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Wie op zondagochtend langs het Singel
fietst zal zijn ogen soms niet geloven.
Rijendik staan de studenten er vaak te
wachten om de universiteitsbibliotheek
in te mogen. Niet zelden is de jacht op
een lege studieplek er een survival of
the fittest. Rond middernacht worden de
laatste diehards door de uitsmijter verjaagd. Wie durft dan nog de bibliotheek
ter discussie te stellen?
Niettemin: internet en digitalisering
vormen wel degelijk een uitdaging voor
de traditionele bieb. Wat te doen met
de papieren boekencollectie die steeds
minder wordt uitgeleend? Hoe blijf je
relevant, als steeds meer informatie
gewoon op internet te vinden is? En hoe
in te spelen op een nieuwe functie als
podium of flirtpromenade?
Dit weekend brak in Moskou een grote
brand uit in de bibliotheek van het Instituut voor Wetenschappelijke Informatie
over de Sociale Wetenschappen. Miljoenen oude boeken en tijdschriften lijken
daarbij in vlammen opgegaan te zijn. Een
rampzalig bericht, niet alleen voor de
Russische wetenschappers maar voor
iedereen die om wetenschap geeft. De
digitalisering stond er nog in de kinderschoenen.
De cover van deze Folia kan nu wat
wrang overkomen. Maar ook zonder
daadwerkelijke vlammen is conservatie
en beheer van boeken een voortdurende
uitdaging, waarvoor we bibliotheken nog
altijd hard nodig hebben. Digitalisering is
geen eindstation. Hoewel we de letters
zelf kunnen lezen, weten we nog niet
welke bestandsformaten onze computer
over 50 jaar leest. Ook daar ligt een taak
voor de bibliotheken, als non-profit instituten die zich duurzaam om de toekomst
van onze boeken bekommeren. Over die
moderne bibliotheek gaat deze Folia.
Opdat we er nog lang kunnen blijven
studeren, selecteren en flaneren. yyy

De week

D

at Hij zou komen was allang aangekondigd. En dat Zijn komst ons zou
verlichten met een verblindende
schoonheid was ook voorspeld.
Maar toch. Toen Hij deze week kwam, was het
toch subliemer dan je durfde te dromen.
Matthijs van Nieuwkerk. Deze week opende de
profeet in het Allard Pierson Museum van de
UvA zijn eigen tentoonstelling. Een tentoonstelling zo pop-up, dat hij de gevestigde kunstwereld op zijn grondvesten doet schudden. Want
dat musea met goeddoordacht beleid keuzes
maken over wat wel en niet tentoon te stellen
is natuurlijk verschrikkelijk achterhaald. Evenals
de gedachte dat curatie leeft bij het bestaan
van depots en cultuur gedijt bij selectie. Het
volk bepaalt zelf wel welke kunst het wil zien.
En dat volk, dat wordt natuurlijk het beste
gerepresenteerd door de tien beste vrienden
van Mathijs van Nieuwkerk. Directer was de
mediademocratie zelden.
Wij vinden het een geweldig gebaar van de UvA,
om al die verborgen creatieve geesten eindelijk
een podium te bieden. Wie vraagt zich nu nooit
eens af: wat zou ene Nico Dijkshoorn, of een obscure schrijver als Joost Zwagerman hier eigenlijk van vinden? Een voorwaarde voor samenwerking was overigens dat het tv-programma
ook de museumgevel als gigantische reclamezuil
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Hij kwam

We waren al bang dat het grootkapitaal
ze definitief verslagen had. Maar gelukkig:
daar doken de Spinhuiskrakers deze week
plotseling weer op. Dit keer richtte hun
strijd zich op een geheel nieuw aspect van
het neoliberalisme. De knuffelrebellen van
de UvA eisten namelijk het recht om te
mogen picknicken met een tosti. Op de
vloer weliswaar: tafels en stoelen behoren
immers tot de wapenen van het establishment. foto - Yannick Fritschy

mocht gebruiken. Logisch, vond APM-directeur
Wim Hupperetz dat. Hij wilde de zichtbaarheid
van zijn museum toch al verbeteren. En wat is
nou een betere manier de zichtbaarheid van
je oudheidkundig museum te vergroten, dan je
achter die vier roemrijke letters te verschuilen?
DWDD, daar win je bezoekers mee.
Ondertussen speelden zich niet minder grote
gebeurtennissen af op de HvA. Afgelopen week
werd daar een nieuw en revolutionair concept
gelanceerd. Als het aan de hogeschool ligt,
breekt u zich de komende maanden het hoofd
over zogenaamd future-proof onderwijs. Voor
de oplettenden onder u: dat is weer iets anders
dan learning tomorrow. Maar om het kort samen
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te vatten: vanaf overmorgen valt dat onder
future-proof.
Bij de lanceringsbijeenkomst hoopten wij stiekem
dat Huib de Jong op een vliegend skateboard
het podium zou betreden. Helaas: future-proof
onderwijs, dat gaat om ‘modularisering, flexibilisering en centralisering’. Klinkt inderdaad als
termen waarvan we de betekenis in de toekomst
gaan achterhalen. Sterker nog, wij doen alvast de
voorspelling dat de woorden goede kans hebben de Vaagtaalverkiezing van het jaar 2053 te
winnen. Hoe dan ook: hoe het onderwijs er nou
precies moet gaan uitzien, daarover werd opvallend weinig gezegd. En ook dat leek ons logisch.
Future-proof, daarover kun je pas in de toekomst
uitspraken doen. yyy Clara van de Wiel
– 30 januari 2015

tweet van
de week
Hiske Versprille
@HiskeVersprille
I love Gregory & Tristan van @FoliaWeb. Ze
zijn de nieuwe Eurokok Martin, maar dan
studentikoos. @bobvantoor

Het moment

Oud-collega’s minister Jet Bussemaker en collegevoorzitter Louise Gunning openden donderdag samen een speciale De Wereld Draait Doortentoonstelling in het Allard Pierson museum. Ter ere van het tienjarige bestaan van het televisieprogramma struinden een aantal vaste gasten
van het programma de depots van Nederlandse musea af op zoek naar verborgen pareltjes. Het resultaat is de komende vier maanden in tien
zalen van het museum te bekijken. yyy tekst – Clara van de Wiel / foto – Monique Kooijmans

Navraag Wim Brands
Dichter, journalist en programmamaker Wim Brands (1959) is sinds deze week gastschrijver bij de Artis Bibliotheek.
Hij zal een verhalenbundel schrijven en een aantal bijeenkomsten leiden waarin wetenschappers praten over boeken uit deze bibliotheek.

Wat spreekt u aan in de biologie?
‘Toen ik zeventien was, wilde ik bioloog
worden. Dat ik uiteindelijk een ander beroep
koos heeft te maken met het feit dat ik graag
afdwaal. Als maker van een boekenprogramma ben ik nog steeds actief zoals ik dat
als zeventienjarige in een naburig bos was:
spoorzoekend.’
U gaat een verhalenbundel schrijven op basis
van boeken uit de Artis Bibliotheek. Aan
welke boeken moeten we dan denken?
‘Dick Hillenius gaf in de Artis Bibliotheek col-

leges over de geschiedenis van de biologie.
Een student van hem vertelde me dat Hillenius
een boek uit de kast pakte en dan al improviserend een verhaal vertelde. Ik wil in zijn geest
verschillende wetenschappers ondervragen
over hun favoriete boek uit de bibliotheek en
daarover zal mijn eigen boek dan gaan.’

Uw voorganger als gastschrijver was bioloog
en schrijver Tijs Goldschmidt. Wat vindt u
van zijn werk?
‘Wat ik bijzonder vind is dat Tijs voortdurend probeert dwarsverbanden te leggen
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tussen kunst en wetenschap. Dat levert zeer
oorspronkelijke essays op.’

Komt u weleens in de dierentuin waaraan de
bibliotheek zijn naam ontleent?
‘Toen mijn vrouw en ik elkaar net kenden,
wandelden we door Artis. “Van welke dieren
houd je,” vroeg ze. Ik begon enthousiast te
vertellen over de zeehonden. “Dat vind ik zulke stomme beesten,” zei ze, om mij te pesten.
Het is de enige vuurproef van ons huwelijk
geweest. Waarom ik zo van zeehonden houd is
mij trouwens een raadsel.’ yyy Dirk Wolthekker
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De bibliotheek
als marketingconcept
Hoe zien de Universiteits- en Hogeschoolbibliotheek er anno 2015 uit? In het eerste gezamenlijke jaarverslag van de UB en de HB – dat van 2013 – wordt een tipje van de sluier opgelicht. ‘De luiken moeten
open.’ tekst - Dirk Wolthekker / illustraties - Lennard Kok

O

p de dag dat Folia Magazine
met bibliotheekbaas Maria
Heijne en hoofd campusdiensten Robin van Schijndel praat,
zijn de uitslagen bekend van een bezoekersen gebruikersenquête in het nieuwe Library
Learning Centre op de Roeterseilandcampus
(REC). De nieuwe campusbibliotheek, inclusief
het campusgedeelte op de begane grond,
is afgelopen zomer geopend en onlangs zijn
de openingstijden in het weekend verruimd.
‘Dan houden we wat wij noemen een guerillaenquête om erachter te komen wat studenten
daarvan vinden,’ zegt Van Schijndel. ‘Het gaat
om een spontane en snelle enquête om de
klanttevredenheid in kaart te brengen.’ Een
van de resultaten? Studenten van de Faculteit
der Maatschappij- & Gedragswetenschappen
(FMG), die voorheen studeerden in het Bushuis, zijn significant minder tevreden met het
Library Learning Centre dan dat ze waren met
‘hun’ vorige bibliotheek: van een 7,1 in 2012 naar
een 6,2 in 2014. Ter geruststelling: FMG-studenten die eerder ook al op het Roeterseiland
studeerden, zijn even tevreden en de studenten van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde
hebben zelfs een omgekeerde ervaring: zij
vinden de splinternieuwe bibliotheek een
flinke vooruitgang ten opzichte van twee jaar
terug, toen ze het alleen met de oude Pierson
Révész Bibliotheek moesten doen: van een 6,7
naar een 7,5.
Kennis delen
Het is maar een van de manieren waarop
de Universiteitsbibliotheek (UB) in contact
wil komen met haar gebruikers, en de Hogeschoolbibliotheek (HB) doet hetzelfde. Heijne,

sinds oktober 2013 directeur van beide bibliotheken, is heel stellig: de UB en HB zijn er voor
studenten, docenten en onderzoekers en niet
andersom. ‘Zij zijn er niet voor ons, wij zijn er
voor hen. Wij denken mee hoe ze het beste
van onze producten gebruik kunnen maken
en willen de kennis die wij als bibliotheken
hebben met hen delen. Wij willen daarnaast
mediagids zijn, een bijdrage leveren aan de
kennisvalorisatie en onze gebruikers helpen
een verbinding te leggen met de buitenwereld,
de maatschappelijke omgeving en de stad.’
Kennis delen en er effectief en efficiënt mee
omgaan lijkt tegenwoordig voor veel bedrijven
en organisaties een voorwaarde voor succes,
maar misschien is dat nog wel meer het geval
in de wereld van de universiteitsbibliotheken,

‘De bibliotheken
versterken het imago
van de UvA en HvA’
waar men in een eeuwenlange traditie staat
en van oudsher naar binnen gericht is, zegt
Heijne. ‘De luiken moeten open,’ zegt ze. Haar
eerste jaarverslag – het eerste gemeenschappelijke UB-HB jaarverslag – heeft dan ook
twaalf luiken op het omslag. Elk luik laat zien
wat er zoal gebeurt in de bibliotheken van UvA
en HvA.
Het draait dus om transparantie, studiefaciliteiten, klanttevredenheidsonderzoeken,
conservering en presentatie van erfgoed en
publieksactiviteiten – zoals die in Spui25 en
in het HvA-debatcentrum Floor, dat vanaf ko-
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mend studiejaar een prominente rol zal gaan
spelen in het zichtbaar maken van de splinternieuwe Amstelcampus van de HvA. ‘Floor gaat
daar een bruisend programma neerzetten,’
zegt Heijne. Het zijn allemaal zaken waarin de
bibliotheek anno 2015 fundamenteel verschilt
van de aloude klassieke Bibliotheca Academica waar in doodse stilte werd gestudeerd.
Het lijkt alsof ‘het bibliotheekproduct’ intussen
onderdeel is geworden van een marketingconcept. Klopt dat? ‘Ja, dat klopt,’ zegt Heijne. ‘Wij
presenteren ons nadrukkelijk als onderdeel
van UvA en HvA. Ons product is aan die twee
instellingen verbonden en dat willen we laten
zien en naar buiten communiceren.’ Ook in
het beleidsplan ‘Kennis verder brengen’, dat
Heijne onlangs naar buiten bracht en dat de
lijnen uitzet voor de periode tot 2018, laat ze
zich in dergelijke bewoordingen uit: ‘De bibliotheken versterken het imago van de UvA en
HvA.’ Daarbij – het zal geen verbazing wekken
– speelt digitalisering een belangrijke, zo niet
de hoofdrol.
Google
Hoe hard je het ook hebt over imago, profilering en concepten, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de gemiddelde bezoeker die naar de
UB of HB gaat om studieboeken en al dan niet
wetenschappelijke tijdschriften uit binnen- en
buitenland te lenen. Althans, als ze uitleenbaar zijn, want niet elk boek of tijdschrift kan
zomaar worden meegenomen. Sommige zijn te
oud of te uniek om uit te lenen. In veel gevallen wordt zo’n exemplaar dan gedigitaliseerd
en is dan alsnog thuis in te zien, maar dan op
het scherm.
Het grote verschil met pakweg twintig jaar
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geleden is natuurlijk dat steeds meer boeken
en tijdschriften digitaal ter beschikking komen,
al dan niet met behulp van Google. Zo haakte
de UB een paar maanden geleden succesvol
aan bij een samenwerkingsverband tussen
de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Google,
waarbij het Amerikaanse bedrijf de komende
twee jaar 100.000 unieke, vaak eeuwenoude
boeken van vóór 1874 van de Bijzondere
Collecties van de UvA zal digitaliseren om ze
daarna gratis online beschikbaar te stellen via
het zoeksysteem Delpher van de KB – en via
Google zelf. Het feitelijke digitaliseringsproces
is inmiddels van start gegaan. Kennis verder
brengen wordt zo heel expliciet gemaakt.
Maar het gaat helemaal niet alleen om highbrow erfgoedproducten. Ook het ‘gewone’
boek of tijdschrift komt steeds meer digitaal
beschikbaar. Cijfers van de afgelopen jaren
laten zien dat er flink is gedigitaliseerd. De
relatief jonge HvA heeft daarin misschien wel
een voorsprong ten opzichte van de UvA:
waar de universiteit met haar eeuwenoude
onderzoekstraditie nog tonnen uitgeeft aan
gedrukte tijdschriften, staat de HvA nog maar
aan het begin van een onderzoekstraditie – en
waarom dan nog print aanschaffen?
Red Room
En fysieke, tastbare boeken met een mooi
omslag? Van die boeken die meedingen naar
de titel ‘Best Verzorgde Boek’? Zijn die er
nog? Ja, in groten getale zelfs: de UB beschikt
over meer dan honderd kilometer boeken en
tijdschriften, grotendeels opgeslagen in het
IWO, het centraal boekhuis van de UvA in
Amsterdam-Zuidoost. En de afdeling erfgoed
bezit zelfs het archief van alle Best Verzorgde
Boeken.
Maar de enige jaren geleden als toppunt
van moderniteit gepresenteerde Red Room,
waarbij je in de UB aan het Singel zelf je gereserveerde boeken of tijdschriften uit een rode
genummerde krat moet vissen zonder dat een
bibliotheekmedewerker de uitlening fysiek
registreert, lijkt al weer een relict uit een nabij
verleden. In de UB daalt het aantal fysieke
boek- of tijdschriftuitleningen geleidelijk, blijkt
uit recente jaarverslagen: 40.000 uitleningen
minder tussen 2010 en 2012. Opvallend: de
HvA noteerde in dezelfde periode 8,6 procent
meer uitleningen. Hier doet zich wellicht de
in opkomst zijnde onderzoekscultuur aan de
HvA gelden.
De regelmatig opduikende klacht dat er flink
wat boeken zouden worden vernietigd onder
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invloed van de toenemende digitalisering, is
volgens Robin van Schijndel overigens niet
waar. Het gaat volgens hem vooral om voorraden opgeslagen tijdschriften en dan ook
nog alleen tijdschriften waarvan er elders in
Nederland exemplaren beschikbaar blijven.
Van Schijndel: ‘Volgens de meest recente cijfers heeft de UB tussen 2010-2013 nauwelijks
boeken vernietigd. De totale lengte bedroeg
en bedraagt 75 kilometer. Wel hebben we
veel geprinte tijdschriften vernietigd, in totaal
in die periode zo’n twintig kilometer. Daarbij
maak ik de kanttekening dat het vooral om
ontdubbelingen gaat. We vergewissen ons er
altijd van dat wat wij weggooien elders nog te
krijgen is. Daarover hebben de Nederlandse
universiteiten onderling afspraken gemaakt.
Elke instelling probeert zich daarbij te specialiseren. Hier op de UB concentreren we ons
bijvoorbeeld op de sociale wetenschappen.
Tijdschriften op dat gebied proberen we zo
veel mogelijk in huis te hebben en te houden,
maar het betekent soms dat we materiaal voor
studenten of onderzoekers uit andere disciplines elders moeten halen.’
Hulpverlener
En paar dagen na het gesprek treffen we Maria
Heijne opnieuw, nu als moderator van een
bibliotheekdebat in Spui25. Aan tafel onder
meer bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap Frank Huysmans, directeur erfgoed van
de UvA Steph Scholten en hoofd Hogeschoolbibliotheek van de HvA Hilde van Wijngaarden. Opvallend in het debat is dat vrijwel alle
deelnemers praten over de bibliotheekmedewerker en bibliothecaris als ‘informatiespecialist’, ‘hulpverlener’ en ‘verbinder’. Huysmans,
vooral gespecialiseerd in openbare bibliotheken, zegt dat de hedendaagse bibliotheek

onderzoeker naar de balie komt of een mail
stuurt om informatie, is voorbij: het moet volgens haar proactief, want informatie is tegenwoordig overal en nergens te vinden. ‘En dan
zijn wij er om te helpen. Wij moeten erop uit.
Wat is er nodig, hoe kunnen we helpen bij het
samenstellen van lesmateriaal, bij het maken
van boekenlijsten. Er is zoveel meer dan alleen
maar boeken en dat mogen we onze studenten niet onthouden.’
Tentoonstelling
Met alles wat de bibliotheken doen, kunnen
en vooral weten, draait het voor een deel
ook om valorisatie. ‘Wij moeten onze wetenschappelijke output ook naar buiten brengen,
vermaatschappelijken,’ zegt Heijne. Waar liggen er dan meer kansen dan bij de Bijzondere
Collecties (BC) en het Allard Pierson Museum
(APM), samen de divisie erfgoed van de UvA
en tevens onderdeel van de Bibliotheken
UvA-HvA. Tentoonstellingen zoals de popuptentoonstelling in samenwerking met De
Wereld Draait Door, een tentoonstelling die
vorige week van start is gegaan in het APM, is
een uitgelezen kans om ook – misschien wel
vooral – aan de buitenwereld te laten zien wat
er met wetenschappelijke collecties gedaan
kan worden. ‘Zo’n tentoonstelling is van hele
grote communicatiewaarde,’ zegt Heijne. ‘Elke
keer dat een expositie in de media aandacht
krijgt of wordt gerecenseerd, neemt de
waarde van ons product toe. Dat kan echt om
miljoenen gaan. Heijne verwacht daarom niet
dat de BC of de archeologische collectie van
het APM door de UvA zomaar zullen worden
afgestoten. ‘Die collecties horen bij de UvA, ze
worden gebruikt voor onderwijs en onderzoek
en we moeten ze koesteren.’ yyy
Maria Heijnes bibliotheekplannen voor de komende

De bibliothecaris is nu
informatiespecialist,
hulpverlener en verbinder
‘mensen met mensen en mensen met informatie verbindt’. Daarvoor moet de bibliotheek
aan gebruikers ‘zoekstrategieën aanleveren,
informatievragen beantwoorden en zich extravert opstellen’.
Hilde van Wijngaarden heeft het over ‘de
mindset van de bibliothecaris’. De bibliotheekmedewerker die wacht totdat een student of
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jaren zien? Haar Beleidsplan 2015-2018 is te vinden op
Folia Web.

Waar is de flirtende
UB-student gebleven?

G

espot, de UB-flirtpagina op
Facebook, is geflopt. Door de
Universiteitsbibliotheek vliegen weinig tot geen anonieme
berichtjes aan ‘Jij met je schattige vlecht’
en ‘Jongen met de blauwe ogen, je at een
Twix’ meer. Is de digitale liefdesrevolutie
mislukt? Of erger – is de UB-flirt ter ziele?

kijk je wel eens rond, als je zin krijgt om na
het studeren leukere dingen te gaan doen,’
zegt Teun (24, geschiedenis) voor de ingang.
‘Maar ik ben bezet. Daarbij zie ik hier vooral
doorgeravede corpstrutjes, die interesseren
me niet zo’.
De legende van Gespot blijkt nog wel voort

tekst - Bob van Toor

GESPOT
Precies twee jaar geleden maakte Gespot zijn
zegetocht door de media. Pronkend met tienduizend leden ging de Facebookpagina van
krant naar nieuwsuitzending, en over de tong
van menig academicus. We liketen en lazen
met rode oortjes de poëtische uitingen van
verliefde anonymi. ‘Ik kan mijn ogen niet van
je af houden! Daar gaat mijn tentamen vrijdag.’
bijvoorbeeld, of ‘Europees recht laat me koud,
maar ik zou graag eens worden opgewarmd
door jouw natuurlijke bontje.’ We lachten
om dat nieuwerwetse Tinder, bespraken en
tagden onze vrienden onder de posts, en elk
treurig bibliotheekfiliaal en stoffig boekendepot moest en zou een zusterpagina aanmaken.
Legende
Maar eind 2012 kwam de klad er al in. De
schaarser wordende berichten maakten het
bezoek aan de pagina saai, en wát er stond
leek minder het resultaat van oprechte
kalverliefde als wel van de nauwverholen
homofobie die onder tweedejaars rechtenjongens voor kameraadschap doorgaat: ‘Lekkere kerel, met je nonchalante houding en je
limoengroene broek aan (die overigens vrij
strak om die chille billen van je zit) zelfs aan
dezelfde tafel lijk je toch onbereikbaar.’
Een korte rondgang door de UB schept
niet veel vertrouwen in de liefde. ‘’s Avonds

‘Toen ik gisteravond (rond 9 uur
ongeveer) het eindelijk maar opgaf
en naar buiten liep, gebeurde het.
Twee prachtige ogen keken me vanaf
buiten aan terwijl ik door de draaideur
liep. Eenmaal buiten stond ik nog
even met m’n vrienden te kletsen en
keek ik je nog een paar keer in die
prachtige ogen aan voordat mijn
vrienden hun fietsen gingen pakken.
Ik wou de grote stap wagen om op je
af te stappen, maar toen ik eenmaal
de moed verzameld had was je alweer
gevlogen. Uiteraard speelden de
eerste twee zinnen van Bohemian
Rhapsody toen in m’n hoofd terwijl ik
me afvroeg wie je zou kunnen zijn.
Dus mooi blond meisje dat buiten
stond te roken: are you the real life, or
are you just fantasy?’’
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er weleens een poging ondernomen, bleek
toen Judith laatst spontaan een cappuccino
aangeboden kreeg van een lange, donkere
vreemdeling. ‘Of ik zin had in koffie, klonk het
ineens. En toen stond hij daar aan mijn tafel,
met twee bekertjes.’ ‘En goede hoop’, voegt
haar vriend, die naast haar een broodje eet,
schamper toe. Judith is de kwaadste niet: ‘Ik
dacht, nou, kom maar hier dan met die cappuccino.’ Het is niks geworden.
Snapchat
Kijkt er dan niemand meer op van zijn studieboeken? ‘O jawel, om foto’s te maken van
mooie mensen. Die stuur je dan naar je vrienden op Snapchat’, zegt Karim (25, algemene
sociale wetenschappen). ‘Je ziet nog genoeg
dames die hun best ervoor doen,’ pocht Klaas
(20, rechten) te midden van drie metgezellen.
‘Ik kijk wel, maar je komt toch om te leren. Op
Gespot zag ik de berichten wel, maar ik had
nooit het idee dat het zin had. Daar is bij mij
toch meer alcohol voor nodig.’
Een laatste kameraadschappelijke opmerking onder de rechtenstudenten (‘jij kijkt
toch alleen naar mannen, gast!’) lijkt de
totale ondergang van alle romantiek in de
UB te bevestigen. Misschien leeft de UB-flirt
nog ergens voort in analoge vorm, met een
subtiele schalkse blik of aanraking. Wellicht is
iedereen vertrokken naar Tinder, of hebben
crisistijd en leenstelsel elk libido uitgeblust.
Laten we hopen dat de tentamencijfers er
dan in elk geval op vooruitgaan. yyy

te leven in het geheugen van menig UB’er.
‘Ja, die pagina was wel een hoogtepunt!’
zegt Judith (21, rechten). ‘Veel van mijn
vrienden gebruikten hem.’ Ook nu nog wordt
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De bieb in cijfers
Collectievorming en gebruikscijfers
Universiteitsbibliotheek
Collectievorming:

2010

2011

2012

Boeken

€631.000

€731.000

€712.851

Gedrukte tijdschriften

€714.000

€538.000

€483.771

C

M

Y

Digitale tijdschriften

€3.085.000

€3.395.000

€3.387.382

MY

Digitale bronnen

€1.046.000

€1.315.000

€1.415.688

CY

Boekaanwinsten

23.978

20.696

15.842

Aantal lopende gedrukte tijdschriften

5.302

4.755

4.375

Aantal elektronische tijdschriften

26.123

29.972

36.358

Bezoeken UB-website

1.200.000

1.100.754

1.543.851

Uitleningen

280.478

267.930

242.431

Zoekacties in de catalogus

3.217.183

3.019.734

2.062.564

Zoekacties in Picarta

1.368.774

1.162.853

739.012

Geraadpleegde artikelen in e-journals

4.324.716

4.595.265

4.961.555

CM

CMY

K

Gebruikscijfers:

[Bron: Jaarverslag UB, 2012]

aantal
boek aanwinsten

’12

’10
’11

10

aantal Bezoeken
ub -website

’11

’10
’12
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aantal
uitleningen

’11

’10
’12

’11

’10

’11

’10

’12

’12

aantal
boek aanwinsten

aantal
Bezoekers

’10

’11
’12

aantal
uitleningen

Collectievorming en gebruikscijfers
Hogeschoolbibliotheek
Collectievorming:

2010

2011

2012

Boeken

€139.642

€357.618

€136.588

Digitale tijdschriften

-

-

€12.050

Digitale bronnen

€626.672

€625.103

€570.149

Boekaanwinsten

4.493

4.078

3.403

Bezoekers

1.672.051

1.526.087

1.662.446

Uitleningen

84.188

88.369

91.528

Gebruikscijfers:

[Bron: Jaarverslag HB, 2012]

7.407.613
6.015.223
5.369.626

Aantal hits Digitale
catalogi 2012 - 2014

4.035.112

2.860.744

Hits UvA/HvA-catalogus
Hits CatalogusPlus
[Bron: Stafbureau Publieksdiensten UB]

2012
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2013

2014

illustratie - Maxim de Gilder

4.562.200
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(ingezonden mededeling)

✳ 04-02-1986

† 20-01-2015

Woorden schieten tekort en tranen overheersen.

Op veel te jonge leeftijd is ons ontvallen...

de Basisbeurs
De komende maanden zal de basisbeurs in besloten kring
opgemaakt worden. Het maakt niet uit wie je was, de basisbeurs stond altijd voor je klaar.
Steunbetuigingen en condoleances kunt u sturen naar:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
te Den Haag, t.a.v. Jet Bussemaker.

Door het inleveren van de basisbeurs gaat er voor toekomstige én huidige
studenten veel veranderen. Benieuwd wat er voor jou verandert? Check onze site!

ASVA.nl

Een bibliotheek
zonder boeken
De bibliotheek van Inholland heeft een pioniersrol: vanaf september is het de
eerste geheel digitale bibliotheek van Nederland. ‘Voor sommige medewerkers was
het wel emotioneel.’ tekst - Henk Strikkers / illustratie - Lennard Kok

‘B

esluit genomen om hogeschoolbibliotheek voor 2015 volledig te
digitaliseren. Stevige opdracht.
Prachtige innovatie. #Inholland’.
Met die tweet kondigde toenmalig Hogeschool
Inholland-collegevoorzitter Doekle Terpstra aan
dat hij de hogeschoolbibliotheek binnen tweeënhalf jaar boekenloos wilde maken. Inmiddels
is Terpstra vertrokken, maar het plan staat nog.
Sterker nog, over een half jaar moeten alle
boeken bij Inholland uit het zicht zijn.
Bibliotheekmanager Ria Paulides is daar nuchter over: ‘Ik had weinig moeite om de bibliotheek als een fysieke plek met een boekencollectie achter me te laten.’
‘Er zijn verschillende ontwikkelingen in het hoger onderwijs die ons hebben doen besluiten
om onze collectie volledig te digitaliseren,’ legt
Paulides uit. ‘Er is natuurlijk de toename van
digitale bronnen, waardoor studenten steeds
meer digitaal aangereikt kunnen en willen krijgen.’ Dat is echter niet de belangrijkste reden,
zo laat de bibliotheekmanager weten. ‘We
hebben, zoals bekend, bij Inholland een crisis
gehad, waardoor we ons onderwijsaanbod en
onze onderwijskwaliteit stevig tegen het licht
hebben gehouden. Daar kwam uit naar voren
dat digitalisering van ons bibliotheekaanbod
noodzakelijk is voor de accreditatie-eisen op
het gebied van bibliotheekvoorzieningen. En
ten slotte is een digitale collectie ook wel handig als je bibliotheken in verschillende steden
hebt, zoals wij.’
Nieuwe rol
Die digitalisering werd echter niet door
iedereen met open armen ontvangen. ‘Ik had

bijvoorbeeld over het gericht zoeken en vinden van bronnen.’

zelf snel de knop omgezet,’ vertelt Paulides.
‘Misschien wel iets te snel. Studenten vinden
het over het algemeen erg prettig dat ze binnenkort alles digitaal tot zich kunnen nemen,
maar voor sommige medewerkers was het wel
emotioneel. De hang naar fysieke boeken is
bij sommige van hen toch sterk aanwezig. We
proberen echter iedereen mee te nemen in
dit proces, dat we “de transitie” noemen. Er is
een nieuwsbrief en we overleggen regelmatig
met bijvoorbeeld curriculumcommissies van
opleidingen. Dat zien we ook als onze nieuwe
rol: we willen een gelijkwaardige partner van
het onderwijs zijn.’
Ook voor de medewerkers van de bibliotheek
is het een behoorlijke overgang. ‘Ons personeelsbestand is met ongeveer twintig procent
ingekrompen. Met name bij de uitleenbalies
zijn mensen begeleid naar ander werk.’ De
aanblijvende bibliotheekmedewerkers krijgen
een andere rol. ‘Ze worden informatiespecialisten,’ vervolgt Paulides. ‘Ze geven trainingen
en adviezen aan medewerkers en studenten,
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Pionieren
Paulides ziet Inholland als een proeftuin
voor de toekomst van de Nederlandse
hogeschoolbibliotheken. ‘We worden door
heel veel collega-biebs gevolgd. Met onze
plannen hebben we echt een pioniersrol in
Nederland.’ Daarbij hoort ook dat er veel
barrières geslecht moeten worden. Bijvoorbeeld de keuze tussen boeken inscannen of
e-books aanschaffen. ‘We scannen niets in
en hebben dus gekozen voor het onderhandelen met uitgevers over e-books.’ Dat gaat
volgens Paulides verrassend voorspoedig.
‘Uitgevers zien ook dat dit de toekomst is.
Samen zijn we op zoek naar bedrijfsmodellen
die werken.’ De bedoeling is dat de digitalisering volledig budgetneutraal gebeurt. Het
bedrag dat voorheen aan fysieke boeken
werd besteed is nu beschikbaar voor ebooks. ‘Voorlopig lukt het om het binnen
dat budget te doen; er is weinig prijsverschil
tussen e-books en gewone boeken.’
Op dit moment is de digitalisering voor grofweg driekwart gerealiseerd. Daarmee ligt Inholland nog op schema om 1 september 2015
een bibliotheek zonder fysieke boeken te
zijn. Paulides: ‘In de zomer gaan we de kasten
waar nu nog alle boeken staan, ombouwen
tot stille werkplekken. Daar blijkt namelijk
nog steeds veel behoefte aan te bestaan.
Als we op 1 september volledig heringerichte
bieblocaties kunnen opleveren, gaan we eens
nadenken over wat we met al die boeken
gaan doen.’ yyy
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De boekaniers van
de wetenschap
Bestaat de bibliotheek waar je heen moet om boeken te lenen over tien jaar nog steeds?
Op internet heeft zich in rap tempo een netwerk aan pirate libraries ontwikkeld, waarmee alle
denkbare kennis met één muisklik binnen handbereik is. ‘Wat er nu gebeurt is vergelijkbaar met
de Verlichting.’ tekst - Clara van de Wiel / illustratie - Lennard Kok

N

iet meer door regen en wind naar
een stoffig zaaltje, maar gewoon
vanuit je bureaustoel toegang
tot ontelbare wetenschappelijke
boeken en artikelen: het kan. Balázs Bodó
laat het je zo zien. Op zijn zoekterm ‘Voltaire’ verschijnen er tientallen boeken op zijn
computerscherm. Allemaal direct toegankelijk,
te downloaden en helemaal gratis. De van
oorsprong Hongaarse postdoc Bodó doet bij
het Instituut voor Informatierecht van de UvA
onderzoek naar zogenaamde pirate libraries:
een wereldwijd netwerk van sites met een
gigantische collectie aan boeken, artikelen en
tijdschriften. Schaduwbibliotheken, noemt hij
ze ook wel. Net als gewone bibliotheken zijn
ze een portaal voor kennis. Alleen massaler en
makkelijker te bereiken dan menig reguliere
bibliotheek. En in plaats van te lenen, pluk je
de collectie er gratis vanaf.
Boekpiraterij
Eigenlijk werkt het net als de illegale site The
Pirate Bay, legt Bodó uit. ‘Alleen ga je daarheen voor de laatste aflevering van Game of
Thrones, terwijl je hier bijvoorbeeld een recent
boek uit de politicologie vindt.’ Toch is er een
belangrijk verschil met websites die je alleen
laten zoeken in door andere mensen beschikbaar gestelde collecties, zoals peer-to-peer
sites als The Pirate Bay. De piratenbibliotheken
stimuleren het juist dat je in één keer een hele
collectie download, je eigen boeken toevoegt
en zo een eigen ‘filiaal’ van je bibliotheek
opricht. Alles wat je nodig hebt om een eigen
bieb op te zetten kun je er downloaden: de
collectie, de websitecode, de zoekinterface.
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Ook dat hebben de piraten afgekeken van de
offline wereld: voor de veiligheid is het altijd
beter om van één boek meerdere exemplaren te hebben, het liefst in zo veel mogelijk
bibliotheken. Zo zijn er online ontelbare kleine
en minder kleine bibliotheken te vinden. Bodó
vertelt hoe hij zijn eigen steentje bijdroeg toen
hij gastonderzoeker was op Stanford. ‘Er waren
daar ontzettend veel interessante boeken voor
mijn onderzoek, maar ze stonden allemaal ergens ver weggestopt in het depot. Ik besloot ze
in te scannen, zodat ik ze ook thuis kon blijven
raadplegen. En omdat ik dat toch deed, ben ik
ook maar meteen een eigen pirate library over
boekpiraterij gestart. Voor geïnteresseerden
die niet de mogelijkheid hebben de daadwerkelijke boeken in Amerika te raadplegen.’
Schaduwbibliotheken
In zijn onderzoek richt Bodó zich alleen op de
wetenschappelijke schaduwbibliotheken, waar
publicaties van academici verspreid worden.

‘Het is een revolutie in
kennisverspreiding’
Want volgens hem zijn het juist deze sites die
een radicale verandering in de verspreiding
van kennis in gang zetten. Hij benadrukt de
discrepantie: waar de arbeidsmarkt en de
financiële markt inmiddels volledig gemondialiseerd zijn, is toegang tot kennis dat nog niet.
Terwijl dat door moderne media juist zo eenvoudig zou kunnen zijn. Uit eigen ervaring weet
hij hoe de piratensites wetenschappers kunnen helpen. Toen hij lesgaf in Boedapest wor-
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stelde hij met de beperkte beschikbaarheid
van wetenschappelijke boeken en artikelen.
‘Ik wilde gewoon de stof opgeven die ze op
Harvard en Stanford ook gebruiken. Maar als
ik mijn studenten naar de bieb stuurde, hoorden ze daar steeds: sorry, dat hebben we niet.’
Het illustreert volgens Bodó het belang van
de bibliotheken. Waar de sites in het Westen
vooral gebruikt worden voor het gemak, gaat
het in Oost-Europa en in derdewereldlanden
om werk dat op een andere manier überhaupt
niet beschikbaar is. Juist in landen als Rusland,
India en Iran blijken de sites veelvuldig geraadpleegd te worden. Daarmee is de ontwikkeling
volgens Bodó vergelijkbaar met de opkomst
van de illegale pers in de Verlichting. ‘Destijds
waren er talloze clandestiene drukkers die
verboden, radicale boeken verspreidden. Dit
is daarmee vergelijkbaar. Het is een revolutie
in kennisverspreiding. Het geeft elke persoon
ter wereld, hoe arm ook, toegang tot dezelfde
middelen als iemand die in Cambridge of
Oxford zit.’
Dat de bibliotheken zich vanuit Rusland hebben ontwikkeld is geen toeval. De Russische
literaire traditie zorgde ervoor dat ook in de
Sovjetperiode uitgebreide netwerken werden
opgezet om boeken te verspreiden. Ondanks
de censuur en de economische rampspoed.
‘De zwarte markt was daar gigantisch,’ vertelt
Bodó. ‘En op het moment dat de Sovjetunie
viel, kwam ook net het internet op. Die factoren zorgde dat in Rusland de eerste digitale
bibliotheken gigantisch snel groeiden.’
Radicaal
Het moet gezegd: niet alles is op de sites te

vinden. Sowieso is het grootste gedeelte van
de boeken Engels of Russisch en is het naar
werken in kleine talen als het Nederlands
vooralsnog zoeken. Daarnaast kunnen de
piraten niet zoals gewone bibliotheken een
aankoopbeleid voeren. Ze zijn afhankelijk van
wat gebruikers zelf uploaden. Een probleem,
erkent Bodó. Net als dat er geen bibliothecarissen zijn die een selectie maken van wat
de moeite waard is. ‘Het is nu één grote hoop
boeken. Maar zolang de sites illegaal zijn,
blijven mensen terughoudend om naar voren
te stappen en te zeggen: dit is mijn collectie.’
Want hoe uitgebreid ook, de wetenschappelijke piratenbibliotheken zijn nog altijd illegaal.
Auteursrechten spelen bij deze piraterij nauwelijks. Het zijn bovenal de wetenschappelijke uitgeverijen die zich hevig verzetten tegen
de gratis verspreiding. Terwijl Nederlandse
universiteiten met uitgeverijen als Springer
en Elsevier onderhandelen over open access,
gaan deze sites immers al een stuk verder.
Radical open access, noemt Bodó het ook
wel. Het verbaast weinig dat uitgevers daar
minder blij mee zijn. In 2011 zorgden ze er al
voor dat de grote Europese site library.nu uit
de lucht werd gehaald. Toegang tot de Rus-

sische sites wordt zoveel mogelijk tegengewerkt. Een vergeefse strijd, denkt Bodó, die
zijn huidige onderzoek richt op de verhouding
tussen de legale en de illegale bibliotheekmarkt. ‘Een drukke zwarte markt betekent
een probleem op de legale markt. Waarom
zoeken mensen hun toevlucht tot de illegaliteit? Niet omdat ze het zo leuk of spannend
vinden, maar omdat ze geen andere optie
hebben. Bijna zeventig procent van de wetenschappelijke boeken die je bij de piraten kunt
vinden zijn niet eens digitaal beschikbaar. De

‘Een drukke zwarte markt
betekent een probleem
op de legale markt’
overige kosten nieuw een vermogen.’
Ook bibliotheken worden volgens hem
gehinderd. Hoewel die de toegankelijkheid
van kennis zouden moeten vergroten, lopen
ze tegen door uitgevers in het leven geroepen
kunstmatige barrières aan. ‘Uitgevers zien
bibliotheken als een concurrent, dus ze stellen
bizarre voorwaarden. Dat een e-book bijvoor-
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beeld maar tien keer mag worden uitgeleend
en dat daarna een nieuw exemplaar moet
worden aangekocht. Daarmee proberen ze
geld te verdienen aan iets dat eenvoudig voor
iedereen beschikbaar zou kunnen zijn.’
Zo’n verdienmodel is op den duur onhoudbaar,
denkt Bodó. Hij gelooft sterk in de kracht van
piraterij. ‘Ik denk dat het een belangrijke rol
heeft in de ontwikkeling van de markt. Deze
sites zijn een serieuze bedreiging, die niet zomaar weggaat. Die onderhandelingen met uitgeverijen zijn goed, maar het gaat te langzaam en
niet ver genoeg. Als er een radicaal alternatief
is, dwingt dat uitgevers tot verdere concessies.’
Dat ook de boekenwereld uiteindelijk dezelfde
weg zal moeten gaan als de muziekindustrie is
volgens Bodó onvermijdelijk. ‘Daar weet men al:
de enige oplossing is een service aan te bieden
die zo dicht mogelijk de illegale benadert, zoals
Spotify. Voor een Spotify van boeken zou ik
direct geld neerleggen.’ yyy
Op 10 februari houdt Balász Bodó een lunchlezing over
pirate libraries bij Spui25. De lezing duurt van 12.20 uur
tot 13.00 uur en is gratis te bezoeken.
Zie Folia Web voor een aantal pirate libraries.
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Opinie
Hoe digitaler,
hoe socialer
OBA-directeur Martin Berendse maakt korte metten met de stelling dat bibliotheken irrelevant
zijn geworden; de digitalisering zorgt juist voor nieuwe taken en perspectieven. illustratie Marc Kolle

V

orige week, op een gewone
doordeweekse dinsdag, was het in
Spui25 afgeladen vol bij een panelgesprek over de toekomst van de
bibliotheek. Een mooie illustratie bij de constatering dat bibliotheken springlevende instellingen zijn waarbij heel veel mensen zich betrokken voelen. Tijdens het gesprek werd duidelijk
dat de ‘bibliotheek’ eigenlijk niet bestaat.
Wetenschappelijke en onderwijsbibliotheken,
zoals die van UvA en HvA, hebben een andere
taak en positie dan bijvoorbeeld openbare
bibliotheken. De erfgoedtaak van sommige
bibliotheken – het bewaren en toegankelijk
maken van unieke historische collecties – is
eigenlijk ook weer van een andere orde.
Het was een mooie avond, waar veel mensen
het eigenlijk wel met elkaar eens waren en
diep in hun hart terugverlangden naar die
mooie rustige ruimten waar het boek centraal
staat. En toen gooide emeritus hoogleraar
John McKenzie Owen ineens een vriendelijke
knuppel in het hoenderhok. Was het niet zo
dat, op een enkele grote internationale wetenschappelijke bibliotheek na, elke bibliotheek
irrelevant was geworden? Was immers de
essentie van de bibliotheek niet de collectie
en is die inmiddels niet onhoudbaar geworden
omdat de beheerkosten in geen verhouding
staan tot het feitelijke gebruik daarvan?
Er zijn op die stelling drie antwoorden mogelijk, vanuit het perspectief van wetenschappelijke bibliotheken, erfgoedbibliotheken en
openbare bibliotheken.
Collectie is niets, toegang is alles
De wetenschappelijke bibliotheek is in plaats
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van collectiebeheerder, zoals McKenzie Owen
stelde, vooral een organisator van toegang tot
relevante informatie geworden. Een informatiemakelaar, die uiteraard ook toegang verschaft tot de eigen collecties, maar toch vooral
(aanstaande) wetenschappers ondersteunt bij
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het zoeken en vinden van relevante informatie.
Daarbij maakt het niet uit of die informatie
zich nu in de eigen collectie of elders bevindt.
Het mooie is dat wetenschappelijke bibliotheken bovenop het onderzoek en onderwijs
zitten, zodat ze niet alleen kunnen helpen bij

het zoeken en vinden van ‘content’ van buiten,
maar ook de toegankelijkheid van de in eigen
huis ontstane wetenschappelijke opbrengst
kunnen verbeteren. Dan gaat het niet alleen
om de publicaties, maar ook om de onderliggende data. Of je dat nou een collectie, een
archief of een dataset noemt doet er niet zo
veel toe: het moet gebeuren.
Er zijn collecties die je gewoon moet bewaren
Bij een erfgoedcollectie is het natuurlijk van
groot belang dat deze wordt gebruikt. Maar
zelfs als dat gebruik misschien wat terugloopt,
moet je ze toch bewaren. Bij een erfgoedbibliotheek is de collectie, zoals McKenzie Owen
stelde, de essentie. Eenvoudigweg omdat die
collectie uniek is en omdat een besluit tot
afstoting of zelfs vernietiging onomkeerbaar is.
Wie zijn wij om voor toekomstige generaties te
bepalen dat ze van bepaalde unieke bronnen
en objecten geen kennis meer kunnen nemen?
De UvA heeft een hele grote en bijzondere
erfgoedcollectie. Iets om trots op te zijn en te
koesteren. Naast goed daarvoor zorgen is er
eigenlijk nog maar één andere taak voor de
beheerders: het mogelijk maken dat zoveel
mogelijk mensen daar op een of andere manier mee in aanraking komen. Niet alleen binnen de universiteit, maar juist ook daarbuiten.
Niet de collectie, maar de leeszaal is de essentie van de bibliotheek
Bij een openbare bibliotheek is de collectie
helemaal niet het doel, maar een middel om
alle lagen van de bevolking de gelegenheid
te geven zich te ontplooien. De OBA, in 1919

Wie zijn wij om voor
toekomstige generaties
te bepalen dat zij van
bepaalde bronnen geen
kennis meer kunnen
nemen?

onze servicepunten voor ouderen en alles wat
daar tussenin zit. De fysieke plekken in de stad
(de Centrale OBA aan het Oosterdokseiland
en de 25 andere vestigingen in alle wijken in en
rond Amsterdam) zijn onze broedplaatsen. De
plekken waar onze educatieve programma’s,
collecties, voorstellingen, tentoonstellingen en
debatten plaatsvinden. De OBA-vestigingen
zijn podia, galeries, laboratoria, buurtcentra,
huiskamers, loketten, leslokalen, studieplekken
én bibliotheken onder één dak.
Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat
bibliotheken in de eenentwintigste eeuw dankzij digitalisering eindelijk toekomen aan het
waarmaken van hun specifieke missies. Voor
de OBA, waarvan ik sinds ruim een halfjaar
directeur ben, is die missie te omschrijven
als de democratisering van kennis, cultuur
en informatie. Sommigen zeggen dat we daar
inmiddels het internet voor hebben, maar dat
is maar zeer ten dele ‘publieke ruimte’. Het
mooie van openbare bibliotheken is dat ze die
publieke ruimte zijn.
Juist de hedendaagse mogelijkheden van tijden plaatsonafhankelijke toegang tot informatie
zorgt er voor dat bij de gebruikers daarvan de
behoefte aan publieke, creatieve, contentrijke
werk- en ontmoetingsplaatsen spectaculair
toeneemt. Alleen dat verklaart waarom de
bezoekersaantallen van de OBA al sinds enige
tijd tussen de 3,7 en 4,1 miljoen per jaar bedragen en dat ook de universiteitsbibliotheken
nauwelijks in staat zijn te voldoen aan de vraag
naar studieplekken.
Hoe digitaler, hoe socialer zou je kunnen
zeggen. De bibliotheken gaan gouden tijden
tegemoet. yyy
Martin Berendse,
directeur-bestuurder OBA Amsterdam

Van Aalten

Portier
‘Goedenavond, mijnheer. U had een afspraak? U
bent een woordvoerder van die korfbalvereniging? Voor NOS Langs de Lijn? Nee? O. U heeft
een briefje voor mij? Eens zien. Hmm. Oké. Bewapend, zegt u. Tja. Laat eens zien, wat voor een
wapen heeft u… maar… dat is een nepwapen, mijnheer! Om een beetje druk te zetten op de kerels
van de regie zult u grof geschut moeten inzetten.
Wat dacht u van dit modelletje? Dat lijkt er meer
op, niet? Oké. Dan even over uw belangrijke zaken waarvoor u wilt inbreken in de uitzending van
het Achtuurjournaal hè. Het is veel erger dan u
denkt hoor. Bilderberg, Illuminati, New World Order én de drones van Rutte spannen samen. Maar
gelukkig kunnen we samen ten strijde trekken. U
hebt medestanders. Ik roep Jan Slagter even op,
de baas van Omroep MAX. “Jan, met Frits hier
van de balie… er staat hier een mijnheer voor je…
dus neem even die cd-box van Elly en Rikkert
mee… precies ja… als geschenk. En vanaf nu wordt
het allemaal anders, Jan. Zoals het er nu uitziet
kunnen we hier over een maand gewoon overal
weer roken, toch mijnheer?” Zo. Dat was Jan. Die
komt er zo aan. Check. Heb je al gegeten? Heb je
geen honger, je ziet zo bleek? Ik heb hier nog een
portie nasi goreng. Kom, neem een lepel. Beste
toko van Hilversum, hoor. Dan wachten we op
Jan. Ik zet even een muziekje op: wat denk je van
Accordeonklassiekers?’ yyy Thomas van Aalten

opgericht als ‘Openbare Leeszaal en Bibliotheek Amsterdam,’ ziet zichzelf als een basisvoorziening voor alle Amsterdammers en wil
hen een plaats bieden om kennis, cultuur en
informatie op te doen, elkaar te ontmoeten en
te inspireren. Dat begint al in de vroege jeugd
en duurt een heel leven lang. De kinderprogramma’s van de OBA zijn even belangrijk als
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Lunchen met...

Vechten tegen de slaap
Ruben Heijerman noemt zichzelf een typische ADD’er: ‘Chaotisch en voortdurend met
andere dingen bezig.’ Hij droomt ervan muziek- of filmproducent te worden, hoe klein die
kans ook is. Maar dan moet hij om te beginnen maar eens de deadline van zijn opdracht
halen. tekst - Carlijn Schepers / foto’s - Daniël Rommens
Ruben Heijerman (21)
Student media & cultuur (UvA)
Universiteitsbibliotheek, maandag 26 januari 13.00-13.30 uur

M

et zijn hoofd op zijn armen was
hij in slaap gevallen. Toen hij
wakker schrok, bedacht hij dat
het tijd was voor een broodje
en koffie. Gelukkig kon niet iedereen zien dat
zijn studie hem zo slaperig maakte. Hij zat in
een van de hokjes in de UB, waar je rustig en
ongestoord kunt werken. Dat heeft Ruben
Heijerman ook wel nodig. ‘Ik ben een typische
ADD’er: chaotisch en voortdurend met andere
dingen bezig.’ Hij laat lachend een potje medicijnen uit zijn tas zien. ‘Thuis ga ik Facebooken,
bankhangen of Game of Thrones kijken. Hier
word ik gemotiveerd door de werkende mensen om me heen.’
Ruben is bezig met een portfolio-opdracht voor
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zijn studie media & cultuur. ‘Ik moet onderzoek
doen naar een tv-programma. Ik nam Opium,
want er was niet bijster veel keus en ik moest
binnen een week een uitzending bijwonen. Ik

‘Ik ben vaak te lui
om zelf brood te smeren’
kijk naar hoe het programma past binnen het
nieuwe omroepbestel van staatssecretaris Dekker.’ Vorig jaar heeft hij het vak niet gehaald,
dus nu moet hij echt aan de bak. ‘Maar ik loop
enorm achter, dus het zal wel weer nachtwerk
worden. Toch moet ik op een gegeven moment
wel gaan slapen, met mijn beperkte concentra-
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tieboog.’ Dan maar vroeg opstaan. Hoewel dat
ook niet zijn sterkste kant is. ‘Als het echt nodig
is, sta ik weleens om vijf uur ’s ochtends op.
Als ik tenminste uit bed kan komen. Maar dan
dreunt de eerste uren alleen maar door mijn
hoofd: “Ik wil weer naar bed, ik wil weer naar
bed, ik wil weer naar bed”.’
Ook al is de deadline over drie dagen en zit
Ruben behoorlijk in de stress, het wil nog niet
echt vlotten. ‘Het gaat zó traag: ik zit hier al
twee uur en ik heb nog geen zin getypt. Maar
misschien gaat het na dit broodje serranoham
en de koffie weer wat beter.’ Hij geeft toe dat
hij vaak te lui is om zelf brood te smeren en
mee te nemen. ‘En eigenlijk vind ik dat ook
niet zo lekker.’ Dus bezoekt hij vaak de broodjescounter voor zijn lunch.
Ruben komt oorspronkelijk uit Arnhem en
probeerde al twee studies uit voordat hij aan
deze begon. Nu voelt hij zich voor het eerst
op zijn plek. ‘Ik studeer eindelijk met boeien-

de mensen, met wie ik ook na de colleges wil
afspreken. Tv- & cultuurstudies in Utrecht hield
ik maar twee maanden vol. Daarna vier maanden communicatie, multimedia & design aan de
hogeschool in Arnhem. Daar viel het creatieve
aspect me erg tegen. Bovendien kon ik geen grip
krijgen op dat programmeren. Dat is voor mij
echt magie. Hoe doen ze dat toch?’
Naast zijn studie is Ruben veel bezig met muziek.

Van zijn zesde tot zeventiende speelde hij
viool, maar hij moet toegeven dat die nu in een
kist naast zijn bed staat te verstoffen. ‘Op zo’n
jonge leeftijd pak je iets snel op, maar wordt
het ook routine. Dus verloor ik mijn motivatie om te oefenen.’ Maar de ervaring komt
hem wel goed van pas. ‘Ik luister anders naar
muziek en ik kan het goed gebruiken bij de
Crea-workshop elektronische muziekproduc-

Moderat, Shlohmo en Beethoven.’
In een ideale wereld zou hij van muziek of films
produceren zijn beroep maken. ‘Het is mijn
droom, maar hoe klein is die kans? Die werelden moet je echt inrollen.’ Een plan B heeft
Ruben niet, hij ziet wel waar hij terechtkomt.
Nu eerst maar weer terug naar zijn hok om de
opdracht af te maken. En hopen dat hij niet
weer in slaap valt. yyy

‘Ik kreeg geen grip op dat
programmeren’
tie die ik ga doen. Daar leer je mixen zoals een
dj en beats maken. In de vervolgcursus kan je
leren produceren.’
De muziek die hij beluistert vanaf zijn telefoon is een mix van hiphop, experimentele en
elektronische muziek, maar ook klassiek. ‘Mijn
favoriete muzikanten en bands zijn Burial,
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Territoriumdrift
Bezint eer ge begint. Wie zich
van 08:30 tot 23:45 uur in de UB
nestelt zorgt maar beter voor een
goede voorbereiding. Wat dat
precies betekent, dat vullen competente rebellen natuurlijk zelf in.
Maar persoonlijke essentials zijn
voor elke student wel cruciaal. Je
moet er toch niet aan denken dat
je halverwege de dag plotseling
zonder snackworteltjes komt te
zitten. Bovendien is je uitrusting
ook dé manier om in de bieb een
territorium af te bakenen. Jouw
terrein, dat bevindt zich tussen je
Kluwerbundel, bakje eiersalade,
Moleskine-agenda en vitamine
water. Bij dat zakje dropfruitduo’s
begint pas het grondgebied van
de buurman. En waag het niet
een en ander tijdens een korte
sigarettenstop te confisqueren.
Daarbij komt: zoveel dissen,
zoveel ergernissen. Waar de
een zich stoort aan ritselende
kranten, wordt de ander geplaagd
door een Red Bullwalm. En dan
hebben we het nog niet eens
over de tril-kraak-piepshow van
talloze smartphones. Het al dan
niet gelispel en gefluister. En het
voortdurende ge-sshhhttt dat
daar op volgt. Burenruzies in de
bieb: de Rijdende Rechter zou er
een wekelijks item aan kunnen wijden. Toch zorgt de verkaveling in
de bieb uiteindelijk wel voor een
kleurrijk beeld. En wie zelf graag
een dropje kauwt, tolereert ook
wel het getik van z’n buurvrouw.
Zolang ze met haar rotzooi maar
niet voorbij die Kluwer komt. yyy
tekst - Clara van de Wiel / illustratie Lauren Hillebrandt

Folia Magazine

21

Toehoorders
Hoorcollege logica door Jan Jaspars, dinsdag 27 januari,

FoliaWeb

11.00 uur, CWI. tekst en foto’s – Elbert Kauffmann
Aanwezigen 100
Aantal laptops 5
Scrabblewoorden axiomatisering, stipregel,
geldigheidskwestie

‘D

it is het laatste hoorcollege,’ begint
Jan Jaspars zijn verhaal voor een
stampvolle zaal. ‘Ik zal wat stof
herhalen en nog wat bonusmateriaal behandelen.’ Hij staat er ontspannen bij, alsof
er geen honderd man voor hem zitten, maar slechts
een stuk of tien. Jaspars draagt zijn bril op zijn
voorhoofd en daar zal hij ook blijven zitten tijdens
het gehele college.
Iemand die geen idee heeft van de stof die bij het
vak logica hoort, zal het al snel gaan duizelen. De
powerpointslides bevatten voornamelijk ingewikkeld uitziende algoritmes. In vogelvlucht worden
in rood en groen geschreven formules behandeld
die onder elkaar gezet zijn in de vorm van een tak.
Dit alles is nodig om de geldigheid te testen van
een redenering zoals bijvoorbeeld ‘iedereen houdt
van iemand.’
Regelmatig gaat er een vinger omhoog van een student met een vraag. Jaspars heeft altijd een passend
antwoord en illustreert dat door op een krijtbord
extra toelichting te schrijven. Interactie tussen de docent en de rest van de aanwezigen is echter schaars
vergeleken bij de hoeveelheid communicatie tussen
de studenten onderling. Er klinkt constant een geroezemoes dat niet te negeren valt. Op een gegeven
moment wordt dit zo sterk dat Jaspars vraagt of er
iets gaande is. Als het gekwebbel wegzakt, vervolgt
hij rustig zijn verhaal. Op een gegeven moment komt
er een raadsel op het scherm te staan: Jantje zegt
‘Pietje liegt,’ Pietje zegt ‘Marietje liegt,’ Marietje zegt
‘Jantje en Pietje liegen.’ De vraag is wie er liegt en
wie de waarheid spreekt. Jaspars vertelt niet wat
het antwoord is. In plaats daarvan komen er nog een
paar van dit soort hersenkrakers voorbij. Het blijkt
ook het laatste te zijn wat de logicadocent nog wilde
laten zien. Als hij aangeeft dat de tijd erop zit, trakteren de studenten hem op een warm applaus. yyy
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Julia Raaijman
19, bèta-gamma

‘Jaspars is erg gepassioneerd
over logica, wat wel fijn is. Hij
schotelt ons van alles voor, maar
uiteindelijk moet je het zelf gaan
doen. Een hoorcollege logica is
voor mij dan ook niet de juiste
manier om het te leren. Ik probeer het wel te volgen, maar vaak lukt dat niet. Als ik de
stof thuis goed nalees, snap ik het wel. Het is moeilijk,
maar omdat ik het leuk vind ben ik er wel goed in.’

New arrivals
Internationale studenten stroomden naar het USC om hun semester te beginnen. ‘Ze moeten door
veel bureaucratie, maar lopen
weg met een glimlach,’ aldus
UvA-projectleider Jasper Faber.

Laura van Oosterom
22, bèta-gamma

‘Logica is veel werk, maar het is
wel te doen als je er de tijd voor
neemt. Tijdens de hoorcolleges
snap ik het vaak niet, maar ze
helpen wel om de stof daarna in
de werkgroep sneller te begrijpen. Sommige dingen kunnen
heel vaag worden, maar zoals Jaspars het stap voor stap
uitlegt wordt het wel overzichtelijk. Hij is gewoon een
goeie docent.’

Turnen
Studenten-turnwedstrijden doen
het al jaren zonder Amsterdammers. Dat UvA-studentes Sofie
Doorman en Sarina Hoekstra
deelnamen aan het NSK Springen
kwam dus als een hele verrassing.

Max de Raad
19, bèta-gamma

‘Ik vond dit college moeilijk te
volgen. Eerdere colleges kon ik
wel goed bijhouden, maar deze
keer raakte ik de draad kwijt.
Gelukkig kon een studiegenoot
mij wat uitleg geven en toen
begreep ik het grotendeels
wel. Over het algemeen vind ik logica wel goed te doen,
maar het abstracte ervan spreekt me niet erg aan.’

Instellingsplan
De CSR en de COR hebben
ingestemd met het Instellingsplan
2015-2020 van de UvA. De twee
zijn het nog niet helemaal eens
met de concepttekst, ‘maar er zijn
geen breekpunten meer over’.
LEES MEER OP FOLIAWEB.NL
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Dagboek van een biebboek
Een boek lenen van de UB, dat doe je in een handomdraai. Eén druk op de muisknop en het komt
naar een door jou gewenste locatie. Nog geen dag later ligt het boek op je te wachten. Simpel toch?
Maar wist je dat die ene muisklik op de UB-website een serie van maar liefst 32 handelingen in
gang zet? tekst en foto’s - Daniël Rommens

Aanvraag
Bon printen
Naar plank lopen
Kast opendraaien
Boek van plank halen
Naar labelruimte lopen
Boek van kar halen en uitsorteren
op labeltafel
Boek van labeltafel halen en op
labelbureau leggen
Controleren van titel en aanvraag
Controleren status van het boek

D

e dag van een bibliotheekboek begint in de regel op een
boekenplank. Dikke kans dat die
plank ergens in het IWO in Amsterdam-Zuidoost hangt. In dit boekendepot
van de UvA staat meer dan zestig kilometer

aan boeken opgeslagen. Het grootste deel
ervan kun je lenen, gewoon door op de site
van de Universiteitsbibliotheek te zoeken
en te reserveren. Doe je dat, dan treedt er
een hele serie aan handelingen in werking.
De medewerkers van het IWO hebben
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eens op een rijtje gezet wat ze nu eigenlijk
allemaal doen om een boek op de juiste plek
te krijgen. Maar liefst 32 Post-its hangen aan
de muur met allemaal aparte acties, van het
uitprinten van een bon tot het opendraaien
van de archiefkasten.
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A

ls het boek door de medewerker
van de plank gehaald is, die de
status van de aanvraag en de
barcode van het boek checkt,
krijgt het boek een bestelbon en kan het op
transport naar de locatie waar het moet worden opgehaald. In de meeste gevallen is dit de
UB op het Singel. Dat is wanneer Gerrit Voors
in actie komt. Elke dag rijdt Voors drie keer
van het IWO naar verschillende bibliotheken
van de UvA en weer terug. ‘Het is een soort
rondje om de kerk. Daar hou ik van.’ Boeken
vervoeren is iets speciaals, vindt Voors. ‘Ik zou
niet iets anders willen rondrijden dan boeken,
hoor!’ Hij gaat dan ook respectvol om met zijn
goederen. ‘Je kunt er niet mee gaan lopen
gooien en smijten. Alleen als je daar begrip
voor hebt, moet je dit werk gaan doen,’ vindt
Voors. ‘Een boek is belangrijk, hoor!’
Op de route liggen de Pierson Révész
Bibliotheek op het Roeterseiland en de
afdeling Bijzondere Collecties aan de
Oude Turfmarkt, voordat Voors de UB op
de Singel bereikt. Overal waar hij arriveert
verschijnen bibliotheekmedewerkers
met karretjes. Voors wisselt de kratten
uit. Bestellingen eruit en geretourneerde
boeken weer in de auto. ‘Bij de UB heb ik
altijd even tijd nodig om de boel weer te
reorganiseren. Ik zet de kratjes op de juiste
volgorde, zodat ik lekker in de route blijf
zitten,’ aldus Voors.
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Kar naar sorteertafel
Sorteren op locatie
Boek in krat leggen
Krat in kooi zetten
Kooi naar auto brengen
Krat naar de balie brengen
Boek ingeleverd
Boek in krat, krat in auto
Rijden naar IWO
Krat uit auto, boek uit krat
Bindbriefje schrijven
Boek op bindplank
Boeken uitsorteren
Boeken op kar
Bon van plank halen
Boek en bindbriefje op plaats
Bon weggooien
Kar opruimen.
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‘Een boek is belangrijk, hoor!’

G

een enkele andere bibliotheek
ter wereld heeft zo’n vernuftig leensysteem als dat van
de Amsterdamse UB. Online
reserveren kan overal, maar bij de UB op
het Singel krijg je je biebboek aangeboden
in een rood kratje. Als je boek gearriveerd is,
krijg je een e-mail met het nummer van het
kratje waarin het boek te vinden is. Je haalt
het vervolgens op in wat ze bij de UB de Red
Room noemen. ‘Er komen mensen van over

de hele wereld om te kijken naar dit systeem,’
vertelt Marianne Mantel van de UB. ‘We zijn
er erg trots op.’
Op andere locaties, zoals het P.C. Hoofthuis,
wordt je gereserveerde boek nog ouderwets
op een reserveringenplank gelegd. In de
bibliotheek van de geesteswetenschappen
komen veel mensen van andere studies langs
om hun boeken op te halen. ‘Onze bieb is
centraal gelegen, dus het is gemakkelijk voor
mensen om hier spullen af te halen,’ vertelt

teamleider Odile Szomoru. Er wordt ook nog
veel uit de bibliotheek zelf geleend uit de
open collectie. ‘Soms pakken mensen een
boek en leggen het op de verkeerde plek
terug. Zo’n afwijking valt ons vrij snel op,
omdat we dagelijks langs de planken lopen.
Door ervaring weten we vrij goed waar de
boeken horen te staan,’ aldus Szomoru. Niet
alles kan worden geregeld met computers, zo
blijkt. Het bibliotheekwezen bestaat voor een
belangrijk deel nog steeds uit mensenwerk.

Boek uit krat halen
E-mail naar klant sturen
Boek op plank óf in rode krat bij UB
Boek bij klant

Het bibliotheekwezen is nog steeds mensenwerk

B

oeken die niet in het bezit van de
UB zijn, kunnen alsnog door medewerkers en studenten worden
opgevraagd. Ze kunnen dan een
voorstel doen om het boek aan te schaffen.
Marcel Ottenbros van de afdeling acquisitie kijkt dan vervolgens waar het boek zo
voordelig mogelijk kan worden aangeschaft.
Nieuwe boeken komen binnen bij de UB en
worden daar door een team gecatalogiseerd.
‘Bij de meeste boeken gaat dat vrij gemakkelijk en snel, omdat de informatie door

de leverancier wordt aangeleverd,’ vertelt
Ottenbros. ‘Maar soms hebben we boeken
in het Hebreeuws, die moeten door een
specialist worden gecatalogiseerd.’ Vanuit
de UB worden de boeken verdeeld over de
verschillende locaties.
Geleende boeken komen op een gegeven
moment ook weer terug. Via de inmiddels bekende kratjes en chauffeur Gerrit Voors komen de ingeleverde boeken weer terecht op
het IWO. Daar worden ze tegenwoordig niet
meer opgeborgen op titel en categorie, maar
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op hoogte, breedte en dikte van het boek. Zo
kan een boek over diergeneeskunde terecht
komen naast een boek over de Franse revolutie. Alles staat door elkaar, maar daardoor
wordt wel perfect gebruikgemaakt van de
beschikbare ruimte op de boekenplanken van
het depot. Een speciale meettafel, gelinkt aan
een computer, meet de exacte maten van het
boek op en zoekt een plek in het depot op,
waar het boek precies in past. yyy
Bekijk ook het filmpje op Folia Web.
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Oost
West
Bieb
Best
De Universiteitsbibliotheek
is een wereld op zich.
Elke student heeft er zo
zijn of haar eigen rituelen
en ergernissen. ‘Ik neem
me voor er om negen uur
te zijn, maar het wordt
steevast elf uur.’
tekst - Carlijn Schepers / foto’s - Vera
Duivenvoorden en Daniël Rommens
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UB, maandag 26 januari 14.00 uur:
Jakub Vit (33) – master filosofie, UvA
In de bieb af en toe

‘Van mij hoeft het niet
helemaal stil te zijn
in de bieb’
‘Eigenlijk zit ik vaker thuis te studeren, maar
in de bieb zijn de boeken binnen handbereik;
wel zo handig. Bovendien is de UB in de buurt
van de universiteit en andere locaties in het
centrum. Ik zit hier nooit een hele dag, vaak
vier uurtjes of zo.
Ik kom uit Tsjechië en studeer hier voor een
jaar. Wat mij opvalt in vergelijking met mijn
thuisland is dat de bibliotheek hier meer
gericht is op comfort en het doorbrengen
van veel tijd. In Tsjechië draait het vooral om
het lenen van boeken en zijn er niet zo veel
faciliteiten omheen, zoals een kantine en fijne
zitplekken.
Van mij hoeft het niet helemaal stil te zijn in
de bieb, als ik me wil isoleren dan studeer ik
wel thuis. Ik erger me dus ook niet zo snel aan
mijn medebiebgenoten. Ik haal m’n koffie als ik
begin en werk dan vaak aan een stuk door tot
ik het welletjes vind.’
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Tiffany van der Meer (22) – bachelor Griekse
en Latijnse taal en cultuur, UvA
In de bieb drie keer per week

‘Ik blijf de hele dag,
anders vind ik het zonde’
‘Ik woon niet in Amsterdam, maar in Abbekerk
bij mijn ouders. Dus zo’n drie keer in de week
reis ik anderhalf uur hierheen om me écht te
kunnen concentreren. Dan blijf ik de hele dag,
anders vind ik het zonde. Ik probeer me ook
alleen met studeren bezig te houden. Mijn mobiel stop ik altijd in m’n tas, zodat ik niet word
afgeleid door WhatsApp. Soms komt studiegenoot Daan me ophalen voor een pauze, die ik
zelf vaak vergeet.
Vandaag probeer ik ouderwets op papier
te werken, want alle computers waren
bezet. Grappig, ik realiseer me nu dat ik
vaak automatisch op deze plek in de bieb ga
zitten. Ik zit nooit in het stiltegedeelte. Die
doodse stilte bezorgt me juist irritaties en
dan ga ik iedereen bekijken. Ik zit niet altijd in
de UB. Ook in het P.C. Hoofthuis voel ik me
thuis, omdat ik daar al vanaf het begin van de
studie rondloop.’

Kohnstammhuis, woensdag 28 januari 14.00 uur:
Ningbo Il (22) – master Accountancy, UvA
In de bieb vijf volle dagen per week

‘Mijn record is kwart voor
twaalf, toen waren er met mij
nog maar twee anderen’
‘Ik zit vaak in de UB, wel vijf dagen in de week.
Omdat ik uit China kom en alles in een vreemde taal is, moet ik extra hard studeren om het
tempo bij te houden. Soms ben ik hier zelfs
tot heel laat. Mijn record is kwart voor twaalf,
toen waren er met mij nog maar twee anderen.
Eigenlijk wilde ik toen nog blijven, maar de
bieb ging dicht, dus moest ik naar huis.
Het liefst zoek ik een plek in het stiltegedeelte, zodat ik me goed kan concentreren. Ik zit
niet voor niets in de bieb: ik ga juist van de
verleidingen van thuis weg. Daar ga ik alleen
maar muziek luisteren, liedjes zingen of gamen.
Het meest irritant vind ik het als er mensen
discussies gaan zitten voeren hier.
In China zijn de bibliotheken trouwens lang
niet zo kleurrijk. Daar is alles wit en hebben de
tafels allemaal de zelfde vorm. Ook zie je er
veel minder mensen met een laptop.’

Niels van Ringelenstein (33) – lerarenopleiding
horeca en voeding, HvA
In de bieb voor het eerst in 2,5 jaar

‘Ik wil niet steeds
de leraar uithangen’
‘Normaal zit ik in de stilteruimte van het
Kohnstammhuis, de enige plek in dit gebouw
waar het stil is. Ik vind het fijn rust om me
heen te hebben als ik studeer. Er lopen hier
wel beveiligers, maar die letten nauwelijks op
of het wel stil is. Ze zouden mensen best wat
vaker mogen wijzen op hun gedrag. Natuurlijk
zeg ik er zelf ook weleens wat van. Laatst nog
toen wat mensen hun hele weekend aan het
doornemen waren. Maar ik wil niet steeds de
leraar uithangen.
Als ik eenmaal in de bieb zit, houd ik vaak
geen pauzes. Omdat ik dan al m’n spullen
weer moet bijeenrapen en meenemen. En ik
neem liever niet het risico ze te laten liggen.
Eerder zat ik wel vaker in de bieb. Toen ik nog
in Groningen woonde en ver moest reizen om
hier te komen. Nu heb ik in Amsterdam een
goede plek thuis om te studeren en is het niet
meer nodig.’
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Cleo van Toorenburg (23) – pabo, HvA
In de bieb niet zo vaak

‘Als ik even geen zin heb,
surf ik naar de H&M-site’
‘Ik zit vooral in de bieb als ik boeken nodig heb
of opdrachten moet maken. Daarvoor moet ik
vaak samenwerken en hier kun je fijn overleggen. Als ik echt moet studeren, voor een
tentamen bijvoorbeeld, dan zit ik liever thuis.
In de tentamenperiode wil je hier ook echt
niet zijn, want dan zit het propvol.
Ik kom eigenlijk alleen ’s middags, nooit ’s
ochtends of ’s avonds. En vaker nog ga ik in de
stilteruimte zitten om niet te worden afgeleid.
Maar ook daar kijk ik regelmatig op Facebook
of surf ik naar de H&M-site als ik even geen zin
heb om te werken. En tussendoor ga ik vaak
met vriendinnen naar een van de eettentjes in
de Eerste Oosterparkstraat.
Als ik me aan mensen stoor zijn dat of
diegenen die té serieus zijn: van wie je niet
eens mag kuchen, of zij die keihard praten
over dingen die je niet in de bibliotheek hoeft
te bespreken.’
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P.C. Hoofthuis, woensdag 28 januari 15.00 uur:
Melanie Hoogendam (20) – pabo, HvA
In de bieb alleen soms tussen lessen in

Thijs van Eeden (20) – bèta-gamma, UvA
In de bieb gemiddeld eens per week

Fay Cleaver (21) – rechten, UvA
In de bieb fulltime voor de tentamenweek

‘Ik kan me best storen aan
iemand die met een pen
zit te klikken’

‘Ik combineer studeren met
mensen kijken’

‘We zitten hier met z’n tienen:
heel gezellig’

‘Eigenlijk zit ik altijd in de bieb van het Science
Park, daar is het een stuk groter en rustiger.
Maar hier vind ik het gezelliger en het leeft
meer, zo midden in de stad. Science Park is
prachtig, maar wel in the middle of nowhere.
Daar komt ook een ander type studenten.
Ik kom vaak in de bieb met vrienden, als ik het
niet zo druk heb. Dan combineer ik studeren
met mensen kijken. Als ik veel moet doen en
overloop van de stress, sluit ik me liever thuis
op: gordijnen dicht, hoorn van de haak. Als ik
hier zit ga ik vaker koffie drinken; thuis neem ik
eigenlijk nooit pauze.
Ik neem me altijd voor om er om negen uur te
zijn, maar het wordt steevast elf uur. Maar ik
blijf nooit tot laat. Ik werk liever thuis verder.
Irritaties heb ik nauwelijks, ik kan veel hebben. Mocht er toch iemand op mijn zenuwen
werken, dan zet ik gewoon muziek op.’

‘Normaal ben ik amper in de bieb te vinden,
tot de tentamens er weer aankomen. Ik zit
hier nu al een paar aaneengesloten dagen en
ook de komende dagen kom ik. Ik vind de bieb
van het P.C. Hoofthuis een fijne plek. Het is er
rustig en het is maar tien minuten fietsen van
mijn huis.
Sinds het Roeterseiland open is, komen hier
minder mensen. Maar op die locatie zit ik
liever niet; het is daar zo druk. Een vriendin
van me had eens haar spullen op een tafeltje gelegd, ging toen koffie halen en toen ze
terugkwam was haar stoel weggepakt. Zoiets
zou hier nooit gebeuren.
Op het moment zitten we hier met een groep
van tien bekenden. Eerst zat ik er, toen kwam
een vriendin, de volgende dag weer een en
inmiddels zijn we met z’n tienen: heel gezellig. Maar volgende week ben ik hier niet meer
te vinden hoor, dan heb ik er voorlopig even
genoeg van.’ yyy

‘Ik zou nooit speciaal eerder naar de HvA
komen om in de bieb te gaan zitten voor een
college. Dan studeer ik net zo lief thuis. Hoewel ik daar wel sneller afgeleid ben. Wel zit ik
er soms tussen twee lessen in. In mijn eerste
studiejaren had ik meer colleges, dus ook
meer uren ertussen die ik hier dan doorbracht.
Ik denk dat vandaag mijn record is: ik zit hier al
vanaf half negen vanochtend en blijf nog zeker
tot vier uur: dan heb ik een tentamen. Daarna
ga ik naar huis. ’s Avonds kom ik nooit in de
bieb, maar ik weet dat anderen dat wel doen.
Bijvoorbeeld mensen die avondklassen volgen.
Als ik studeer, heb ik wel stilte nodig, maar
vandaag zat de stilteruimte vol. Ik ben net
verplaatst, omdat ik naast een paar pratende
mensen zat. Ook aan kleine dingen zoals
iemand die met een pen zit te klikken, kan ik
me best storen.’
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Passie

Voorlezen
Dimitra Schoonus (25, masterstudent
Neerlandistiek) leest al jaren
wekelijks voor bij gezinnen met een
taalachterstand.
‘Drie jaar geleden wilde ik graag vrijwilligerswerk gaan doen, het liefst met
kinderen. Via een vriendin ontdekte ik de
VoorleesExpress. Na een training kreeg
ik meteen een gezin toegewezen. Ontzettend spannend, vond ik het de eerste keer.
Ik kwam bij een alleenstaande moeder

uit Kameroen, met twee kleine kinderen die
nauwelijks Nederlands spraken. De hele dag
stond de tv aan en in het huis was geen boek
te bekennen. De meisjes konden hun aandacht
er maar moeilijk bij houden. Het boek gebruikten ze om elkaar mee op het hoofd te slaan.
Maar hoe vaker ik er kwam, hoe beter het ging.
Ze kregen er echt plezier in, stonden met hun
neus tegen het glas te wachten tot ik zou komen. Dat vind ik zo fantastisch aan voorlezen.
Je kunt in de twintig weken dat je bij een gezin
komt zo veel bereiken. Kinderen ontwikkelen
echt liefde voor boeken en taal. Ze begrijpen
de woorden steeds beter. En ik neem ze mee
naar de bibliotheek om zelf boeken uit te zoe-
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ken. De ouders zitten er steeds bij, zodat die
het uiteindelijk zelf kunnen overnemen.
Ik wilde zelf vroeger vooral voorgelezen worden om de tijd tot het naar bed gaan te rekken.
Mijn vader verzon dan vragen om mijn broer en
mij beter te laten opletten. Die tactiek gebruik
ik nu zelf ook; hij werkt nog steeds. Verder doe
ik taalspelletjes en leer ik ze liedjes. Inmiddels
ben ik al aan mijn derde gezin toe. Je komt bij
allerlei culturen over de vloer, wat het extra interessant maakt. Bij die eerste familie ga ik nog
steeds weleens eten. Bij mijn huidige gezin heb
ik nog maar vijf uur te gaan, maar ik denk nu al:
daarna wil ik meteen weer!’ yyy tekst - Clara van
de Wiel / foto - Fred van Diem

29

Twice every year, Amsterdam’s
international student population
renews itself. The days of
moving across borders, into
or out of an exciting semester
abroad, are as inevitable as the
changing of the seasons – but
rarely go as smoothly. text - Bob van
Toor / photo - Daniël Rommens

Monday, 10.15, Prins Hendrikkade
Amidst the piles of suitcases, general clutter
and lounging students, Xingfan (26, Urban
planning) has set the common room table
for brunch with her parents. They are visiting
from China for two weeks in Europe before
accompanying her home, she explains. ‘It
would have been convenient to have the room
a bit longer,’ she says, ‘but the rules are strict.’
Cor van de Kasteele, the student residence’s
energetic caretaker comes bustling through.
This is the busiest day of the semester for
him. ‘First, I need to collect the keys to each
room,’ he tells me as he empties the brightred letterbox, the designated collection point.
‘Only after I check the condition of their
rooms are students signed out of the system.’
That is, if they haven’t broken anything: ‘We
get the most imaginative excuses. I’ve had
people claim they found their room in that
state when they arrived: “You mean you
spent a year using a toilet with no seat?” I’ll
ask them.’
‘In cases like that though, we’ll keep their
500 euro deposit,’ says Van de Kasteele.
He recounts how the service team once
found a room on Grote Bickersstraat in
such a state they didn’t dare touch anything.
‘Like a crime scene,’ Van de Kasteele laughs
at the memory. ‘An exchange student had
consistently stubbed his joints out on every
veneer surface of the room. He had also
managed to dislodge the drains, so that the
sink emptied directly onto the floor. I took
him into the room with me and asked whether
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Moving
days
he wanted his deposit back in cash or credit.
Cash, he said nonchalantly. He never got a
cent of course. Luckily, the furniture is all
Ikea; nothing too expensive to replace.’
He admits that it’s unfortunate that the
students’ bags and belongings have to be
outside in the drizzle, as he raps on the first
door in a long series of checks, ‘but for many,
a new residence or mom and dad are waiting.
It’s like a hotel: you have to be out by noon.’
The two girls in the apartment, however,
managed to buy a little more time: they get
until 15.00 so they can move into their new
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student residence as soon as they get the
key. ‘We help find solutions’, he grumbles as
he continues down the hallway. ‘We’re not
completely heartless.’
Wednesday, 10.15, Science Park
Rows of enormous suitcases, shuttle buses
and determined faces from all corners of the
globe wind their way to the Science Park’s
Sports Centre Universum. It could have
been the opening scene of The Lion King if
the suitcases had been just a little bit more
elephantine, the squat reception hall more

Keys to
the city
Karl Lundfall
(24, Artificial Intelligence)
From: Sweden

regal, and the Dutch weather less insistently
drizzly. Whilst, at first sight, it might not charm
a student nearing both the end of their nightlong journey and their energy reserves, the
bi-annual Key Day, run by UvA, HvA, banks,
city and housing offices, is quite the testament
to friendly efficiency.
‘I’m surprised it’s going this smoothly,’ says
Grant (21, history) from the United States. ‘I
think in America it would feel less relaxed.’
After visiting the stands of university officials,

‘I’m living in Fraijlemaborg
and there’s no way I could
pronounce that to a taxi
driver’
residence assistants (wearing garish t-shirts
stating the address of the locations of their
employment), and the municipal services,
he only has the bank desk to visit before a
shuttle bus will finally deliver him and his
bags to his new residence. ‘I’m very happy
about that,’ remarks Italian economics major
Francesca (21) . ‘I’m living in Fraijlemaborg and
there’s no way I could pronounce that to a
taxi driver.’
Project manager Jasper Faber is overlooking
the proceedings with satisfaction. ‘These
students chose to leave the comfort and
security of home for the UvA or HvA. Our
purpose is to try and provide them with as

warm a welcome possible. A soft landing,
we like to call it. The core business of these
students is studying here; they won’t have
to go from desk to desk around the city like
other expats. Our goal is for them to be
led through all the bureaucracy smoothly,
and to leave this room smiling.’ No half
measures were taken to realise this goal,
either: dozens of employees and volunteers
have been involved since 07.00 setting up
things like a special welcome desk at the
airport for the earliest arrivals, and ensuring
that the sports centre has extra printers
and a second wireless network on standby
in case of technical errors. With a coffee
bar, an Amsterdam-themed selfie-stand and
the pumping gym music, the atmosphere is
markedly more charity rummage sale than
Ellis Island.
‘I think I’ll go to the bank by myself, I’ve
done enough queuing for today,’ Maria (21,
communication) from Spain says brightly. ‘I
came in through the wrong door and have
spent the day swimming against the current’,
she laughs. ‘It’s supremely well-organised, but
only if you go with the flow.’ As she walks out,
two girls, settled down with a coffee, prepare
their journey-worn hair for a selfie, possibly to
assure the home front: they’ve arrived. yyy
Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘keys to the city’? Mail bob@folia.nl
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Favourite haunt ‘You’ll always have a good
time at Brouwerij ’t IJ, accompanied by cheap
and delicious beers. Be sure to arrive early
though, as the place closes at 20.00. It can
be crowded too, so be prepared to squeeze
in next to the locals in order to fit in, both
figuratively and literally.’
Space to think ‘I’ve found that my
favourite place to study is the library at
the Rijksmuseum. Hidden deep inside the
museum, you’ll find a library space where you
can bring a heap of homework and get it over
with. It’s a beautiful and inspirational spot to
prepare for your next exam, too.’
Great outdoors ‘Amsterdamse Bos is the
perfect place to bike, watch the seasons
change and get a good dose of fresh air.’
Hidden treasure ‘Check out the exotic kinds
of hummus, extremely cheap vegetables and
great variety of cheese at Ten Katemarkt,
across from the Kinkerstraat in the western
part of town.’
Feels like home ‘As a Swede, I really
like Scandinavian Embassy in De Pijp.
Admittedly, this is not really common cuisine.
It’s my fall back though when I’m looking
for an alternative to a cheap Ikea meal. The
food here is brilliant, its interior cosy and its
personnel really chatty.’
Late nights ‘OT301 is a great place for
seeing weird things and meeting strange
people, and sometimes it makes you realise
that you’re no more normal yourself! It plays a
variety of music and has an incredibly relaxed
atmosphere, both for sipping a Club-Mate as
well as dancing like there’s no tomorrow.’
Best bite ‘Juice & Salad on the Vijzelstraat
offers a sound alternative to the Dutch fare
of fried non-foods. The mixture of stuff they
throw into their salads are totally novel and
also customizable if you want to create your
own salad from scratch.’

31

(advertenties)

VoorleesExpress
MELD JE AAN ALS VRIJWILLIGER!

www.dier.nu
MEER INFORMATIE?
VOORLEESEXPRESS.NL |020 3059276
AMSTERDAM@VOORLEESEXPRESS.NL

De VoorleesExpress leest voor aan kinderen met een
taalachterstand om hun taalontwikkeling te stimuleren en hun leesplezier te vergroten. Wordt voorlezer
en lees 10 of 20 weken wekelijks voor bij een gezin
thuis. Een leuke manier om elkaar te leren kennen!
Copyright © Platform VoorleesExpress, mei 2012

FLOOR AGENDA

debat- en activiteitencentrum | KOHnStammHuiS, WibautStraat 2-4 | WWW.Hva.nl/flOOr
AmsterdAm smArt City PArtner event leerlingen, effecten van didactische en peda10 februari, 15:00-21:00 uur, FLOOR-tribunes
gogische aanpak of de schoolorganisatie.
SMART STORIES - THE FUTURE STARTS TODAY OnderzoeksTV is een co-productie van HvA
Media & Creatieve Industrie in het bijzonder
Programma met presentaties o.l.v. Yoeri van
de opleiding Communicatie & Multimedia
Alteren met onder meer stadsfilosoof Kees
Jansen en wethouder Kajsa Ollongren. Verder Design Amsterdam en HvA Onderwijs en Opdiverse workshops en netwerkborrel. Info en voeding van de Hogeschool van Amsterdam.
aanmelden: www.amsterdamsmartcity.com
let op: verzet naar 19 februari!
de visiefAbriek PrOgrAmmeert:
OnderzOekstv: Live teLevisiede duurzAme student
tALkshOw Over OnderzOek in
19 februari, 19:00-21:00 uur, FLOOR-tribunes
het Onderwijs
19 februari, 12:30-15:00 uur, Kohnstammzaal
Thema-avond van gastprogrammeur De Visiefabriek over bewust en toch betaalbaar leven.
Kom ook naar de live TV Talkshow van
Kunnen studenten zich wel een duurzame
OnderzoeksTV! Onderzoek door docenten,
manier van leven veroorloven of loopt het al
daar worden de leerlingen beter van?! Docenten onderzoeken hun eigen lespraktijk op snel in de papieren? Tips, tricks en verhalen
school. Dat kan van alles zijn: leerprocessen van van (ervarings)deskundigen!

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR

Benmiloud

Promoties
DONDERDAG 05/02
10.00 uur: Abbas Mohtashami – Natuurkunde

Characterization of Single Emitters and Nano-Antennas. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Yoshiko Shimazu – Scheikunde

Chemical and Optical Aspects of Appearance
Changes in Oil Paintings from the 19th and Early 20th
Century. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Thijs Booiman – Geneeskunde

Host Factors in HIV-1 Replication: The Good, the Bad
and the Ugly. (Agnietenkapel)

VRIJDAG 06/02
10.00 uur: Nienke Ruijs – Onderwijseconomie
Empirical Studies in the Economics of Education.
(Agnietenkapel)

11.00 uur: Richard Flecknoe – Geschiedenis

Scènes uit een huwelijk. Het leven Béatrix de Cusance
(1614-1663). (Aula)

12.00 uur: Özüm Saygi – Psychologie

Bottom-Up Influences in Representative Negotiations:
How Representatives Affect Intra-Inter Group Relations. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Denise Duijster – Tandheelkunde
Family matters. The role of parental and familyrelated psychosocial factors in childhood dental
caries. (Aula)

14.00 uur: Pauline van der Burg – Geneeskunde
Electrical Impedance Tomography: Effect of Clinical
Interventions on (Regional) Lung Volume in Preterm
Infants. (Agnietenkapel)

DINSDAG 10/02
12.00 uur: Shuangjie Zhang – Geneeskunde

The Clinical Impact of Immunodeficiency and Viraemia in the Era of Combined Antiretroviral Therapy for
HIV-1 Infection. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Annemarie van Oosten –
Communicatiewetenschap

Putting Things in Perspective. Young People’s Susceptibility to the Effects of Sexual Media Content.
(Agnietenkapel).

Oraties
DONDERDAG 05/02
16.00 uur: Rob Schotsman – Rechtsgeleerdheid
Spelers in transitie. (Aula)

VRIJDAG 06/02
16.00 uur: Hugo van der Velden –
Kunstgeschiedenis

Bruegels grauw. Het beeld als historische bron. (Aula)
Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

NR.16

Hora est
Annemarie van Oosten
Communicatiewetenschap

10 februari 2015, 14.00 uur, Agnietenkapel

‘Sexy selfies beïnvloeden
stereotypen niet’
Bevinding ‘Ik heb in
mijn onderzoek gekeken
naar de invloed van
seksuele media-inhoud
op jongeren. Ik koos dit
onderwerp naar aanleiding van de zorgen die
werden geuit over dat ze hierdoor bepaalde
ideeën zouden krijgen over seks, zoals dat
casual seks normaal is of dat vrouwen als
object mogen worden gezien. Dat wilde ik
nuanceren. Ik ontdekte dat er verschillen
in beïnvloeding bestaan tussen jongens en
meisjes, maar ook tussen jongens of meisjes
onderling. Dit heeft te maken met de hypergender orientation: bijvoorbeeld hoe macho
een jongen is of hoe vrouwelijk en sexy een
meisje is, of denkt te moeten zijn. Daarnaast
heb ik gekeken naar de invloed van sexy
selfies die jongeren online plaatsen. Hiervan
blijkt dat deze foto’s de stereotiepe opvattingen die jongeren hebben over seks niet
beïnvloeden, maar wel het idee dat seks
belangrijk is versterken.’
Leuk ‘Ik vond het leuk hoe mijn onderzoek
soms een andere wending nam en dat ik op
nieuwe ideeën kwam door de tussentijdse
resultaten. Mijn interesse werd steeds breder en het verbaasde me hoe veel er nog te
onderzoeken valt.’
Moeilijk ‘Soms bleek achteraf dat bepaalde
verwachtingen niet uitkwamen en dat ik
veel moeite voor niets had gedaan. Maar
dat hoort bij het doen van promotieonderzoek. Daardoor stond ik wel weer open voor
nieuwe interessante ontwikkelingen.’ yyy
Carlijn Schepers

Folia
FoliaMagazine
Magazine

Polyverliefd
Zondagochtend in de jurk van zaterdagavond,
en een beetje in de war. We houden een spoedoverleg zoals eigenlijk iedereen regelmatig kan
gebruiken; in gezelschap van vriendinnen, sloom
op de bank, met koffie en croissants proberend
te komen tot het oplossen van problemen –
en elkaar anders in ieder geval ontzettend te
begrijpen. Een prima pleister voor alles wat pijn
doet, van katers en negatieve banksaldo’s tot het
onderwerp van vandaag: polyamorie. Een trend
waar we niet meer omheen kunnen. Voorlopig is
er nog niemand gekwetst, maar vooral heel erg in
de war over wat een nieuwe doch steeds hardnekkiger datestijl lijkt te zijn in de liefdeslevens
van gedesillusioneerde twintigers... die allemaal
weleens keihard gefaald hebben in monogamie
door de leugen van ‘die ene’ ware. Wij hebben
weinig ervaring, al kun je nu nauwelijks een blad
of timeline openen zonder geconfronteerd te
worden met gejubel over polyamorie. En dat is
dus meer dan een sjiek woord voor doen waar je
zin in hebt – afhankelijk van aan wie je het vraagt
natuurlijk, want ‘er goed over praten’ is nogal
essentieel bij dit mogelijke droomalternatief voor
opgelegde kaders en leugens om bestwil. Het lijkt
logisch. Eén vriendin heeft na jarenlange drama’s
met scharrels voor het eerst een stabiele relatie...
met haar ex en diens nieuwe vriendin. De ander
wil bij haar vriend blijven maar ook nog bij iemand
anders. En ik, juist nogal monoverliefd op iemand
met wie ik al lang heb afgesproken eerlijk te zijn,
dus waarom zouden we nog meer willen?
Monogamie lijkt achterhaald, concluderen we.
Vooral omdat, als je toch monogaam wil zijn, dat
vanzelf wel gebeurt. Maar polygamie mag alleen
een reden zijn om beter met elkaar te communiceren, en niet minder. Rondneuken zonder te investeren onder het mom van liefde heeft immers
niets met polyamorie te maken, maar is vooral
heel erg polyverwaand. yyy Hadjar Benmiloud
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ASF Audities

AvS Prijsvraag

Het Amsterdams Studenten Festival (ASF) zoekt
studenten met talent die tijdens dit culturele festival
willen laten zien wat ze kunnen. Dit jaar zijn de categorieën podiumkunst, muziek en beeldende kunst.
Het thema is ‘Leef je in, leef je uit’. Aanmelden voor
de audities kan tot 26 februari via
amsterdamsstudentenfestival.nl. Deze zullen gehouden worden tussen
23 februari en 13 maart. Het ASF is in Crea op 16 en 17 april.

De gemeente Amsterdam en Academie van de Stad
hebben een prijsvraag bedacht waarbij studenten
Amsterdammers moeten enthousiasmeren voor de
krimpgemeentes Delfzijl, Sluis en Heerlen. Amsterdam heeft een stedenband met deze kleine steden
die al jaren kampen met leegloop. Aan studenten
wordt nu gevraagd een pakkende campagne te bedenken om te laten
zien dat het in deze steden aantrekkelijk wonen, werken en recreëren
is. Het beste voorstel wint 1000 euro, te besteden aan een opleiding
naar keuze. Meer info op academievandestad.nl

DMCI App

DG Rijvaardigheid

Zes tweedejaarsstudenten van de HvA-opleiding
HBO-ICT hebben met open data van de gemeente
Amsterdam een applicatie gebouwd waarmee je restaurants kunt vinden. De app en website dinr-app.nl
biedt een overzicht van een groot aantal restaurants
in de stad. Gebruikers kunnen van tevoren een route
samenstellen en na afloop reviews achterlaten. Elke dag worden de
nieuwste data geladen en gefilterd op kwaliteit. De studenten hebben
alle data omgezet en zo geprogrammeerd dat er een leesbare beschrijving staat voor de gebruiker.

Dit voorjaar start HvA-promovendus Joost van den
Dool een deelstudie naar de effecten van Cervicale
Dystonie (CD) op de rijvaardigheid. De aandoening
CD wordt gekenmerkt door onwillekeurige bewegingen in de nekspieren. De studie is onderdeel van
het promotieonderzoek van Van den Dool, die werkt
aan een landelijk fysio- en oefentherapeutisch behandelplan voor
CD. Voor deze studie wordt gebruikgemaakt van een autosimulator
van het UMCG in Groningen, waar zo’n tien mensen met CD zullen
worden geobserveerd.

HvA Make IT Work

USC Body & Mind

Een aantal IT-bedrijven, de gemeente Amsterdam, de
HvA en Randstad Uitzendbureau gaan samenwerken
om circa tweehonderd werkloze hoogopgeleiden
om te scholen voor een carrière in de IT. Het project
Make IT Work maakt deel uit van regioplan Werk maken van Talent, dat tot doel heeft mensen aan banen
binnen kansrijke sectoren te helpen. Make IT Work biedt geïnteresseerde hbo’ers en academici een opleidingstraject van een half tot twee
jaar dat bestaat uit verschillende IT-modules op de HvA, UvA en VU,
gevolgd door masterclasses bij IT-bedrijven.

Het Universitair Sportcentrum (USC) heeft een
nieuwe vestiging geopend. Bij USC Body & Mind
ligt de focus op yoga, mindfulness en meditatie. Tot
7 februari kun je er nog gratis deelnemen aan een
speciaal instuifprogramma (te vinden op de website
van het USC). Op vrijdag 6 februari wordt de locatie
officieel geopend door Fatima Elatik. Vanaf 16.00 uur ben je dan welkom voor een non-alcoholische borrel. De nieuwe USC-vestiging zit op
de Amstelcampus, aan de Tweede Boerhaavestraat 47.

DEM Participatie

CMR Centraal Stembureau

Op donderdag 5 februari vindt de kick-off plaats van
het nieuwe project ‘Aan de slag met participatie’ van
het lectoraat Human Resource Management. In dit
project gaat het lectoraat in gesprek met bewoners en
bedrijven over de bijdrage die ze kunnen leveren aan
de economische en maatschappelijke participatie van
bewoners in Amsterdam Nieuw-West. Het project staat onder leiding van
Martha Meerman. De kick-off is vanaf 14.00 uur in het stadsdeelkantoor
Nieuw-West op Plein ‘40-’45. Aanmelden kan via a.m.de.zeeuw@hva.nl.

Het Centraal Stembureau (CSB) organiseert de
verkiezingen van de centrale medezeggenschapsraad en de deelraden. Zij zoeken een HvA-student
om hun team te versterken. Taken zullen bestaan
uit externe communicatie over de verkiezingen en
zorg dragen voor een ordentelijk verloop van de
verkiezingen. Het gaat om een dagdeel per week en je krijgt er een
vergoeding voor. Nadere informatie bij Pieter Claeys, Secretaris CMR,
via p.claeys@hva.nl.
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CvB Secretaris

FGw Cedla

Geke van Velzen, secretaris van de HvA, is benoemd
tot secretaris van de UvA. Zij zal beide functies
combineren, zodat naast één College van Bestuur
beide instellingen ook één secretaris hebben. Geke
van Velzen volgt in haar functie als universiteitssecretaris Mieke Zaanen op, die is vertrokken naar de
KNAW. Geke van Velzen (1977) is sinds de zomer van 2012 secretaris
van de HvA. Daarvoor was ze voor de PvdA lid van de Amsterdamse gemeenteraad en werkte ze als consultant bij Berenschot. Ze studeerde
geschiedenis en sociologie aan de UvA.

Het Centrum voor Studie en Documentatie van
Latijns-Amerika (Cedla) is officieel onderdeel geworden van de UvA en overgeheveld naar de FGw. De
bevestiging door het CvB van de overgang van het
– tot nu toe landelijk gefinancierde – instituut, moet
nog komen, maar dat is volgens Cedla-directeur Michiel Baud geen probleem. Naar verwachting zal de bibliotheek van het
Cedla, gevestigd aan de Roetersstraat, onderdeel worden van de UB.
Overeengekomen is volgens Baud dat het Cedla buiten de op handen
zijnde reorganisatie van de FGw blijft.

FNWI Ontdekking

Studenten Kerkdienst

Een internationaal team van wetenschappers, onder
wie hoofddocent hoge energie-astrofysica Jacco
Vink, heeft met behulp van vijf in Namibië opgestelde telescopen drie bijzondere objecten ontdekt in
een van de buursterrenstelsels van de Melkweg. Ze
vonden in de Grote Magelhaense Wolk een superbubbel, een pulsarwindnevel en de restanten van een supernova. Het
team heeft het onderzoek en de ontdekking inmiddels gepubliceerd in
Science. De Grote Magelhaense Wolk is een onregelmatig sterrenstelsel dat zichtbaar is vanaf het zuidelijk halfrond.

Op 22 februari begint de Studentenkerk Amsterdam,
met klassieke muziek, stilte en een goed verhaal van
studentenpredikant Jessa van der Vaart. Een uur om
tot rust te komen en geïnspireerd te raken, zegt ze
zelf. Elke dienst heeft een ander thema, geïnspireerd
op de gesprekken die Van der Vaart als studentenpredikant voert met studenten. Conservatoriumstudenten spelen een
bestaand stuk of improviseren bij het thema van de maand. Locatie:
Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Elke laatste zondagmiddag van de
maand, met borrel na afloop. Zie studentenkerkamsterdam.nl.

FGw Biografie

AMC 150 jaar

Muziekpublicist en musicoloog Thea Derks geeft
op 19 februari een lezing over haar vorig jaar
verschenen biografie van de componist Reinbert
de Leeuw. In Reinbert de Leeuw. Mens of melodie
beschrijft ze zijn leven en zijn muziek. De biografie
kreeg lovende kritieken, maar Reinbert de Leeuw
zelf was woest, want er zou van alles aan de biografie mankeren.
Locatie: Universiteitstheater, Nieuwe Doelenstraat, aanvang: 15.30
uur. Gratis toegang.

Astronaut André Kuipers heeft het startsein gegeven
voor de viering van het 150-jarig bestaan van het
Emma Kinderziekenhuis. Hij las jonge patiënten het
verhaal ‘André op reis naar planeet Emma’ voor. Op
hetzelfde moment klommen drie alpinisten in Spidermanpak langs de gevel van het gebouw omhoog. Op
het dak van het ziekenhuis onthulden zij het logo van Emma 150 jaar. De
verjaardag wordt aangegrepen om een toonaangevende intensive care
neonatologie te realiseren.

FGw Subsidie

UvA Amsterdamlezingen

De provincie Noord-Holland heeft aan de UvA een
subsidie van 253.000 euro toegekend voor de renovatie van een pand op het BG-terrein. Hier wordt de
Binnenstadcampus gerealiseerd. Het gaat om een
subsidie voor de reeds in gang gezette renovatie van
BG-2, waar in de toekomst de opleidingen kunstgeschiedenis en algemene cultuurwetenschappen zullen worden ondergebracht. Twee jaar geleden vroeg de UvA de subsidie zelf aan. Het
bedrag komt uit een speciale provinciale subsidiepot voor de instandhouding van rijksmonumenten zonder woonfunctie.

Wat betekent de groeiende intelligentie van steden
voor ons stedenpatroon? Wat doe je aan gameverslaving? Hoe omvangrijk is het probleem van obesitas
in Amsterdam? Wordt de band tussen steden en hun
universiteiten inniger? Dit is slechts een greep uit de
vragen die aan de orde komen bij de nieuwe reeks
Amsterdamlezingen. Hoogleraren vertellen over hun vakgebied en over
de rol die de stad daarin speelt. Er zijn Amsterdamlezingen op maandag
9 en 16 februari en 2, 9 en 16 maart (20.00 uur) bij Crea. Gratis toegang,
wel aanmelden via uva.nl/amsterdamlezingen.
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Op de
tong
Bar Brå
Jan Pieter Heijestraat 137

E

r was een tijd dat ‘huiskamercafé’
stond voor de ietwat belegen plek
waar je met moeders op zondagmiddag chocomel moest drinken. Das
war einmal. Inmiddels is het de Supperclub van
de jaren tien. Beter nog, want in het huiskamercafé kun je zowel overdag je kwijnende zzppraktijk uitbouwen als met gin-tonics avonds
de schijn van succes uitstralen. Nieuwste
aanwinst in Amsterdam-West is Bar Brå in de
Jan Pieter Heijestraat.
Er is geen vaste chef, waardoor de drie avonden
(woensdag tot en met vrijdag) dat Bar Brå
eten serveert door wisselende koks worden
verzorgd. Vanavond staan de dames van cateringbedrijfje Cousine in de keuken, die zich naar
eigen zeggen lieten inspireren door een reis
naar Sicilië.
Voor de door keuzestress geplaagde millennial is hun vaste driegangenmenu voor de zeer
schappelijke prijs van 15 euro natuurlijk sowieso
een zegen. Dat ze hun gerechten steeds zelf

foto – Daniël Rommens

komen toelichten is het charmante aan het
concept, en een en ander blijkt ook erg goed op
elkaar afgestemd.
Als binnenkomer krijgen we een huisgemaakte
focaccia met sinaasappel en rozemarijn. Ook
in het voorgerecht, burrata met een kruidensalade en kaki-chutney, combineren de zoete en
zoute smaken verrassend goed. De pompoenpenne met salie en parmezaan is simpel, maar
heeft door de rode peper en hazelnoten voldoende pit. Als afsluiter nadert de in koffiekop-

jes geserveerde wittechocoladeganache met
framboos en cantucci perfectie. De toekomstige Bråbezoeker mag hopen dat hij de Cousinekokkinnen ook treft. yyy Clara van de Wiel
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie en
vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270 woorden,
kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie (met prijzen) naar redactie@folia.nl en de
originele bon naar Folia, Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

Bar Brå

Burrata

Cousine

Bar Brå (‘goed’ in het
Noors) werd in oktober
geopend door voormalig decorbouwer
Marjolein Brouwer. Drie
avonden in de week kun
je er eten, maar de rest
van de tijd ben je er ook welkom voor koffie,
broodjes of bier. Daarnaast komen er binnenkort filmavonden en gaat in de weekend
de geluidsknop omhoog zodat er zowaar
gedanst kan worden.

Burrata betekent
‘boterachtig’ en is een
Italiaanse verse kaas.
Waar de buitenkant
bestaat uit mozzarella,
is de binnenkant een
combinatie van mozzarella en room, waardoor de kaas romig en
zacht is. Burrata wordt gemaakt van rauwe
buffel- of koeienmelk en is een typisch
product uit de zuidelijke Italiaanse provincie Puglia. Oorspronkelijk was het vooral
een manier om de restjes mozzarella op te
maken, tegenwoordig is het juist in opkomst
als delicatesse.

De twee aan de UvAstuderende nichtjes
Vera Ramuz en Jessie
van der Linden woonden en kookten al enige
tijd samen toen ze in
2010 besloten cateringbedrijf Cousine op te richten. In 2011
interviewde Folia ze over hun kookpassie.
‘Schalen en wijn op tafel en dan praten en
peuzelen. Dat is toch het mooiste wat er is?’
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Brief
Je suis
Charlie
Enkele weken geleden stond ik op de Dam
om mijn steun te betuigen aan het vrije woord
en om mijn afschuw uit te spreken over de
executie van twaalf vrijdenkers van Charlie
Hebdo. Achter mij op dezelfde Dam stond mijn
werkgever, vertegenwoordigd in de personen
van voorzitter Louise Gunning en rector Huib
de Jong. Dat deed mij goed. Hun aanwezigheid
was voor mij een signaal. Ik blijk te werken bij
een organisatie die midden in de samenleving
staat en zich uit durft te spreken in het publieke debat. Het College van Bestuur bleek
echter meer lef en betrokkenheid te hebben
dan het onafhankelijke en rebelse Folia. Daar
is het al weken stil.
De aanslag op de redactie van Charlie Hebdo
en de antisemitische moorden in een supermarkt bleken voor mijn studenten voldoende
gespreksstof met zich mee te brengen. Mijn
taboevrije lokaal is een samenleving op enkele
vierkante meters. Alles wat ik ’s avonds in
kranten of op Facebook lees, heb ik overdag
al in mijn lokaal gehoord. ‘Vrijheid is niet voor
iedereen’. ‘Kwetsen hoort erbij’. ‘ Wie Mohammed beledigt, verdient de dood’. ‘Moslims mogen minder zeggen dan niet-moslims’. ‘Overal
waar moslims zijn is ellende’. ‘Dit is niet de
echte islam’. ‘De zionisten zitten erachter’. ‘Europa hanteert een dubbele moraal’. Ik heb ze
allemaal gehoord in mijn lokaal. Veel studenten zijn ook stil. Uit angst, of uit desinteresse.
Wat opvalt in standpunten van studenten en
ook niet-studenten over de gebeurtenissen in
Parijs en de nasleep daarvan, is de verharding
van het eigen gelijk. De angsthazen worden
banger, de xenofoben worden radicaler,
de gelovigen dogmatischer, de humanisten
analytischer en de lafhartigen tactischer. Om
angst, dogma’s, gedraai, geschreeuw en stilte
te begrijpen moet je met elkaar in gesprek.

Stage
Hoe beproefd de methode ook is. En daar
ligt een schone taak voor de UvA en de HvA
en spreekbuis Folia Magazine. Een dialoog
voeren moet je leren. Om je te verdiepen in
jezelf en de ander heb je kennis nodig.
Hoe kan je spreken over Charlie Hebdo zonder te weten wat de rol van de Verlichting is
in Europa? Hoe kan je hechten aan vrijheid
als je niet weet wat liberalisme inhoudt? Hoe
kan je mensen wegzetten als zionisten als je
niet weet wat Theodor Herzl schreef? Hoe
kan je de multiculturele samenleving ter discussie stellen zonder kennis te hebben van
Europees kolonialisme en imperialisme? Hoe
kan je een uitleg geven van de Koran zonder
te weten wat de functie van tafsir is? Hoe
kan je politiek bedrijven zonder te weten
wie Montesquieu was? Hoe kan je je mengen
in een publiek debat zonder te weten wat
ars retorica is? Hoe kan je een dialoog voeren zonder te weten wat de waarde van een
dialoog is?
Folia, neem het voortouw. Vul de pagina’s
met bagage voor een goed gesprek. De UvA
en de HvA zijn centra van kennis, waar experts geestelijke munitie leveren aan burgers
van nu en van de toekomst: kennis. yyy
Jacob Eikelboom
Docent bij het Domein Maatschappij & Recht. HvA
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Naam Tijl van den Bos (27)
Studie Researchmaster Brain & Cognitive Sciences
(track Cognitive Neuroscience)
Stage UvA Onderzoekscentrum Plasticiteit
Verdiensten ‘Niets over gehoord.’
Sterren J J J J J
‘Alle PhD-studenten en onderzoekers aan de
UvA willen graag stagiairs hebben bij hun onderzoek. Het was heel makkelijk om een leuke
plek te vinden, want de UvA heeft een grote
database met stageplekken voor researchmasterstudenten. Een medestudent had me
aangeraden om wel eerst te checken of ik een
goede klik had met mijn stagebegeleider, dus
voordat ik besloot om deze stage te doen heb
ik een persoonlijke afspraak gemaakt om kennis te maken. Als je die klik niet hebt, kun je
beter een andere plek zoeken.
Ik doe op mijn stage een eigen onderzoek naar
het werkgeheugen en aandacht. Daarbij maak
ik gebruik van EEG om signalen van de hersenen te analyseren. Ik heb veel vrijheid bij het
doen van dit onderzoek, wat ik erg fijn vind.
Ik ben een beetje een nerd: ik hou enorm van
het doen van dat soort signaalanalyses.
Het plaatsen van het hoofddeksel en de 65
elektroden is wel een rotklus. Per proefpersoon ben je gemiddeld een uur bezig met
het goed plaatsen van de materialen en het
schoonmaken achteraf. De tests zelf duren
twee uur en in die tijd moet ik goed opletten
dat de data die ik binnenkrijg van goede kwaliteit is. Als een proefpersoon met zijn tanden
knarst slaat de EEG enorm uit en dan heb ik
niets aan de data. Ik kan dus niet even tussendoor een boekje lezen, want ik moet blijven
opletten wat er gebeurt.’ yyy Daniël Rommens
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Overigens

Uit CBS-onderzoek naar 33 landen bleek dat het Koreaanse
onderwijssysteem, waar middelbare scholieren weinig lesuren
hebben en veel bijlessen nemen, een stuk efficiënter is dan het
Nederlandse systeem.

Ook in Nederland moeten middelbare
scholen het aantal lesuren verminderen
en meer inzetten op efficiëntere
onderwijsvormen zoals bijles

Ed van den Heuvel
Emeritus hoogleraar sterrenkunde
‘Niet mee eens. In de eerste plaats is het
aantal lesuren per week in Nederland
helemaal niet zo hoog. Rekent men met drie
maanden vakantie per jaar (twee maanden in
de zomer plus een maand gespreid), dan zijn
er 970 lesuren in 39 weken, dus 24 uur per
week. Dat is veel minder dan de 33 uur per
week die we eind jaren vijftig hadden, toen
ook de zaterdag nog een schooldag was, en
die niemand als zwaar ervoer. Voorts kosten
bijlessen veel geld, en ik meen dat je dat de
ouders niet mag aandoen. Wel kan er wellicht
efficiënter gewerkt worden, door leerlingen
zo veel mogelijk tot zelfwerkzaamheid aan te
zetten. Een hogere efficiëntie kan naar mijn
mening vooral bereikt worden door het aantal
uren dat een leraar in Nederland per week les
moet geven – minstens 26 voor een volledige
baan – drastisch te verminderen, en in lijn te
brengen met wat in ons omringende landen
gebruikelijk is: ongeveer 20 uur per week.
De leraar heeft dan meer tijd om de lessen
goed voor te bereiden en zich regelmatig bij
te scholen, en is niet meer zo overbelast als
thans veelal het geval is.’
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Jean Tillie
Hoogleraar electorale politiek en HvAvoorzitter Domein Maatschappij & Recht
‘Oneens. Ik vind het aantal lesuren niet zo’n
probleem. Middelbare school gaat niet alleen
om efficiëntie, maar ook om vrienden maken.
Rondhangen op het schoolplein in een tussenuur is voor het onderwijs misschien niet
efficiënt, maar voor het sociale contact wel.
Dat Korea met al die bijlessen zo goed scoort,
is niet verwonderlijk. Leerlingen hebben
duidelijk profijt van bijles dankzij de individuele aandacht, maar het kost veel geld en als
de school goed is zou het eigenlijk niet nodig
moeten zijn. De suggestie dat scholieren in
Nederland minder gemotiveerd zijn dan in
andere landen, zou ik niet zomaar beamen. Ik
durf te wedden dat iedereen op de middelbare school een favoriete docent had, die motivatie kon genereren. Het is daarom goed om
docenten zo veel mogelijk de ruimte te geven
hun lessen zelf in te richten, en niet te veel
vast te houden aan een bepaald stramien. De
enige fundamentele verandering waar ik voor
pleit is dat middelbare scholen later moeten
beginnen. Onderzoek heeft aangetoond wat ik
zelf op school ook altijd merkte: half negen is
veel te vroeg voor het puberlichaam.’
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Marco Snoek
Lector leren & innoveren
‘Oneens. Aan de stelling liggen namelijk twee
discutabele definities ten grondslag. Een
lesuur is in steeds meer scholen een achterhaald begrip. Scholen hanteren steeds vaker
gevarieerde onderwijsvormen waarbij ze
individueel en groepswerk afwisselen, zowel
binnen als buiten de school, docentgestuurd
en zelfgestuurd. Daar past het klassieke begrip lesuur niet meer bij. Scholen voelen zich
dan ook door de definitie van lesuur zoals
de Inspectie die hanteert niet erkend in de
onderwijsinnovatie die zij in gang gezet hebben. Het zou zinniger zijn om te focussen op
leeruren in plaats van lesuren. Ten tweede is
het de vraag wat we verstaan onder opbrengsten. Het CBS heeft scores op wiskunde
als criterium gekozen. Daarmee versmal je
de opbrengst van onderwijs tot cognitieve
leeropbrengsten en is er geen oog meer voor
zaken als persoonsvorming en burgerschapsvorming. Contacttijd tussen leerlingen en
docenten levert als het goed is ook daar een
grote bijdrage aan. Ik ben nieuwsgierig of er
op die opbrengstterreinen ook een correlatie
is met de hoeveelheid contacttijd in verschillende landen.’ yyy Yannick Fritschy
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Colofon

Eigen baas

Naam Coco Plooijer
Leeftijd 25
Studie Bachelor sociale geografie & planologie
Afgestudeerd op Toekomstperspectieven van jongeren in
Chavas, Roemenië
Werkt sinds 2013 als freelance fotograaf/filmmaker, sinds
2014 als eigenaar van B&B No.14 en doet een traineeship
bij Foam Lab
Salaris gemiddeld € 1800,- per maand

‘M

ijn opleiding sluit niet echt aan op wat
ik nu doe, maar ik heb dan ook nooit
geprobeerd om een baan te vinden
met mijn diploma. Ik ben meteen na
mijn afstuderen in 2013 voor mezelf begonnen.
Het fotografiewerk dat ik doe is vooral het maken van
portretten of fotograferen tijdens een evenement.
Fotografie is niet mijn voornaamste focus, dat is films
maken. Als filmmaker werk ik nu op freelancebasis voor
bijvoorbeeld ondernemers die zichzelf willen promoten,
maar uiteindelijk wil ik mijn eigen korte films gaan maken.
Ik heb me daarom ingeschreven voor een leertraject bij
The One Vision Party.
Tijdens mijn studie was ik ook al actief bezig met film.

Samen met mijn zus heb ik meegedaan aan het Amsterdams Studenten Festival. We wonnen toen de publieksprijs voor de documentaire die we gemaakt hadden over
onze lesbische oma.
In mijn woning op de Wallen heb ik ook nog een hele
etage omgetoverd tot een gastenverblijf voor toeristen.
Dit loopt echt supergoed! Over een paar maanden ga ik
verhuizen naar de Jordaan. Dan stop ik met B&B No.14
en ga ik een nieuwe opzetten onder de naam Cees & Co.
In mijn studietijd deed ik al ervaring op met het ontwikkelen van projecten, omdat ik actief geweest ben bij een
studentenvereniging als voorzitter van de reiscommissie.
Zoiets laat zien dat je verantwoordelijkheden aankan.
Voor mijn sollicitatie bij Foam Lab, een traineeship van
fotografiemuseum Foam, heeft dat wel in mijn voordeel
gewerkt. Bij Foam Lab werk ik nu voor acht maanden in
een team met mensen die verschillende achtergronden
hebben. Wat ons bindt is de interesse voor fotografie.
Onze taak is het bedenken van nieuwe concepten om
bezoekers van Foam te kunnen blijven verrassen.
Al mijn werk bij elkaar zorgt voor een volle agenda, maar
omdat ik eigen baas ben, kan ik vrij nemen wanneer ik
wil. Ik doe wat ik leuk vind en daar wil ik alleen maar
beter in worden. Ik ben dus op het juiste spoor.’ yyy tekst
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Voor wie studeren serieus neemt
www.athenaeum.nl
Al je studieboeken en nog 10 miljoen andere titels

Athenaeum Boekhandel Spui 14-16 Amsterdam

