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COMEDYFINALE
Studenten Nik en
Bugra lachen het laatst
STUDENTEN KIEZEN
Stem voor beter
onderwijs – of gratis bier
ONBEGRENSD
Robbert Dijkgraaf
portretteert de
wetenschap

POKERFACE

Marcel Vonk speelt tonnen
bij elkaar – met wiskunde

ADVERTENTIE

HVA CUP
BEACHVOLLEYBALTOERNOOI
Geef je op/voor meer info via a.c.a.baltus@hva.nl en win de HvA Cup + meer…! Locaties: Amstelcampus /
Wibauthof tegenover Fest. & Fraijlemaborg 133, Faculteit Business en Economie. Vrijdag bekendmaking
winnaar tijdens Kanen bij de Campus.

10
Pagina

ACTUEEL

Punchline

18
&

34

UvA-studenten Nik Goedemans en
Bugra Gedik zijn als twee van de
drie finalisten in het Amsterdams
Studenten Cabaret Festival relatieve nieuwkomers in de wereld van
stand-upcomedy, maar ze kennen het
klappen van de zweep. ‘Het is wel
kut als je naar een grap toewerkt, en
niemand lacht om de punchline.’

ACTUEEL

Student, stem!
Het is weer tijd om een keuze te
maken tussen de studentenpartijen:
wie krijgen er zetels in de
studentenraden? Aan de UvA strijdt
Stout voor diversiteit, SLAAFS
voor gratis bier en Roede tegen
studentenraden, aan de HvA beloven
studenten betere communicatie met
docenten, kwaliteitsopleidingen – en
bekendheid voor de raad.
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Wanneer UvA-onderzoeker en docent Marcel Vonk geen college geeft, leert hij zijn tegenstanders een lesje op pokertoernooien. Zijn wiskundeknobbel is daarbij belangrijker dan
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Toekomstschrijvers

Binnen UvA-HvA stephanie@folia.nl
Folia probeert altijd de recht
hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
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Voor de honoursmodule creatief schrijven maakten HvA-studenten van bijna alle faculteiten artikelen, betogen en korte verhalen. In die laatste categorie, met thema ‘Het leven in
2040’ selecteerde Folia vier toekomstschetsen. Staan we onze tanden te poetsen met een
robotarm, insectensalade te maken of honderden meters onderwater?
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WETENSCHAP

Grenzeloze televisie
Robbert Dijkgraaf dreigde sinds zijn vertrek naar
Princeton even uit beeld te raken, maar zijn terugkeer is
groots. In de VPRO-serie The mind of the universe reist hij
de hele wereld over om zijn collega-genieën aan de tand
te voelen in ‘een groepsportret van de wetenschap’.

En verder…
6 Cijfers
7 De week
8 Navraag
9 Column – Linda Duits
15 Column – Asis Aynan
20 Kamervragen
32 Objectief
37 Wat doe je nu?
38-39 Prikbord UvA-HvA
44 Bij de les
45 Promoties, Hora est
46 Op de tong
47 De stad van – Bolgatanga

ls HvA-student kun je al sinds afgelopen maandag
stemmen op kandidaten voor de medezeggenschap. Dit
zal voor velen een verrassing zijn; het interesseert namelijk
bijna niemand, en de opkomst voor deze verkiezingen is de
laatste jaren bedroevend laag.
Zou het komen door het gebruik van onduidelijke
afkortingen als ‘CMR?’ Of wordt het nog erger als je weet
wat zo’n afkorting betekent, namelijk het nogal saai
klinkende Centrale Medezeggenschapsraad?
Of zouden de huidige gekozen leden van die raad beter hun
best moeten doen om aan alle studenten op de hogeschool
uit te leggen hoe belangrijk het werk is dat ze doen – in
plaats van te besluiten geen vertrouwelijke stukken meer te
ontvangen of zure tweets te sturen als iets je niet bevalt, zoals
de huidige voorzitter doet?
Hoe dan ook, redacteur Henk Strikkers legt op pagina 34
nog eens uit welke belangrijke zaken de CMR de laatste tijd
heeft besproken. Dat varieert van de begroting van de hele
HvA tot beter onderwijs. Ook op het niveau van je faculteit
en zelfs op dat van je opleiding lopen studenten rond die
zo betrokken zijn bij jouw opleiding, dat ze zich kandidaat
stellen om mee te praten met het bestuur om het leven van
HvA’ers praktisch makkelijker te maken.
De HvA kan ook meer moeite doen om deze verkiezingen
onder de aandacht te brengen van studenten. Toen Folia
bij het stembureau vroeg naar foto’s en gegevens van de
tientallen kandidaten, was dat niet mogelijk omdat de kans
bestaat dat de ene kandidaat meer aandacht krijgt dan de
ander. Wij dachten nog dat dit één van de kenmerken van
verkiezingen is, dat kandidaten die zich in de kijker spelen
meer kans hebben om te winnen.
We begrijpen het best: HvA’ers voelen zich over het
algemeen (in vergelijking met studenten van de universiteit)
iets minder betrokken bij allerlei bestuurlijke zaken op hun
instelling. Ze willen liefst concreet studiepunten halen en zo
snel en zo prettig mogelijk doorstomen naar het felbegeerde
HBO-diploma.
Daar is niks mis mee. Maar kijk deze week toch
even op kiesmr.hva.nl, verdiep je enkele minuten in de
medestudenten die de moeite hebben genomen om zich
kandidaat te stellen en toon je betrokkenheid. Dat kan nog
tot 19 mei.
Voor de HvA leen ik voor het gemak de uitdrukking
die de hogeschool zelf al een tijdje als slogan gebruikt.
Medezeggenschap: maak er een punt van. En maak het een
beetje leuk. ↙
www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers

44

Oranje handzeepjes

‘I

k hoop mensen te laten zien dat “afval” waarde heeft
en dat lukt al heel aardig. Mijn moeder belt me namelijk
om de week, om te vragen wanneer ik die zak met sinaasappelschillen die ze bewaart nou eens kom halen,’ zei Sytze van Stempvoort (22) onlangs tijdens een bijeenkomst
in Pakhuis de Zwijger. De UvA-student Science, Business &
Innovation sprak er als een van de wereldverbeteraars die
in de Duurzame Jonge 100-lijst zijn opgenomen.
Van Stempvoort is een van de oprichters van het
bedrijf PeelPioneers dat citrusschillen verzamelt om ze
om te zetten in etherische oliën en het verdikkingsmiddel
pectine. Daar ligt een grote markt, want per jaar wordt
er in Nederland 250 miljoen kilo aan citrusschillen weggegooid, aldus Van Stempvoort. PeelPioneers produceerde
er in samenwerking met ondernemerscollectief beeblue
al een oranje handzeepje mee.
Hij kwam op het idee toen hij voor zijn bachelorproject
Scheikunde meewerkte aan een onderzoeksproject in
New York. Hij leerde er over een biologische raffinaderij
voor citrusafval in Brazilië. Terug in Nederland besloot hij
zelf een bedrijfje op te richten dat citrusafval recyclet. Dit
jaar start PeelPioneers een pilot en volgend jaar wil Van
Stempvoort volledig operationeel zijn.
De jonge ondernemer is een van de drie genomineerden voor de Young Environment Award van jongerenbeweging Young Impact, die op 30 mei tijdens een
show in het Ziggo Dome zal worden uitgereikt. De show,
met optredens van Ronnie Flex en Prinses Laurentien zal
worden uitgezonden op NPO 3 en 3FM. Wie wil dat Van
Stempvoort er voor het oog van de camera’s met de
award vandoor gaat kan tot 15 mei stemmen op de site
youngimpact.nl. ↙

tekst Willem van Ewijk

kandidaten zijn verkiesbaar voor de CMR
aan de HvA. Vanaf maandag 8 tot en met vrijdag 19 mei
kun je via kiesmr.hva.nl stemmen op je favoriete studentenvertegenwoordiger voor in de medezeggenschapsraad. Op maandag 29 mei wordt bekendgemaakt welke
12 studenten in de raad komen.

3.963

tweets heeft Cees
 ervoorn gestuurd, waarmee hij de
V
meest actief twitterende HvA-lector
is. Walther Ploos van Amstel volgt
met 3.876, maar heeft dan wel weer
meer zelfgeschreven tweets dan Vervoorn de wereld in gestuurd.

150

flesjes chocomel
van gezamenlijk 30 liter zijn onlangs onderschept op weg
naar de studievereniging van psychologie; de VSPA. De flesjes waren bedoeld voor het verslavingscongres dat op 15 mei
in Crea plaatsvindt; de vereniging heeft vermissingsposters
opgehangen. Drinkt iemand in je omgeving sinds kort opvallend veel Cocio chocolademelk? De VSPA hoort het graag.
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minuten en 30,98 seconde
deed studentenroeiteam Nereus over
de twee kilometer die ze in Belgrado
moesten afleggen. Daarmee wonnen
ze niet alleen de wereldbeker, maar
verbroken ze ook nog eens het record
van de bronzen medaillewinnaar op de
Olympische Spelen van vorig jaar. ↙
tekst Bart Lichtenveldt

De Week

Verzet en bevrijding
H

et is mei en dat betekent dat de
lijst met gevoelige thema’s in
Amsterdam een vlucht neemt. ‘Bezet’
kalken op de stoep bijvoorbeeld of
dode vluchtelingen herdenken of, nog
erger, samenwerken met de VU.
De reacties waren niet mals toen
de studentenraad tegen de bètasamenwerking met de VU stemde. Rector Karen Maex was ‘zeer teleurgesteld’; voormalig bètadecaan Walter
Hoogland sprak over ‘ondermijning
van wetenschap en technologie in
Amsterdam’ en de natuurkundigen
lieten weten dat het veto ‘inflicts
great damage to both the teaching
and research programs of our institute, our national and international
reputation.’ Nee, déze vorm van
verzet kon in deze meidagen niet op
veel steun rekenen.

Wie nog wel hopen op veel steun,
zijn de kandidaten voor de HvA-
medezeggenschapsverkiezingen.
Maar liefst 44 kandidaten hebben
zich voor de centrale medezeggenschapsraad aangemeld, de vraag is
echter hoeveel moeite ze daarvoor
willen doen. Toen wij vroegen om een
foto en een motto kregen we voor de
deadline van slechts acht kandidaten
een reactie, niet eens genoeg om de
twaalf zetels te vullen. En dan begon
de stemperiode ook nog eens met een
falend ICT-systeem (nog zo’n taboe),
waardoor de met iPads uitgeruste
mobiele stembrigade wat wezenloos
op hun telefoon zat te kijken terwijl
het electoraat aan hen voorbij trok.
Gelukkig zijn er op de HvA nog
studenten die dwars tegen alle taboes
en heilige huisjes in durven te gaan,

zoals de competente rebellen die zich
voor Bevrijdingsdag lieten opsluiten in
een Escape Room om mee te maken
‘hoe het is om opgesloten te zijn en
dan bevrijd te worden’. Met nog anderhalve minuut op de klok ontsnappen de HvA’ers uit de nachtmerrie
waarin ze zijn beland, om vervolgens
te reflecteren op hoe eng het is om
opgesloten te zitten in een achter
kamertje ergens in Amsterdam.
‘Gelukkig is het geen oorlog
zoals 62 jaar geleden,’ zo sluit de
HvA-vlogger af met een rekenfoutje. Daarmee lijkt ze perfect aan te
sluiten bij wat studenten voor onze
camera ook al zeiden: ‘Als we allemaal onze eigen herdenking doen, is
dat toch prima?’ ↙
tekst Henk Strikkers beeld YouTube
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Navraag
Het NU-gebouw aan de Zuidas in aanbouw

Lex Kaper

Meer dan vijftig woedende bètawetenschappers stuurden afgelopen week een brief aan het College
van Bestuur. Ze eisen dat het bestuur maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de samenwerking
met de VU wordt doorgezet en ruimteonderzoeksinstituut SRON alsnog naar Science Park komt.
Astronoom Lex Kaper ondertekende de brief ook.
Het is nogal wat, wat u ondertekende.
‘Ja, maar er is ook nogal wat
gebeurd de afgelopen weken. De
Nederlandse sterrenkunde behoort
samen met de Amerikaanse tot de
absolute wereldtop. Ook in Europees
verband is SRON een zeer belangrijk instituut als liaison tussen de
Europese en Amerikaanse ruimteonderzoeksinstituten ESA en NASA. Als
we de positie van de Nederlandse
astronomie willen handhaven en
verder versterken is het nodig dat
SRON naar Science Park komt.’

Waarom?
‘Amsterdam is de stad die perfect
gepositioneerd is om dat instituut
hierheen te halen en dat gaat nu
misschien niet door. Dat kan echt
niet. Wij hebben Schiphol, wij hebben veel kennisinstituten en vergeet
niet dat dat de embedding van

SRON de potentie in zich heeft om
Science Park te doen uitgroeien tot
een van de grootste scienceparken
van Europa.’

Om SRON te huisvesten moesten studenten naar de VU
verhuizen en zij willen niet.
‘Dat is echt onterechte bangigheid
van die studenten. Een bangigheid
die vooral te maken heeft met het
gebrek aan zicht op wat hen te
wachten staat aan de VU. Ik denk
wel dat de UvA te veel bestuurd
wordt volgens het Angelsaksische
model: top-down en niet bottom-up, terwijl de charme van
de UvA juist is dat iedereen zich
betrokken voelt bij wat hier wordt
besloten. Dat is de afgelopen jaren
te weinig gebeurd, met als gevolg
eerst de Maagdenhuisbezetting en
nu een soort loopgravenoorlog tussen bestuur en medezeggenschap.’

De huidige rector, Karen Maex,
heeft als decaan veel bemoeienis gehad met de mislukte
verhuizing.
‘Ik denk dat Maex hier niet zo veel
aan kan doen. Toen zij in 2014
begon als decaan was de samenwerking al op de rails gezet. Het
VU-dossier blijkt gewoon lastig,
voormalig collegevoorzitter Karel
van der Toorn struikelde er in 2011 al
over. Maex moest van de samenwerking maken wat er nog van te
maken was.’

Wat moet er nu gebeuren?
‘We zitten nu weer in een concurrentiepositie met andere steden, want
SRON gaat natuurlijk kijken of andere steden misschien geïnteresseerd
zijn in hun komst. Daarom moeten
UvA en VU hun ballen tonen en
doorgaan met onze pogingen SRON
binnen te halen.’ ↙ Dirk Wolthekker

10 MEI 2017

OP Z’N DUITS
Baas in
eigen zak

S

inds de invoering van de pil in
de jaren ‘60 is anticonceptie
definitief de verantwoordelijkheid van de vrouw. Dat lijkt ook
logisch: zij is degene die met
de gebakken peren zit als er ongewenste bevruchting plaatsvindt. Bovendien zijn mannen
niet te vertrouwen, toch?
Voor mannen zijn er drie
technieken: vroegtijdig terugtrekken,
het condoom en
sterilisatie. Voor
het zingen de kerk
uit gebeurt zolang
mensen weten dat
je baby’s krijgt van
zaad; penishoesjes bestaan al eeuwenlang, in
verschillende vormen en veiligheden; vasectomie
werd in de negentiende eeuw ontwikkeld. Sindsdien staat het stil aan de mannenkant. Voor de
vrouw werd er verfijnd: wij kunnen ondertussen
naast pillen ook kiezen voor pleisters of prikken,
voor ringen of spiraaltjes.
Dat is raar. De man heeft het pistool en de
kogels, en schiet daarmee dat het een lieve lust
is. Om zich te beschermen moet de vrouw maar
een kogelvrij vest aantrekken. Is het niet veel
slimmer om dit probleem bij de bron te tackelen,
bij de toevoer van het zaad?
Vanaf de jaren ’70 verschijnen er met regelmaat berichten in de media over de mannenpil,
maar steeds komt die maar niet op de markt.
Dat ligt niet aan de werkzaamheid maar aan de
praktijk van het slikken. Sinds de anticonceptiepil is het dominante verhaal in onze cultuur dat
het de verantwoordelijkheid van de vrouw is – wij
dragen de kogelvrije vesten, zo zal het zijn. In
een oud maar zeer leeswaardig artikel met de
fantastische titel ‘Astronauts in the Sperm World’

laat Nelly Oudshoorn zien dat dit
alles te maken heeft met hoe wij
denken over mannelijkheid. Ze
onderzocht mannen die deelnamen aan klinische testen met de
mannenpil, en de manier waarop
wetenschappers hen benaderden.
In het wervingsmateriaal
werd sterk de nadruk gelegd op
gedeelde verantwoordelijkheid. Dat
was ook wat de mannen die zich
aanmeldden aansprak: ze wilden
hun steentje bijdragen. Deze mannen moesten zich echter verdedigen
tegenover andere mannen: waarom zou
je die last overnemen?
Oudshoorn betoogt
dat de mannenpil niet
aansluit bij hegemonische mannelijkheid,
een term die verwijst
naar de dominante
opvatting van hoe
een man zich hoort te gedragen. Daarbinnen is
nauwelijks plek voor zulke zorgzaamheid.
Gek genoeg, zo stelt Oudshoorn, is controle
geen onderdeel van het verhaal over mannen-anticonceptie: degene die de pil slikt, heeft
de macht. Dat komt volgens haar omdat een
dergelijk beeld strijdig is met het feministisch
vertoog dat vrouwelijke autonomie benadrukt.
Tijd voor feministen om een ander lied te
gaan zingen.
Een Duitser uitvinder heeft een schakelaar
ontwikkeld waarmee je de toevoer van zaadcellen aan en uit kan zetten. Het werkt niet heel
anders dan vasectomie, met het grote voordeel
dat de spermaspuiter beslist of hij met kogels
schiet of met schuim. Het is de oplossing van
vele wereldproblemen. Alle jongens van 10 jaar
en ouder dienen deze switch geïmplanteerd te
krijgen. Dat betekent geen ongewenste (tiener)
zwangerschappen meer en geen bijwerkingen
van de pil, geen abortussen en geen christenen
die daar verdrietig van worden. Zijn zaad, zijn
zaak. ↙

Degene die de pil slikt,
heeft de macht
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Alles mag
voor de grap
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Het Amsterdams Studenten Cabaret Festival is voor beginnende comedians een
grote kans, maar je moet wel willen winnen. UvA-studenten Bugra Gedik en Nik
Goedemans drongen door tot de finale. ‘Als het funny is, dan kan je alles zeggen.’

tekst Jasmijn Van Raemdonck
foto’s Daniël Rommens

‘I

k sta daar te spelen en er is toch
een stem in mijn hoofd die zegt:
je moet nu presteren, je moet
nu dit winnen.’ De lach die ze op het
podium tonen is er niet altijd in de
coulissen, vanwaar de zenuwachtige
studenten de zaal horen vollopen.
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het Amsterdams Studenten Cabaret Festival wel degelijk
een wedstrijd. UvA-studenten Bugra
Gedik (24, links op de foto) en Nik
Goedemans (24) wonnen de halve
finales – een goed moment om met
Folia terug te kijken op het parcours
dat een comedian moet afleggen om
het zo ver te schoppen.

Ervaring

Nik moet als eerste het podium op,
wat voor een cabaretier geen cadeau
is. Het publiek heeft aan het begin
van de avond even tijd nodig om in
de juiste sfeer te komen. Gelukkig
heeft de MC van de avond, Pepijn
Schoneveld, het publiek in het uitverkochte Tobacco theater aan de Nes
al aardig opgewarmd. De psychologiestudent bereidde zijn stuk goed
voor. ‘Ik heb een afspraak gemaakt
met iemand die me ooit een cursus
gaf, die heeft me wat tips ingefluisterd.’ Maar regelmatig oefenen
blijft het allerbelangrijkst. En dat is
nog niet zo makkelijk. Als beginner
speelt Nik vooral open mics; podia

Sindsdien is comedy gewoon wat
ik doe.’

Maatschappijkritiek
‘Mensen geloven niet dat ik Turks
ben.’ Op het podium spreekt de
student Nederlands zijn publiek toe.
‘Dan zeggen ze: “Hoezo? Je hebt
meerdere wenkbrauwen.”’ De halve
finale vindt plaats in de prachtig gerenoveerde theaterzaal van Tobacco:
het stereotiepe beeld van het cabaret
als een rokerig en donker hol is duidelijk helemaal passé. Zelfspot vindt
Bugra een van zijn sterke kanten. Hij
komt uit een Turks gezin en gebruikt
die buitenlandse achtergrond geregeld in zijn performances,
wat sommige collega’s
hem wel eens verwijten.
‘Mensen denken “zo kan
ik het ook”, maar het
is gewoon een deel van
mijn dagelijkse leven. Die
comedians vertellen toch
ook over hun schoonouders en hun
vriendinnetje? Maar als ik dan over
mijn Turkse omgeving spreek is dat
opeens makkelijk scoren.’
Deze grappen hebben voor Bugra
een dubbele bodem. ‘Sommige mensen denken “o, hij maakt grappen
over Turken of witte mensen”, maar
eigenlijk gaat de grap over racisme.’
Hij wil stereotypen gebruiken om
racisme aan te vallen, om de status
quo te ondermijnen. Dit wil niet
zeggen dat Bugra een blad voor de
mond neemt als het over minder-

‘Als ik over mijn Turkse
omgeving spreek, is dat opeens
makkelijk scoren’

Op de eerste halve finaledag moeten de UvA-studenten al om vijf uur
ter plaatse zijn voor de
soundcheck. Voor Bugra,
student Nederlandse taal
en cultuur, is vooral het lange wachten een kwelling. ‘Het wachten is
bijna erger dan het spelen. Met mensen praten, daar heb ik geen moeite
mee.’ Toch ligt dat tijdens dit festival
anders: de kandidaten staan onder
grote druk. ‘Als je je hebt ingeschreven, moet je willen winnen.’ Bij Nik,
student psychologie, spelen de zenuwen pas op vlak voor hij het podium
op moet. ‘Dan probeer ik te zorgen
dat ik een beetje gestrekt en soepel
ben, dat ik daar gewoon relaxed sta
en niet helemaal panisch overkom.’

voor ieder die zijn of haar stand-upcomedytalent wil testen. ‘Het is als
beginnende cabaretier heel moeilijk
om aan een speelplek te komen,’
vertelt hij. ‘Dan is het Amsterdams
Studenten Cabaret Festival wel een
mooie kans.’
Bugra staat ondertussen al
enkele jaren op een podium. ‘Een
paar jaar terug schreef ik me in voor
een open mic. Later ging ik eens bij
het Comedy Café kijken en daar
herkende iemand me. Die vroeg me
of ik die avond niet wilde optreden.
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‘Als een grap echt goed is,
mag je een hele groep
discrimineren’

heidsgroepen gaat. ‘Het leukste vind
ik het als iemand succesvol het onacceptabele verdedigt.’ Bugra volgt
standaard het principe: ‘Als het funny
is, dan kan je alles zeggen.’ Dat is
volgens hem juist het leuke aan
comedy: daar mag het en pikken
mensen het ook. ‘Roekeloosheid vind
ik heel vet, iemand die keihard zegt
wat hij of zij denkt en schijt heeft
aan alles.’ Voorwaarde is wel dat de
ironie ervan afdruipt. ‘Als een grap
echt goed is, dan mag je een hele
groep discrimineren als je wil. Maar
je moet als comedian wel begrijpen
wat je zegt. Ik snap bijvoorbeeld dat
ik iets vrouwonvriendelijks zeg en
dat doe ik omdat het eigenlijk niet
mag. Dat moet je wel overbrengen –
anders ben je gewoon een lul.’
Desondanks is het aankaarten
van maatschappelijke problemen
voor Bugra en Nik niet het hoofddoel
van comedy. ‘Maatschappijkritiek is
vet, daarom is dat podium ook zo
vet,’ vindt Bugra. ‘Maar dat is niet
waarvoor ik het doe. Ik ben hier niet
om de wereld te redden.’ Nik: ‘Het
belangrijkste is dat je mensen een
leuke avond bezorgt. Als je zelf wil
is het natuurlijk een mooie manier
om maatschappelijke dingen aan de

kaak te stellen.’ Lachen, daar draait
het volgens hen om. ‘Vanaf daar
nemen de essayisten het wel over.’

Aandachtshoer
Toen de MC de kandidaten van de
avond doornam viel op, dat dit jaar
geen enkele vrouw het ASCF-podium
bespeelt. Stand-upcomedy blijft overduidelijk een mannenwereld; vrouwen
vind je volgens de UvA’ers meer in
kleinkunst. Naar de precieze oorzaak
kan Bugra alleen maar gissen. ‘Het
zijn allemaal jongens die heel graag
aandacht willen. Over het algemeen
hebben vrouwen dat iets minder.’
Toch heeft de student Nederlandse taal en cultuur zelf een ambigue
relatie met aandacht. Hij noemt
zichzelf een ‘aandachtshoer’ maar
plaatst hierbij wel een kanttekening.
‘Ik ben niet bewust op zoek naar
aandacht maar misschien is dat wel
de onderliggende reden waarom ik
zo graag speel.’ Dat bevestigt ook
Nik. ‘Je moet die aandacht echt
willen, anders is het niet leuk of interessant om naar te kijken.’ Die drang
naar aandacht neemt niet weg dat
de jongens ook bescheiden zijn. ‘Toen
Pepijn Schoneveld zei: “De winnaar
is Bugra,” vond ik het heel moeilijk

om daar te staan met mijn armen
in de lucht van “ja, ik, ik, ik”. Ik vind
dat helemaal niet leuk. Achteraf ben
je wel blij maar op het moment zelf
denk ik dan: o jee.’
Erkenning krijgen van het
200-koppige publiek is voor Nik een
‘echte kick’. Maar die bevestiging uit
de zaal komt er niet altijd. ‘Het is wel
kut als je heel erg naar een grap aan
het toewerken bent, en dan komt de
punchline en dan lacht er niemand.
Ik heb nog niet gehad dat ik heel erg
hard op mijn bek ging maar wel vaak
genoeg dat mensen niet lachen. Dan
probeer ik gewoon door te gaan en
erop te vertrouwen dat een andere
grap wel weer gaat werken.’
Bugra heeft een paar standaardzinnetjes achter de hand om deze
situatie op te lossen. ‘Je kan iets
zeggen waardoor zij jou dan weer
leuk vinden. Wanneer een grap te
ver gaat, kan je zeggen: “O, nu gaat
het te ver?” zodat het publiek denkt,
“Oké, hij snapt wat wij voelen.”’ Als
hij niet als eerste moet optreden,
probeert Nik van tevoren op de zaal
te letten om te zien wat het publiek
leuk vindt. ‘Voornamelijk omdat je
dan al voorbereid bent: hier gaan
ze waarschijnlijk wel om lachen en
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hierom waarschijnlijk niet.”’
Je publiek kunnen lezen is volgens
Nik essentieel. ‘Als een comedian
heel ad rem is en scherp op dingen
reageert, dat vind ik zelf vaak het
grappigst. Een heel goede show
neerzetten maar tegelijkertijd iets
dat in de zaal gebeurt om kunnen
vormen tot iets grappigs, daaraan
herken je dat iemand beter dan goed
is.’ Ooit hoopt Nik dat zelf ook te
kunnen doen op een podium. ‘Maar
omdat ik nog niet zo vaak gespeeld
heb, durf ik nog niet goed het publiek echt op te zoeken.’ Een goede
comedian moet volgens Bugra vooral
kunnen omgaan met afwijzing. ‘En je
moet het willen. Heel graag. Je moet
bereid zijn om ervoor te sterven.’

Gepolijst
Bugra noemt zichzelf eerder standup comedian dan cabaretier. ‘Het is
een heel dunne lijn,’ legt hij uit. ‘Bij
cabaret heb je een rode draad door
je voorstelling, bij stand-up is dat
iets minder. Cabaret is veel meer
gepolijst. Met comedy moet je gewoon grappig zijn.’ Ook volgens Nik
is cabaret meer kleinkunst maken,
wordt er meer gespeeld met klank
en licht dan bij stand-up. Hoewel de

studenten meedoen aan het Amsterdams Studenten Cabaret Festival,
richt deze jury zich op het vermogen
van de kandidaten om grappen te
vertellen en het publiek aan het
lachen te brengen. Daarom doen er
vooral comedians aan mee.
Met het festival, in 1990 opgericht
door studenten van L.A.N.X., willen
de organisatoren ‘beginnende cabaretiers een duwtje in de rug geven
door hen voor een groot publiek te
laten optreden’. Het festival staat
inmiddels op zichzelf, maar het bestuur bestaat nog elk jaar uit zes studenten van het verenigingsdispuut
F.O.R.V.M. Een half jaar lang struinen
zij comedyclubs over het hele land
af op zoek naar jong talent. De 24e
editie van het jaarlijkse evenement
bestaat uit drie avonden: twee halve
finales en de grote finale zelf, op 8
mei. Zes studenten van over heel
Nederland kregen de kans om in de
halve finales het beste van zichzelf te
laten zien. Het publiek stemde Bugra
in de eerste halve finale rechtstreeks
door naar de laatste ronde. Nik
moest nog een week in spanning
wachten voor hij te horen kreeg
dat de organisatoren ook hem naar
de finale sturen met een wildcard.

De Amsterdammers nemen het op
tegen Jules Keeris, student aan de
Academie voor Theater in Tilburg.

Kill your darlings
Beide finalisten gaan nu hard aan
de slag met hun voorbereidingen
voor de finale, in het uitverkochte
DeLaMar Theater. ‘Ik ga heel kritisch
naar mijn finalestuk kijken en ga alle
commentaar die ik op de set gekregen heb meenemen,’ zegt Nik. Bugra
houdt zich vooral bezig met schrappen in zijn overvloed aan ideeën. ‘Dat
is mijn grootste activiteit. Gewoon
kiezen, kill your darlings weet je.’
In de finale heeft de professionele
jury uit de theater- en comedy
wereld het laatste woord. Richard
van Bilsen, Eveline Mol en Frank
Heijman beslissen over de winnaar van het ASCF 2017. Naast een
juryprijs valt er in de finale ook een
publieksprijs te winnen, maar Nik
zou het liefst die eerste in de wacht
slepen. ‘Dat betekent dat de objectieve mening is dat jij de beste bent.’
De winnaar van de juryprijs haalt
ook een trip voor twee personen
naar het gerenommeerde Fringe
Festival in Edingburgh binnen. ‘Maar
de eer is ook al genoeg, hoor.’ ↙

INGEZONDEN MEDEDELING

ASVA ACADEMY
TRAININGEN VOOR
STUDENTEN

ASVA Academy biedt trainingen aan voor Amsterdamse studenten die actief
zijn in een commissie of bestuur. Wil jij een training volgen in bijvoorbeeld
sollicitaties afnemen, acquisitie, effectief vergaderen of Photoshop?
Ga naar www.asva.nl/academy
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ASIS
AYNAN
Jij daar
O

p de dag van de Dodenherdenking nam ik de trein. Mijn achteroom
was in het diepst van de nacht heengegaan – de dood had hem veel
te vroeg gehaald.
Ik was op weg naar het gebedshuis in Schalkwijk, een Haarlemse wijk.
Op de basisschool leerden wij dat het spoor tussen Amsterdam en
Haarlem de eerste treinrails van Nederland waren. Dat verhaal is moeilijk
te geloven, omdat ons ook het verzinsel werd bijgebracht dat de boekdrukkunst door ene Laurens Janszoon Coster was uitgevonden, maar die
man heeft nooit bestaan. Het is daarom niet verwonderlijk dat Haarlem
de bakermat is van verhalenbedenkers als Jan Kal en Harry Mulisch.
Na de treinreis stapte ik over op de bus. Ik bedacht mij dat het exact
twaalf jaar geleden
was dat ik bij een
moskeedienst was,
ook een dodengebed.
Dat van mijn vader.
In de moskee baden we eerst het middaggebed voordat de
afscheidsrite begon.
Ik drukte mijn voorhoofd tegen het tapijt. Het rook naar nieuw.
Na het middaggebed werd de baar met de kist daarop binnengereden. Het was een kist zonder opsmuk, net zo eenvoudig als mijn oom. Hij
had twee banen en werkte van de morgen tot de avond als schoonmaker.
De nerveuze imam wijdde een aantal aardige woorden aan mijn vrome oom. Ook waarschuwde hij de toehoorders dat de dood op iedereen
wachtte en godsgeloof onze enige toevlucht is. Ik keek naar de sierlijke
muren met labyrintpatroon en verdween in de kunst van gips om niet
naar de verwijten van de voorganger te luisteren.
Terug in Amsterdam ging ik naar een bundelpresentatie met de titel ik
hier jij daar, het moment waarin ik leefde kon niet beter samengevat
worden.
De volgende dag werd mijn oom in het vliegtuig naar Marokko gevlogen en in zijn geboortedorp begraven, alsof hij nooit in Nederland had
geleefd en het allemaal verzonnen was. ↙

Een kist zonder opsmuk,
net zo eenvoudig als mijn oom
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Studentendemocratie
in bedrijf
tekst Dirk Wolthekker

Deze week strijden zestien studentenpartijen om de gunst van de kiezer.
Wat hebben ze te bieden volgens de lijsttrekkers?
DE DECENTRALEN (CSR) VOLGENS SEBASTIAN PROOS
‘Democratisering, decentralisering, transparantie, diversiteit, zeggenschap.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘We hopen het komende jaar voor elkaar te krijgen dat faculteiten hun eigen
OER en semesterindeling mogen hebben, dat de academische gemeenschap
via referenda belangrijke bestuurlijke beslissingen kan tegenhouden en dat decanen en rector in hun functie gekozen worden door de academische gemeenschap.’

UVA SOCIAAL (CSR) VOLGENS JERN KEN CHEW
‘Inclusiviteit, diversiteit, kwaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Ik hoop samen met iedereen van UvA Sociaal een duurzame internationaliseringsagenda uit te voeren. Daarvoor willen we een structurele hulp, steun en
facilitering van de UvA zodat zowel lokale als internationale studenten zich thuis
en op hun gemak voelen. Ik leef nu anderhalf jaar in Amsterdam en met mijn
buitenlandse achtergrond denk ik deze transitie in goede banen te kunnen leiden.’

DE VRIJE STUDENT (CSR) VOLGENS GUIDO BAKKER
‘Kwaliteit, keuzevrijheid, zelfontplooiing, online hoorcolleges, flexstuderen.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Alle hoorcolleges van alle studies in één digitale databank, collegegeld niet
alleen betalen per collegejaar maar ook per vak, geen geld meer naar geld
verspillende flauwekulcommissies, maar alleen geld voor kwaliteit.’

INTER (FDR) VOLGENS FERDINAND ZARBL
‘Diversiteit, flexibiliteit, betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Inter is een nieuwe grassrootsbeweging die ernaar streeft om elke student de
kans te geven om zijn of haar stem te laten klinken. Onze strategie om mensen
te laten stemmen is simpel: we geloven in een meer directe democratie en daar
gaan we aan werken met Inter.’

ONS KRITISCH ALTERNATIEF (CSR) VOLGENS RUUD VAN DER VEEN
‘Autonomie, solidariteit, direct, actie, revolutie.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Niets, behalve de legitimiteit van studentenraden afbreken. We moeten
buiten de studentenraden een studentenbeweging bouwen die zich verzet
tegen de heersende macht van het neoliberalisme.’

MFAS (AMC) VOLGENS KATHELIJN VERDEYEN
‘Betrokkenheid, communicatie, vernieuwing, vertrouwen, zelfzekerheid.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Onze prioriteit gaat voornamelijk uit naar het waarborgen van de kwaliteit van
het onderwijs en de punten waar onze studenten al jaren tegenaan lopen, weer
op de tafel leggen. Ik noem: de onduidelijke communicatie tussen AMC-UvA en
studenten, verbouwingen die al jaren worden uitgesteld en veel hinder geven en
een nieuw curriculum waarvoor aanpassingen nodig zijn.’

ACTA BETER (ACTA) VOLGENS CELINE VAN DER LINDE
‘Assertiviteit, creativiteit, enthousiasme, open minded, gemotiveerd.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Het hele onderwijscurriculum wordt op onze faculteit omgegooid. Ik verwacht dat de studentenraad zich daar voornamelijk mee bezig gaat houden
het komende studiejaar. Wij willen ervoor zorgen dat deze verandering zo
soepel mogelijk gaat verlopen voor zowel studenten als docenten.’

SEFA (FEB) VOLGENS JELLE TURKENBURG
‘Consistentie, transparantie, verandering, gelijkheid, internationalisering.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Wij willen komend jaar een tastbare invloed gaan hebben op het studentenleven. Ons belangrijkste doel zal zijn om samen met studenten te werken aan
verbeterde studentbeleving die iedereen zal aanspreken en inspireren, waarbij
we het beperkte aanbod van studie- en projectruimtes willen aanpakken.’
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TOF (FGW) VOLGENS MELLE KOLETZKI
‘Kritisch, decentraal, pragmatisch, studentgericht, geesteswetenschappers.’
Wat wil je bereiken?
‘Ik wil voortbouwen op het succes van het afgelopen jaar. Tof zal zich inzetten
voor de belangen van de student door het intrinsieke karakter van de opleidingen te waarborgen en op die manier ook de kwaliteit van het onderwijs. Wij geloven dat decentralisering de norm moet zijn. Docenten moeten zelf de controle
hebben over de organisatie van hun vak en opleiding. Ik vind dan ook dat de
studentenvertegenwoordigers meer medezeggenschap moeten krijgen.

HERVORM FMG (FMG) VOLGENS GIANLUCA COSTER
‘Subsidiariteitsbeginsel, decentralisatie, medezeggenschap, diversiteit, dialoog.’
Wat wil je bereiken?
‘Het strijden voor nog meer medezeggenschap voor de opleidingen en de student
zelf. Het voortzetten van de stappen die gemaakt zijn betreft het kritisch kijken
naar besluit- en medezeggenschapstructuur. Er zijn afdelingen binnen de FMG
die meer autonomie willen en daar willen wij ons hard voor maken. Wij zetten ons
ook onvoorwaardelijk in voor organen die lager in de organisaties zitten, zoals
opleidingscommissies. Wij willen een zelfregulerende diverse universiteit creëren.’

HUMANITIES RALLY PARTIJ (FGW) VOLGENS NOOR DE VRIES
‘Decentralisatie, werkdruk, klein, diversiteit, specialisatie.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Aankomend jaar willen we ons gaan richten op decentralisatie van de bestuurlijke macht – meer beslissingsrechten voor docenten en faculteiten – waarmee
we ook de kleine opleidingen die nu in het geding zijn veilig willen stellen. Tevens
is de discussie omtrent diversiteit voor ons nog steeds erg van belang. We willen
gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om curricula te herzien, om zo een diverser en representatiever beeld van disciplines te kunnen onderwijzen.’

OPRECHT (FDR) VOLGENS ANNA SCHRÖDER
‘Transparantie, democratie, tegen verschoolsing, representatie, daadkracht.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Met de verhuizing naar de Roeterseilandcampus zal er een frisse wind door de faculteit waaien, die nieuwe mogelijkheden zal bieden voor verbetering en innovatie.
Wij willen deze mogelijkheden optimaal gaan benutten en gaan ons onder meer inzetten tegen verschoolsing: geen verdere verplichtingen voor studenten. Ook moet
er meer ruimte komen om te specialiseren of juist om te verbreden, zodat studenten sterker hun interesses kunnen volgen en zich beter kunnen onderscheiden.’
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ROEDE (FGW) VOLGENS THIJS BINNENKADE
‘Make the UvA great again.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Roede is tegen de studentenraad, tegen de faculteit geesteswetenschappen,
tegen marxisme, tegen leerplicht, tegen gratis hoger onderwijs, tegen diversiteitsquota, tegen krakers, tegen Zweden, tegen Bernie Sanders en nog veel meer.
Roede is voor het rendementsdenken en voor de film John Wick: chapter 2.’

SLAAFS (FNWI) VOLGENS PARCIVAL MAISSAN
‘Meer (gratis) bier, minder AFS.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Waar andere partijen nooit alle punten van hun partijprogramma kunnen realiseren is dat bij ons anders. Bier zal worden uitgedeeld en tegen de AFS, de Amsterdam Faculty of Science zullen we gewoon gaan stemmen. Ook boeken we al snel
resultaat, met de FNWI kiesdeler van vorig jaar zou je stem bij ons bijvoorbeeld 89
bier waard zijn, bij de andere partijen zal je nooit zoveel terugzien van je stem.’

LIEF (FNWI) VOLGENS FEMKE MOSTERT
‘Interdisciplinariteit, onderwijskwaliteit, inspraak, toegankelijkheid, duurzaamheid.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Wij willen ons hard maken voor behoud van onderwijskwaliteit en inspraak.
Opleidingscommissies worden officiële medezeggenschapsorganen, waardoor
goede samenwerking belangrijker dan ooit zal zijn. Daarnaast willen wij het
makkelijker maken voor studenten om vakken bij andere disciplines te volgen.’

STOUT (FNWI) VOLGENS FOKEL ELLEN
‘Stoutmoedigheid, student, geschil, diversiteit, onderwijs.’
Wat wil je het komende jaar bereiken?
‘Wij willen beginnen met goede discussies op de faculteit over wat studenten
willen en daar heb je veel contact voor nodig. Zo kunnen wij doelen bereiken als
meer duurzaamheid, meer diversiteit – door bijvoorbeeld betere doorstroommogelijkheden voor hbo-studenten en vluchtelingen en contact met scholen in de
regio – en een sterkere koppeling tussen onderwijs en onderzoek.’
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Kamervragen
LAURA DEKKER (24),
DUITSLANDSTUDIES, UVA
Kamer 24m2, Amstelveenseweg
Woont hier sinds augustus 2016
Betaalt 500 euro inclusief
Huisgenoten 2
Voordeel de ruimte
Nadeel tocht

‘A

fgelopen jaar ben ik vier keer verhuisd. Ik
ben zo vaak heen en weer gegaan dat ik
niet veel spullen heb. Als ik mijn boeken, laptop
en kleding heb kan je me overal neerzetten.
Gelukkig heb ik huisgenoten, anders zou ik geen
meubels hebben.
Mijn zus en ik zochten tegelijk een nieuwe plek om te wonen in Amsterdam. Via een
gemeenschappelijke vriendin kwamen we hier
terecht. Er stond best al veel dus we konden
er zo intrekken. Mijn zus heeft wel nog wat
aanpassingen gedaan want zij houdt zich graag
bezig met interieur.
Ik zit graag op de rand van de bank, dan
kan ik heerlijk uit het raam kijken. Ook de
geluidsbox staat hier, zo kan ik met een lekker
muziekje erbij urenlang mensen kijken. Ik heb
daarnet nog neusvlekken van het raam moeten
vegen omdat ik hier zo vaak zit te kijken.
De kader met een oude kaart van Beilen
heeft mijn zus besteld. We kwamen erachter
dat iemand uit ons dorp een lifestylemerk
heeft. Zij kunnen van elk dorp zo’n kaart maken
en het leek ons leuk om die van ons eigen dorp
in huis te halen. De kist komt uit een heel leuk
interieurzaakje in Beilen. Toen mijn zus op kamers ging heeft ze hem als bijzettafel gekocht.
Ze sleurt hem sindsdien overal mee. Nu dient hij
als knutselkist. We zijn de laatste tijd ook veel
bezig geweest om groen in huis te halen. Op de
Overtoom is een hele leuke bloemenzaak met
planten die net iets anders zijn dan de standaardbloemen.
Zondagavond is bij ons tv-avond. Er zijn een
paar programma’s waar we samen naar kijken
zoals Boer zoekt vrouw, Wie is de Mol? en VT
wonen. Verder heb ik niet zo veel tijd om televisie te kijken.’ ↙

tekst Jasmijn Van Raemdonck foto Martijn Gijsbertsen
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‘Ik heb net nog neusvlekken
van het raam geveegd’
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‘WISKUNDIGEN
POKEREN
BETER DAN
PSYCHOLOGEN’
tekst Carlijn Schepers
foto's Martijn Gijsbertsen

Wel zo handig, de combinatie mathematisch fysicus en amateurpokeraar. Dat
vindt UvA-docent en -onderzoeker Marcel Vonk zelf ook. Hij is een van de vier
Nederlanders die ooit een toernooi won in de World Series of Poker. Vanaf 9 mei
zet hij zijn analytische vermogen weer in bij de World Poker Tour in het Holland
Casino Amsterdam. ‘Maar de echte wiskunde begint pas na het spel.’
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MET STUDENTEN POKERT

Marcel Vonk

NIET – TENMINSTE, NIET VOORDAT HIJ NOOIT MEER
EEN TENTAMEN VAN ZE HOEFT NA TE KIJKEN.
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‘In Las Vegas liet ik iets minder dan
vierduizend tegenstanders achter me
en won ik 571 duizend dollar’

V

oor Marcel Vonk begon het
allemaal in 2003 toen Chris
Moneymaker – ja, dat is zijn
echte naam – het wereldkampioenschap pokeren in Las Vegas won.
Deze amateurpokeraar kwalificeerde
zich online voor het toernooi met
een inleg van 40 dollar en ging naar
huis met 2,5 miljoen. Het was ook
een van de eerste pokertoernooien
die van begin tot eind op tv werd uitgezonden en waarbij de kijkers thuis
de kaarten van de spelers konden
zien. Ineens werd pokeren een hype
in Amerika, die al snel naar Europa overwaaide.
Vonk was op dat moment postdoctoraal onderzoeker in Zweden,
een van de eerste Europese landen
waar de pokertrend aansloeg. Zijn
collega’s vroegen of hem dat niet
ook leuk leek, dat kaartspelletje.
Maar een gokspel, dacht Vonk, dat
is niets voor mij. Tot hij het steeds
vaker op tv voorbij zag komen en
langzaam begon in te zien dat pokeren om meer draait dan gokken.

Wie leerde je pokeren?
‘Een collega in Zweden. We hadden
een conferentie in Toronto en onze
vlucht was vertraagd. Toen stelde hij
voor de twee uren die we moesten
wachten nuttig te besteden. Ik vond
het meteen leuk en naarmate ik het
vaker speelde, ontdekte ik steeds
meer lagen in het spel.’

Ging je toen meteen aan toernooi
en meedoen?
‘In het begin speelde ik vooral met

vrienden, wekelijks en maar om een
euro of vijf. Tot ik met diezelfde collega’s ontdekte dat er in Stockholm
in het casino elke week een toernooi
was. We besloten daaraan mee te
doen en toen won ik meteen.’

Wat was de hoofdprijs?
‘De inleg was het equivalent van
zestig euro in Zweedse kronen en ik
won dertienhonderd euro. Dat was
een mooi beginnetje en zo had ik
de zogenaamde bankroll om meer
toernooien te spelen. Mijn positie in
Zweden was toen wel net voorbij,
maar op mijn volgende werkplek
in Frankrijk kon ik naar de Aviation
Club, een beroemd casino aan de
Parijse Champs-Élysées. Daar kreeg
ik de smaak te pakken.’

En een paar jaar later won je ineens
meer dan een half miljoen dollar?
‘Dat klopt, in 2010 won ik een No
Limit Hold’em-toernooi van de World
Series of Poker in Las Vegas. De inleg
was duizend dollar en aan het einde
van het toernooi liet ik iets minder
dan vierduizend tegenstanders achter me en won ik 571 duizend dollar.
M’n grootste geldprijs tot nu toe.’

Als een van de weinige Nederlan
ders, toch?
‘De World Series of Poker is het
wereldkampioenschap pokeren
dat bestaat uit een serie van zo’n
zestig toernooien. Als je er daar
een van wint dan krijg je naast
de geldprijs een bracelet. Er zijn
naast mij nog maar drie ande-

re Nederlanders die zo’n armband hebben.’

Hoe is het om aan zo’n groot toer
nooi mee te doen?
‘Ik herinner me de eerste keer in Las
Vegas nog; heel spannend vond ik
het. Opeens zit je met de bekende
pokeraars van tv aan tafel. Ik weet
het moment nog goed dat ik de
toernooizaal binnenkwam. In Nederland zijn er misschien twintig tafels,
daar stonden er wel driehonderd in
een zaal. Je hoorde een kakafonie
van geritsel met fiches. Prachtig
was dat. Mijn hoogtepunt van dat
toernooi is – en dat klinkt misschien
gek – eruit geslingerd worden door
Phil Hellmuth, een van de bekendste
pokerspelers ter wereld, met een
recordaantal van veertien bracelets.’

Hoe bereid je je voor op zo’n groot
toernooi?
‘Sowieso goed slapen. Zeker bij een
toernooi in Amerika ga ik een paar
dagen van tevoren om de jetlag
kwijt te raken. De toernooien zijn
lange dagen van twaalf uur waarop
je – afhankelijk van de snelheid van
de dealer en je tegenstander – zo’n
250 handen speelt. Dus je moet wel
een beetje fit zijn. Ook zorg ik dat
ik weinig andere dingen aan mijn
hoofd heb, zodat ik me volledig kan
focussen op het pokeren. Verder is
de beste voorbereiding veel spelen.’

Is je wiskundige achtergrond je
geheime wapen?
‘Ik denk het wel ja. Het analytische is
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‘Als ik me ontspan, heb ik
automatisch vrij weinig expliciete
gezichtsuitdrukkingen’

mijn sterke kant. Maar er zit ook een
psychologische factor in. Je moet
mensen ook goed kunnen lezen,
zodat je kunt zien of je tegenstander
een sterke of slechte hand heeft.’

Hoe gebruik je wiskunde bij het
pokeren?
‘Tijdens het spel zelf zijn de wiskundige berekeningen heel basaal. Het
is vooral kansberekening. Hoe groot
is de kans dat de juiste kaart op tafel
komt, hoe groot is de kans dat de tegenstander een sterkere hand heeft
en; hoeveel zit er in de pot, hoeveel
moet ik betalen om mee te gaan en
wat is dan mijn winkans? Verder is
analytisch vermogen, probleemoplossend denken en het snel kunnen
verzamelen van informatie handig.
Maar de echte wiskunde begint pas
na het spel.’

Hoezo?
‘Ik onthoud de handen waarbij ik
tijdens het spel moeilijke beslissingen
moest nemen. Die ga ik vervolgens
thuis nog eens in detail doorrekenen.
Dan komt er ook wiskundige spel
theorie bij kijken.’

Dus je bedenkt achteraf wat je tij
dens het spel het beste had kunnen
beslissen?
‘Precies. Zo hoop ik de situatie later
te herkennen als ik nog eens zoiets
tegenkom. En dan beter te kunnen beslissen.’

Gebeurt dat vaak? Er zijn zoveel
combinaties mogelijk.

‘Exact dezelfde hand zal je zelden
meemaken. Maar wel dezelfde soort
positie tegen dezelfde soort tegenstander. Eigenlijk bouw je een soort
database en intuïtie op waarop je
kunt terugvallen.’

Maken andere pokeraars ook dit
soort berekeningen?
‘De laatste tijd kom ik er wel steeds
meer tegen die het ook doen. Tien
jaar geleden had je twee soorten
spelers: de oude garde die puur op
gevoel en mensenkennis speelde en
weinig van wiskunde wist en de jonge spelers; de internetgeneratie die
veel van wiskunde wist, maar niet zo
goed was in de psychologische kant.
Tegenwoordig kunnen de meeste
goede spelers allebei.’

Hoe belangrijk is het psycho
logische element van poker?
‘Minder belangrijk dan het analyseren en berekenen. Je gezicht strak
houden en je gevoelens verbergen
– oftewel een goede pokerface – kan
iedereen leren. Je kunt beter letten
op iemands handen dan ogen. Daarom is een zonnebril opzetten ook zo
nutteloos. Het zijn vaak de beginners
die dat doen, want je ziet er alleen
zelf maar slechter door. Het beste
kun je proberen patronen in iemands
gedrag en lichaamstaal te ontdekken. Bijvoorbeeld op wat voor manier
zet iemand z’n fiches in? Snel of aarzelend? En heeft diegene vervolgens
een goede of slechte hand?
Een ander voorbeeld is wanneer
iemand naar achteren leunt. Dan

is de standaard wijsheid dat hij een
slechte hand heeft en dus afstand
wil nemen van het spel. Maar er
zijn ook spelers die juist het omgekeerde doen. Het is dus zaak zo snel
mogelijk zo veel mogelijk informatie
te verzamelen en in je eigen voordeel
te gebruiken. Maar er vooral ook
niet te veel op vertrouwen. De basis
is altijd de wiskunde. Daarom zijn
wiskundigen ook betere pokeraars
dan psychologen. Maar bij moeilijke
beslissingen kan het psychologische
element de doorslag geven.’

Hoe zorg je dat tegenstanders jou
niet kunnen lezen?
‘Dat komt redelijk natuurlijk bij mij.
Als ik me ontspan, heb ik automatisch vrij weinig expliciete gezichtsuitdrukkingen. Maar er zijn mensen
die moeten leren dat onder controle
te krijgen. Het is ook belangrijk
dingen steeds hetzelfde te doen. Dus
niet de ene keer lang wachten met
inzetten en de andere keer heel snel
zijn. Tenzij je dat expres doet om
iemand te misleiden natuurlijk.’

Heb je nog meer tips om beter te
leren pokeren?
‘Je moet het vooral veel doen. Zorg
ook dat je niet beïnvloed wordt als
het een keer tegenzit. Je moet altijd
hetzelfde blijven spelen, ook als het
niet goed gaat of er veel op het
spel staat. Ook situaties bespreken
met andere pokeraars is leerzaam.
En geduld is heel belangrijk. Zeker
beginnende pokeraars willen graag
elke hand spelen. Maar poker is geen
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actiespel. Het is wachten op de
goede kansen en die benutten. Dus
soms zit je een uur lang te passen.’

Vragen je studenten wel eens naar
het pokeren?
‘Ik vertel in colleges niet dat ik poker,
maar ik merk wel dat studenten
me googelen en dan vind je bijna
niets over natuurkunde en wiskunde,
maar alleen pagina’s over pokeren.
Dus ik merk wel vaak dat studenten
het weten en leuk vinden. Soms
vragen ze me of ik een keer mee
wil spelen met een homegame.
Dat doe ik óf niet óf nadat het vak
is afgelopen. Zodat ik niet met
mensen speel wiens tentamen ik nog
moet nakijken.’

Je vindt pokeren dus niet hetzelfde
als gokken?
‘De discussie die daarover wordt
gevoerd vind ik een terechte, maar
ik vind poker een behendigheidsspel
met een groot kanselement. Om
het gokken te noemen vind ik te ver
gaan. Dat is roulette, waar je zelf

Hoe schat je je kansen in bij de
World Poker Tour?
‘Vorig jaar deden er geloof ik 270
mensen mee. Dus de gemiddelde
speler heeft een kans van 1 op 270
om te winnen. Dan moet je niet
denken dat een goede speler opeens
veel meer kans heeft, misschien
twee tot drie keer zoveel. Dus stel
dat ik een kans van 1 op 100 heb om
het toernooi te winnen: dan is het
al mooi.’

Speel je ze dan allemaal eruit?
‘Het zijn vaak korte spelletjes, dan is
het kanselement groot genoeg dat
zij ook kans maken. En natuurlijk
spelen we niet om geld of slechts om
kleine bedragen.’

Is het pokeren goed te combineren
met je werk aan de UvA?
‘Mijn werk gaat in principe altijd
voor, maar ik probeer als het kan
zo veel mogelijk toernooien mee te
pakken. Gemiddeld speel ik eens
in de maand à twee maanden een
toernooiserie. Daarnaast ga ik een
paar keer per jaar naar het buitenland om te pokeren, waarvan elke
zomer een week of twee naar het
wereldkampioenschap in Las Vegas.
Gelukkig heb ik geen standaard
negen-tot-vijfbaan. Ik kan altijd en
overal mijn onderzoek doen. Ik heb
ook afgesproken met mijn baas dat
ik vrij kan nemen of met werk kan
schuiven zodat ik toernooien kan
spelen. Gelukkig is hij heel flexibel.
Dat is een voordeel aan werken
in de academische wereld. Ik kan
gemakkelijk aan mensen uitleggen
dat pokeren een behendigheidsspel
is. Bij een bank wordt het misschien
minder goed begrepen.’

geen invloed op hebt. Op de uitslag
van een potje poker heb je dat wel.
Voetbal is in zekere zin ook een
kansspel, want iemand kan net op
de paal schieten of de tegenstander
kan toevallig ziek zijn. In elk spel
en elke sport zit een kanselement.
Alleen bij poker is dat element heel
groot. Daarom duren pokertoernooien ook zo lang, want als je maar één
hand speelt, is de kans dat ik win
misschien maar een heel klein beetje
groter dan dat jij wint. Maar als we
duizend handen spelen dan win ik er
550 en jij er 450.’

MARCEL VONK
1974 Geboren in Leiderdorp
1992-1998 Studie theoretische
natuurkunde en wiskunde,
Universiteit Utrecht
1998-2003 Doctoraal
mathematische fysica, UvA
2003-2012 Postdoctoraal
onderzoeker aan de Universiteit
van Uppsala, IHÉS (Parijs),
Universiteit van de Witwatersrand
(Johannesburg), Instituto Superior
Técnico (Lissabon) en Universidad
de Santiago de Compostela
2004 Leren pokeren
2010 Winnaar van 570.960 dollar bij
toernooi World Series of Poker
2012-heden Wetenschappelijk
onderzoeker en
outreachmedewerker, UvA

Ben je eigenlijk rijk geworden van
al dat pokeren?
‘Die half miljoen die ik heb gewonnen is niet niks natuurlijk, maar
tienduizend dollar buy-in ook niet,
dus als je dat vaak genoeg doet, ben
je het ook zo weer kwijt. Dit toernooi
kost ook weer drieduizend euro om
mee te doen. Dus een deel van het
prijzengeld steek ik weer in het pokeren en een deel staat op de bank.
Dat komt straks als we een nieuw
huis gaan kopen mooi van pas. Het
heeft me in ieder geval ruimschoots
meer opgeleverd dan gekost.
Bovendien: als je alleen om het
geld speelt, dan heb je een heel ongelukkig leven. Persoonlijk zou ik ook
nooit professioneel pokeraar willen
worden. Als je je huur ervan moet
betalen, zit je toch anders aan tafel.
Voor mij blijft het een leuk spel en
wat ik win is mooi meegenomen.’ ↙
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
Onderwijs

tekst Bart Lichtenveldt

illustraties Genèviéve Korte

Het jaar waarin
alles goed zou zijn
Bij de honoursmodule creatief schrijven aan de HvA verkennen studenten de zakelijke en
de journalistieke pen, maar ook de mogelijkheden van fictie. Dat die eindeloos zijn, laten
de beste resultaten van de schrijfopdracht van dit jaar zien: ‘Het leven in 2040’.

Een ochtend in 2040
tekst Esmee Bakker

D

e wekker gaat, precies op het
goede moment. Je schoolrooster
staat gesynchroniseerd met je wekker
en zorgt ervoor dat hij anderhalf uur
van tevoren afgaat, want je hebt
aangegeven hoeveel tijd je nodig
hebt om op school te komen. De
wekker hoef je dus nooit te zetten.
Je stapt je bed uit, kleed je aan
en je loopt naar de badkamer. Uit
het geautomatiseerde kastje
schieten twee robotarmen tevoorschijn die je de
tandenborstel en tandpasta
aanreiken. Precies twee
minuten later begint de kraan te
stromen. De kraan weet namelijk
dat je altijd twee minuten over het
tandenpoetsen doet. Je kunt meteen
de tandenborstel schoonmaken en
je mond spoelen. Vervolgens geef je
de twee armen je spullen weer terug.
Klaar voor het ontbijt.

Als je beneden komt is de oven
al voorverwarmd. Ook deze
staat gesynchroniseerd met je
wekker en je rooster en gaat
precies tien minuten voordat
je beneden bent voorverwarmen. De ovenbroodjes kunnen er
meteen in. In de tijd dat de broodjes
in de oven warm worden, licht je
smartphone op: op de weg naar

Uit de jassenkast schiet
een robotarm
school is vertraging en Siri biedt je
een alternatieve route. Deze route
wordt meteen doorgestuurd naar je
zelfrijdende auto.
Je hoort het piepje van de oven
afgaan. Zodra je de keuken betreedt,
stopt het piepje, omdat de vloer
sensoren merken dat je in de richting

van de oven loopt. Je smeert je
broodjes en daarna maak je je gereed
voor vertrek. Uit de jassenkast schiet
een robotarm met je zomerjas. Het is
namelijk 21 graden buiten. Je
telefoon heeft deze informatie doorgestuurd naar
de jassenkast.
Je loopt richting de auto, die
vanzelf van het slot gaat, omdat de
sensoren merken dat je in vlakbij bent.
Je stapt in en de auto rijdt weg. Je
hoeft niks te doen, de auto rijdt zelf
naar school. Voor je uitstapt hoor je
uit het ingebouwde soundsystem nog
je agenda van de dag. En dan hup,
naar de les, op je oxboard natuurlijk. ↙
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Nattigheid
tekst Joyce Beuken

Z

e dachten dat het drukker werd,
maar het is juist rustiger. Ze
dachten dat de lampen feller werden,
maar ze geven geen licht meer. De
auto’s zouden vliegen, maar auto’s
zijn verleden tijd. De televisies zouden
zesdimensionaal zijn, maar televisies
zijn verleden tijd.
De mensen zouden gelukkig
zijn, maar helaas, ook de mensen
zijn overleden.
Jullie hadden zoveel mooie
verwachtingen, maar ik heb ze niet
waar kunnen maken. Wie ik ben?
Ik ben 2040, het jaar waarin alles
goed zou zijn. De hongersnood zou
zijn verholpen,
‘aids’, ‘kanker’ en
‘miskramen’ zouden niet in mijn
woordenboek
staan. Niemand
zou nog ongelukkig zijn, en op zich is dat gelukt.
Want niemand is nog ongelukkig,
niemand heeft nare ziektes en ook
heeft er niemand honger. Hoe ik dat
voor elkaar heb gekregen? Ik heb
niks gedaan, jullie hebben dat aan
jezelf te danken. Jullie hebben jezelf
uitgeroeid.
Bij mijn oudere broer 2020 begon
het fout te gaan. Hij en de generaties
die volgden waren de spreekwoorde-

lijke lul. ‘Wat een kutjaar is dit!’ hoorde hij dagelijks. Dan viel er hier een
bom, en stierf er daar een zanger.
Alsof dat onze schuld is. Wij staan
altijd machteloos, en toch krijgen we
de volle laag. 2027 werd ook absoluut
niet gewaardeerd. Zoveel orkanen,
overstromingen en andere ellende
hadden jullie nog nooit gezien. En in
de jaren die volgden werd het zelfs
nog erger.
Een paar jaar terug bereikte de
hel zijn hoogtepunt, en gek genoeg
werd het vanaf dat moment eindelijk
een keer beter. Althans, voor ons,
want langzaamaan verdwenen jullie,
evenals de verwijten. Jullie kunnen
het namelijk niet
hebben, klappen
vanuit de natuur,
nucleaire straling.
En dat is ironisch,
want jullie doen het zelf. De hitte,
de nattigheid, de kogels en het vuur.
Jullie creëerden het allemaal zelf.
Eigenlijk is het één grote collectieve
zelfmoord, die jullie gezamenlijk
gepleegd hebben.
En ik? Ik ben tijdloos. Ik overleef
het wel. En hoewel ik het niet eens
was met jullie doen en laten, mis ik
jullie wel. Ik ben 2040 en god, wat
ben ik eenzaam. ↙

Dan viel er hier
een bom, en stierf er
daar een zanger
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Amsterdam Centrum 2040
tekst Naomi Spalburg

N

og zeven minuten voordat de
hyperlooptrein vertrekt van Amsterdam Centraal naar Stockholm en
ik zit nog op de fiets. Timemanagement is nog steeds een zwak punt
van mij volgens mijn lifecoach, en
ze heeft gelijk. Maar dat ik vandaag
geen toegang had tot de Spuistraat
is ook niet eerlijk. Ik had me voor deze
straat al een week geleden ingeschreven. Toen al te laat. Volgeboekt.
Forenzen hebben voorrang bij het
boeken van de straten voor hun reis
door het centrum. Daarna zijn
de ‘vrouwen van’
pas aan de beurt.
Emancipatie is
nog ver te zoeken
in deze mannenwereld. Evenals de vrijheid om een
eigen route te kiezen.
Toen ik me in kon schrijven, was
het maximum aantal reizigers al
bereikt, waardoor ik nu een omweg
moet nemen. De binnenstad wordt
steeds drukker. Wie weet blijf ik wel
in Stockholm. Heerlijk, die onafhankelijkheid, geen kinderen, geen vaste
man. Maar nu nog even dat sprintje.
Ik ga het redden; geen tram te zien.

De trambel. BAM! Hoofd raakt mijn
stuur. Reistas vliegt door de lucht…
Zwart.
Mijn been! Het ligt in een vreemde
positie op de grond, maar niemand
die mij opmerkt. De emergency key
in mijn pols begint te piepen. Hij
licht paars op: spoedeisende hulp
vereist. Else, mijn lifecoach, komt
tevoorschijn. Mijn pols houd ik op
ooghoogte, zodat ik haar kan zien.
Fijn, wat moet ik zonder haar in zulke
situaties? Op het scherm zie ik een
bezorgde Else en
de mededeling:
vier minuten voordat het afgegeven
medicijn vanuit
mijn emergency
key de plek in
mijn been heeft bereikt. De trein kan
ik nog steeds halen, zegt ze. Daar
vertrouw ik dan maar op.
Ik leg mijn hoofd neer en bedenk
me wat er net is gebeurd. De mensen
lopen gewoon door, want ze zien dat
mijn key bezig is met het hechten
van mijn wond. Nog twee minuten.
Rottram! Mijn dag is uitstekend begonnen. Was het nog maar als vroeger, toen we naar elkaar omkeken. ↙

Forenzen hebben
voorrang bij het boeken
van de straten
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Culinair 2040
tekst Bart Jacobs

V

andaag gaan we koken met
ingrediënten waarvoor je het
huis niet eens uit hoeft! Alles kun je
namelijk vinden in je kweekkast, op
je balkon of in je insectenhotel. Het is
dus een heel gemakkelijk recept, ook
omdat je een deel al kan voorbereiden terwijl je in de metro zit. Aangezien de afstand van werk naar huis
steeds groter wordt in de Randstad,
scheelt dat veel tijd!
Vanuit de metro moet je vast de
kweekkast op de oogststand zetten,
ongeveer 200 gram is genoeg. Je
kunt zelf de sla uitkiezen. Wij hebben
in dit recept gekozen voor veldsla
en rucola. Deze sla is erg lekker in
combinatie met de neutrale smaak
van de insecten. Zet daarna een
stoofpan aan en kies een mix aan
insecten. Het maakt weinig uit
welke je kiest, aangezien ze straks
worden vermalen. Als de insecten
gestoofd zijn,
doe je ze vast in
de keukenmachine en verzamel
je de rest van
je dressing.
Hiervoor gebruik
je verschillende fijnstofplanten die
bij de meeste mensen wel op het
balkon of in de gemeenschappelijke
daktuin groeien. Kies in elk geval
aloë vera als basis. Verder mag je
zelf experimenteren.
Als je de planten hebt verzameld
doe je deze ook in de keukenmachine. Na vijf minuten pulseren is
je dressing af en kun je de salade
serveren. Voeg eventueel wat walno-

ten of amandelen toe als je ijzer of
vitamine E tekortkomt. Je kunt ook
nog vruchten naar keuze toevoegen.
Er past veel bij deze salade!
Behalve dat deze salade lekker is,
is hij ook erg gezond. Sinds het gat
in de ozonlaag niet meer te herstellen blijkt, wordt
de uv-straling
op aarde steeds
hoger. Eiwitrijk
eten is belangrijk
om uv af te breken. Daarnaast
is sinds een aantal jaar de fijnstofzuiverende plant verplicht op alle
woningen en openbare gebouwen.
Hiermee wordt geprobeerd de grote
hoeveelheden fijnstof in de lucht
sneller af te breken. Deze planten
zijn niet alleen goed voor de luchtvoorziening, je kunt er ook gezonde
maaltijden mee bereiden.
Ten slotte zijn ook insecten een
goede bron van eiwitten. Bovendien

Zet een stoofpan aan
en kies een mix
aan insecten

vormen ze een goede vervanger
gedurende de heersende vleesschaarste. Voor meer gezonde en
lekkere recepten kijk je op www.
consumentenbond.nl. ↙

VARIËTEIT
Dit is het zesde jaar dat het vak
creatief schrijven aan de HvA wordt
gegeven. De module, met docent
en schrijver Nico Keuning, kent een
rijke variëteit aan studenten waarin
bijna elke faculteit vertegenwoordigd
is. Naast een introductie van de
vaardigheid schrijven, krijgen
studenten de kans teksten te schrijven
voor het Honours Magazine, dat twee
keer per jaar verschijnt. Op 16 mei
verschijnt het derde opeenvolgende
magazine, dat voor een groot deel
wordt volgeschreven door studenten
van deze modules.
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Tussen grote jongens
tekst Steffi Weber
foto Merijn Soeters

P

as sinds begin dit jaar mag bij de wereldbeker een
vrouw een mannenboot sturen; HvA-student Dieuwke
Fetter deed het, en won meteen. Zondag sleepte de Nereus mannenacht de wereldbeker in Belgrado in de wacht.
In een tijd van 5:30.98 liet de verenigingsacht de nationale
ploegen van Engeland, Rusland en Polen achter zich.
De Nereus Acht, met daarin zeven UvA- en HvA-studenten, kon tijdens het wereldbekertournooi in Belgrado
eenmalig dienstdoen als de Holland Acht, zo heeft bondscoach Diederik Simon besloten. Het is de eerste keer sinds
1968 dat een Amsterdamse verenigingsacht deze uitzonderlijke eer ten deel valt.
‘Dat we dit als studententeam voor elkaar krijgen is echt

gewoon fantastisch!’ zegt de 26-jarige stuurvrouw, die
een aantal pittige dagen achter de rug heeft. ‘Het was
zenuwslopend. Je weet: zondag gaan we de finale racen,
daar ben je continu mee bezig. De eerste race op zaterdag verliep niet optimaal, toen hebben we besproken wat
zondag anders moet, en toen verliep in de finale alles gewoon helemaal goed. Ze hebben gewoon keihard geroeid,
iedereen is euforisch.’
Naast Fetter zaten Freek Robbers, Lex van den Herik,
Ruben Knab, Jaap Scholten, Bo Wullings, Abe Wiersma,
Nelson Ritsema en Michiel Oyen in de boot. Roeier Mick
Makker (vierde van links op deze foto van de dag vóór de
wedstrijd) was ziek en werd vervangen door Ruben Knab. ↙
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Hee student,
ga eens stemmen
Ja, jij, ja, HvA’er. Jij bent er vast ook zo één die nog nooit van de CMR heeft gehoord en die
niet weet dat je vanaf 8 mei al kunt stemmen voor de studenten die namens jou knokken
voor een betere opleiding, betere gebouwen en lekkerder eten. Jij bent er zeker zo één die
niet weet wat de medezeggenschap doet en denkt dat je prima zonder kan. Well, think again.

tekst Henk Strikkers

Wat doet de medezeggenschap voor
mij?
Nou, bijvoorbeeld de rustruimtes
regelen die de HvA binnenkort opent

Carlo Vonk (21)

Academie voor
Lichamelijke
Opvoeding
Faculteitsraad (FR):
‘Ik wil graag meer
duidelijkheid voor en
door de studenten’

De
kandidaten

in het Wibauthuis, de Leeuwenburg
en de Fraijlemaborg. Dat is een van de
tastbaarste resultaten die de medezeggenschap dit jaar voor elkaar heeft

Ufuk Serik (22)

lerarenopleiding
maatschappijleer
FR & CMR: ‘Een belangrijk streven voor
mij is dat het individu
meer aandacht krijgt
binnen de HvA.
Iedereen die behoefte
heeft aan zeggenschap en zich niet gehoord voelt; voor jullie
zal ik strijdbaar zijn in
het komend jaar!’

gebokst. In 2015 bleek dat veel studenten
behoefte hadden aan zulke rustruimtes,
maar het bestuur van de HvA weigerde
om die ruimtes vrij te maken. Toen de

Hajar Bouzgou (20) Hasna Atahiri (21)
bedrijfseconomie
FR: ‘Ik denk dat een
verandering niet
door één persoon tot
stand kan komen,
daar hebben we een
team voor nodig
waar ik deel van
uit maak. Wil jij
meer diversiteit in
de raad? Stem dan
op mij!’

ergotherapie
FR: ‘Ik heb gemerkt
dat er onzekerheid,
ongemakkelijkheid
en onverschilligheid
heerst binnen de faculteit, daar ga ik verandering in brengen!’
CMR: ‘Ik wil vooral de
kwaliteit van hbo-opleidingen op een hoger niveau brengen.’

Bram Reijnders (23)
technische
bedrijfskunde
FR: ‘Ik wil het voor
mijn medestudenten makkelijker
maken om op- of
aanmerkingen met
betrekking tot hun
studietraject uit te
spreken, zodat het
daadwerkelijk verbeterd kan worden.’
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Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
zich daar dit jaar mee ging bemoeien
kon het bestuur niet meer weigeren.
Het gevolg is dat er binnen een halfjaar
rustruimtes zijn geopend.

Ik ben op de HvA om te studeren
en niet om uit te rusten. Doet de
CMR ook iets voor mij?
Natuurlijk. De meeste dingen die de
medezeggenschap doet hebben met het
onderwijs te maken. De CMR stemt
bijvoorbeeld ieder jaar over de begroting
van de hogeschool. Daarin kan de CMR
bijvoorbeeld bepalen of de HvA meer
geld moet besteden aan extra docenten,
aan betere lessen Engels voor docenten
of juist aan meer online middelen om
te studeren.
Bovendien heeft de Centrale Medezeggenschapsraad het leven van veel
studenten de afgelopen jaren een stuk
gemakkelijker gemaakt. Vroeger moest
je je op de HvA namelijk los inschrijven voor een vak en een tentamen.
Sommige studenten vergaten dat,
waardoor ze maanden moesten wach-

Diva Kabir (23)

hbo-rechten
FR: ‘Moeite met het
wennen, een gevoel
van vervreemding,
geen volledig beeld
van je opleiding? Ik
wil meer begeleiding
voor de eerstejaarsstudenten, omdat
dat voor minder
werkdruk zorgt en
minder uitval in het
eerste jaar.’

ten om opnieuw tentamen te mogen
doen. De studenten in de CMR vonden
dat onhandig en hebben afgedwongen
dat er een nieuw systeem kwam: als
je je inschrijft voor een vak ben je
automatisch ook ingeschreven voor het
eerste tentamen.

Op mijn faculteit zijn nooit vrije
studieplekken. Doet de CMR daar
ook iets aan?
Dat is meer iets voor de facultaire
medezeggenschapsraad. Iedere faculteit
van de HvA heeft een medezeggenschapsraad die onder meer meebeslist
over het onderwijs op die faculteit of
over dingen die in de gebouwen van die
faculteit spelen. Zij mogen bijvoorbeeld
meepraten over het starten van nieuwe
opleidingen, maar ook over het maken
van meer studieplekken.

Al die raden functioneren toch
prima zonder dat ik stem? Wat is
het probleem precies?
Je bent niet de enige student die zo
denkt, want de opkomst bij HvA-verkiezingen was de laatste jaren niet zo hoog.

Gualtiero Stönner
(18)

Human Resources
Management
FR & CMR:‘Ik stel mijzelf verkiesbaar zodat
ik zo optimaal de
ergernissen waarmee
– zowel ik als mijn
medestudenten –
lopen kan wegnemen.
Om te beginnen door
meer projectruimtes
te realiseren!’

Kübra Erkoca (21)

lerarenopleiding
maatschappijleer
FR & CMR: ‘Open,
toegankelijk en
pro-actief zijn de
eigenschappen die
ik zal meenemen om
ervoor te zorgen dat
iedereen zich rechtvaardig vertegenwoordigd voelt.’

Daardoor hebben de raden niet zoveel
te zeggen: ze vertegenwoordigen in de
praktijk namelijk maar een klein deel
van de studenten. Wanneer de medezeggenschap tegen een bestuurder kan zeggen dat ze 50 procent van de studenten
vertegenwoordigt komt dat natuurlijk
indrukwekkender over dan wanneer ze
10 procent van de studenten vertegenwoordigt.
Het werkt ook omgekeerd: wanneer
jij op iemand stemt en je komend jaar
een probleem ziet, dan kun je bij de student in de medezeggenschap terecht. Hij
of zij kan je dan waarschijnlijk verder
helpen naar de juiste persoon of – als
het een groter probleem is – dat met het
bestuur bespreken.

Oké, ik ga wel stemmen. Hoe doe
ik dat?
Je kunt tot 19 mei inloggen op kiesmr.
hva.nl en dan stemmen voor de CMR
en voor je faculteit. Dat is binnen een
minuut gebeurd. Bovendien lopen er
deze week overal op de HvA studenten rond met tablets, waar je direct op
kunt stemmen.

Niels Nanning (19)

bedrijfskunde-MER
FR: ‘Ik wil mij komend
jaar inzetten om
de banden tussen
de medezeggenschapsraad en de
opleidingscommissies
te versterken, want
alleen zo kunnen wij
er voor de studenten zijn.’

Twan Verduin (21)

maatschappelijk
werk &
dienstverlening
FR: ‘Ik wil belangen
van studenten behartigen bij het samenvoegen van MWD,
SPH en CMV tot Social Work.’ CMR: ‘Ik wil
dat er minder wordt
gekeken naar docenten en studenten als
een nummer.’
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Ondanks de lage opkomst bij studentenraadsverkiezingen
kreeg Sana Talii (22, fiscaal recht & economie) vorig jaar
bijna zeshonderd stemmen. Waarom lukte het haar wel?
Je kreeg vorig jaar maar liefst 570
stemmen. Hoe kan dat?
‘Dit komt omdat ik met een sterk verhaal
ben gekomen om de studenten te inspireren en omdat ik voor een inclusieve HvA
pleit, waarin wij in al onze diversiteit een
goede onderwijsomgeving creëren. Een
voorbeeld hiervan is dat de HvA-studenten al vele jaren aangeven dat ze behoefte
hebben aan een bezinningsruimte, maar
weinig tot geen studenten hier openlijk
campagne voor voerden. Dat heb ik, en
een aantal andere studenten, wel gedaan.
Tevens speelde mijn biculturele achtergrond een positieve rol en het feit dat ik
een actieve student ben.’

Waarom lukt andere kandidaten
dat niet?
‘Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er
kandidaten zijn die geen moeite doen
of willen doen om stemmen te werven.
Dit komt mede door een gebrek aan

Alydia Pierau (17)

Int. Business &
Management
FR: ‘Ik wil een betere
communicatie tussen
docent en student vaststellen.’
CMR: ‘Ik wil de terugkomende collectieve
problemen van alle
HvA-locaties oplossen.’

ambitie en motivatie om in de raad
te komen.’

Hoe komt het volgens jou dat maar
7 procent van de studenten vorig
jaar stemde bij de medezeggen
schapsverkiezingen en 93 procent
niet?
‘Dat komt doordat niet veel studenten
weten wat de medezeggenschapsverkiezingen betekenen en wat voor invloed
de medezeggenschap kan hebben op
studenten. Zelf wist ik dit in het verleden ook niet maar door een voormalige
medestudent, Soufiane Talie, ben ik
in aanraking gekomen met medezeggenschap en actief geworden; allereerst
binnen de opleidingscommissie en
vervolgens in medezeggenschapsraden. Dit gebeurde nadat Soufiane een
enthousiaste presentatie gaf over de
medezeggenschapsraad. Hierna heb ik
mezelf verkiesbaar gesteld.’

Kim Stam (20)

Product Design
FR & CMR: ‘Mijn doel
is om meer studenten en medewerkers
kennis te laten maken met de deelraad,
zodat ze het gevoel
krijgen dat hun
stem er wel degelijk
toe doet!’

Priscilla Schaap
(20)

communicatie
FR & CMR: ‘Ik ben
een persoon die van
aanpakken houd.
Nee komt niet in mijn
woordenboek voor.
Van klein tot groot, ik
regel het voor je!’

Hoe zou de HvA de opkomst bij de
verkiezingen kunnen verbeteren?
‘Ik vind dat de HvA de participatie van
studenten in opleidingscommissies en
medezeggenschapsraden moet implementeren in het vak studentbegeleiding
en gebruik moet maken van rolmodellen. Soufiane Talie, inmiddels rechtendocent bij de HvA, was mijn rolmodel.
Als student empowerde hij medestudenten en nu doet hij dat ook als docent.
Ik weet van rechtenstudenten die les
hebben gekregen van de heer Talie dat
hij ook zijn persoonlijke drive deelt om
als student actief te zijn. Zodoende heeft
hij mij geïnspireerd om ook een actieve
HvA-student te zijn, en zo ook vele
andere studenten.’

Waarom is het belangrijk dat er
zoveel mogelijk HvA-studenten
gaan stemmen?
‘Het is van belang dat de studenten
gaan stemmen om zo indirect mee te
beslissen over de diverse zaken die bij
de CMR spelen. Denk bijvoorbeeld aan
de nakijktermijn van jouw tentamens.
Dit is nu 15 werkdagen, maar moet
dit 10 of 20 werkdagen worden
bijvoorbeeld?’ ↙

Jorine Maas (24)

maatschappelijk
werk &
dienstverlening
FR: ‘Ik vind het belangrijk dat studenten de mogelijkheden
die er zijn om door
te studeren en een
eigen traject uit te
zetten, kennen.’

Esli Nesya
Friemann (22)

pedagogiek
FR: ‘Ik denk dat communicatie de sleutel
tot verandering is en
hier wil ik dan ook
graag verbetering
in aanbrengen!’

Wat doe je nu?
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Marketing
manager

‘N

atuurlijk werd er tijdens
het avondeten en op
verjaardagen vaak over
gesproken: of ik in het bedrijf van
mijn vader en twee ooms zou
komen werken. Maar na mijn
opleiding commerciële economie heb ik eerst ander werk gedaan, zoals bij online adviesbureau Netexpo. Daar leerde
ik veel over online marketing
en het maken van websites.
Ook besteedde ik tijd aan mijn
eigen bedrijfje waarmee ik logo’s,
posters en huisstijlen ontwierp. De
vaardigheden daarvoor leerde ik
door YouTube-filmpjes en cursussen.
Tot mijn neef mij begin dit jaar
vroeg toch bij Kapiteyn te komen
werken. Er gingen een paar mensen bijna met pensioen en iemand
werd zwanger, dus ze konden me
goed gebruiken. Ik besloot het te
doen en verhuisde van Amsterdam terug naar Schagen, waar ik
meteen een huis kocht. In het begin
was dat best weer even wennen.
Het is natuurlijk nogal een verschil
met Amsterdam!
Kapiteyn is een bloembollenexportbedrijf. We bestaan al negentig
jaar en ik ben samen met mijn neef
al de vijfde generatie die hier werkt.
Mijn taak is het ontwerpen van de
verpakkingen. Die moeten in alle
landen herkenbaar én aantrekkelijk
zijn. Sinds kort hebben we een nieuw
logo en moet alles worden overgezet. Ook help ik bij de uitwerking

‘Het is eigenlijk
hartstikke leuk
dat mijn vader
mijn directeur is’
Naam Sjim Kapiteijn
Leeftijd 22
Studie Commerciële economie
(HvA)
Afgestudeerd 2015
Werk Marketingmanager bij
Kapiteyn
Salaris Ca. 2.500 euro bruto
per maand

van nieuwe productideeën, zoals
pannetjes, potjes en gieters om
bloembollen in te doen. Want klanten
verwachten toch dat je elk jaar weer
met iets nieuws komt. Ik vind het erg
leuk, want kan er echt mijn creativiteit in kwijt en natuurlijk alles wat ik
heb geleerd tijdens mijn opleiding.
Verder doe ik de online marketing en social media. Eigenlijk was
Kapiteyn nog helemaal offline. Aan
mij de taak – als jongste werknemer
tussen de gemiddelde leeftijd van
veertig à vijftig jaar – de marketing ook online te brengen.
Voorheen werkten ze namelijk
alleen met een honderd pagina’s
dikke catalogus.
Elke dag als ik het terrein
oprijd vind ik het weer bijzonder mijn naam op onze grote
schuur te zien en natuurlijk op
al onze producten. Ook is het
eigenlijk hartstikke leuk dat
mijn vader mijn directeur is. Om
ervoor te zorgen dat het niet te
persoonlijk wordt, is er iemand
van buitenaf die mij begeleidt.
Wel wordt er nu al gepraat over
het overnemen van het bedrijf
in de toekomst. Maar daarvoor
vind ik het nog veel te vroeg. Ik
weet niet eens of ik hier altijd
blijf werken. De komende jaren
natuurlijk wel, maar ik hou alle
opties open.’ ↙
tekst Carlijn Schepers
foto Mats van Soolingen
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Prikbord UvA
Democratisering Senaat

Erfgoed Vertrek directeur

Wie wil meedenken over de Senaat-nieuwe stijl – het deliberatief forum voor (beleids)adviezen
en -opinies ten aanzien van
vraagstukken die de universiteit
als geheel aangaan – kan dat
op verschillende manieren doen.
Op 31 maart vond een openbare
discussiebijeenkomst plaats over de Senaat-nieuwe stijl.
Mede op basis daarvan is nu een discussienotitie opgesteld waarin de uitwerkingsvragen vervat zijn. Iedereen
kan reageren op de notitie via het nieuwe digitale meedenkplatform denkmee.uva.nl. Input leveren (wel eerst
registreren) is mogelijk tot 16 mei.

Steph Scholten, directeur van
de divisie Erfgoed, verlaat per 1
augustus de UvA om directeur
te worden van het Hunterian
Museum & Art Gallery van de
universiteit van Glasgow, Schotland. Hij treedt in Glasgow aan
met de opdracht de Hunterian
ingrijpend te vernieuwen met
nieuwe tentoonstellingsfaciliteiten in de monumentale
Kelvin Hall. The Huntarian heeft belangrijke kunstcollecties met werken van onder meer Rembrandt, Rubens en
Whistler. Scholten werkte sinds 2009 bij de UvA.

Studenten Scriptieprijzen

ADVERTENTIE

De jury van de jaarlijkse
UvA-scriptieprijs heeft de
shortlist bekendgemaakt van
de zeven kanshebbers, één per
faculteit. Het zijn economiestudent Yuval Fertig, rechtenstudent
Licio di Cicco, student tandheelkunde Romée Slieft, sociaal
wetenschapper Sam van Noordt,
student European studies, identity and integration Nienke
Zoetbrood, bioloog Silke van Daalen en medicijnenstudent Liza Pereverzeva. Juryvoorzitter André Nollkaemper
zal tijdens de Universiteitsdag op 17 juni bekend maken
wie de winnaar is en met drieduizend euro naar huis gaat.

In opdracht van de UvA is StudiJob
Uitzendbureau op zoek naar

academici die langdurig werkloos
zijn of een wajong status bezitten
De UvA heeft op dit moment verschillende
plekken beschikbaar. Na start van je werk
krijg je begeleiding op de werkvloer en
professionele coaching door ProActief
UvA BV.
Momenteel zijn er functies beschikbaar met
juridische en administratief organisatorische
componenten.
Bel of mail voor meer info naar
020-5353468/Jeffrey@StudiJob.nl

folia-studijob 170504.indd 1

Onderzoek Open Access
De Nederlandse universiteiten
(VSNU) en Oxford University
Press (OUP) hebben geen nieuwe
overeenkomst kunnen bereiken
voor de toegang tot wetenschappelijke tijdschriften. De
VSNU streeft naar open access –
dat wil zeggen vrije en kosteloze online toegang tot wetenschappelijke artikelen en
informatie – maar daar hangt een prijskaartje aan, dat
de VSNU te hoog vindt. Hoofdonderhandelaar Jaap Winter van de VSNU: ‘Uitgevers hebben de keuze om mee te
gaan in deze ontwikkeling, maar open access wordt hoe
dan ook de nieuwe standaard. Met of zonder uitgevers.’

04-05-17 14:17
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Prikbord HvA
Floor College vluchtelingenhulp

Romantiek Contact

In samenwerking met de
afdeling Media, Informatie en
Communicatie organiseert Floor
een interactief college over
vluchtelingenhulp. Tijdens het
college spreken HvA-studenten
die zijn afgereisd naar Lesbos
over hun ervaringen. Daarnaast
vertelt de organisatie Universitair Asiel Fonds (UAF) over
het buddysysteem Refugees@campus, een initiatief
waarbij een Nederlandse student gekoppeld wordt aan
een vluchtelingstudent. Nadien is er ruimte voor vragen
en discussie. Het programma vindt plaats in de centrale
hal Kohnstammhuis op dinsdag 23 mei van 16.30 tot
18.00 uur.

24-jarige mannelijke student
zoekt aantrekkelijke, leuke, gepassioneerde meid met inhoud
en veel humor. Oh ja, en een
rijke vader. Ik: 1,86 meter, bruin
haar, blauwe ogen. Momenteel
afstuderend, werkend bij RTL en
een eigen videobedrijf in Amsterdam. Interesses: film, fotografie, reizen, feestjes, burgers
bakken en veel lachen. Date? Stuur een leuke brief en wie
weet drinken we binnenkort samen een biertje. Brieven
naar Folia, t.a.v. contactadvertentie, postbus 15890, 1001
NJ Amsterdam.

ADVERTENTIE

HvA United Duurzaamheidslezing
Deze editie van de HvA United
lezing wordt gegeven door Helen
Toxopeus. Toxopeus is promovendus financiële sector, innovatie
en duurzaamheid. Zij zal verslag
uitbrengen van haar proefschrift,
dat gaat over de rol van financiële innovatie voor verduurzaming. Ook gaat ze in gesprek met haar co-referent Frank
Jan de Graaf, lector Corporate Governance & Leadership
aan de HvA. De lezing vindt plaats in de Arenazaal van
het Wibauthuis op 12 mei van 16.00 tot 18.30 uur.

ADVERTENTIE
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Actueel Laatste
Wetenschap
Dedagen
grenzen
Maagdenhuis
van kennis

10 MEI 2017

Het bewustzijn
van het
universum
tekst Lennart Bolwijn
foto VPRO

Wie onze meest helder formulerende wetenschapper sinds zijn vertrek naar Princeton miste, kan opgelucht ademhalen: we hoeven het niet meer te doen met sporadische optredens
in De Wereld Draait Door. Robbert Dijkgraaf schittert sinds deze maand in een eigen serie
programma’s, waarin hij de stand van de wetenschap portretteert.

‘O

nze kennis neemt extreem snel toe en verspreidt
zich via een wereldwijd netwerk. Wat gaat dat betekenen?’ opent Robbert Dijkgraaf in de trailer van
zijn nieuwe VPRO-programma The mind of the universe. Dijkgraaf, Nederlands populairste wetenschapper en directeur van
het Institute for Advanced Study in Princeton, gaat de komende
tien weken op zoek naar het antwoord op deze vraag. Dijkgraaf
reist de hele wereld over om ’s werelds meest vooraanstaande
wetenschappers naar de kennis van morgen te vragen en tegelijkertijd, zo zei hij tegen New Scientist, ‘om een groepsportret
van de wetenschap te geven.’
In elke aflevering spreekt Dijkgraaf drie prominente wetenschappers die over de grenzen van de kennis van hun vakgebied heen proberen te kijken. Daarbij komen grote vragen aan
bod. Wat gaat er gebeuren als tijd en ruimte geen geheimen
meer voor ons hebben? Hoe lang kunnen we ons leven blijven

verlengen? Hoe ziet de toekomst eruit als we ons eigen DNA
kunnen programmeren, als we zelf levende organismen kunnen scheppen, of als robots ons beter gaan begrijpen dan wij
dat kunnen? En ook, als wij het universum blijven verkennen,
kunnen wij dan op ander leven stuiten? In aflevering vier komt
de Canadese astrofysicus en hoogleraar aan het Massachusetts
Institute of Technology Sara Seager aan het woord, die ervan
overtuigd is dat wij binnen dertig jaar kennis hebben van
buitenaards leven. Haar te horen spreken over haar werk doet
direct duizelen over de immense grootte van het heelal. ‘Er
kunnen alleen in ons sterrenstelsel al triljoenen planeten zijn
en daarbuiten zijn er nog honderden miljoenen sterrenstelsels.
Dat is dus een één gevolgd door een heleboel nullen.’ Seager
kan zich niet voorstellen dat er alleen op onze planeet de mogelijkheid tot leven bestaat. ‘Overal waar we kijken zien we de
ingrediënten tot leven.’
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STAGE

Sjoerd van der Steen (23)
De serie maakt duidelijk dat de huidige exponentiële groei van kennis
alleen mogelijk is doordat we kunnen bouwen op het eeuwenlange
werk van anderen. Mede daarom is The mind of the universe zelf ook een
open source project, waarbij de openbaarheid van kennis voor iedereen
centraal staat. Alle interviews met de chemici, quantumpioniers,
sterrenkundigen, virusbevechters, geofysici en neuropsychologen staan
onbewerkt op de website. Met deze openbaarheid staat de serie symbool
voor ‘het wereldwijde netwerk van kennis’ dat Robbert Dijkgraaf in de
komende tien weken verkent. Hij hoopt vurig dat middelbare scholieren, studenten en wetenschappers het materiaal gebruiken voor hun
eigen projecten. Dijkgraaf denkt dat dit de groei van kennis ten goede
komt, maar is ook voorzichtig met de uitdagingen van de grote tech-

Dijkgraaf roept op tot een
grote publieke discussie
nologische veranderingen van de toekomst. ‘Ik voel dat we op een kantelpunt in de wetenschap staan,’ stelde hij eerder in NRC. Dijkgraaf,
expert in het populariseren van de wetenschap voor een groot publiek,
riep toen op tot een grote publieke discussie. ‘Machines kunnen door
kunstmatige intelligentie en robotica zelf leren, we kunnen DNA
schrijven, en materialen atoom voor atoom opbouwen. En dat zal allemaal samenvloeien. Ik voel dat we door een muizengaatje gaan en in
een enorm veel grotere kamer terecht komen met ontzettend veel meer
technologische mogelijkheden, die we nu moeilijk kunnen voorzien.’
Met deze serie worden niet alleen de grenzen van de wetenschap
verkend, ook het spanningsveld met onze huidige ethiek wordt bestudeerd. Met de titel The mind of the universe willen de makers aanzetten
tot denken over de plaats van de mens in het heelal. 13,8 miljard jaar
na de oerknal zou het universum op een punt gekomen zijn dat het
zichzelf redelijk en steeds beter kan begrijpen. Buitenaards leven,
technologische en wetenschappelijke veranderingen die de kern van
ons bestaan kunnen veranderen; niets blijft in The mind of the universe
onbesproken. Of we met alle kennis die daarover tot dusver verzameld
is onszelf ook 'het bewustzijn van het universum' kunnen noemen,
blijft nog de vraag. ↙

Studie Politicologie
Stage Programmamaker bij Pakhuis de
Zwijger
Verdiensten 0 euro per maand
Oordeel ****
‘Ik ga geregeld naar Pakhuis de Zwijger
omdat de programmering me aanspreekt. Het leek me een boeiende
stageplek, en dat is het ook. Ik organiseer discussieavonden over economie en
de manier waarop die onze samenleving
beïnvloedt.
Ik bedenk thema’s, benader potentiële sprekers, bereid het gesprek voor en
zorg ervoor dat alles soepel verloopt. De
avonden zelf vind ik het leukst. Vooraf
gaan we altijd met de sprekers eten, zo
ontmoet ik telkens weer nieuwe, interessante mensen. Ik vind het ook fijn om
te zien dat mensen een goede avond
hebben, dat geeft een hoop energie.

‘Ik krijg niet betaald’
Een minpunt is het feit dat ik niet betaald krijg. Op zich niet erg; ik leer veel
en kan rondkomen van mijn bijbaan
en een bijdrage van mijn ouders. Maar
omdat je niets kost, is het voor de
werkgever ook niet per se erg als je niets
doet. Je moet zelf initiatief nemen om
genoeg te doen te hebben. Mocht je
een onbetaalde stage overwegen, dan
is dat een puntje om in je achterhoofd
te houden. Los daarvan is een stage bij
Pakhuis de Zwijger zeker een aanrader;
de organisatie staat midden in het
maatschappelijk debat.’ ↙

The mind of the universe is elke zondagavond te zien op NPO 2 om 21.05
uur. De eerste aflevering, De Verkenner, verscheen op 7 mei.

tekst Steffi Weber foto Guusje Meeuwissen
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Bij de les
Hoorcollege Cultuur en
maatschappij in het moderne
Midden-Oosten door Bart
Wallet, dinsdag 2 mei, 13.00
uur, P.C. Hoofthuis
Aanwezigen 30
Biologisch afbreekbare waterflesjes 3
Plastic waterflesjes 12
Scrabblewoorden entangled history,
teleologisch, zionisme

tekst en foto’s Jasmijn Van Raemdonck

‘H

et is een donker onderwerp, dus ik heb mijn
powerpointachtergrond
ernaar aangepast,’ grapt docent
Bart Wallet. Centraal staat vandaag
het Arabisch-Israëlisch conflict. ‘We
hebben maar twee uur maar met
dit onderwerp kunnen we een hele
collegereeks vullen.’
De studenten zitten in een halve
cirkel rond de docent en kijken hem

Sascha Pimentel (20)

Arabische taal en cultuur
‘Het is zeker een interessant vak,
vooral omdat het draait om
moderne geschiedenis. Jammer
genoeg sluit het slecht aan op
het vorige vak, waardoor er veel
herhaling is. Bart is een goede
docent maar er is een duidelijk
verschil met de andere docent,
Mariwan, die veel intensiever lesgeeft. Bart denkt dat we weinig
voorkennis hebben en legt veel
dingen uit die we al weten.’

FOLIA 24

met grote belangstelling aan. Vlijtig
gaan ze aan het schrijven om het
complexe verhaal op papier te krijgen. ‘Het is een politiek onderwerp,
dus het is belangrijk om je als academicus in te leven in de beide perspectieven,’ waarschuwt de docent.
De grote interesse blijkt uit de vele
vragen die worden gesteld. Wanneer
Wallet uitlegt dat parallel met de
opkomst van het zionisme, joods nationalisme, ook een joods sportcircuit
ontstond, steekt een student haar
hand op. ‘Houdt dit verband met het
beeld van Ajax als joodse voetbalploeg?’ vraagt ze. Dat beaamt Wallet:
‘Aan het begin van de twintigste eeuw
waren veel Joodse voetballers zoals
Jaap van Praag er actief.’
Na 50 minuten verschijnen de eerste inkaksymptomen. Sommige studenten beginnen te geeuwen, andere
halen hun mobieltjes tevoorschijn.
Ze ontwaken uit hun dagdroom bij
het horen van de zin: ‘Daar vertel ik
straks meer over, nu moeten jullie

Janna Ondracek (19)

Arabische taal en cultuur
‘Het is jammer dat de lessen en
de artikelen die we moeten lezen
zo veel overlappen. Dan weet
je al heel veel wat later in de les
besproken wordt. De werkgroepen voor dit vak zijn wel heel
leuk. Daarin gaan we dieper in op
de analyse van de teksten. Veel
termen die hier in de les worden
uitgelegd hebben we al in afgelopen twee vakken behandeld; dat
is dus nu niet meer nodig.’

even koffie halen.’ Na tien minuten
komt een groepje studenten, achtervolgd door een sigarettenwalm, net
op tijd binnen voor de tweede helft
van de les.
‘De geschiedenis van het Arabisch-Israëlisch conflict wordt vaak
teleologisch beschreven,’ gaat Wallet
verder. Hij verduidelijkt dat het regelmatig wordt beschouwd alsof het
in de sterren geschreven stond dat
deze geschiedenis op een conflict zou
uitdraaien. ‘Maar de blik moet open
gehouden worden.’
Kennelijk is honger een neveneffect van concentratie. Het geluid van
frutselende koekenpakken klinkt door
de zaal. Een van de studenten haalt
een zak Snickers tevoorschijn. Van
het bordje ‘in deze ruimte roken, eten
en drinken verboden’ trekt niemand
zich wat aan. Wanneer de docent
tien minuten vroeger stopt met de les
kijkt iedereen verrast op. ‘Yes, nu haal
ik nog mijn eerdere trein.’ ↙

Oda Algera (20)

Arabische taal en cultuur
‘Bart vertelt soms te uitgebreid
over dingen die ook korter gezegd
kunnen worden. Hij draait vaak
om de kern heen waardoor hij
gaat afdwalen. In het vorige blok
was er veel meer afwisseling:
toen kwamen er gastdocenten en
was er meer interactie. Daardoor
konden we ons kritisch denken
wat meer ontwikkelen. Hier gaat
het voornamelijk over feiten. Het
is een spinnenweb van allemaal
dingen zonder echte opbouw.’

Promoties

10 MEI 2017

Hora est
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Donderdag 11/05

10.00 uur: Ridho Reinanda – informatica
Entity Associations for Search (Agnietenkapel)
12.00 uur: Elise Eerenberg – geneeskunde
Novel Insights and Developments in Thrombosis and
Haemostasis (Agnietenkapel)
14.00 uur: Charlotte Vissenberg – geneeskunde
Powerful together with Diabetes (Agnietenkapel)

David
Smerdon

Vrijdag 12/05

10.00 uur: Karen Maijer – geneeskunde
Rheumatoid Arthritis: From the at Risk Phases all the way
up to the Development of the Disease (Agnietenkapel)
11.00 uur: Zhongcheng Pan – natuurkunde
Rheological Study of Granular Suspensions and Polymer
Glasses (Aula)
12.00 uur: Frieda Koopman – geneeskunde
Balancing the Autonomic Nervous System, towards
new Therapeutic Options for Rheumatoid arthritis?
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Andrea Bruning – geneeskunde
Catching the Common Cold. Rapid Detection and
Epidemiology of Respiratory Viruses (Agnietenkapel)

Dinsdag 16/05

10.00 uur: Judith van der Harg – geneeskunde
Tau Phosphorylation as Adaptive Response to Metabolic
Dysfunction in the Brain (Agnietenkapel)
12.00 uur: David Smerdon – economie
‘Everybody’s Doing It’: Essays on trust, social norms and
integration (Agnietenkapel)
14.00 uur: Sandra de Koster – economie
Concept-guided Development of Classroom Use of ICT:
Concept-specific Types of ICT Use and their Integration
into Teachers’ Practices (Agnietenkapel)

Woensdag 17/05

10.00 uur: Diana Hidalgo Saá – economie
Essays in Economics of Education and Training
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Sareh Nakhaee – natuurkunde
Correlation Imaging with Seismoelectromagnetic Waves
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Martijn Boomsma – geneeskunde
Heavy Reading in Heavy Metal Unraveling the Mystery of
Hip Tissue in Metal on Metal Total Hip Arthroplaty (Aula)
14.00 uur: Kirsten Smit – geneeskunde
Organ Protection by the Noble Gas Helium
(Agnietenkapel)

Dinsdag 16 mei, 12.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding ‘Eigenlijk heb ik drie verschillende onder-

zoeken gedaan in de gedragseconomie, maar ik zal wat
vertellen over de eerste casus. Ik onderzocht hoe “slechte” sociale normen kunnen blijven bestaan in sommige
maatschappijen, denk bijvoorbeeld aan kindhuwelijken, en
hoe die normen te verbreken zijn. Sommige theorieën en
wiskundige modellen hadden verwacht dat deze traditie vanzelf of na maatschappelijke ingrepen zou kunnen
verdwijnen, maar dat is lang niet overal de realiteit. De
theorieën en oplossingen die ik daarop ontwierp, werden
vervolgens succesvol getest met sociale experimenten in
het Creed Lab van de UvA, het Center for Research in Experimental Economics and political Decision making. Mensen zijn sociale wezens en gedragen zich vaak, bewust of
onbewust, naar wat anderen van hen denken. Het is voor
mensen makkelijker om sociale normen te verbreken als de
groepen waarin die normen gelden kleiner zijn, of als er een
platform is waarop anoniem kan worden gecommuniceerd.
Deze laatste strategie passen mijn collega’s van de Bocconi
Universiteit en ik momenteel toe in een project in Somalië
om kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis tegen te gaan.’

Leuk ‘Bij mijn derde project gingen we “het veld in” op

het platteland van Australië, om het effect van de komst
van vluchtelingen op lokale gemeenschappen te peilen.
Het was leuk om in mijn thuisland te werken en werkelijk
iedereen heeft een mening over dit onderwerp.’

Moeilijk

‘Australië is enorm uitgestrekt en heel erg heet.
Mijn onderzoekspartner en ik waren uren kwijt aan rijden
naar en lopen in afgelegen dorpjes, met temperaturen
van boven de veertig graden. Het vluchtelingenthema is
daarnaast ook in Australië een heel emotioneel onderwerp,
en we moesten heel gevoelig te werk gaan in de gesprekken
met locals, politici en vluchtelingen zelf.’ ↙

tekst Lennart Bolwijn

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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FOLIA 24

UIENCOMPOTE
Hartige jam doet het
goed bij kazen, vlees
en patés door zijn zuur,
maar wordt helaas
veel te vaak gezoet,
fulmineerde de grote
Johannes van Dam.
‘Ik vrees dat veel koks het maken alsof
het om chutney gaat. Hoewel er geen
kruid is gewassen tegen de voorkeur voor
zoete kindersmaakjes, mag je toch in
alle objectiviteit zeggen dat de smaken
van paté, foie gras of andere van zichzelf
vette voorgerechten in combinatie met
de meeste zoetigheid achteruit gaan en
zelfs, met die van de wijnen, verdwijnen.
Wie streeft naar die iets zoetige smaak
van uiencompote doet dat door de uien
heel langzaam bij lage temperatuur te
verhitten. De inuline, een polysacharide
die ruim aanwezig is in uien, breekt dan
zoetjesaan af tot fructose-moleculen, ofwel vruchtensuiker. Dat is zoet, maar een
ander zoet dan door luie koks toegevoegde suiker.’

PASTA PESTO À LA SMULWEB
‘Kook de pasta zoals je
die lekker vindt en bak
ondertussen in een pan
de kipfilet (in blokjes of
als filet). Snij de cherrytomaten door de helft
of door vieren. Als de
kipfilet en de pasta goed zijn, samen met
een potje groene pesto en de tomaten in
één pan doen. Meteen opdienen.’

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.

Op de tong

Geflipt
Van Woustraat 15

Je kunt in de Pijp bij de McDonald’s op de Ferdinand Bolstraat een Big
Mac naar binnen werken, of een uitgezakte burger wegzetten bij de
SNCKBR. Geflipt zit in een wat hoger segment. Niet véél hoger, maar
toch: het verschil is duidelijk merkbaar.

O

p het eerste gezicht is Geflipt precies het soort restaurant dat de Pijp
typeert: hip, snel en degelijk. En dat blijkt het ook te zijn. Bij binnenkomst
wordt de bezoeker getrakteerd op een typisch quasinonchalant interieur dat
onder meer bestaat uit een onafgewerkte bakstenen muur en een slordig
geschilderde vloer. Het silhouet van een uitgetekende koe herinnert de klanten
er nog eens aan waarvoor ze gekomen zijn. Daar hoef je gelukkig niet lang bij
stil te staan. De bediening is vlot en vriendelijk. Ook de koks lijken bij Tempo
team ingeschreven te staan. Ik krijg binnen de kortste keren de enige echte
‘Geflipt Burger’ (€ 10) geserveerd. De frietjes moet ik erbij bestellen (€ 3,50).
De burger is lekker: de combinatie van de zoete uiencompote en het zoute
spek werkt goed. Wat mij betreft is het vlees net wat te rood, maar ik ben
zeker tevreden. Ook de frietjes zijn niet verkeerd. Ze zijn knapperig en goed
gezouten. Het valt me op dat er veel stelletjes om me heen zitten. Die moeten bezig zijn met minstens hun vierde date, want het is ongetwijfeld lichtelijk
gênant om aan je eventuele partner in spe te moeten laten zien hoe je zo’n
enorme burger met je handen eet. Met mijn mond kan ik ‘m nog net omsluiten. Iets vergelijkbaars zou je kunnen zeggen over de rekening (€ 13,50); die
kan ik nog net betalen van mijn schamele studiefinanciering. Morgen weer
over op de pasta pesto groen. Dit was een welkome afwisseling. ↙

tekst Max Muller

11 JANUARI 2017

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

Het Bolgatanga
van Koen
KOEN LANGESLAG (20)
HIER HvA-student oefentherapie mensendieck
DAAR stagiair fysiotherapie-afdeling regionaal ziekenhuis
DE STAD IN ZES WOORDEN ‘Heet, stoffig, vriendelijk, begroetingen,
ongestructureerd, relaxed.’

Bekend van ‘Ik denk niet dat mensen ooit van deze stad gehoord hebben.
Ik vind vooral de lange droge periode met gemiddelde temperaturen van 42
graden opvallend, en de vriendelijkheid van de mensen. Je maakt hier op
één dag zo zeven nieuwe vrienden.’
Toeristische attractie ‘In een plaatsje verderop, Tengzug, kun je een
offerplaats bezoeken. De berg hier geeft “echt” antwoord op je vragen. Wel
moet je een korte broek dragen en je schoenen en bovenkleding uitrekken –
ja, ook de vrouwen. Voor het uitzicht is het in ieder geval de moeite waard!’
Onontdekte parel ‘Het Akayet Hotel, een vijfsterrenhotel dat redelijk aan
de westerse standaarden voldoet, met helaas ook dezelfde prijzen. Maar
je kunt hier heerlijk zwemmen en met een cocktail van het weer genieten.
Hierdoor vergeet je zelfs bijna dat je in een ontwikkelingsland bent. Af en
toe ook wel eens lekker.’
Held van de stad ‘King Ayisoba. Met zijn band maakt hij muziek op traditionele instrumenten. Het is absoluut niet te vergelijken met iets wat wij
kennen maar zeker aan te raden.’
Streekgerecht ‘TZ, tuo zaafi, een soort pap gemaakt van gemalen graan.
Dit halen ze met de handen door de granut-soep, gemaakt van pinda’s,
tomaten, als je geluk hebt een stukje vlees en een soort blad waarvan ik de
naam niet weet.’
Waarom Bolgatanga ‘Het is geweldig om je in een hele andere cultuur te
storten en te beleven hoe je kan leven met minder. Zo douche ik bij mijn
gastgezin met een emmer en een kopje en is de wc een gat in de grond.
Voor het kennis- en scholingsniveau hoef je niet te komen, maar je leert wel
veel over jezelf en dat is misschien nog wel waardevoller.’

tekst Carlijn Schepers
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