad niet werd gelezen. Het

Van Aalten

Put your hands up
gebeurde omdat communicatie & marketing dat
wilde. De directeur van die afdeling nam het besluit. Dat is vreemd: waarom valt zo’n beslissing
onder haar bevoegdheden? De motivatie bestaat
uit voorlichtersbla: het papieren blad zou te
weinig ‘impact’ hebben en online kan je ‘mogelijkheden tot interactie creëren’. Ze wuift de
suggestie weg dat Link misschien te lastig was:
de hogeschool hecht waarde aan een kritische
houding. Daar voegt ze wel aan toe: ‘We zijn op
dit moment nog zoekende op welke wijze we dit
kunnen stimuleren, faciliteren en vormgeven’.
Afdelingen communicatie & marketing zijn een
bedreiging voor de universitaire praktijk. Zij zijn
gericht op het controleren van beeldvorming.
Een kritische houding binnen de vorm die
marketing goedkeurt is niet kritisch denken, dat
is binnen de lijntjes kleuren. Het is het tegenovergestelde van waar de universiteit voor staat.

Everything is awesome
als de communicatie
afdeling de baas is
Het hooghouden van een imago staat ook het
academische ideaal van waarheidsvinding in de
weg. Elke voorlichter die zegt dat dat niet zo is,
wil je iets wijsmaken. Marketing betekent altijd
de werkelijkheid wat naar je hand zetten. Voorbeeld: in augustus komen de ranglijstjes voor
universiteiten uit. Een paar plekjes omhoog in de
Shanghai Ranking of de lijst van Times Higher
Education zorgt voor juichende persberichten.
Alle Nederlandse universiteiten zijn altijd winning. Casper Albers, UD aan de RUG, merkte op
dat er niets gemeld wordt wanneer een universiteit een paar plaatsen daalt. Hij schreef:

‘Het ‘pimpen’ van goede resultaten en het downplayen of wegmoffelen van slechte resultaten
leidt tot publicatiebias en is een veelvoorkomende questionable research practice. De afgelopen jaren wordt er binnen GMW [Faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, LD]
keihard gewerkt om studenten en collega’s te
wijzen op de risico’s en gevaren van twijfelachtige onderzoekspraktijken.’
Dáár zit het ironische gevaar van de communicatieafdeling: wat zij doet is schadelijk voor
de beeldvorming over de wetenschap. Een universiteit waar communicatie de baas is, is niet
langer een universiteit. Het is een Oezbekistan.
Het lot van Link gaat ons allemaal aan. Ook Folia krijgt van communicatie het verwijt ‘te zuur’
te zijn. Universiteitsbladen waren ooit de luis in
de pels van het bestuur. Die taak is inmiddels
vermengd met vertier, zoals in deze Folia. Dat is
prima, want met vermaak is niks mis. Het gaat
wel mis als de universiteitsjournalist bij elke
letter die hij typt de hete adem van de communicatieafdeling in zijn nek voelt: hoe zou dit
vallen? Ik zie het liever andersom. Niets is beter
voor het imago van het hoger onderwijs dan een
scherpe, strenge universitaire pers. yyy
Linda Duits is publicist gespecialiseerd in populaire cultuur en freelance docent aan de UvA en
de Haagse Hogeschool.
(advertentie)

Dat Albert Heijn zijn mango’s in cellofaan verpakt en
de salades met condensdruppels bestempelt als ‘Excellent’ is tot daar aan toe. Maar dat blad, Allerhande:
ik gruw werkelijk van elke editie. Altijd hetzelfde
trucje: gooi stukken ananas door de boerenkool,
of werp een hand cashewnoten door de pasta. Ik
verdenk de makers van Allerhande ervan dat ze een
lijntje hebben met de voorraadbeheerder van AH.
‘Hebben jullie nog een container tofu over? O, dan
verzinnen we dat een tofuketting heel leuk is voor
een kinderfeestje.’
En nu is er van Albert Heijn een uitgave voor
studenten, in samenwerking met Bol.com (immers
ook onderdeel van Ahold): AllesVoor een superslim
studiejaar. Die AllesVoor moet natuurlijk aan elkaar,
dat heeft een costumer media-goeroe op een tochtig
industrieterrein bedacht.
De aanprijzingen voor braadworsten en toiletblokjes
van de concurrenten zijn natuurlijk ook erg, maar
dat is als porno; je gaat niet klagen dat de verhaallijn
mager is of dat het slecht is belicht. Een blaadje als
de AllesVoor combineert serieuze ‘content’ met een
aanbod uit het AH- en Bol-assortiment.
Behalve de voor de hand liggende, veel te dure
biertap (‘Een stuk stoerder!’) die wordt aangeprezen,
is er bijvoorbeeld de ‘supersnelle shower’: Gebruik
een 2-in-1-product voor een razendsnelle all-overwasbeurt en eindig met koud water. Nee, niet relaxed,
maar wel goed voor je lijf en je bent gegarandeerd
wakker!’ Of deze: ‘Put your hands up for koffie-ommee-te-nemen!’ Veronderstellen makers van dit soort
blaadjes werkelijk dat studenten alleen maar graffiti
lezen, cartoons kijken en in raps praten (als een oudstudent van me bij AllesVoor werkt: sorry)?
Dan komt nu mijn staaltje branded content voor dit
jaar: koop brood bij een bakker, groente en fruit bij de
groenteboer, drink water uit de kraan en volg college
bij een docent die je iets leert. yyy Thomas van Aalten
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InTrEE 2014
Inmiddels zijn de nieuwe eerstejaarsstudenten
goed en wel begonnen met hun eerste collegeweek, maar vorige week konden ze nog even
lekker uit hun dak gaan: het was Intreeweek
in Amsterdam. Een paar duizend eerstejaars
trokken door de stad om het studentenleven te
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leren kennen.
Voor de studenten de perfecte plek om medestudenten te ontmoeten, maar ook om nog een keer
lekker ongegeneerd te spelen voor er aan het o zo
volwassen en verantwoordelijke studentenleven
moet worden begonnen. Skippyballen, rolschaat-

sen, hoelahoepen en spelen op een luchtkussen:
tijdens Candyland vrijdag in het Oosterpark, was
er voor al deze jongvolwassenen een uitlaatklep
te vinden.
Op de rolschaatsen brachten de studenten het
er prima van af. Beter dan onze verslaggever

objectief
Sander Beekman, die de hele week verslag deed
van de Intree. Hij had zijn rolschaatsen nog
maar net aan of hij ging al grandioos onderuit.
Zodoende sloot hij zijn succesvolle, en zeer vermoeiende, Intreeweek af met een flinke blauwe
plek op zijn kont. Voor dit leedvermaak en een

volledige terugblik op Intree kun je kijken op
foliaweb.nl/videos.
Naast Candyland stond Intree vooral in het teken
van heel veel feesten en heel veel bier drinken.
Verenigingen lieten zich van hun beste kant zien
tijdens Intree Verenigt op maandag, dinsdag

maakten de eerstejaars het Rembrandtplein
onveilig en woensdag was er de weekknaller
Plankgas! in de Gashouder. Niet gek dan ook dat
er tussen het rolschaatsen door vrijdag vooral
heel veel in het gras werd geluierd. En nu aan de
studie! yyy Stephan Vegelien / foto Bas Uterwijk
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Epigenetica bewijst dat
we meer zijn dan nature
Epigenetisch onderzoek bestudeert alle factoren die van buitenaf de werking van genen
beïnvloeden. Dat heeft grote gevolgen voor de geneeskunde, want het kan ziektes verklaren
en misschien zelfs oplossen. Yannick Fritschy

D

e ebola-uitbraak dit jaar in
West-Afrika is groter dan ooit en
heeft al meer dan duizend doden
veroorzaakt. Om de uitbraak een
halt toe te roepen, verrichten wetenschappers
onderzoek dat tien jaar geleden nog ondenkbaar
was. Binnen enkele maanden ontcijferden ze de
volledige genetische code van 99 ebolavirussen.
Ze identificeerden meer dan 300 genen waarin
de huidige virussen afweken van de virussen bij
eerdere uitbraken. Die ontdekking is van groot
belang bij het diagnosticeren van de nieuwe ebolavariant en kan in de toekomst zelfs leiden tot
een medicijn of vaccin voor het gevreesde virus.
Dit is slechts een van de vele voorbeelden van
aandoeningen waarbij genetisch onderzoek het
pad moet effenen naar een betere behandelmethode. Al tientallen jaren heeft gentherapie,
waarbij dokters gemankeerde genen vervangen
door goede exemplaren, de belofte om ons ooit
te verlossen van kanker en hiv. In de praktijk
zijn er echter nogal veel obstakels te overwinnen. Het is moeilijk en gevaarlijk om te sleutelen aan genen. Ook zijn veel ziektes momenteel
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niet genetisch te verklaren. Daarnaast kleven
aan gentherapie ethische bezwaren. Hoe ver kun
je gaan in het ‘pimpen’ van de bouwstenen die
uitmaken wat voor persoon je bent?
De laatste jaren is er een vakgebied in opkomst

‘Het zegt genoeg dat de
farmaceutische industrie
er miljarden in investeert’
dat deze problemen wellicht kan oplossen.
Epigenetisch onderzoek richt zich op chemische
componenten die genen van buitenaf reguleren.
Het bijzondere hieraan is dat die regulatie dagelijks wordt beïnvloed door omgevingsfactoren
zoals bijvoorbeeld voeding of stress. Doordat de
activiteit van genen van buitenaf manipuleerbaar
is, zijn genen via epigenetische processen ook
ontvankelijk voor medicijnen en behandelingen.
Marcel Mannens is sinds deze zomer hoogleraar
genoomdiagnostiek aan het AMC, in het bijzonder

in de epigenetica van ziekten. ‘Epigenetica heeft
de afgelopen jaren een razendsnelle start gemaakt
door het ontstaan van allerlei gangbare ziekten te
verklaren,’ zegt Mannens. ‘Ik durf niet te zeggen
dat het de sleutel is tot een medicijn tegen kanker,
maar het zegt genoeg dat de farmaceutische industrie er momenteel miljarden in investeert.’
PrIVACyGEVOElIG
Mannens droeg als projectleider van een onderzoek in de jaren negentig zijn steentje bij aan het
Human Genome Project, dat de volledige structuur van het menselijk genoom in kaart bracht.
Volgens hem is er sindsdien met name op het
gebied van diagnostiek veel vooruitgang geboekt.
‘Waar je eerst tien jaar moest zoeken naar een
gen dat verantwoordelijk is voor een bepaalde
ziekte, kan dat nu vaak binnen een maand,’ zegt
Mannens. ‘De technologie is op een dermate
hoog niveau dat je in de VS voor zo’n duizend
dollar je complete genoom kunt laten analyseren.’
Bij zulke analyses spelen wel enkele ethische
kwesties een rol. Wat als artsen zien dat een
gemuteerd gen de patiënt over tien jaar hoogst-

Foto links: Het kleurenpatroon van de vacht van een
lapjeskat hangt deels af van epigenetische factoren.

waarschijnlijk terminaal ziek maakt en er geen
behandeling mogelijk is? ‘Van bepaalde informatie
moet je zorgvuldig afwegen of de patiënt het moet
weten,’ zegt Mannens. ‘In Nederland voeren we
daarom alleen genoomonderzoek uit als een arts
constateert dat daar aanleiding toe is. Bovendien
mogen hier, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
VS, alleen academische instanties dergelijk innovatief en privacygevoelig onderzoek verrichten.’
nATUrE-nUrTUrE
Een ander probleem is dat een genoomanalyse
vaak geen duidelijkheid verschaft. ‘De interpretatie van de gegevens is in veel gevallen onzeker,’
zegt Mannens. In dat opzicht heeft genetica
volgens hem niet de hooggespannen verwachtingen waargemaakt die bij de start van het Human Genome Project heersten. ‘Toen dachten
wetenschappers dat we na dat project elke ziekte
aan een bepaald gen konden koppelen en op die
manier konden genezen. Mutaties leiden echter
soms wel tot een ziekte en soms niet.’
Er zijn namelijk naast de volgorde van het DNA
ook andere factoren die bepalen wat een gen

Het AMC onderzoekt momenteel of voedselgebrek in de Hongerwinter het nageslacht van destijds
zwangere vrouwen via epigenetische processen heeft beïnvloed. (foto Menno Huizinga / HH)

doet. Het vakgebied dat die factoren bestudeert
heet de epigenetica. Epigenetisch onderzoek bestudeert alle factoren die van buitenaf de werking
van genen beïnvloeden zonder dat de genetische
code verandert. Dat kunnen chemische compo-

‘Van bepaalde informatie
moet je zorgvuldig
afwegen of de patiënt het
moet weten’
nenten zijn die aan de buitenkant van het DNA
vastzitten (methylgroepen), maar ook eiwitten
waar de DNA-streng zich als een bolletje wol
omheen wikkelt (histonen). Chemische veranderingen aan methylgroepen en histonen zorgen
ervoor dat het gen waar ze bij horen meer of
minder actief wordt. Op die manier kunnen ze
allerlei ziekten veroorzaken of juist tegenhouden.
De meest fascinerende eigenschap van epigenetische processen is dat ze in hoge mate

worden beïnvloed door omgevingsfactoren
zoals voeding, rookgedrag en stress. Lange tijd
geloofden maar weinig wetenschappers dat
onze omgeving invloed uitoefent op de werking
van onze genen. Jean-Baptiste de Lamarck, een
negentiende-eeuwse evolutiebioloog en voorganger van Charles Darwin, werd jarenlang om
een dergelijk idee door andere geleerden weggelachen. En met het Human Genome Project leek
het nature-nurture-debat definitief de kant van
de nature-mensen op te gaan. Weliswaar vond
epigenetisch onderzoek al plaats voordat James
Watson en Francis Crick in 1953 de structuur
van DNA blootlegden, maar doordat wetenschappers jarenlang alleen enkele zeldzame
ziekten epigenetisch konden verklaren, had het
vakgebied weinig om het lijf.
Dat is de laatste jaren sterk veranderd. Epigenetische factoren bleken een belangrijke rol te
spelen bij veelvoorkomende aandoeningen zoals
obesitas, kanker en psychische stoornissen.
Psychische en lichamelijke ziekten als gevolg
van kindermishandeling zijn bijvoorbeeld in
2009 vanuit de epigenetica verklaard. Weten-

FoliaMagazine

23

(advertentie)

FLOOR
maandag 22 september 16.30 -18.00 uur

HET GROTE MBO-HBO GESPREK
DOORSTROMEN VOOR DOORZETTERS

Wel of geen selectie aan de poort, welke doorstroomtrajecten zijn er en wat zijn
de succesfactoren: de stap van mbo naar hbo is vaak in het nieuws. Op maandag
22 september is de doorstroom van mbo naar hbo onderwerp van debat tijdens
het ‘Grote mbo-hbo Gesprek’ bij FLOOR, het debatcentrum van de Hogeschool
van Amsterdam. Verschillende deskundigen gaan met elkaar en het publiek in
gesprek over de actuele onderwerpen die spelen bij deze doorstroom.
MET:
Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen)
Jan van Zijl (voorzitter MBO raad)
• Huib de Jong (rector HvA)
• Tanja Jadnanansing (lid Tweede Kamer)
•
•

PROGRAMMABIJDRAGEN VAN:
Marcelle Peeters (programmamanager van het nieuw
op te zetten HvA lectoraat over doorstroom mbo-hbo)
• Anja Vink (onderwijs- en onderzoeksjournalist)
• Bart Ongering (beter bekend als Meester Bart; docent,
schrijver en ervaringsdeskundige)
•

De gespreksleiding is in handen van Jean Tillie
(domeinvoorzitter Maatschappij en Recht
bij de HvA) en Jim Jansen (hoofdredacteur Folia).
Het Grote mbo-hbo Gesprek
wordt georganiseerd door het domein
Maatschappij en Recht, Folia en FLOOR.
Maandag 22 september 2014, 16:30-18:00 uur
FLOOR (debat- en activiteitencentrum van de HvA),
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, Amsterdam
Voor informatie en aanmelden www.floor.hva.nl

CREATING TOMORROW

Genetica: hoe zat het ook alweer?

De mens heeft ongeveer 23.000 genen. Genen bestaan uit DNA, dat op zijn beurt is opgebouwd uit vier
bouwstenen: de basen adenine, cytosine, guanine en thymine. De volgorde waarin die bouwstenen in de
DNA-streng zitten, bepaalt wat een gen doet. Die volgorde wordt namelijk afgelezen door enzymen die
de code omzetten in een bepaald eiwit. Deze eiwitten hebben tal van belangrijke biologische functies. De
set van alle genen samen heet het genoom. Hoe het DNA in je genoom precies is opgebouwd, bepaalt je
uiterlijke en innerlijke eigenschappen.

Zowel links als rechts zijn de twee muizen genetisch identiek, maar epigenetische oorzaken hebben ervoor gezorgd dat ze toch in uiterlijk van elkaar verschillen.

schappers onderzochten toen de hersenen
van zelfmoordslachtoffers op epigenetische
verschillen. De hersenen van slachtoffers die
als kind mishandeld waren, vertoonden meer
methylgroepen bij het zogeheten GR-gen, dat
ervoor zorgt dat je na een periode van stress
snel weer rustig wordt. Methylgroepen verlagen
de activiteit van het GR-gen, waaruit volgt dat
mishandelde kinderen later moeite hebben om
te herstellen van stressvolle situaties.
Uit een ander experiment bleek dat jonge ratten
die weinig aandacht van hun moeder krijgen,
later eveneens verlaagde GR-genactiviteit
vertonen, zodat ze gevoeliger zijn voor stress.
‘Dat stressgevoeligheid aanwijsbare oorzaken
van buitenaf heeft, was voor mij een eyeopener.
Omgevingsfactoren veranderen dus echt je
persoonlijkheid,’ zegt Mannens. En niet alleen
wetenschappers zijn onder de indruk van die
ontdekking. Mannens: ‘Ook mensen die zich
bezighouden met alternatieve behandelingen,
zoals yoga, omarmen dit resultaat. Als een onrustige jeugd leidt tot stressgevoeligheid, kunnen bepaalde relaxation-technieken misschien
wel het omgekeerde bewerkstelligen.’
Want epigenetische veranderingen kunnen in
theorie worden teruggedraaid. ‘Het is in een lab

zelfs al gelukt om methylgroepen bij specifieke
genen te verwijderen. Maar om dat bij een mens
te doen zonder schade aan te richten is natuurlijk een stuk lastiger,’ zegt Mannens. ‘Daarom
richten we ons in ons onderzoek vooral op
medicijnen die epigenetische componenten be-

‘Een eyeopener: je
omgeving verandert echt
je persoonlijkheid’
werken. Daarnaast zoeken we naar biomarkers:
epigenetische componenten die voorspellen dat
iemand een bepaalde ziekte krijgt.’
DrIE GEnErATIES
Een belangrijke vraag die resteert is of epigenetische componenten net zoals genen van
ouder op kind worden overgedragen. Mannens:
‘Eerst dachten wetenschappers van niet, nu is
de heersende opvatting dat een klein deel van
alle epigenetische veranderingen kan worden
overgedragen.’ Zeker is wel dat epigenetische
veranderingen bij zwangere vrouwen gevolgen
hebben voor hun kind. ‘Als een zwangere vrouw

rookt of drinkt, dan tast dat de epigenetische
regulatie van genen aan, wat nadelig is voor
de ontwikkeling van het kind,’ zegt Mannens.
‘Bovendien kunnen ook de geslachtscellen van
de foetus worden aangetast, zodat de moeder
drie generaties tegelijk beschadigt.’
Wat precies de epigenetische gevolgen voor
kinderen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap zijn, wordt momenteel in Mannens’
laboratorium onderzocht. Daarnaast doet het
AMC onderzoek naar andere omgevingsfactoren, zoals stress en kindermishandeling. Ook
is er een langlopend onderzoek naar zeldzame
aangeboren epigenetische aandoeningen en de
rol van epigenetica bij kanker.
Tot slot publiceren AMC-onderzoekers binnenkort de uitkomsten van een onderzoek naar de
epigenetische gevolgen van het voedingspatroon
bij zwangere vrouwen. Daarvoor bestudeerden
ze het nageslacht van vrouwen die zwanger waren tijdens de Hongerwinter in 1944. ‘Van deze
mensen hebben de onderzoekers al een database
met gegevens uit eerdere onderzoeken. Daarin
werd echter nog niet naar epigenetische factoren
gekeken,’ zegt Mannens. ‘Ik ben erg nieuwsgierig
naar de resultaten. Epigenetica is nog zo nieuw,
dat elke uitkomst meer inzicht geeft.’ yyy
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‘Stiekem had ik wel
schilder willen zijn’
Het leven van schrijfster en Cineville-hoofdredacteur Emma Curvers (28) draait
om films, boeken, kunst en verhalen. Vorig jaar studeerde ze af in de filosofie,
nu verschijnt haar debuutroman Iedereen kan schilderen. tekst Mina Etemad / foto Bram Belloni
Debuut ‘Het is heel spannend. Zo’n deels autobiografisch debuut schijnt wel een cliché te zijn,
maar het ging niet anders. Wat er in Iedereen
kan schilderen plaatsvindt is niet letterlijk wat
er gebeurd is, al zullen bekenden er wat van
herkennen.’
Columns ‘Voordat ik columnist werd bij Folia
en CJP Magazine schreef ik al korte stukjes op
mijn blog, maar ik had maar twee lezers: mijn
zus en mijn oma. Ik bleef die stukjes schrijven
en op een gegeven moment mocht ik dat voor
Folia gaan doen. Daardoor kreeg ik er oefening
en structuur in. Nu ik in de zomervakantie niet
heb geschreven, ben ik het ook erg gaan missen.’
Filosofie ‘Ik wilde na de kunstacademie nog
iets studeren. Het was dat verwende studeren
wat ze nu uit proberen te roeien; als je gaat
studeren moet je precies weten wat voor baan
je daarmee gaat krijgen. Dat wist ik helemaal
niet, maar toch deed ik het. Omdat ik me wilde
verdiepen in het denken.’
Cineville ‘Daar slijt ik mijn dagen en dat doe
ik ontzettend graag. De bedoeling van Cineville,
namelijk om filmcultuur te stimuleren en om
mensen te enthousiasmeren voor goede films,
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voel je in het bedrijf overal. Ik heb het geluk dat
ik mijn geld kan verdienen met doen wat ik het
liefste doe. Mijn hele leven draait om films, boeken, kunst en verhalen. Het voelt voor mij niet
als werken. Soms moet ik een rotklusje doen,

‘Slapen is een van mijn
grootste hobby’s. Als
student sliep ik vaak
twaalf uur achtereen’
zoals mijn urenregistratie. Dan ben ik bijna
beledigd dat ik zoiets stoms moet doen.’
Schilderen ‘Ik ben een liefhebber van schilderkunst en stiekem had ik wel schilder willen zijn. Die wens heb ik enigszins getransponeerd naar de vader uit het boek. Hans wil
heel graag schilderen, maar voor mensen met
een autistische inslag kan dat moeilijk zijn.
Al wil hij het nog zo graag, hij kan zich niet
laten meeslepen.’
Vader ‘Dit is het moeilijkste woord. De vader
in het boek is een problematische figuur. In

de relatie tussen hem
en Iris komen veel
van mijn eigen vragen
over mijn leven terug:
in hoeverre je iemand
verantwoordelijk kunt
houden voor zijn of
haar gedrag, bijvoorbeeld, en in hoeverre
dat gedrag te wijten
is aan een psychische
ziekte. Het is moeilijk
om het over mijn
eigen vader te hebben.
Ten eerste omdat ik
geen contact meer
met hem heb en ten
tweede omdat hij niet
direct de persoon in
het boek is.’
Slaap ‘Dat is een van mijn grootste hobby’s.
Het is vroeger een problematische verslaving
geweest, aangezien ik twaalf uur lang aan één
stuk kon doorslapen. Nu ik niet meer studeer
kan ik dat niet maken. Voor Iris, de hoofdpersoon uit het boek, en haar vader Hans, is het
een ontsnapping aan problemen.’

Dan mogen kinderen hun ouders beoordelen
en de ouders staan telkens versteld van wat hun
kinderen opmerken.’
Verdriet ‘Veel mensen vonden het boek
intenser dan ik had gedacht. Ik vind het niet
alleen maar een verdrietig boek geworden; er
zit ook mededogen, begrip en bewondering in
de manier waarop Iris haar vader ziet. Som-

‘Met mijn vader heb ik
geen contact meer’
mige gebeurtenissen zie ik als ook wel grappige
voorvallen, zoals familieleden die alle kerstcadeautjes in het zwembad flikkeren of de rest
van de familie bij het tankstation laten staan.
Zij doen aan een soort van intelligente oorlogsvoering, wat veel beter is dan iemand een bitch
slap verkopen.’ yyy
Iedereen kan schilderen
Emma Curvers
Atlas Contact, € 19,95

Emma Curvers

Familie ‘Je ontkomt niet aan je familie, bent tot
elkaar veroordeeld. Ik zet wel mijn vraagtekens
bij dat romantische beeld van een onvoorwaardelijke band tussen ouder en kind. Je hoeft
helemaal niet overweg te kunnen met je ouders.
Daarmee worstelt Iris ook in het boek. Op het

moment dat je kinderen krijgt, kun je je zelf
niet meer als een kind gedragen. Mensen met
psychische ziektes vergeten dat soms en vragen
hulp aan hun kinderen. Maar ook ouders mag
je op het matje roepen. Het tv-programma Rapport voor mijn ouders vind ik daarom geweldig.

1985 Geboren in Zuid-Limburg
2004-2007 Kunstacademie Maastricht,
afdeling audiovisueel
2009-2013 Filosofie (UvA)
2011-heden Columnist bij Folia
2012-heden Hoofdredacteur bij Cineville.nl
2013-heden Columnist bij CJP Magazine

We geven drie exemplaren van Emma’s debuutroman
weg! Kijk hiervoor op Folia Web.
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toehoorders
Zomerschoolcollege ‘De digitale boekenwereld als educatieve bron’ door Emile

FoliaWeb

Schrijver, vrijdag 29 augustus, 9.30 uur, Allard Pierson Museum. tekst en foto’s Yannick Fritschy

Aantal toehoorders 21
Aantal bibliotheekmedewerkers 19
Aantal digitale leermiddelen 1
Scrabblewoorden Digitalisering, metadata,
Esslingen Mahzor

D

igitalisering is het thema van de laatste
dag van de Summer School History
of the Book. Twee weken lang konden
liefhebbers zich onderdompelen in
cursussen, workshops en colleges over de geschiedenis van het boek. De laatste ochtend kijken de
boekenwurmen echter niet zozeer naar het verleden,
maar naar de toekomst. Emile Schrijver, bijzonder
hoogleraar geschiedenis van het joodse boek aan de
UvA, geeft een college over hoe je oude boeken en
manuscripten verder kunt digitaliseren, maar vooral
ook over hoe je die werken onder de aandacht kunt
brengen. De docent begint met de mededeling dat
hij eigenlijk geen verstand heeft van het onderwerp.
In het vervolg van het college blijkt dat een retorisch
trucje te zijn geweest, want Schrijver behandelt moeiteloos allerlei problemen die digitalisering met zich
meebrengt. Zo is er de voortdurende verandering van
platforms waarop websites werken, die ervoor zorgt
dat gegevens op een bepaald moment niet meer te
openen zijn. Ook is het moeilijk voor academische instellingen om hun werken vindbaar te maken op grote
zoeksites zoals Google, zeker met de concurrentie van
commerciële bedrijven. Gedurende het college wordt
Schrijver steeds bevlogener en vergelijkt hij mensen
van het vakgebied Digital Humanities zelfs met de
maffia. Wanneer de docent even kritiek lijkt te uiten
op de gebrekkige mogelijkheden van de website van
UvA-afdeling Bijzondere Collecties, wordt hij snel op
de vingers getikt vanuit de zaal. Dat het college vrijwel
uitsluitend gevolgd wordt door mensen uit hetzelfde
vak, blijkt ook uit de aanwezigheid van de maker van
een website die de docent aanhaalt. De toehoorders
stellen dan ook goede vragen en het is jammer dat
er uiteindelijk geen tijd meer is voor de discussie die
Schrijver in het begin had beloofd. yyy
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Eva van Oene Medewerker Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis
‘Ik volg dit college om mijn kennis te verbreden, deels uit eigen
interesse; maar ook omdat het
aansluit bij mijn werk. We zijn bij
ons instituut namelijk zelf bezig
met een digitaliseringsproject. Het
is heel leuk om te horen hoe ze
er hier mee bezig zijn. Met name het maken van een goede
interface spreekt me aan. Dat is niet mijn eigen specialisatie,
maar wellicht kan ik wel wat tips aan anderen geven over
bepaalde mogelijkheden.’

Intreeweek
3200 eerstejaars vonden vorige
week hun weg in de stad voor
het begin van hun studententijd.
Folia TV dronk een borreltje of
honderd mee. (foto: Bas Uterwijk)

Alex Alsemgeest Medewerker bij
onderzoeksinstituut Naturalis in Leiden

‘Bij dit college werden onderwerpen behandeld die met mijn
werk te maken hebben, maar het
leuke ervan is dat je er dieper
op ingaat dan normaal. Bij deze
summer school ben ik echter ook
als liefhebber. Vorige week heb
ik twee andere colleges uit pure belangstelling bezocht.
Het is leuk om hier eigenlijk alleen maar medeliefhebbers
tegen te komen. Ik denk dat iedereen in dit vakgebied zelf
ook echt van oude boeken houdt.’

Wk roeien
Goud voor de Nereus-dames op
het WK roeien dit weekend. De
lichte dames dubbelvier met VUstudenten Lisa Wörner en Ilse
Paulis wonnen als enige Amsterdammers tijdens het WK op de
Bosbaan. (foto: Merijn Soeters)

Liesbeth Missel Conservator Speciale
Collecties bij de Wageningen University

‘Ik ben speciaal voor dit college
hierheen gekomen, omdat ik me
ook bezighoud met digitalisering. Niet alleen met het technische aspect, maar ook de vraag
hoe iets door anderen gevonden
kan worden. Ik heb vooral veel
geleerd als het gaat om hoe je informatie over digitalisering overbrengt aan studenten. Ik ga dan ook zeker enkele
elementen uit dit college toepassen in mijn eigen colleges
in Wageningen.’

Marcelle Peeters
Na 37 jaar neemt de HvA
afscheid van stafdirecteur O2
Marcelle Peeters. Peeters wordt
programmamaker bij het lectoraat vmbo-mbo-hbo.
Lees meer op FoliaWeb.nl

Benmiloud

promoties
DOnDErDAG 04/09

10.00 uur: Rutger Thijssen – Natuurkunde

Plasmonic Nanomechanical Transduction. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Marcella Müller – Geneeskunde

Coagulopathy and Plasma Transfusion in Critically Ill Patients. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Esther van de Glind – Geneeskunde

Evidence-based Medicine in Geriatrics. (Aula)

14.00 uur: Iris Groen – Cognitieve
neurowetenschap

Scene Statistics: Neural Representation of Real-world Structure
in Rapid Visual Perception. (Agnietenkapel)

16.00 uur: Floortje Vlemmix – Geneeskunde

Improving Management of Breech Presentation at Term.
(Agnietenkapel)

VrIJDAG 05/09
10.00 uur: Willem Eijzenga – Psychologie

Psychosocial Problems in Cancer Genetic Counseling: Detecting and Facilitating Communication. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Maartje Stols-Witlox –
Kunstgeschiedenis

Historical Recipes for Preparatory Layers for Oil Paintings in
Manuals, Manuscripts and Handbooks in North West Europe,
1550-1900: Analysis and Reconstructions. (Aula)

14.00 uur: Lizhe Zhu – Scheikunde

Communicating Helices. Molecular Simulation of Allosteric
Receptor Proteins. (Agnietenkapel)

DInSDAG 09/09
10.00 uur: Amin Hassan – Geneeskunde

Characteristics and Outcomes of Individuals Enrolled for HIV
Care in a Rural Clinic in Coastal Kenya. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Esther Janssen – Rechtsgeleerdheid
Faith in Public Debate. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Tran Van Bay – Experimentele
natuurkunde

Experimental Investigation of Potential Topological and pwave Superconductors (Agnietenkapel)

WOEnSDAG 10/09
10.00 uur: Volkan Aytar – Sociologie

Entertainment & Leisure Consumption in Istanbul.
(Agnietenkapel)

11.00 uur: Priscilla Pani – Hoge-energiefysica

To the Bottom of the Stop: Calibration of Bottom-Quark Jets
Identification Algorithms and Search for Scalar Top-Quarks
and Dark Matter with the Run I ATLAS. (Aula)

12.00 uur Andrej Kwadrin – Natuurkunde

Magnetic optical scatterers and backaction. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Sjors Broersen – Sterrenkunde

X-ray Spectral Analysis of Non-equilibrium Plasmas in Supernova Remnants.(Aula)

14.00 uur: Erik de Boer – Ecologie

Mauritius Since the Last Ice Age. Paleoecology and Climate of
an Oceanic Island. (Agnietenkapel)
Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda

hora est

Maartje Stols-Witlox
Kunstgeschiedenis

5 september, 13.00 uur, Aula

‘Leuk, die ontmoeting met
Zeeuwse boeren’
Bevinding ‘Mijn promotie
draaide niet zozeer om één
onderzoeksvraag, maar
meer om een onderwerp:
de historische verfrecepten
voor onderste verflagen in
Noordwest-Europese schilderkunst in de periode 1550-1900. Daarvoor
heb ik gekeken naar de samenstelling van die
recepten, de veranderingen in het gebruik en de
oorzaken daarvan. Wat blijkt, is dat er in eerder
onderzoek veel nadruk is gelegd op individuele
recepten, terwijl die erg afhankelijk waren van
de periode waarin het recept werd opgesteld en
de motieven van de schrijver. Dat heb ik ondervangen door veel recepten te onderzoeken.
Het is eveneens interessant om de veranderende
inzichten te zien. Zo werd er in de zeventiende
eeuw regelmatig gebruikgemaakt van donkere
gronderingen, totdat men ontdekte dat schilderijen daardoor naar verloop van tijd steeds
donkerder werden. Vanaf dat moment werd een
lichtere grondering steeds populairder.’
leuk ‘Ik heb een aantal oude recepten nagemaakt en dat leverde een mooie zoektocht op.
Zo kwam ik via het Wageningse Center for Genetic Resources terecht bij Zeeuwse boeren die
om ideologische redenen vergeten gewassen
verbouwden. Dat soort ontmoetingen waren
erg leuk.’
Moeilijk ‘Het is een vraag die ik ook vaak bij
collega’s hoor, maar ik worstelde wel met de
vraag waar ik moest stoppen. In één recept kwam
bijvoorbeeld ‘Bath Brick’ voor. Moest ik nu naar
Devon gaan om te onderzoeken wat voor mineralen er daar in de rivierklei zitten? Uiteindelijk
heb ik dat niet gedaan.’ yyy Henk Strikkers

Om je heen
Zoals mensen elkaar altijd beginnen uit te moorden
bij overbevolking, zo woedt er in jong Amsterdam
een stille loopgravenoorlog. Want gezelligheid is
niet vanzelfsprekend in het sociaal bruisende studentenleven, paradoxaal genoeg. In een paar jaar
wordt een sociale en academische grondlegging
van ons leven verwacht, terwijl we ook warm contact onderhouden met de jeugdvrienden en familie
thuis. Dat kan niet als je ondertussen ook nog jezelf
als volwassene probeert te vinden in dat oerwoud
van jeugdrestanten, terwijl nieuwe vrienden maken
nog nooit zo makkelijk was als nu. Smartphones
maken het alleen nog maar ingewikkelder, met de
overvloed aan oneindige groepsgesprekken waarbij
nooit echt duidelijk is waar je op moet reageren en
waarop niet. Wat overblijft zijn honderden vage
aandachtvragende contacten uit vorige, huidige en
toekomstige levens met vrienden, kennissen, exen
of erger: iets ongedefinieerds in het grijze gebied
daartussen, die in een gemiddelde week bijna allemaal precies dezelfde dingen doen, op precies
dezelfde plekken in deze kleine grote stad. Iemand
nooit meer tegenkomen is onmogelijk. Maar als je
niet uitkijkt, kom je nooit meer thuis. Veel mensen
lossen het natuurlijk op met iedereen botweg negeren, maar zo subtiel is dat niet. Het is een antieke
doch letterlijk aapachtige manier om met de vijand
om te gaan: horen, zien en zwijgen. Bovendien kost
het iedereen juist extra veel energie. De concentratie die het vergt om te doen alsof je iemand niet
ziet en precies om iemand heen te kijken is bijna
net zo destructief als de pijn die je voelt wanneer
iemand nog geen drie spiertjes wil gebruiken om de
wenkbrauw der herkenning op te trekken en liever
doet alsof je niet bestaat. Kortom, negeren is voor
sukkels. Dus als ik je ken uit een vorig leven en ooit
‘om je heen kijk’, dan was het zeker niet expres. yyy
Hadjar Benmiloud

FoliaMagazine

29

Bourgondiër met een
onafhankelijke geest
Deze week in Folia maakt kennis een portret van Jean Tillie, sinds een halfjaar domeinvoorzitter van het Domein Maatschappij & Recht van de HvA. tekst Dirk Wolthekker foto Danny Schwarz

A

ntropoloog Ineke Roex noemt haar
voormalige baas Jean Tillie ‘de
beste manager die ik ken’ en daar
heeft ze alle reden toe, zegt ze. ‘Hij
weet snel tot de kern te komen in zaken, hij is
to the point, blijft rustig en kan goed relativeren. Hij is bovendien een onafhankelijk denker
die niet snel naar de pijpen van een ander zal
dansen. Daarin zie je misschien iets terug van
zijn anarchistische krakersachtergrond uit de
jaren tachtig.’
Johannes Nicolaas (Jean) Tillie (Meerssen,
Limburg, 1961) is sinds 1 maart domeinvoorzitter van het Domein Maatschappij en Recht
(DMR) van de HvA, waar hij Willem Baumfalk
opvolgde. Politicoloog Jean Tillie – één zoon,
één dochter; de laatste is voorzitter van de
studievereniging Machiavelli van politicologie
– studeerde aan de UvA, waar hij in 1995 ook
promoveerde, op het proefschrift Party utility and voting behavior. Tillie is gespecialiseerd
in onderwijs over en onderzoek naar politieke
participatie, kiesgedrag en politieke partijen en
heeft veel onderzoek gedaan naar politiek en
etnisch extremisme. Aan de UvA was hij verder
als onderzoeker werkzaam aan het Institute for
Migration and Ethnic Studies van de Faculteit
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
(FMG). Daar was hij ook hoofddocent me-
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thoden & technieken. Sinds 2007 is hij bijzonder
hoogleraar namens de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON). Naast bestuurder,
onderzoeker en docent is Tillie ook nog zanger
en gitarist in de band Nova Zembla en een
fervent supporter van Ajax. Hij is volgens de
mensen om hem heen een echte bourgondiër: hij
houdt van gezelligheid en lekker eten en drinken.
‘Ik vind hem bovendien een creatief onderzoeker en een prettige, rustige en toegankelijke

‘Jean is iemand van
het poldermodel’
bestuurder met uitstekend gevoel voor humor.
Af en toe met elkaar een borrel drinken kan
belangrijk zijn en Jean snapt dat,’ zegt zijn voormalige collega en hoofddocent bij politicologie
Rob Hagendijk, nu net met pensioen. ‘Maar zijn
humor staat zijn bestuurskracht niet in de weg.
Als bestuurder heeft Jean een vaste hand, maar
hij weet ook conflicten met het universitair
gezag te vermijden als die naar zijn inschatting
niet te winnen zijn. Ik herinner me de discussie
binnen de afdeling politicologie – waarvan hij
voorzitter was – over de invoering van het 8-8-4

model. Dat model leverde genoeg conflictstof
met het faculteitsbestuur op, maar toen Jean
inzag dat die discussie niet te winnen was en
dat het bestuur het model toch zou invoeren,
draaide hij bij. Jean is iemand van het poldermodel. Bestuurlijk opportunisme zou ik het niet
noemen, maar hij opereert wel strategisch en
diplomatiek. Intellectueel gezien verbaasde het
me dat hij naar de HvA vertrok, want hij deed
aan de UvA heel interessant onderzoek. Kennelijk kiest hij nu voor de bestuurlijke kant en uit
oogpunt van carrièreperspectief kan ik dat wel
billijken. En met zijn kennis over de multiculturele samenleving is de HvA een uitdagende
instelling. Het multiculturele integratiedebat
speelt aan de HvA – met zijn grote etnische
diversiteit – veel meer dan aan de UvA. Met
zijn kennis over diversiteit en etniciteit kan Jean
daaraan een interessante bijdrage leveren.’
Bij zijn aantreden als domeinvoorzitter zei Tillie
te verwachten aan de HvA ‘het verschil’ te kunnen maken en ‘een goede totaalslag’ te kunnen
neerzetten ‘van resultaten van onderzoek naar
de professionals in het veld’. Hij zei de overstap
te willen maken omdat hij onderwijs en het
hbo heel belangrijk vindt. Maar, zo voegde hij
eraan toe, ‘methodologisch kan ik er nog wel
iets aan toevoegen. De mensen zijn er goed
bezig, maar een analytisch sausje kan er nog wel

Folia maakt
kennis
overheen. Daarin kan de HvA iets van de UvA
leren. Andersom kan de UvA iets leren van de
professionele kennis en expertise die aan de
HvA aanwezig is.’
Hoofddocent politicologie Sarah de Lange
verzorgde met Tillie vijf jaar lang de introductiecursus politicologisch onderzoek, maar nu hij
is vertrokken is die tijd voorbij. ‘En dat is heel
jammer,’ zegt Sarah. ‘Ten eerste is Jean een echte
people manager: hij heeft oog voor het individu,
hij is communicatief en probeert altijd een gemeenschapsgevoel te creëren. Ten tweede delen
hij en ik een visie op onderwijs: innovatief en interactief. Jean loopt tijdens colleges geregeld door
de collegezaal of zoekt naar nieuwe communicatiemogelijkheden met studenten. Zo had hij
eens een speciale hashtag ontwikkeld, waarmee
studenten tijdens college via Twitter vragen konden stellen. Bij studenten sloeg het niet erg aan,
maar zo’n aanpak is wel kenmerkend voor Jean.
Hij probeert dicht bij het leven van studenten
te staan en durft ook zichzelf te laten zien. Naar
verluidt is hij tijdens colleges niet te genieten als
Ajax de avond ervoor heeft verloren.’ yyy
Op 3 september zendt Folia Radio een interview
uit met Jean Tillie. Aan de orde zullen komen het
cultuurverschil tussen UvA en HvA, de herpositionering van DMR, politiek en diversiteit. Bijwonen kan:
de uitzending vindt plaats om 16.00 uur vanuit het
Muller-Lulofshuis op de Amstelcampus. Te beluisteren
via Amsterdam FM, in de ether op 106.8 en op de
kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de
volgende dag terug te luisteren via foliaweb.nl/radio.
De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug
te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl
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(advertenties)

Mr Laurien van Egeraat
Studentencoach / personal coach
_ 06 - 53 73 42 90

Eerlijkheids fabriek

Betere cijfers nodig, of meer geluk?
Praat met coach en breng er structuur in.
Foute vriendkeus, weinig contact?

www.eerlijkheidsfabriek.nl

Praktijk voor
studenten
die beter willen
worden.
Huisartsenzorg die perfect aansluit bij een studentenleven in Amsterdam:
•
•
•
•

i.s.m.

Centrale ligging in de Pijp
Online inschrijven en afspraken maken
Via email contact met de huisarts (eConsult)
Officieel reizigersadvies en vaccinaties

•
•
•
•

SOA en anticonceptie spreekuur
Plaatsen van spiraaltjes
Inloopspreekuur en avondspreekuur
Zelfde dag terecht voor een afspraak

Voor meer informatie en online inschrijven: www.huisartsindepijp.nl
H.B.H van den Hombergh en J.J. de Boer | Sarphatipark 28, 1072 PB Amsterdam

overigens

Barend van der Meulen van het Rathenau Instituut pleit in de Volkskrant voor drastische stappen om
Nederlandse universiteiten in de top 50 van de wereldwijde rankings te krijgen.

Om internationaal mee te doen, moeten we investeren in één
of twee top-universiteiten. De rest moet dan met minder toe.

Irene de jong
Hoogleraar klassieke Griekse taal- en letterkunde
‘Ik ben geen voorstander van topsectoren of
topuniversiteiten. Het idee – of beter de illusie –
is dat als je ergens veel geld instopt er automatisch veel uitkomt; helaas is dat vaak niet het
geval. Misschien is clustering van wetenschappers goed voor bèta-onderzoek, maar van
geesteswetenschappers kan je juist beter veel
verschillende smaken hebben. Ons onderzoek
gedijt bij de confrontatie van verschillende
ideeën. In mijn vakgebied heeft Nederland zich
altijd een belangrijke positie kunnen verwerven
door getalenteerde mensen de kans te geven in
alle rust en met goede bibliotheken te werken.
Daar hoefde geen topuniversiteit of topsector
aan te pas te komen. Nu staat onderzoek onder
druk door toenemende bureaucratie en worden
boeken verwijderd om ruimte te maken voor
loungeplekken, terwijl er te pas en te onpas
geschermd wordt met het woord ‘top’. Wat mij
betreft liever geen mooie woorden maar daden:
autonomie voor de academische professional
en genoeg promovendiplaatsen voor aanstormend talent.’

Marco Snoek
Lector leren en innoveren
‘Oneens! Rankings hechten te veel aan makkelijk meetbare variabelen als publicaties. Daardoor raakt het werken aan maatschappelijke
verbetering ondergeschikt aan het schrijven van
artikelen. Daarnaast is ‘de mondiale top’ arbitrair. In de top 100 staan vier Nederlandse universiteiten en bijna alle Nederlandse universiteiten staan in de top 150. Stonden we in de top
50, dan hadden we waarschijnlijk in de top 20
gemoeten. Feitelijk moet je constateren dat Nederlandse universiteiten goed scoren, onderling
niet sterk verschillen en allemaal in de (sub)top zitten. Daarmee kun je het ook omdraaien:
we doen het op wereldschaal heel goed!
Bovendien geeft Van der Meulen aan dat topinstituten de beste wetenschappers, studenten
en onderzoekssubsidies trekken. Er treedt dus
een soort kannibalisme op. Het stimuleren
van een of twee universiteiten gaat ten koste
van de rest. De vraag is: kiezen we voor een
egalitair systeem met alle universiteiten in de
subtop, of voor een systeem met een of twee in
de top en de rest in de middenmoot? Ik zou het
wel weten.’

Ed van der Heuvel
Emeritus hoogleraar sterrenkunde
‘Geheel mee oneens. De dertien Nederlandse
universiteiten bieden thans opleidingen van
een vergelijkbaar hoog niveau, en scoren op
gebied van onderzoek ook vergelijkbaar goed,
zoals bijvoorbeeld afgemeten aan het aantal
Spinoza-laureaten of KNAW-leden gerekend ten
opzichte van hun totale wetenschappelijke staf.
Zou men alle geld gaan inzetten op één à twee
top-universiteiten, dan gaat dit ten koste van
het niveau van de opleidingen op de elf à twaalf
overblijvende universiteiten. Wil men dat de
studenten van die universiteiten – en daarmee
de Nederlandse maatschappij als geheel –
aandoen? Alle studenten hebben recht op een
zo hoog mogelijk niveau van hun opleidingen,
en onze maatschappij heeft recht op zo goed
mogelijk opgeleide academici. Dat krijg je niet
met het elitaire idee van al het geld stoppen in
één à twee toppers en de rest op een houtje laten
bijten; een idee dat misschien past in de competitievere Angelsaksische cultuur, maar niet in de
Nederlandse. Zo hoor je ons aller belastinggeld
niet in te zetten.’ yyy Marieke Buijs

FoliaMagazine

33

prikbord HvA
HvA Kanen

HvA Research

Op 4 september vindt de eerste Kanen bij de Campus
van het nieuwe collegejaar plaats, op de Amstelcampus.
Van 15.30 tot 21.30 uur wordt op de Kohnstammhof
door lokale horecaondernemers een gezonde maaltijd
voorgeschoteld aan alle belangstellende HvA-studenten
en -medewerkers. Onder meer Pief Paf Poffertje en
Hupsaté zullen van de partij zijn. Kanen bij de Campus is een initiatief
van Titus Gorissen van The Eatery, die eerder Kanen bij Ten Kate en Kanen bij het IJ opzette. Het is de bedoeling dat Kanen bij de Campus iedere
donderdag in september plaatsvindt.

De Research Award beleeft op vrijdag 5 september
in het Kohnstammhuis de halve finale. Medewerkers
en studenten presenteren in een elevator pitch van
maximaal zes minuten hun onderzoek, waarna een
deskundige jury vier zes studenten en vier medewerkers zal uitverkiezen voor de finale op 9 oktober. De
Research Award is de opvolger van de Research Battle. Die naam werd
geschrapt omdat domeinen in de softere sector zich niet konden vinden
het competitieve element. De middag start om 13.30 uur. Kijk voor meer
informatie op hva.nl/researchaward.

DMCI 50

DT Lector

jaar MIC

Award

City Logistics

Dit jaar bestaat de opleiding media, informatie &
communicatie vijftig jaar. In 1964 werd de voorloper
van de opleiding, de Bibliotheek- en Documentatieacademie, opgericht aan de Keizersgracht. Inmiddels
is MIC een studie met jaarlijks zo’n 800 studenten, die
zich focust op de volledige mediawereld: van sociale
netwerken tot televisie en internet. Om dit heugelijke feit te vieren, werd
het jaar feestelijk ingeluid met taart voor alle medewerkers. Bovendien
wordt eind oktober een groot feest georganiseerd voor medewerkers, exmedewerkers en alumni.

Walther Ploos van Amstel is benoemd tot lector City
Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij zal
zich de komende tijd bezighouden met slimmer en
schoner vervoer binnen steden. Walther Ploos van
Amstel was eerder bij de HvA werkzaam als docent
logistiek. Daarnaast is hij Universitair Hoofddocent
Logistiek aan de Vrije Universiteit en was hij in het verleden onder meer
professor logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Ploos
van Amstel studeerde aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en aan de
Hogeschool van Amsterdam.

USC Eerstejaars

HvA Radicalisering

Het Universitair Sportcentrum heeft een speciale
aanbieding voor alle eerstejaarsstudenten van de UvA
en de HvA. Tot en met 30 september kunnen zij zich
bij iedere sportbalie inschrijven voor een onbeperkt
fitnessabonnement voor slechts € 9,90 per maand. Het
abonnement kan voor een kwartaal, een half jaar en
een volledig jaar worden afgesloten en geeft toegang tot de circa tweehonderd lessen per week, inclusief de sauna bij Sportcentrum Universum en
ClubWest. Kijk voor meer informatie over de actie op usc.uva.nl.

De Hogeschool van Amsterdam voert geen specifiek
beleid dat gericht is op het voorkomen of signaleren
van radicalisering onder studenten. Studenten van
wie vermoed wordt dat zij aan het radicaliseren zijn,
worden behandeld binnen de bestaande kaders voor
studenten met problemen. Volgens de HvA worden er
gepaste maatregelen genomen als men zich zorgen maakt over bepaalde
studenten. De Hogeschool Inholland kondigde onlangs aan dat zij haar
medewerkers specifiek gaat trainen op het signaleren van radicalisering
onder islamitische studenten.

DOO Overstap

HvA TEDx

Peeters

Marcelle Peeters is per 1 september niet langer stafdirecteur Onderwijs & Onderzoek (O2) bij de HvA. Zij
zal als programmamanager de lijnen van het lectoraat
‘Vmbo-mbo-hbo, de beroepskolom in grootstedelijke
context’ gaan uitzetten. Dat lectoraat zal vallen onder
het Domein Onderwijs & Opvoeding. Peeters is al
sinds 1977 in dienst van (de voorganger van) de HvA en is onder meer
adjunct-instituutshoofd van het Amsterdam Fashion Institute en hoofd
van de afdeling kwaliteit & accreditatie geweest.
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Award

Tot en met 19 september kunnen studenten hun beste
ideeën insturen voor de TEDxAmsterdam Award. Dit
is een wedstrijd voor ideeën die een positieve impact
op het leven van mensen kunnen hebben. Voorwaarde
om deel te nemen aan de wedstrijd is dat het idee
inspirerend is, een positieve invloed op mensen of het
milieu heeft en direct gelieerd is aan Nederland. Op 17 oktober worden de
drie finalisten bekendgemaakt; de finale vindt plaats op vrijdag 28 november. Kijk voor meer informatie op tedxamsterdam.com/award.

prikbord UvA
FMG In

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

memoriam

FGw Frans

Afgelopen zomer overleed universitair hoofddocent
politicologie Uwe Becker na een lang ziekbed. Becker
was 38 jaar geleden als student voor het eerst werkzaam bij de afdeling politicologie en is er nooit meer
vertrokken. Via Twitter en andere media werd hij uitgebreid herdacht door (oud-)studenten die hem roemden als ‘een van de meest toffe professoren van de afdeling politicologie’,
‘not your average prof ’ en ‘een man met karakter’, omdat hij ooit weigerde
een paper na te kijken over de rechtse econoom Milton Friedman. Becker
is 63 jaar geworden.

Docent Franse letterkunde Fouad Laroui heeft een
Grande médaille de la Francophonie toegekend
gekregen van de Académie française. De prijs is een
erkenning voor zijn bijdrage aan het bevorderen van
de Franse taal. De Académie is een officiële Franse
instelling op het gebied van de Franse taal, die jaarlijks
in het najaar literaire prijzen toekent om het belang van de Franse taal
en cultuur wereldwijd te onderstrepen. Vorig jaar kreeg Laroui al de Prix
Goncourt de la Nouvelle voor zijn werk L’ étrange affaire du pantalon
de Dassoukine.

FMG Alfabetisering

FNWI Wiskunde

Het leesproject #BOOK van het Rudolf Berlin Center,
universitair expertisecentrum voor leerproblemen, is
genomineerd voor de Nationale Alfabetiseringsprijs
2014. #BOOK is een project ter bevordering van leesmotivatie, leesbegrip en sociaal-emotionele competenties bij jongeren uit achterstandswijken. Bij #BOOK
lezen jongeren een boek en komen ze wekelijks in een groepje op school
bijeen om samen met een trainer over het boek te praten. Op 8 september
wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen.

Op de 21e editie deze zomer van de International
Mathematics Competion (IMC) in Bulgarije heeft
de UvA-delegatie drie medailles gescoord. De derdejaars wis- en natuurkundestudenten Natasha Wijers
en Josha Box scoorden zilver. Sam van den Brink,
tweedejaars wis- en natuurkunde, haalde brons. Het
UvA-team bestond uit twee derdejaars, drie tweedejaars en vier eerstejaars
wiskundestudenten, begeleid door voormalig medaillewinnaar Iris Smit.
De deelnemers moesten tien problemen uit de algebra, analyse, meetkunde of combinatoriek oplossen.

Academische Club Henk

van Os FEB Room for Discussion

De Amsterdamse Academische Club gaat op 4 september weer van start met een lezing van universiteitshoogleraar kunst en samenleving Henk van Os. Hij zal
spreken over het thema ‘Vrouw zoekt boer. Over de
oorsprong van de boerenverering’. Voor cultuurhistorici is er veel te beleven aan programma’s als Boer zoekt
Vrouw, omdat hierin vermoedelijk het laatste stadium van de verering van
de werkers in de natuur zichtbaar wordt gemaakt. Inloop: vanaf 16.30 uur.
Locatie: Oudezijds Achterburgwal 235.

Na het zomerreces gaat op 11 september de wekelijkse
debatserie op de chesterfield, Room for Discussion,
weer van start. De aftrap wordt gegeven door Jeroen
van der Veer, voorzitter van de RvT van ING en exCEO van Shell. Ondanks de verbouwing van de REC
vindt het debat weer als vanouds plaats in de centrale
hal van het E-gebouw aan de Roetersstraat. Aanvang: 12.30 uur. Later nog:
het Prinsjesdag-debat (17 september) en een gesprek met oud-minister
van Financiën, tegenwoordig VUmc-baas Wouter Bos (8 oktober). Meer
info op roomfordiscussion.com

AUC Lustrum

BC Joop

Op 19 september zal het vijf jaar geleden zijn dat het
Amsterdam University College zijn deuren opende.
Tijd dus voor een groot feest dat dit eerste lustrum
luister moet bijzetten. Op de AUC-campus op Science
Park zal een Arts & Sciences Campus Festival worden
georganiseerd, de jaarlijkse dies natalis zal uiteraard
worden gevierd en de AUC 2014 Awards for Excellence zullen worden
uitgereikt aan een student, een docent, een studiebegeleider en aan een
project voor maatschappelijke dienstverlening. Check auc.nl of Facebook
voor een gedetailleerd programma.

Auteurs worden opgeroepen publicaties in te zenden
voor de Joop Witteveenprijs, de prijs voor de beste
historische publicatie op het gebied van de eetcultuur
in de Lage Landen. Inzendingen moeten gebaseerd zijn
op historisch onderzoek met een cultuurhistorische
invalshoek op het onderwerp voeding in Nederland
en België, en gepubliceerd zijn tussen 1 januari 2013 en 31 juli 2014. Inzenden (boeken in vijfvoud) kan voor 15 september naar Joke Mammen,
secretaris Joop Witteveenprijs, Postbus 94436, 1090 GK Amsterdam. Info:
j.j.mammen@uva.nl

Witteveenprijs
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wasdom
Dan maar
weer bier
drinken
Erik Jan Harmens
Leeftijd 44 (geboren op 10 juli 1970)
Beroep Dichter en schrijver
Studie Culturele en maatschappelijke vorming
aan de sociale academie (Sociale Akademie De
Karthuizer, een van de voorgangers van de HvA)
Afgestudeerd 1994
Docent ‘Hannah Belliot was een enorm strijdbare en fanatieke docent. Ik vond haar te gek.
Als mensen niet opletten, dan spatte ze bijna uit
haar vel en deed ze er alles aan om hen bij de
les te betrekken.’
Locatie ‘De Karthuizer zat in een groot schoolgebouw midden in de Jordaan, met overal gangetjes en lokalen. Er hing een geweldige sfeer.’
Café ‘We begonnen altijd in De Blaffende Vis en
staken vervolgens over naar ’t Monumentje en
De Tuin. Daarna gingen we dansen in Korsakov
en in café de Koophandel konden we om vier
uur ’s nachts nog terecht voor een afzakkertje.
Ja, ik heb belachelijk veel in de kroeg gezeten.’
Afknapper ‘Ik heb een leuke studententijd gehad, maar het sloeg nergens op dat ik de sociale
academie deed. Ik wilde helemaal niets met
sociaal werk doen.’
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stage
Hoewel hij in feite niets te zoeken had op de sociale
academie, beleefde dichter en schrijver Erik Jan Harmens er
toch een geweldige studententijd. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘O

p de middelbare school had
ik de havo gedaan en daarna
ook maar het vwo, omdat
ik niet zo goed wist wat ik
anders moest. Ik had dus naar de universiteit
gekund en ik hield van schrijven en dichten.
Een studie Nederlands was een logische keuze
geweest, maar toch besloot ik een hbo-opleiding te volgen. Dat had denk ik te maken met
een gebrek aan coaching; niemand in mijn
omgeving hielp me met mijn studiekeuze. Ik
herinner me verder dat ik de open dag van de
sociale academie wel gezellig vond.
De opleiding bleek verschrikkelijk onder mijn
niveau. Ik haalde alles fluitend en hoefde
alleen even de avond voor een toets de reader
open te slaan. Hoewel ik zeker wist dat ik geen
maatschappelijk werker wilde worden, heb ik
het toch afgemaakt. Je had namelijk ook de
richting cultureel werk en het leek me leuk
om later dingen in de culturele sector te organiseren. De opleiding bedoelde cultureel werk
natuurlijk veel meer in de zin van schildercursussen opzetten in een buurthuis, en niet wat
ik deed: met dichters op tournee gaan door
Nederland of een festival organiseren.
Ondanks een ongelukkige studiekeuze had
ik een geweldige studententijd. Ik kwam al
snel een jongen tegen die tien jaar ouder
was dan de rest van de studenten en altijd
een cowboyhoed en cowboylaarzen droeg.
Samen doken we de kroeg in. We logeerden
continu bij elkaar, wisten allebei niet echt
waarom we op de sociale academie zaten en
gingen maar weer bier drinken. Het gekke
was dat ik in die tijd vijfhonderd gulden per
maand te besteden had, waarvan er vierhon-

derd naar mijn huur ging. Ik heb geen idee
hoe ik al die biertjes heb kunnen betalen.
Kleding kocht ik nauwelijks en mijn maaltijden zullen wel voornamelijk uit macaroni
met Smac hebben bestaan.
Ondertussen bleef ik dichten en trad ik af en
toe op. Samen met die cowboy-vriend maakte ik trouwens ook Nederlandstalige liedjes,
daar waren we heel fanatiek in. Mijn idee
was dat mijn studie dan misschien onzinnig
was, maar dat ik later altijd nog een beroemd
Nederlandstalig zanger kon worden. We hebben zelfs een keer op televisie opgetreden, bij
Call TV dat van twee tot vijf ’s nachts werd
uitgezonden. Daar hebben we drie uur lang
onze liedjes gespeeld, terwijl we een paar zelf
meegebrachte flessen wijn leegdronken.
Na mijn studie ging ik aan het werk als
productieleider. Iets waar ik helemaal niet
geschikt voor was wegens een gebrek aan
organisatietalent, maar met veel wilskracht
heb ik dat nog best een tijd vol weten te
houden. Ondertussen bleef ik schrijven en
dichten. Ik stuurde mijn werk naar uitgevers,
maar kreeg altijd hetzelfde antwoord terug.
“Bedankt voor uw inzending. We wensen
u ontzettend veel succes, maar helaas past
u niet bij ons fonds.” Dat veranderde pas
toen ik in 2002 de eerste nationale Poetry
Slam won en aandacht in de media kreeg.
Inmiddels heb ik een aantal dichtbundels
en romans gepubliceerd en treed ik nog
steeds veel en graag op. Het is een belangrijk
onderdeel van mijn schrijverschap.’ yyy

naam Lieven Heeremans (23)
Studie Filosofie
Stage Idfa
Verdiensten € 300,Sterren JJJJJ
‘Deze stage sluit niet direct aan op mijn studie,
maar toen ik filosofie ging studeren was het nooit
echt mijn bedoeling om daar iets mee te gaan
doen. Gisteren werd me wel gevraagd of ik met
een filosofisch oog naar een film zou kunnen
kijken om te bepalen of we die film in overweging
zullen nemen. Ik loop stage op de programmaafdeling, waar ik onder andere films in de
database verwerk en contact houd met regisseurs
en producenten om ervoor te zorgen dat ze naar
het festival komen en dan bijvoorbeeld hun films
aan- of afkondigen. Ik heb al veel geleerd over
filmtechnieken, over hoe films in elkaar zitten en
over het hele filmwereldje.
Vorig jaar was ik vrijwilliger op het Idfa en liep
ik als flexmedewerker overal rond. Ik zag allerlei
verschillende kanten van het festival en het leek
me leuk om er als stagiair aan de slag te gaan, dus
daar heb ik me dit jaar voor aangemeld. Ik heb
het gevoel dat ik samen met de andere twee stagiairs echt part of the team ben en ik mag veel leuke
dingen doen. Zo heb ik bijvoorbeeld gemaild met
Joshua Oppenheimer, maker van de documentaire The Act of Killing die gaat over de moorden in
Indonesië in 1965-’66. Af en toe moet ik ook wel
rotklusjes doen, zoals tientallen dvd’s uit hoesjes
halen en die hoesjes weer terugzetten in de kast
zodat we ze later kunnen gebruiken. Wat er beter
zou kunnen op mijn stage? Ze zouden hier niet
alles op Windows moeten doen.’ yyy Mina Etemad

Erik Jan Harmens’ nieuwste boek heet Hallo, muur
en verschijnt in november.
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(advertenties)

Werken bij
Red Light Secrets?
Grijp nu je kans en kom werken bij Red
Light Secrets, Museum of Prostitution:
de leukste attractie op de Wallen!
Bijzondere werkplek, flexibele
werktijden, gemotiveerde collega’s.
020 - 662 53 00
info@redlightsecrets.com
www.redlightsecrets.com

Ontdek de
geheimen van
de Wallen!
Bezoek het
museum voor
slechts € 5,op vertoon
van deze
advertentie.

‘Hoogtepunt van
het theaterseizoen’
NRC *****

met
hélène devos
roeland fernhout
marieke heebink
fedja van huêt
marwan chico
kenzari
hans kesting
alwin pulinckx
eelco smits

–
slechts
betaal t de
e
€ 15 m an de
as v
sprintp ouwburg
ch
stadss a.nl
ssb
–

ZOEK JIJ
WERK?
JOUW TALENT IS

GELD WAARD!
Wij zoeken enthousiaste

CALLCENTER

13, 14 sep
stadsschouwburg amsterdam
020 624 23 11 | tga.nl

Gevraagd:

Beheerder/Barmedewerker M/V
Parttime (minimaal 16 uur)
Othala BV is gespecialiseerd in horecabeheer
in Amsterdam. Ter uitbreiding van ons team zijn
we op zoek naar een barmedewerker voor één
van onze coffeeshops, waar je zelfstandig
verantwoordelijkheid zal zijn voor het beheren
van de winkel.

MEDEWERKERS M/V
WERKENBIJKCS.NL
Klant Contact Services (KCS) ondersteunt
Achmea-merken bij klantcontact. Voor onze
vestigingen in Amsterdam en Zoetermeer
zijn wij op zoek naar:

Tijdelijke Callcenter Medewerkers
Inbound M/V
Als Callcenter Medewerker Inbound help je
verzekerden graag verder. Je denkt mee en

zorgt dat hun telefonische vragen over de
zorgverzekering volledig en correct worden
beantwoord. Je hebt HBO werk- en denkniveau en minstens 1 jaar ervaring in een
callcenter of een omgeving waarin klantcontact centraal staat.
INTERESSE?
MELD JE SNEL AAN OP
WWW.WERKENBIJKCS.NL

Vereisten:

Wij bieden:

•Klantvriendelijkheid

•Zelfstandig, afwisselend werk

•Assertiviteit

•Collegiale werksfeer

•Ervaring in de horeca

•Diverse interne opleidingen
(o.a. BHV en barista-cursus)

•Minimaal 23 jaar oud

•Uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden

Ben je geïnteresseerd in de bovenstaande functie?
Mail dan jouw sollicitatie en CV naar:
s.debevere@othala-bv.nl

wat doe je nu?

‘I

k ben vorige zomer afgestudeerd en wilde
toen het liefst meteen een vaste baan, maar dat
lukte helaas niet. Mijn afstudeerstage bij het
Universitair Sportcentrum verliep goed, maar
daar was geen plek voor me om te blijven. Sindsdien heb ik
op ongeveer vijftien vacatures gereageerd, allemaal zonder
succes. Sommige daarvan waren open sollicitaties waarvan
ik al bij voorbaat wist dat mijn kansen nihil waren, bij andere mocht ik wel op gesprek komen. Meestal kreeg ik dan
te horen dat ik goed in het profiel paste, maar dat ze kozen
voor iemand met wat meer ervaring. Dat was bijvoorbeeld
het geval bij Global Sports Communication, een managementbureau voor atleten. In het veld waarin ik wil werken
is er sowieso een overschot aan werkzoekenden. Dat komt
doordat een groot deel van het werk bij sportevenementen
wordt gedaan door vrijwilligers. Er zijn vaak wel stageplekken, maar ook die zijn meestal onbetaald.
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naam Krijn Schagen
leeftijd 22
Studie HvA Sportmarketing (commerciële economie)
Afgestudeerd op stage bij het USC in 2013
Werkt sinds 2009 bij Albert Heijn, op zoek naar
ander werk
Salaris ongeveer € 8,- per uur
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Ik ben dan ook niet de enige sportmarketing-alumnus
die op zoek is naar werk. Sommige studiegenoten hebben
inmiddels wel een baan gevonden, maar er zijn er genoeg
die in hetzelfde schuitje zitten als ik. Ik had het afgelopen
jaar wel meer kunnen solliciteren, maar ik voelde niet
echt de noodzaak omdat ik al een baan had bij de Albert
Heijn. Ik heb het daar goed naar mijn zin, mede omdat ik
nu wat meer verantwoordelijkheid heb dan eerst. Ik werk
voornamelijk bij de klantenservice en dat geeft een stuk
meer voldoening dan bijvoorbeeld vakkenvullen.
Nu ik de laatste maanden heb geholpen bij de organisatie
van de Flame Games, een groot atletiekevenement, ben ik
wel weer wat ambitieuzer geworden. Ik ga het aantal sollicitaties de komende tijd verveelvoudigen en mijn horizon
wat verbreden. Een traineeship bij een ander soort bedrijf
lijkt me bijvoorbeeld ook wel interessant. Ik ben zeker
bereid om verder te leren, maar dan moet de opleiding
wel betaald zijn en een duidelijk einddoel hebben. Een
vervolgstudie zie ik daarom niet zitten. Uiteindelijk hoop
ik dit jaar nog een vaste baan te vinden en in de verdere
toekomst een baan als organisator van sportevenementen.
Al met al denk ik dat dit tussenjaar niet slecht voor me
is geweest. Ik heb het gevoel dat mijn batterij is opgeladen en ik heb ook een beetje kunnen afkicken van mijn
studententijd.’ yyy Yannick Fritschy
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WAAR
STUDENTEN AL
VANAF 15 EURO
HUN OGEN
KUNNEN LATEN
STRELEN
—
Koop elke dag
vanaf 13.00 uur je
studententickets
online

operaballet.nl/studenten

