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Vincents
Amsterdam
Een wandeling met hoogleraar Louis
van Tilborgh langs de plekken die
Vincent van Gogh zag en schilderde
tijdens zijn 400-daagse verblijf in
Amsterdam. ‘Zijn kunstenaarschap
kwam niet zozeer vanuit een gave;
eerder uit een obsessieve protestantse
werkethiek.’
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Zelfbesturende
prullenboot
Waternet wendde zich tot de HvA om de
grachten schoner te krijgen en ook aan
nieuwe, zuiniger vuilniskarretjes wordt
door studenten van het Innovationlab
hard gewerkt.

Kijken is weten
Als filosoof die zowel wetenschappelijk is opgeleid
stelt Sylvia Wenmackers dat er voor een echte
doorbraak twee zaken essentieel zijn: een open
geest en open ogen. Ze won de Robbert Dijkgraaf
Essayprijs 2015 met het essay ‘Kijkt u eens.’
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Paris heating up
Many are aware of the dangers of climate change, but
few will actually try to do something against it. But
it’s not as hard as you might expect, say the activists.
‘Historical change has never happened of its own
accord.’

En verder…
6-9 De Entree
15 Thomas van Aalten
24 Opinie
26 Objectief
33 Hadjar Benmiloud
40 Toehoorders
41 Promoties/Hora est
45 Keys to the city
46 Op de tong
47 Lunchen met

Folia12_1549#3.indd 5

oegegeven: tussen de coulissen van het grote podium in de Amsterdamse Stadsschouwburg hadden
zaterdagavond de zenuwen me bijna te pakken. Op
het Gala van de Wetenschap was mij de eer te beurt
gevallen om het winnende verhaal voor te lezen van
de Robbert Dijkgraaf Essayprijs, geschreven door de
Vlaamse wetenschapper Sylvia Wenmackers.
Prachtige tekst, daar niet van, maar als je voorleeservaring zich zo ongeveer beperkt tot maximaal drie
pagina’s van Sjakie en de chocoladefabriek voor je lieve
dochter is een paar knikkende knieën best te rechtvaardigen.
Nu ik toch zo open ben: de termen Lagrangepunt en
oefenzittingen (de Vlaamse versie van werkcolleges)
heb ik van tevoren opgezocht, mochten daar vragen
over komen.
Als u zich afvraagt wat er allemaal speelt in de academische wereld en het hoger onderwijs is zo’n gala
een aanrader. Buiten geselden storm en regen het
Leidseplein, binnen kreeg het publiek in een soort wetenschappelijke snelkookpan tekst, beeld en uitleg bij
Higgs-deeltjes, robots, schimmels, valproefjes en de
grotere betekenis van Arnon Grunbergs literatuur.
Het is net Folia, en daarom organiseren we het gala
ook met New Scientist en Het Parool.
Neem het nummer van deze week. We staan aan de
rand van het circuit in Zandvoort, waar HvA-student
Martijn Gravemaker aan Porsches sleutelt (pagina 10).
Nog voordat je als lezer goed en wel bent uitgeraasd,
wandelen we met hoogleraar Louis van Tilborgh door
Amsterdam in de voetsporen van Vincent van Gogh, of
neemt Lucy van de Wiel, cultuuranalist bij de UvA, ons
mee in de wondere wereld en overwegingen rond het
invriezen van eicellen.
Mij is deze week weer duidelijk geworden dat de
wetenschap zich niet laat vangen in het keurslijf van
één avond, één podium of tientallen pagina’s van een
magazine.
En als je daar even deel van mag uitmaken, neem je
die zenuwen voor lief.

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

10

e werd Eline Rentier, UvA-studente Future
Planet Studies, bij de Memorial de Martinengo. Dat is het
grootste schermtoernooi voor junioren ter wereld, met
maar liefst 149 deelnemers. Rentier verloor in de negende
ronde van de latere finalist.

Een plasje over de sla

K

an de urine van studenten op Science Park van
pas komen als meststof voor de groente en sla die
straks in de universiteitskantine op de borden belandt?
Dat is grofweg de vraag die bèta-gammastudent Lot
Hartman momenteel samen met twee studiegenoten
onderzoekt op de herentoiletten van Science Park.
‘We willen weten of het haalbaar is om een kleine,
gesloten kringloop te creëren hier op de UvA,’ aldus
Hartman. Concreet gaat het om fosfaat, het belangrijkste bestanddeel van kunstmest. Het mineraal
wordt gewonnen uit mijnen in onder andere China en
Marokko, maar je kunt het ook uit urine halen – veel
duurzamer natuurlijk.
De komende weken meten lichtsensoren in de
urinoirs op Science Park daarom hoeveel bezoekers
daar dagelijks een plasje doen. Hartman en haar
team schatten vervolgens de totale urineproductie
en berekenen de hoeveelheid fosfaat die ze daaruit
zouden kunnen winnen. Het onderzoek beperkt zich
tot de urinoirs, omdat de urine dan eerst niet hoeft
te worden gescheiden van andere ‘producten’.
Mocht een UvA-intern-fosfaatkringloopje haalbaar
blijken, dan willen de studenten een advies schrijven
aan het bestuur. Het fosfaat zou volgens hen kunnen
dienstdoen als kunstmest in de kassen van Science
Park of op de velden van de boeren die leveren aan
universiteitscateraar Eurest. ‘De vraag is of het rendabel is,’ zegt Hartman, ‘we moeten een realistisch beeld
zien te krijgen.’ Wie de wetenschap een handje willen
helpen, plast de komende weken op Science Park daarom zo normaal mogelijk. ↙ Steffi Weber
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euro
kosten de mutsen van Gewij. Die
HvA-startup verkoopt mutsen die
bejaarden in drie Amsterdamse
ouderencentra haken. Het project
is bedoeld om eenzaamheid tegen
te gaan.

140

clustervragen

vormen samen de Nationale Wetenschapsagenda. Die werd vorige
week vrijdag gepresenteerd door
UvA-hoogleraar Alexander Rinnooy
Kan en UU-professor Beatrice de Graaf.
De agenda moet interdisciplinair onderzoek stimuleren.

2

eredoctoraten reikt de UvA bij haar komende dies
natalis uit. Ze gaan naar de Amerikaanse epigeneticus
Andrew Feinmann en de eveneens Amerikaanse informaticus Shih-Fu Chang.
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'Dear Sir, I write to you today concerning a large sum of money.'

De Week
Trojan Horse

O

ch, de goedheid van de mens.
Even dachten we dat hij samen
met de zomer vertrokken was van de
UvA en de HvA. De loopgraven voor
een gure herfst werden al gegraven:
onderzoeker Reijer Hendrikse portretteerde Femke Halsema als Femke
Heksema en de nieuwe commissie
democratisering & decentralisering
werd zo mogelijk postnataal geaborteerd door de hoogleraren die zichzelf
zien als steunpilaren waarop Louise
Gunning haar imperium bouwde.
Gelukkig bleek deze week ook aan
de UvA dat de zachte krachten zeker
zullen winnen op ’t eind. Ons hart
maakte even een sprongetje toen de
demonstranten van Humanities Rally
twee van hun mededemonstranten
ervan weerhielden om de Oudemanhuispoort binnen te dringen. Even
was het weer 2014 en wilden decaan
Frank van Vree en Humanities Rally
samen de geesteswetenschappenfaculteit op het goede spoor brengen.
De medemenselijkheid vierde ook
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aan de HvA hoogtij: de HvA-startup
Gewij laat eenzame bewoners van
ouderencentra hippe mutsen haken
en verkoopt ze vervolgens voor een
ware hipsterprijs. En het is niet alleen
in Amsterdam dat de HvA haar
beste beentje voor zet, honderden
Afrikaanse kinderen kunnen door
het Jointhepipe-project van de HvA
schoon water drinken op school.
De belangrijkste les van de week
was echter dat niet ieder Afrikaans
hulpverzoek met ‘ja’ moet worden
beantwoord. Wanneer een Nigeriaanse kroonprins je om hulp vraagt om
zijn erfenis veilig te stellen, is het niet
slim om hem direct je Iban-rekeningnummer te mailen. Wanneer je uit het
niets een publicatie in Nature krijgt
aangeboden en je alleen maar je creditcardgegevens naar nature_editors@
hotmail.com hoeft te sturen, is het
handig om gewoon verder te gaan met
je onderzoek. Wanneer er een pop-up
verschijnt met de vraag of je een
toolbar wil installeren die je internet-

ervaring onnoemelijk veel verbetert,
is de beste oplossing om op ‘nee’ te
klikken. Dat geldt vooral als de zestien
eerdere toolbars die je installeerde niet
het gewenste effect sorteerden.
In hun goedheid installeerden
medewerkers van de UvA en de HvA
de vorige weken toch die zeventiende
toolbar en hielpen ze die Nigeriaanse
kroonprins toch om zijn erfenis op
een voordelige manier naar Europa te
sluizen. Er waren zoveel barmhartige
samaritanen dat Microsoft de UvA- en
HvA-server op een zwarte lijst zette en
iedere mail naar een hotmail- of liveadres werd geblokkeerd.
Daarmee leerden ze een harde les.
Het is te hopen dat de afdeling klassieke talen het verhaal van het Paard van
Troje eens goed uitlegt in een kettingmail, alvorens de financiële gevolgen
van de Nationale Wetenschapsagenda
duidelijk worden. Met een beetje pech
moet de wetenschap dat cadeau
namelijk uit eigen zak betalen. ↙ Henk
Strikkers en Bob van Toor
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Bugra Geil
Na de voorstelling vroeg ik aan de acteur die de
SS-soldaat speelde, of het niet ontzettend moeilijk was voor hem om elke avond iemand te zijn
die onschuldige burgers uit hun huis haalt met
geweld en onder luid geschreeuw. Een klootzak.
Hij keek me lang aan en begon zijn relaas. Het
was wirklich verschrikkelijk. Elke dag pakte hij
die Joden auf en zette Ihn op een verschrikkelijke
Trein naar een verschrikkelijke Platz. Maar de
volgende Tag, sag hij ze gewoon wieder in die
Kleedkamaaaa.
Best wel faya.

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Sylvia
Wenmackers
Sylvia Wenmackers (35),
wetenschapsfilosoof aan de Katholieke
Universiteit Leuven en de Rijksuniversiteit
Groningen, kreeg tijdens het Gala van
de Wetenschap de Robbert Dijkgraaf
Essayprijs 2015 uitgereikt. Het thema was
dit jaar ‘Wetenschap en verbeelding’.
Waar gaat uw essay over?
‘Ik heb een vergelijking gemaakt tussen kunst en
wetenschap. De processen die nodig zijn om tot
vernieuwing te komen zijn in beide disciplines vergelijkbaar. Zelf volgde ik tijdens mijn assistentschap
in de fysica tekenlessen aan de kunstacademie. De
manier waarop ik daar leerde kijken, heeft me geholpen bij het doen van onderzoek. We hebben het vaak
over begrijpend lezen en begrijpend luisteren, maar
ik denk dat begrijpend tekenen voor het onderwijs
minstens zo belangrijk is.’

Wat heeft u gewonnen?
‘Een kunstwerk van het kunstenaarsduo WassinkLundgren en een publicatie van mijn essay in Folia,
Het Parool en New Scientist.’

De jury was vrij kritisch: uit de 38 inzendingen kwamen al snel drie favorieten.
‘Er werd gezegd dat het bij veel essays schortte
aan de eindredactie. Dat vind ik jammer. Als ik
een paar jaar geleden had meegedaan, zou ik door
die opmerking ontmoedigd zijn. We zouden jonge
wetenschappers juist moeten stimuleren hun eigen
onderzoek voor een groot publiek kenbaar te maken.
Dat je daarvoor flink moet oefenen, zoals ik op mijn
blog heb gedaan, is logisch. Net als wetenschap is
schrijven iets wat je al doende leert.’ ↙
Lees het essay van Sylvia Wenmackers op pagina 38.

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ

…nieuwe locatie Geesteswetenschappen…
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tekst Nina Schuyffel
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OP Z’N DUITS

Beroepen
leren
S

tudenten van de UvA
staan erom bekend
dat ze de universiteit
‘school’ noemen. Ik
heb nooit begrepen
waarom ze dat zijn
gaan doen – in mijn tijd
deed niemand dat – maar
ik schrijf het graag toe aan
intellectuele rebelsheid. Het
beestje bij de naam noemen is
subtiel verzet. Er
zitten ook studenten tussen
die geen idee
hebben waarom
die term een
doorn in het oog
van academici
is. Voor hen is er
geen wezenlijk verschil tussen een school en een
universiteit. Ze komen er om te leren en ze leren
omdat het moet.
Deze studenten blieven nuttige kennis. Ze
willen graag iets worden. Vroeger bitchten we
vol genoegen dat rechten en geneeskunde geen
academische studies waren omdat ze zo duidelijk opleidden tot een beroep en beroepen leren
deed je op het hbo. Op de universiteit waren we
met hogere zaken bezig.
Maar de scheidslijnen tussen hbo en universiteit vervagen. Ook op het hbo kun je een masteropleiding doen en ook op het hbo worden onderzoeksvaardigheden gedoceerd. Aan de andere
kant is de praktijk voor universiteiten belangrijker
geworden. De scheiding tussen reguliere masters
en onderzoeksmasters is daarbij veelzeggend.
Doctorandus betekent ‘hij die nog doctor
moet worden’. Toen ik mijn doctoraal behaalde,
zei de voorzitter dat dit geen afsluiting was,
maar dat deze bul mij toegang bood tot de
volgende trede op de academische ladder. Bij

een masteruitreiking wordt zulks
niet meer gebezigd. Met zo’n
master ben je immers klaar.
Als je een academische carrière ambieert, had je een
onderzoeksmaster moeten
doen.
Dat betekent automatisch
dat reguliere masteropleidingen
studenten klaarstomen voor de
arbeidsmarkt. Opleidingen zijn
daar daarom meer
aansluiting mee
gaan zoeken, al in
vroege fases. Een
natuurlijk onderdeel
daarvan is het lopen van een stage.
Zelfs bij filosofie, de
meest beroepsongerichte studie, is dit mogelijk.
In het licht van deze veranderingen is het niet
raar dat studenten willen weten wat ze met hun
kennis kunnen. Mijn antwoord als docent is daar
echter nog niet op aangepast. Studenten zullen
in hun latere beroep nooit hoeven te weten wat
het Hotelling-effect in de media is. Als ik uitleg
dat ze dat moeten leren omdat het erom gaat
patronen te kunnen herkennen, om hoofd- en
bijzaken te kunnen scheiden, kijken ze me met
glazige ogen aan. Als ik vertel dat de eindtermen
van media & cultuur nauwelijks verschillen van
die van Roemeens worden ze boos. Academische vaardigheden zijn voor hen onzichtbaar
en daarmee onbetekenend. In die zin is het een
wonder dat de corporate university er nog steeds
zo mee schermt. Wellicht zijn de mensen aan de
top stiekem net zo ouderwets als ik. ↙

‘Academische vaardigheden
zijn voor hen onbetekenend’
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Linda Duits is een weggelopen wetenschapper,
gespecialiseerd in populaire cultuur; in het bijzonder
op het gebied van gender en seksualiteit.
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117 RONDJES
WACHTEN IN
DE PITBOX
Zijn ouders begrijpen er weinig van. Wat bezielt hun zoon toch om steeds weer lange dagen
te maken op racecircuits? Niet eens als coureur, maar als een soort veredelde loopjongen.
Onbetaald. HvA-student Martijn Gravemaker weet zelf ook niet helemaal waaróm hij het
doet. Maar één ding weet hij wel. Hij vindt het geweldig.

tekst Sebastiaan van de Water
foto’s Daniël Rommens

V

erscholen in de duinen tussen Haarlem en de zee
ligt een monument van asfalt. Het racecircuit van
Zandvoort. Ooit scheurden hier ‘s werelds beste
coureurs door de bochten. In ‘s werelds snelste auto’s.
Juan Manuel Fangio, met zijn zilveren Mercedes. Niki Lauda in zijn rode Ferrari. Ayrton Senna in zijn zwarte Lotus.
En de wereld keek mee.
Maar de gloriedagen van Zandvoort liggen ver achter
ons. De sterren van de Formule 1 en hun coureurs zijn al
dertig jaar niet meer gezien op het circuit in de duinen.
Zelfs de meest verstokte fans hebben de hoop op hun
terugkeer opgegeven. ‘Gelukkig kenmerkt de Formule 1
zich door vooruitgang, anders zouden we nog steeds op
Zandvoort racen,’ waren onlangs de veelzeggende woorden van Formule 1-baas Bernie Ecclestone.
Zandvoort mag in bepaalde kringen dan een half
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scheldwoord zijn geworden, het circuit vormt nog altijd
een prachtig podium voor autoraces van een minder
kaliber. Met minder snelle auto’s. Minder toeschouwers.
Minder camera’s. Minder glamour. Maar wel met een
groot aantal vrijwilligers. Hoe minder prestigieus de race,
hoe belangrijker de rol van vrijwilligers.
Een van die vrijwilliger is Martijn Gravemaker (20). Een
nuchtere en soms schuchtere HvA-student Engineering,
Design & Innovation. Op zijn vijftiende bezocht hij voor
het eerst het circuit van Zandvoort. Nu, op zijn twintigste,
komt hij er nog net zo graag als de allereerste keer. Wat
doet hij er precies? Wat drijft hem? In de hoop die vragen
te beantwoorden liep Folia een racedag met hem mee.

De Zandvoort 500
De Zandvoort 500 is een autorace van vijfhonderd

30-11-15 18:24
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kilometer lang. De afstand tussen Amsterdam en Parijs,
maar dan verdeeld over 117 identieke rondjes. In de praktijk komt dat neer op vier uur lang racen. Te lang, voor
veel mensen. Niet lang genoeg, voor Martijn. Hoewel de
race pas om 12.00 uur begint, meldt de HvA-student zich
al om 9.00 uur in de pitbox
– de garage – van het
raceteam waar hij al vijf
jaar lang aan verbonden is:
Team Friendship.
Dat team is opgericht
door een kleine man met
een grote neus. Gideon Wijnschenk, internationaal vishandelaar. Een aantal jaar geleden werd Gideon getroffen door een ernstige ziekte. Hij genas en besloot vanaf
dat moment écht te gaan leven. Hij kocht een Porsche,
richtte een raceteam op, en vroeg bekenden of ze hem
wilden helpen klusjes op te knappen tijdens racedagen.
‘Nee dank je,’ antwoorde zijn zakenpartner Leen Gravemaker. ‘Ja graag!’ riep diens vijftienjarige zoon en fervent
Formule 1-fan, Martijn.

Vijf jaar later voert Martijn, inmiddels derdejaars
HvA-student, nog steeds dezelfde klusjes uit. Op deze
zaterdagochtend rolt hij een versleten autoband naar
een grote vrachtwagen die vol gestapeld ligt met honderden banden. Stuk voor stuk kapotgereden. Later op
de ochtend neemt Martijn
een paar lege jerrycans
mee naar het pompstationnetje naast het circuit,
vult ze om beurten met 98
octaan benzine – duurder
en krachtiger dan regulier
95 octaan – en sjouwt de volle jerrycans weer terug
de pitbox in. Daar poetst hij de ramen van de auto.
Nuttige, maar weinig verheffende activiteiten, zouden
sommigen zeggen.

‘Voor ik het wist stond
ik in de grindbak’

Folia12_1549#3.indd 12

Pluviofielen
Maar voordat de lange HvA-student kan uitleggen
waarom hij zijn hart aan het racen verloren heeft, roept
iemand in de pitbox iets belangrijks. ‘Het gaat straks
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10.30 uur. Tijd genoeg om af te wachten of Buienradar en
Weeronline het nog eens gaan worden.

Geelroze spekkies

regenen!’ Martijn kijkt meteen op zijn telefoon. De Buienradar-app is bij hem altijd één schermaanraking ver weg.
‘Om half één,’ antwoordt
Martijn met ingetogen enthousiasme. Net als boeren
en vissers zijn racefans pluviofielen. Regenliefhebbers.
Want een glibberig wegdek
garandeert een spectaculaire race.
‘Volgens Weeronline blijft het droog,’ roept iemand
anders in de pitbox. Hmm. Het raceteam wikt de mogelijkheden. Met welk type banden moeten ze de auto
de baan opsturen? Regenbanden zijn de veiligste optie,
maar als de zon blijft schijnen, dan ben je met slicks,
profielloze banden, veel sneller. Met slicks in de regen
rijden is echter zowel gevaarlijk als kansloos. De leden van
Team Friendship nemen nog geen besluit. Het is ook pas

Martijn loopt ondertussen naar een doos vol bananen en
pakt het minst bruine exemplaar. Hij kijk om zich heen.
Er is niet veel te zien in de pitbox. Bij Formule 1 lijken pitboxes soms op het hoofdkwartier van een James-Bondslechterik. Vol moderne elektronica. Niet deze pitbox.
Hier is niets high-tech. Er zijn niet eens schermen om de
race te volgen. Geen geluidsinstallatie. Geen verwarming.
Schaars geklede modellen zijn hier zéker niet. Wel een
man of tien. De helft zit aan een picnicktafel, met daarop
een koffiezetapparaat, een pot pepernoten, en een bak
met geelroze spekkies.
Maar er staat nog iets in de pitbox. De reden dat
iedereen hier vandaag aanwezig is. Een Porsche. Een
Porsche 911 GT3 Cup 997, om precies te zijn. Een archetypische sportauto.
Gestroomlijnd ontwerp.
Vier brede wielen. Flitsende
kleuren. Een spoiler achterop. Onder de kap een
motor met het vermogen
van 444 paarden. Goed
voor een topsnelheid van
311 kilometer per uur.
Martijn kijkt graag naar de Porsche. Maar het blijft
bij kijken. En af en toe aanraken. Het liefst zou hij er in
rijden. Al is hij wel wat huiverig. Wat als het fout gaat?
Hij denkt terug aan zijn allereerste ritje op het circuit van
Zandvoort, twee jaar geleden. In een andere auto. Na
een minuut was het voorbij. ‘Ik wilde de bocht in sturen,
maar de auto reageerde niet. Ik bleef maar rechtdoor

Geen hightech, geen
verwarming en geen
pitspoezen
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gaan. Voor ik het wist stond ik in de grindbak. De voorwielas bleek te zijn afgebroken. Kwestie van slijtage. Kon
ik gelukkig niets aan doen, maar toch...’

Het begint met de climax
De start van de race nadert. De Porsche wordt geprepareerd. Een monteur maakt een blunder. Met zijn achterwerk stoot hij een openstaande deur uit de auto. Gideon
wordt niet woedend, maar lacht. De deur wordt weer
vastgeklikt. Het moet wel leuk blijven, is Gideons motto.
Dit is geen F1.
Dat is ook te zien aan de wagens op de startgrid. 26
zijn het er. Van uiteenlopende schoonheid. Veel Seat
Leons. Een Volkswagen Golf ook, met in grote letters ‘Topper’ erop gekalkt. Een paar BMW’s en Porsches. En zelfs
een Formule 1-achtige wagen. Vrijwel tegelijkertijd starten
de coureurs hun motoren. Alsof Thor met zijn hamer op
een zwarte donderwolk slaat. Een fantastisch geluid. Niet
de finish, maar de start is de climax van elke autorace.
De auto’s zijn de bocht om. Martijn en zijn teamgenoten lopen terug naar de
pitbox. Nu begint het grote
wachten. Tot de eerste
pitstop. Die is over een uur.
Martijn doodt de tijd met
praten en met het bekijken van de rondetijden op zijn telefoon. Vanuit de pitbox krijgt hij weinig mee van de race.
Maar het belangrijkste ziet hij wel: het is gaan regenen.
Onmiddellijk komen er auto’s de pitstraat binnen
rijden. Dit zijn de coureurs die verkeerd hebben gegokt.
Ze moeten zo snel mogelijk hun slicks inruilen voor regenbanden. Martijn kijkt tevreden. Hij weet dat Gideon,
die na lang beraad vertrokken is op regenbanden, nu kan
gaan knallen.
Vlak voor 13.00 uur komt Gideon zelf binnen. Martijn
staat al klaar, in zijn brandvrije overall, compleet met
balaklava: een brandwerende bivakmuts. De taak van
Martijn is simpel. Terwijl iemand anders een jerrycan
met benzine in de tank leegt, staat hij paraat met een
brandblusser, om een eventuele vlam onmiddellijk te doven. Dat is nog nooit nodig geweest, al weet je het maar
nooit. Het is goed dat hij er is.
Daarna heeft Martijn weer een uur pauze. Hij pakt een
spekkie. Van spanning is geen sprake. De Porsche rijdt
nu op een tiende plek. Vijf rondes

achter de koploper. ‘We doen niet mee om te winnen,’ had Gideon al verteld. Sommigen zouden het
misschien saai vinden, dat wachten in die pitbox. Maar
Martijn heeft het naar zijn zin. Zijn vader is wel eens
komen kijken. Na een uur had hij het weer gezien. ‘Mijn
ouders snappen niet wat ik er nou zo leuk aan vind. Of
ik dat zelf wel weet? Nou, het is moeilijk uit te leggen.
Waarom vinden mensen voetbal kijken leuk? Misschien is
het wel diezelfde reden...’
De vraag blijft in de lucht hangen. Na een volgende
pitstop praat Martijn uitvoerig en enthousiast over meer
recente testritjes die hij heeft voltooid op het circuit. Over
de keer dat hij met 185 kilometer per uur over het rechte
stuk reed, en door de acceleratie diep zijn stoel in werd
gedrukt. Een fantastisch gevoel, volgens Martijn. Hij vertelt dat hij alleen tijdens het racen erin slaagt om gisteren
en morgen te vergeten. Hij vertelt ook over zijn zoektocht
naar een stageplek voor zijn studie, waarbij hij vastbesloten was om iets auto-gerelateerd te vinden. Dat is gelukt:
hij loopt nu stage bij een bedrijf dat turbo’s ontwikkelt
voor automotoren.
Nog een pitstop. Er
gebeurt exact hetzelfde als
hiervoor. De race gaat weer
verder. En Martijn praat
weer verder. Over zijn favoriete coureur Fernando Alonso,
en hoe die eigenlijk nog steeds de beste is. ‘Ik kan eindeloos
praten over racen en auto’s. Thuis of op school merk ik dat
mensen het niet even interessant vinden als ik. Maar hier
delen we allemaal dezelfde passie. Iedereen is hier uit vrije
wil. We zijn hier allemaal omdat we van auto’s en racen
houden.’
De Porsche van Team Friendship komt binnen. Achtste.
Gideon is tevreden. Zijn auto wordt op een trailer geladen
en teruggebracht naar de loods in België. De pitbox wordt
ondertussen ontruimd. Het is 17.00 uur. Martijn en de
anderen gaan nog een hapje eten. Het was een goede
dag, vond Martijn. Dat kan ook niet anders, want het was
een racedag. Een kans voor de HvA-student om iets bij te
dragen aan de wereld waar hij het meest van houdt. ‘En
die passie gaat nooit meer weg,’ stelt Martijn zelf.
Met zijn honderden zijn ze. Vrijwilligers precies zoals
Martijn Gravemaker. Het circuit van Zandvoort mag dan
zijn beste tijd hebben gehad, en deels een monument zijn
gewijd aan vervlogen tijden, maar zolang Martijn en
de zijnen er zijn, zal de geest van Juan Manuel
Fangio het circuit moeten delen met de
levenden. ↙

‘Iedereen is hier uit vrije wil’
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THOMAS
VAN A ALTEN
Das Volk
I

n de literaire echelons denken ze vaak dat de wereld ophoudt buiten
de ring A10. Toegegeven, dit is niets nieuws en het is ook niet strikt
voorbehouden aan de literaire branche. Wie ’s avonds aan tafel zit bij de
keuvelshows zit daar dikwijls omdat de reisafstand tot de hoofdstedelijke studio’s gering is.
Ik heb me altijd meer verwant gevoeld met Rotterdam. Rotterdam
heeft een nieuwe zakelijkheid, die ook doorwerkt in de letteren. O,
Bordewijk! Stalen frames en brede alleeën spreken me meer aan dan
smalle stegen vol guirlandes en kitschlantaarns. Ik woon en werk in Amsterdam, maar goddank doe
ik dat in complexen die je met
enig fatsoen (zeer bescheiden) hoogbouw zou kunnen
noemen. Zodra vloeren kraken
of ik mijn hoofd stoot door de
vermeende authenticiteit van
een pand, ben ik weg. Ik houd
van flats, van metro’s, van
lekker grote pleinen waar de
wind tegen spuitende fonteinen beukt.
Onlangs richtten twee
idealisten uitgeverij Das Mag op. In de kiem een mooi plan. Das Mag
gaat uit van een kleine goegemeente van de goede smaak, het idee
dat de mensen het allemaal wel mooi zullen vinden. Maar zo zijn er wel
meer kleine uitgeverijen. Met een handjevol auteurs en een veelvoud aan
verkochte exemplaren is het nog een flinke uitdaging om een team meer
dan het minimum loon uit te betalen. Wil je écht meedoen, dan heb je
ook thrillers en boeken over wijn, zwangerschappen en pubers nodig.
Liefst van BN’ers. Dat wil Das Volk nu eenmaal.
We zullen het zien. ↙

Das Mag gaat uit van een
kleine goegemeente van de
goede smaak, het idee dat de
mensen het allemaal wel mooi
zullen vinden
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Wikipedia:
voor allen, maar
niet van allen

ijn
nnen
geeky

thek-

tekst Dirk Wolthekker

Online encyclopedie Wikipedia kreeg afgelopen week uit handen van de koning de
Erasmusprijs 2015 en de KNAW organiseerde een speciaal Wikipedia-congres. De
encyclopedie belichaamt de democratisering van wereldwijde kennis, maar juist die
democratisering staat onder druk.

K

unsthistorica Marike van Roon, interim-hoofdconservator van de Bijzondere Collecties van de UvA,
promoveerde een aantal jaren geleden op een onderzoek naar borduurateliers en kerkelijk textiel, zoals gebruikt in
de Nederlandse katholieke liturgie tussen 1830 en 1965. Deze
zogenoemde paramentiek, de leer van de kerkelijke gewaden,
was en is een tamelijk specialistisch onderzoeksonderwerp, dat
onder een breed publiek weinig bekendheid geniet. Toenmalig
promovenda Van Roon had er uiteraard alle belang bij haar
kennis over het onderwerp te delen met zoveel mogelijk mensen. Dat kon ze doen via haar eigen Facebook-account, maar
ook door het aanmaken van lemma’s op Wikipedia.
Van Roon ging aan de slag en kreeg de Wikipedia-smaak
dermate te pakken dat ze editor van de encyclopedie werd.
Inmiddels is ze als onbezoldigd algemeen bestuurslid van Wikimedia Nederland belast met de thema’s galerieën, bibliotheken,
archieven en musea. Haar eigen onderzoeksgebied is nog steeds
klein, maar wie er meer over wil weten kan intussen terecht op
Wikipedia bij de lemma’s ‘parament’, ‘kazuifel’ (een mouwloos
opperkleed van een priester), ‘cingel’ (een koord waarmee
het onderkleed van een priester bij elkaar wordt gehouden),
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‘Cuypers-Stoltzenberg’ en ‘H. Funnekotter’ (twee belangrijke
voormalige borduurateliers van liturgische gewaden).
En zo telt Wikipedia volgens Wikipedia zelf sinds de start
van de encyclopedie in 2001 wereldwijd meer dan 34 miljoen
artikelen in 288 talen, inclusief dialecten, bij elkaar geschreven
door veertig miljoen redacteuren die, net als Van Roon, op
vrijwillige basis en veelal in de avonduren van auteursrecht gevrijwaarde artikelen maken of artikelen van anderen bewerken,
het zogenoemde editen.

Aanmoedigingsprijs
‘Iedereen die iets wil weten, begint tegenwoordig bij Wikipedia,’ zegt Van Roon. ‘Ook in de wetenschap, in colleges en op
de werkvloer wordt er inmiddels veel gebruik van gemaakt.
De tijd dat studenten en wetenschappers niets met Wikipedia
mochten doen omdat de informatie wellicht onjuist of controversieel zou zijn, hebben we achter ons gelaten.’
Kennelijk is die opvatting inmiddels ook doorgedrongen
tot de hogere echelons van wetenschappelijk Nederland: de
KNAW organiseerde afgelopen week een Wikipedia-congres
en Willem-Alexander, regent van de Stichting Praemium
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Erasmianum, reikte in aanwezigheid van Wikipedia-oprichter Jimmy Wales de
Erasmusprijs van 150.000
euro uit aan de hele
Wikipedia-gemeenschap,
vanwege haar verdienste
voor de verspreiding van
voor iedereen toegankelijke kennis.
‘Het is zeer terecht
dat Wikipedia die prijs nu
krijgt, maar de prijs komt wat
mij betreft aan de late kant,’ zegt
Sabine Niederer, promovenda bij het
Digital Methods Initiative aan de UvA en
daarnaast hoofd van kenniscentrum Create-IT van
de HvA. Ze ziet de prijs vooral als ‘aanmoedigingsprijs voor de
volgende fase van Wikipedia’, want de encyclopedie die sinds
2001 online is, kan na vijftien jaar wel een steuntje in de rug
gebruiken.
‘Het gaat op dit moment niet op alle fronten even goed
met Wikipedia,’ zegt Niederer. ‘Het aantal Wikipedians loopt
terug, er zijn minder redacteuren dan voorheen en dat zijn
ook nog vooral blanke mannen die toch met name schrijven
over geeky onderwerpen. De artikelen over Pokémon zijn
bijvoorbeeld een stuk omvangrijker dan die over vrouwelijke
romanschrijvers, blijkt uit onderzoek. Het is van groot belang
dat daar verandering in komt.’

Ignore all rules
De blanke-mannencultuur onder de Wikipedians heeft alles
te maken met de ontstaansgeschiedenis van de encyclopedie,
meent Niederer. ‘Die heeft
zich vanaf dag één ontwikkeld vanuit een groep door
technologie gefascineerde
nerds. Wikipedia is geeky
begonnen en is het deels
nog steeds.’ Vanuit die cultuur heeft zich in zekere zin
een gesloten gemeenschap
van Wikipedianen gevormd die het niet makkelijk maakt om
‘erbij’ te horen. ‘Het is een select gezelschap,’ zegt Niederer.
Dat zou wel eens precies de reden kunnen zijn waarom de
encyclopedie van én voor allen in de praktijk wel voor allen is,
maar niet ván allen.
De afgelopen jaren hebben er eindeloze wikiwars plaats
gevonden over de drie basisprincipes van Wikipedia: de juistheid, de controleerbaarheid en de neutraliteit van artikelen.
Wie daar een loopje mee neemt, loopt het risico zichzelf buiten
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de Wikipedia-gemeenschap te
plaatsen. ‘Het is best moeilijk
om iets te laten beklijven op
Wikipedia. Wie als nieuwkomer vol goede moed een artikel aanmaakt dat niet aan
de regels voldoet, loopt de
kans dat het een kwartier
later alweer is verwijderd.
Dat kan heel demotiverend
zijn,’ aldus Niederer.
‘De gemeenschap kan
keihard zijn,’ zegt Van Roon.
Bekend is het Wikipedia-akkefietje
rond de voormalige rector magnificus
van de Universiteit Leiden, Paul van der
Heijden, wiens secretaresse in zijn pagina had zitten
knoeien om een controverse over zijn salaris te verdoezelen.
Wikipedia zette het keihard terug. Op de Wikipedia-pagina
van oud-collegevoorzitter Louise Gunning van UvA-HvA
stond voor de Maagdenhuisbezetting waar zij woonde, maar
dat bleek riskante informatie en werd weggehaald. Niederer:
‘De drie basisprincipes van Wikipedia zijn heel belangrijk,
maar er bestaat nog een vierde principe, namelijk: ignore all
rules. Gezond verstand moet namelijk altijd prevaleren.’

Wikipedia-geletterdheid
Waar het vijftien jaar geleden ronduit werd afgeraden of
zelfs verboden, is het intussen heel gewoon geworden om
Wikipedia te gebruiken voor educatieve of zelfs wetenschappelijke doeleinden. ‘Ik heb natuurlijk liever dat studenten
meeschrijven met, dan overschrijven van Wikipedia,’ zegt
Niederer. Niettemin juicht ze het gebruik toe. ‘Als beginpunt,
vanwaaruit je verder zoekt
naar informatie. Maar wat
ik vooral belangrijk vind,
is dat studenten leren wat
Wikipedia voor een platform is, hoe het werkt, dat
je daar achter de schermen
kunt kijken naar discussies
over en eerdere versies van
een artikel. Maar ook dat er niet alleen mensen meewerken,
maar dat ook softwarerobots een bijdrage leveren. Ik noem dat
Wikipedia-geletterdheid.’
Het gaat steeds om de bronnen op basis waarvan een artikel
tot stand is gekomen. ‘Maar als je dat goed doet, kun je veel
academische vaardigheden opdoen met het meeschrijven,’
voegt Van Roon eraan toe. ‘Je leert gestructureerd schrijven,
analyseren, omgaan met bronnenmateriaal en omgaan met
kritiek. Precies de universiteit dus.’ ↙

De encyclopedie kan na
vijftien jaar wel een steuntje
in de rug gebruiken
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Louis van Tilborgh BEGRIJPT NU BETER
WAT VAN GOGH IN ZIJN BRIEVEN VERZWEEG
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SLENTEREN
ALS
VAN GOGH
Van Gogh woonde in Amsterdam. Niet lang, en hij was er ook niet erg gelukkig, weet
Louis van Tilborgh. Met de kersverse Van Gogh-hoogleraar aan de UvA treden we in de
voetsporen van de schilder. ‘Hier in Amsterdam koos hij voor zichzelf.’

tekst Bob van Toor
foto’s Bram Belloni

V

ierhonderd dagen bracht hij
in de hoofdstad door. Voordat
Vincent van Goghs werken
broodtrommels, notitieboeken en de
muren van prestigieuze musea sierde, voor hij ze zelfs maar geschilderd
had, zocht de vierentwintigjarige in
de hoofdstad naar zijn geloof, naar
liefde maar bovenal: naar een doel in
het leven.
Het is een levensfase die ook nu
nog vele leeftijdsgenoten bekend
zal voorkomen, en het was geen
makkelijke tijd voor de jonge schilder.
In die sfeer van vertwijfeling begint dan ook de wandeling die het
Stadsarchief heeft samengesteld
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naar aanleiding van de tentoonstelling Vincent van Gogh, 400 dagen
Amsterdam.
Ter afsluiting van het 125ste
sterfjaar van Van Gogh heeft het
Stadsarchief een interessante niche
gevonden, in een stad die gedomineerd wordt door het museum met
de grootste Van Gogh-collectie ter
wereld: een wandeling langs plekken
van betekenis voor de schilder. ‘We
moeten beseffen dat we niet in de
voetsporen zullen lopen van een volleerd schilder,’ zo begint de tekst die
ons begeleidt over de Vijzelgracht,
op weg naar de Oudemanhuispoort,
‘maar vooral in die van een jonge-

man die nog zoekende is, en zijn roeping dacht te vinden in dienst van de
kerk. Toch bekeek hij al wel de stad
vanuit de ogen van een kunstenaar
– al wist hij niet dat hij dat later zou
worden.’
‘Héérlijk, die projectie met
terugwerkende kracht,’ zegt Louis
van Tilborgh met een glimlach. De
conservator en hoogleraar beent
stevig door, over de grachten waar
het onderwerp van een groot deel
van zijn carrière waarschijnlijk ook
heeft gelopen – Van Gogh hield erg
van wandelen. ‘Met zo’n stelling
over kunstenaarschap zijn op zichzelf interessante vragen gemoeid.
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Het Singel met Ronde Lutherse Kerk, 7 oktober 1885. Collectie Stichting P. & N. de Boer

‘Als je zijn Amsterdamse
tekeningen ziet denk je:
twee linkerhanden’

Allereerst, als Van
Gogh uiteindelijk
kunstenaar wordt, is
er dan sprake van een
roeping? Ten tweede:
had hij voor die tijd
al in gedachten dat
hij kunstenaar wilde
worden? Had hij al
kunstenaarstalenten, en welke dan?’
Boeken over Van Gogh, zegt
Van Tilborgh, zeker de populairdere,
stellen vaak dat zijn roeping, ook de
religieuze, min of meer naadloos in
het kunstenaarschap overliep. ‘De
ene roeping mislukte, toen kreeg hij
de volgende. Daar heb ik een andere
opvatting over: zijn kunstenaarschap
was niet zozeer een keuze, maar
werd hem aangedragen door zijn
broer Theo.’

Dat beeld zullen niet veel bezoekers van het Van Gogh Museum
voor ogen hebben.
‘Dat is iets waarover je als senior
onderzoeker nadenkt. We hebben
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het corpus van brieven die Van Gogh
schreef, dat is een enorm goede
bron, maar we moeten ons er ook
van bewust zijn hoe zeer die brieven
onze interpretatie van zijn werken en
van zijn leven beïnvloeden. Alles wat
wij denken te weten van Van Gogh is
uiteindelijk gebaseerd op wat hij van
zichzelf kwijt wilde, hoe hij zichzelf
zag. En we weten allemaal dat dat
een onvolledig beeld oplevert, een
gemanipuleerd beeld. Een voorbeeld:
uit veel, vooral populairdere boeken
over hem krijg je het idee dat we te
maken hebben met een zeer temperamentvolle man, maar er was ook
een kant van hem die vond dat hij
stilletjes door het leven moest gaan.

Er zijn ook wel berichten
van mensen uit zijn omgeving dat hij ook zo leefde.
Pas over de jaren heen
begin je een beetje grip te
krijgen op wat Van Gogh
allemaal níet zegt.’
Van Goghs carrière,
vertelt Van Tilborgh, verloopt stormachtig. Een oom met een
machtige positie bij een kunsthandel
bezorgde hem een baantje, eerst in
Den Haag, dan in Londen en Parijs.
Hij wordt ontslagen. Dan formuleert hij een eerste roeping: die van
prediker. ‘Dat lukt niet; als alternatief
besluit hij dan evangelist te worden.
Voor zijn familie is hij dan al volstrekt
mislukt. Hij heeft afgedaan: zijn vader wil hem op een gegeven moment
naar een krankzinnigeninstituut in
Geel sturen. Dat kwam in de beste
families niet voor, dat iemand het zo
slecht doet met de toch vrij aardige
kansen die de familie hem kon geven.
Een oudste zoon, ook nog.’
Na een lang verblijf bij de mijn-
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werkers in de Belgische Borinage
schrijft Van Gogh een brief waarin hij
zegt dat hij terugverlangt naar ‘het
land van de schilderijen,’ gaat Van
Tilborgh verder, ‘en dan begint hij
eigenlijk een kunstenaar te zijn. Voor
zover we dat kunnen construeren is
dat deels omdat zijn familie vindt
dat hij íets moet doen, en hem allerlei ambachtelijke baantjes aanbiedt.
Ze noemen bijvoorbeeld het vak van
bakker, maar voor de intellectueel
die hij was voelde dat niet eervol. Op
aanraden van Theo kiest hij voor het
kunstambacht. Hij dacht dat hij dat
niet zou kunnen, hij had moeite met
perspectief. Je ziet, kortom, dat zijn
roeping nauwelijks een roeping was.
Het kunstenaarschap is in zekere
zin zijn laatste kans om iets van zijn
leven te maken in de ogen van zijn
familie.’

Moet je als onderzoeker veel
mythes ontkrachten? Het leven
van de schilder bestond duidelijk
niet alleen uit sterrennachten en
cipressen.
‘Dat is alles wat wij doen, uiteraard:
aangeven waar we wel iets weten,
en waar niet. Je relativeert, dat is
ook de rol die je als wetenschapper
moet spelen. Al onze kennis die we
hebben komt voort uit die brieven.
Van Gogh heeft niet zo veel geschreven als bijvoorbeeld Monet, maar
weinig schilders hebben hun eigen
werk zo uitvoerig beschreven als Van
Gogh. Hij vertelde zijn broer wat hij
aan doen was, deels om te verantwoorden wat hij deed met het geld
dat Theo stuurde, maar ook omdat hij wilde laten zien dat het iets
betekende wat hij deed – hij had een
behoorlijke knauw opgelopen dat hij
door zijn familie opzij was gezet. Hij
wilde zo graag bewijzen dat wat hij
deed, wel degelijk eerbaar was, dat
hij wél deugde.’
De wandeling leidt naar het gangetje bij de Oudemanhuispoort, waar
van oudsher de boekenstalletjes hun
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waren tonen. Op de kamer van de
jonge Vincent, bij een oom, koesterde hij prenten en veel boeken – hij
zou er hier zomaar eens één gekocht
kunnen hebben. Hij bezocht ook
het Museum van der Hoop dat hier
was gevestigd, en beschreef in zijn
brieven hoezeer hij onder de indruk
was van Rembrandts Joodse bruidje
dat daar hing.

Een wandeling als deze beantwoordt aan het enorme enthousiasme onder het publiek voor Van
Gogh. Is die manie voor hem de
afgelopen jaren geïntensiveerd?
‘Misschien, maar die liefde voor de
schilder was er altijd al. Door de
opkomst van sociale media lijkt de
belangstelling voor Van Gogh groter
geworden, maar ik denk dat we het
nu gewoon meer zien. Het is wel zo
dat het museum een steeds grotere
rol speelt in het aanjagen van die
populariteit. We zijn de afgelopen
twintig jaar een kenniscentrum geworden: we geven onze mening over
schilderijen, publiceren los van de
tentoonstellingen. Toen ik aankwam
in 1986 had het museum 45 mensen
in dienst. Dat is het aantal mensen
dat nu bij het Singer Museum werkt.
Vroeger was er één conservator.’

Naast uw rol als conservator bent u
nu benoemd tot hoogleraar kunstgeschiedenis, in het bijzonder Van
Gogh. Wat houdt dat precies in?
‘Ik geef sinds oktober een dag per
week onderwijs – dus ik doe net
mee. Mijn taak is algemener dan
alleen Van Gogh. Het is wel leuk om
me daar weer meer in te kunnen
verdiepen, want je wordt natuurlijk
ongelooflijk specialistisch als je bijna
dertig jaar bij het Van Gogh Museum
werkt. Voor ik bij het museum kwam
hield ik me bezig met negentiende-eeuwse kunst, en heb ik bredere
tentoonstellingen gemaakt, bijvoorbeeld over de romantiek. Ik ben van
huis uit iconoloog; het was noch mijn

plan om conservator te worden, noch
om kenner te worden van Van Gogh.
Maar het is zo gelopen, en het is
een kunstenaar met wie je heel veel
kanten uit kunt.’
We lopen door naar de Zuiderkerk, symbool voor het religieuze
fanatisme van de schilder. Van Gogh
benaderde de kerk net als zijn latere
ondernemingen: met scepsis. ‘Dat is
interessant aan zijn tijd in Amsterdam: hier koos hij voor zichzelf. Hij
realiseerde zich dat als je iets wilde
bereiken in het leven, dat uit jezelf
moest komen, niet gedicteerd door
iemand anders. Zo zag hij de kerk
ook: hij vermeed in Amsterdam de
grote instituten, en bezocht kleine
geloofsgemeenschappen. Hij wilde
terug naar het oerbegin, naar de
eerste christenen met het enthousiasme van het échte geloof. Wanneer
hij vervolgens kiest voor het kunstenaarschap zie je datzelfde gebeuren:
hij wil graag leren, maar niet op de
academie. Hij gaat liever naar een
atelier toe, of een kunstenaar. Hij
zit heel even aan de academie in
Brussel; hoe hij het daar deed weten
we niet precies. Maar gezien zijn talenten daarvoor denken we dat hij na
een maand gewoon is weggestuurd.
Dan bedenkt hij dat hij het zichzelf
moet leren. Goed kijken, en net zo
lang doorgaan tot het ergens op
lijkt. Hij had een obsessieve, typisch
protestantse werkethiek. Dat was zijn
eerste kracht, en daarnaast had hij
een groot gevoel voor de natuur. Hij
kende de natuur als plattelandsjongen heel goed, wist als het ware wat
hij zag.’

Van Gogh was in de stad niet zo
thuis?
‘Zijn verblijf in Parijs was rampzalig; op zijn zestiende was hij naar
Den Haag gestuurd, daar zoekt hij
alles op wat vooral niet des stads
is: hij gaat alleen naar parken toe
en markten. De grote klap moet
Londen zijn geweest: daar speelde
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zich alle stedelijke ellende af die in
de negentiende eeuw aanwezig was
op een schaal die in Nederland niet
voorkwam.’
De wandeling leidt verder naar
het noorden, richting Kattenburg.
Verderop, bij de Mauritskade, maakte
hij in 1885 één van zijn twee schilderijtjes van de stad. Een gezicht op de
kade in grauwe tinten, en een stadsgezicht op het Singel, bij de Lutherse
kerk. ‘Het zijn haastig gemaakte
schetsjes, maar ze hebben wel wat.
Het gezicht op de kade, zo’n heerlijke
natte dag, is goed getroffen.’
‘Daarom is het wel leuk om in
Amsterdam rond te lopen: als je ziet
wat van zijn eerdere tekeningen hier
over is denk je: twee linkerhanden.
Het stelde niet veel voor. Je hebt
kunstenaars die al vroeg een gave
hebben, maar Van Gogh moest dat
echt veroveren. Hij heeft iets gedaan
waarvan hij in eerste instantie niet
het idee had dat hij het in zich had.
Het is een bevestiging dat talent een
zeer relatief begrip is, dat kunstenaarschap vaker hard werken is dan
iets anders.’

Het wetenschapsgebied van het
Van Gogh Museum is behoorlijk
dynamisch: in 2013 werd nog een
doek van de schilder geïdentificeerd. Waarover gaat uw onderzoek
nu zoal?
‘Binnen de kunstgeschiedenis komt
steeds meer de belangstelling terug
voor het object, dat is erg leuk.
De technieken om kunstwerken te
bestuderen worden steeds geavanceerder, en het museum doet volop
mee aan het ontwikkelen ervan. Zo
bestuderen we Van Goghs doeksoorten met behulp van computers. Sommige schilders kochten
kant-en-klaar opgespannen stukjes
linnen, maar Van Gogh kocht vaak
tien meter doek aan één stuk. Het
mooie is dat we de hand van de
weefsels van zijn schilderijen kunnen
bepalen welke doeken van dezelfde
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rol komen. Daaruit kunnen we afleiden wanneer hij welk doek maakte – al weten we niet zeker of Van
Gogh elke keer als hij een schilderij
maakte een nieuw stukje afknipte, of in één keer een hele stapel

Louis van
Tilborgh
1956 geboren in Breukelen
1974-1981 studie
Kunstgeschiedenis in Utrecht
1986 wetenschappelijk
medewerker Van Gogh Museum
1992-1999 hoofd collecties Van
Gogh Museum
1999-2006 conservator
schilderijen Van Gogh Museum
2006 senior onderzoeker Van
Gogh Museum
2006 promotie UvA op Van Gogh
in Antwerpen en Parijs

opspande en die in een hoek van
zijn atelier bewaarde. Toch helpt die
methode ons zijn creatieve proces
onder woorden te brengen. Zijn
onderwerpkeuze bijvoorbeeld is erg
verbonden met de manier waarop
hij schilderde. Je ziet dat hij op een
gegeven moment een schilderstijl
ontwikkelt met veel beweging door
middel van streepjes verf, en dat
hij om die reden veel landschappen
kiest met lange grassen en wuivende korenvelden. We kunnen specifieker worden, en zijn niet meer afhankelijk van die brieven. We weten nu
bijvoorbeeld dat Van Gogh in zijn
brieven soms loog dat zijn doek op
was, terwijl we kunnen zien dat hij
het nog in huis had.’
De wandeltocht langs vierhonderd
dagen geeft een mooi beeld van een
onderbelichte fase uit het leven van
een soms overbelichte schilder (al
wordt Van Gogh er soms wat aan de
haren bijgesleept – op de bloemenmarkt vermeldt de gids: ‘Wellicht
zag hij daar al zonnebloemen!’). Wie
de hele wandeling loopt, krijgt een
beeld van een bewogen leven van
mislukte liefdes en prostitutiebezoek,
depressies en bevliegingen. Een lange
opmaat naar Van Goghs vertrek naar
Frankrijk, en het kunstenaarschap dat
pas na zijn zelfmoord de erkenning
krijgt die het verdient. Er zou slechts
één werk van hem verkocht zijn bij
leven, meldt Wikipedia nog altijd.
Maar ook dat verhaal wil Van
Tilborgh nog graag debunken.
‘Dat er maar één werk van hem
verkocht zou zijn bij leven is een
mythe. Er was belangstelling voor
hem na 1888, vanaf het moment dat
hij als kunstenaar wat voorstelde. Na
zijn dood wordt hij al snel populair,
vooral in Duitsland; tien jaar later
hangt hij al in het museum. Dat doen
niet veel schilders hem na, hoor.’ ↙
Van Tilborg bespreekt een Van Gogh:
check vanaf 4 december het filmpje
op Folia.nl.
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INGEZONDEN MEDEDELING

WEET WAT ER

SPEELT

ASVA wil dat er geluisterd wordt naar jouw mening. Op deze pagina
informeert ASVA studenten, zodat jij je mening over relevante
onderwerpen kunt vormen. Zo kunnen we jouw belangen behartigen.

Nominaal + 1
De UvA heeft een nieuw model
voor de verdeling van geld over de
faculteiten ingesteld. Volgens het oude
model kregen studies alleen geld voor
studenten die maximaal een jaar extra
over hun studie hebben gedaan, de
zogenaamde nominaal+1-regeling. De
Centrale Studentenraad heeft ervoor
gezorgd dat deze rendementsmaatregel wordt afgeschaft. Vanaf nu krijgen
faculteiten ook een vergoeding voor
studenten die langer dan vier jaar over
het afronden van hun studie doen. Dat
is een gunstige ontwikkeling want hierdoor neemt de druk op studenten om
snel een diploma te behalen af.

Stilteruimtes UvA
Op maandag 23 november
heeft het CvB bekend gemaakt
dat er op elk campus van de
UvA een neutrale stilteruimte
zal komen. Deze stilteruimte
is bedoeld als plek om tot rust
te komen in een tijd waarin
veel studenten te maken
krijgen met stressklachten
en burn-outs. Geïnteresseerd
in de geschiedenis van de
stilteruimte? Kijk op
• www.asva.nl/stilteruimte

Commissie Democratisering
en Decentralisering
De actiegroepen, medezeggenschap en vakbonden, waaronder ASVA, hebben de
commissie Democratisering en Decentralisering ingesteld. Deze gaat onderzoek
doen naar manieren om de universiteit democratischer en decentraler in te richten.
Hiervoor zal de commissie in gesprek gaan met de academische gemeenschap. De
resultaten zullen ze vervolgens in een referendum voorleggen aan de academische
gemeenschap. Het bestuur van de UvA heeft toegezegd zich aan de uitkomsten te
conformeren.
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PROTEST BLIJFT
GERECHTVAARDIGD
De universiteit is in de ban van
een systeem dat het keer op keer
snijden in het eigen academische
vlees bevordert en legitimeert,
terwijl we ons zouden moeten
afvragen hoe die financiële krapte
tot stand komt en wat de rol van
ons eigen universiteitsbestuur
daarin is. Dat stellen Jarmo en
Arthur Berkhout.
illustratie Marc Kolle
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W

ordt dit jaar alles anders of blijft alles hetzelfde?
Dat is de vraag waarvoor de academische gemeenschap van de UvA zich gesteld ziet. Het is nu nog
niet helemaal te overzien wat de Maagdenhuisbezetting – als
belangrijkste kritische geluid in het Nederlands hoger onderwijs van de afgelopen jaren – praktisch teweeg heeft gebracht.
Als het aan de reactionairen ligt van binnen en buiten de
universiteit, staken we zo snel mogelijk de strijd en vluchten
we terug naar onze door bezuinigingen geteisterde curricula.
Zij hebben het bij het verkeerde eind en zijn te cynisch om zich
een betere universiteit voor te stellen. Want zolang gebrek aan
democratische inspraak, in fatale combinatie met door financieel wanbeleid veroorzaakte bezuinigingen, ons onderwijs en
onderzoek existentieel bedreigen is het protest gerechtvaardigd. En het protest gaat dan ook door. Afgelopen week zijn
weer vele studenten en docenten naar een door Humanities
Rally georganiseerde demonstratie gekomen om te protesteren
tegen de bezuinigingen, en de Centrale Ondernemingsraad
heeft met grote meerderheid ingestemd met de instelling van
de commissie democratisering & decentralisering. Ook boeken
de Studentenraden, zowel op FGw- als op centraal niveau,
stilaan successen: het verdwijnen van N+1 is daarvan een
voorbeeld, alsook het behoud van de kleine talen. Betekent dit
dat we inderdaad op weg zijn naar een nieuwe universiteit?
Er zijn tekenen die allerminst hoop geven. Zowel op de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid als die der Geesteswetenschappen moeten nog altijd miljoenenbezuinigingen worden
doorgevoerd. Wat het bestuur hier ook over zegt, het staat vast
dat deze ingrepen tot een verzwakking van de kwaliteit van
onderwijs en onderzoek zullen leiden. De universiteit is in de
ban van een systeem dat het keer op keer snijden in het eigen
academische vlees bevordert en legitimeert, terwijl we ons zou-
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den moeten afvragen hoe die financiële krapte
tot stand komt en wat de rol van ons eigen
universiteitsbestuur daarin is. Voordat er opleidingen worden afgeschaft, keuzemogelijkheden
worden ingeperkt, masters worden gekortwiekt
en vakken verdwijnen, moeten we protest aantekenen tegen een bestuur dat als enige remedie
tegen zijn eigen falen de amputatie kent. Daarnaast zet de niet-verkozen, in een comfortabele
obscuriteit gehouden Raad van Toezicht alles
in het werk om de democratisering van de benoemingsprocedure van de nieuwe CvB-leden
te frustreren. Daarmee wordt de democratisch
verkozen studentenraad gepasseerd en wordt
van hogerhand en op ondemocratische wijze
een discussie beslecht die onder de academische
gemeenschap nog niet volledig was gevoerd.
Het universiteitsbestuur en de Raad van
Toezicht zullen vast hebben gehoopt dat met
de gewelddadige ontruiming van het Maagdenhuis de protesten ook zouden stoppen. Dit
is nou juist de kwestie. Het protestjaar heeft
vele uiterst kritische en zeer vruchtbare discussies omtrent de
hedendaagse universiteit opgeleverd, en daarmee het bewustzijn aangescherpt dat sommige zaken fundamenteel misgaan
in het hoger onderwijs. Ons onderwijs en onderzoek stonden
en staan nog altijd aan twee kanten onder druk. Enerzijds

De diplomafabriek draait
nog altijd op volle toeren
daalt de overheidsfinanciering al vele jaren gestaag, wat een
constante krapte van middelen, massificatie van het onderwijs
en beperking van vrije wetenschapsbeoefening tot gevolg heeft.
Anderzijds hebben we te maken met een ondemocratisch, door
prestatieafspraken en rendementstargets gedreven bestuur dat
de academische gemeenschap de zeggenschap over haar eigen
middelen, onderwijs en wetenschap ontneemt. De diplomafabriek draait met andere woorden nog altijd op volle toeren.
De UvA is uitgegroeid tot een case in point van wat het
neoliberalisme teweegbrengt in de publieke sector. Deze sector
zou het maatschappelijk domein moeten zijn dat principieel
aan de openbaarheid toebehoort, en waarover dus iedereen
die er deel van uitmaakt zeggenschap heeft. In plaats daarvan
hebben neoliberale hervormingen geleid tot de afschaffing van
democratische structuren op de universiteit en hebben nieuwe
generaties studenten steeds vaker en steeds dogmatischer ingeprent gekregen dat zij ‘moeten investeren in zichzelf’. Dat onderwijs van intrinsieke maatschappelijke waarde is, dat we door
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onderwijs met zijn allen in elkaar en in de toekomst investeren,
wordt weggemoffeld. Dat autonomie daarvoor onontbeerlijk is,
wordt genegeerd. De publieke sector zal niet langer de ruimte
zijn waar de werkende of studerende mens de beschikking kan
hebben over zijn werk of studie, wanneer ook hier de axiomatiek van rendementsdenken en bezuinigingsbeleid de overhand
krijgt. De waarde van autonomie over de eigen levenspraktijk
is fundamenteel; de huidige bureaucratische controlemechanismen die zo veel mogelijk kenniswaarde uit zo min mogelijk
geïnvesteerde middelen moeten persen, leiden tot een regelrechte destructie van die autonomie. Ongewijzigde voortzetting
van het huidige beleid, zowel op overheids- als universitair
niveau, zal het karakter van de universiteit als plek voor vrije en
autonome kennisvergaring fundamenteel aantasten.
In een belangrijk opzicht zal dit jaar dan ook beslissender
worden dan vorig jaar. Wanneer we, als academische gemeenschap, niet alleen onze kennis en opleidingen willen behoeden
voor endemisch geworden bezuinigingsoperaties, maar ook de
beschikking willen hebben over het karakter van kennis, wetenschap, onderzoek, onderwijs, dan moeten we onze democratie en autonomie herwinnen. Het gaat erom dat we op bestuur
en management herwinnen wat ons, het publiek, toebehoort.
Wij moeten doorzetten wat we zijn begonnen. De protesten zijn
nog lang niet voorbij. Als het aan ons ligt, blijft dit jaar niet
alles hetzelfde. ↙

Arthur en Jarmo Berkhout studeren
wijsbegeerte en zijn actief voor
Humanities Rally.

Discussieer
mee op
Folia.nl/
opinie
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Objectief

José van Dijck, president van de KNAW,
en presentator Jim
Jansen

Dankzij dit exo-skelet
kunnen mensen met
een verlamming
straks weer lopen

Folia-hoofdredacteur
Altan Erdogan draagt
het winnende essay
voor
Hoogleraar moderne
Nederlandse letterkunde Yra van Dijk

Het Gala van de Wetenschap
Bijschrift xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

tekst en foto‘s Daniël Rommens
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Een knallend muzikaal

Evolutionair ecoloog

opstootje, verzorgd

Louise Vet toont

door de metalband

haar schimmels en

van David Abbink

bacteriën

30-11-15 18:24

27

Robotwetenschapper
Daivd Abbink laat
zich bedienen door
zorgrobot LEA

De Vlaamse filosofe
Sylvia Wenmackers
won de Robbert
Dijkgraaf Essayprijs

Hoogleraar playful interaction Ben
Schouten in gesprek
met presentator Jim

Rob van Hattum van

Jansen

Nemo herhaalt de
zwaartekracht-proef
van Simon Stevin

p

Bijschrift xxxxxxxxxx

Universiteitshoogleraar

Deeltjesfysicus Ivo

xxxxxxxxxxx xxxxxx

Robbert Dijkgraaf

van Vulpen vindt juist

xxxxxxxxxxxxx

noemt korten op

dat wat we niet weten

wetenschap een ‘grof

interessant

schandaal’
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Uitstelbaby
is een koud
kunstje
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Vrouwen die misschien ooit een kind
willen maar nog niet meteen, kunnen hun
eicellen laten invriezen. Aantrekkelijk
voor carrièretijgers en single vrouwen,
en zelfbeschikking vinden we allemaal
een groot goed. Maar de slaagkans is niet
bijster hoog én de commercie ligt op de
loer, waarschuwt onderzoeker Lucy van
de Wiel: ‘In Engeland wordt het invriezen
van eicellen al aangeraden als ideaal
afstudeercadeau.’
tekst Nina Schuyffel

D

e 35-jarige Marieke Schellart leidt ‘best een leuk leven’,
vindt ze zelf. Ze werkt als filmmaker in Amsterdam, houdt
van terrasjes en wijntjes en vaart graag op de grachten.
Maar af en toe wordt ze ‘overvallen door een zielige bui’. Dan voelt
ze zich alleen. Want: ‘Iedereen krijgt kinderen om me heen, en ik heb
niet eens een relatie. Al vijf jaar niet.’ In de documentaire Ei voor
later gaat ze op zoek naar manier om haar biologische klok nog iets
langer te laten tikken. Ze besluit haar eicellen te laten invriezen om
ze later, als ze wél die leuke man heeft gevonden, te gebruiken.
Dit was in 2010, een jaar nadat het Academisch Medisch
Centrum (AMC) aankondigde het toenemende aantal alleenstaande vrouwen boven de dertig de mogelijkheid te willen
bieden hun eicellen in te vriezen, om de kans op het krijgen
van kinderen op latere leeftijd te verhogen. Voorheen kon dat
alleen bij een medische indicatie, bijvoorbeeld bij vrouwen met
kanker die een chemokuur moesten ondergaan. In Nederland
woedt een verhit politiek debat. Het CDA noemt het invriezen
van eicellen ‘volstrekt onnatuurlijk’ en vindt het een vorm van
‘wensgeneeskunde’. Ook coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie zijn tegen: het AMC krijgt geen toestemming.
Lucy van de Wiel, cultuuranalist aan de UvA met speciale
interesse in gender, leeftijd en voortplanting, volgde de discussie destijds op de voet. Ze verbaasde zich over de conservatieve
houding die niet alleen de politiek, maar ook een groot deel
van de Nederlanders bleek aan te hangen. ‘Veel mensen vonden dat vrouwen alleen in hun vruchtbare periode kinderen
hoorden te krijgen. Ik vond dat betuttelend. Er gebeurt al zo
veel onnatuurlijks, kijk naar ivf-behandelingen en spermadonoren. Waarom zouden vrouwen dan niet zelf mogen bepalen
of ze hun eicellen invriezen?’
Als het AMC twee jaar later wél groen licht krijgt om eicellen
in te vriezen, besluit Van de Wiel verder onderzoek te doen naar
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het onderwerp. In haar proefschrift Freezing fertility: Oocyte Cryopreservation and the Gender Politics of Ageing beschrijft ze hoe deze
maatschappelijke kwestie zich de afgelopen vier jaar heeft ontwikkeld en, beïnvloed door media-aandacht en ethische discussies,
hedendaagse denkbeelden over gender en leeftijd blootlegt.

Mr. Right
Marieke raakt bij haar zoektocht verwikkeld in een discussie met
haar vader. Hij vindt dat ze met het invriezen van haar eicellen het
probleem verschuift: ‘Zoek toch gewoon een leuke partner,’ zegt hij.
‘Steek dáár je effort in.’ Er zijn genoeg leuke mannen voor Marieke,
zegt ze, alleen niet die ene. Maar volgens pa heeft ze zich de afgelopen jaren te veel op haar carrière gestort en keek ze niet goed genoeg
om zich heen.
Marieke houdt vol. Haar argumentatie: in de medische wetenschap worden allerlei technologieën bedacht om levens te verlengen.
Maar hoewel we allemaal steeds ouder worden, blijft de vruchtbaarheid hangen op dezelfde leeftijd. ‘Voor mij voelt het juist onnatuurlijk
om voor de rest van mijn leven kinderloos te blijven,’ zegt ze. ‘Als
nieuwe technieken mij bij de voortplanting kunnen helpen, vind ik
dat alleen maar fijn.’ En: ‘Ik vind het belangrijker dat ik een goede
relatie met iemand heb, en dat wij ons kind een steady basis kunnen
bieden. Als ik dat toevallig pas heb als ik 42 ben, dan so be it.’ Waarom zou ze niet mogen wachten op Mister Right?

Oud worden is falen
Volgens Van de Wiel, die de documentaire bij haar onderzoek
betrok, past de visie van Marieke binnen een hedendaagse
‘anti-aging’-cultuur, waarin veroudering wordt gezien als een
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probleem dat je kan tegengaan. Botox, antirimpelcrème: grote
industieën hebben belang bij het idee dat je ‘jonger’ kan blijven
en stemmen daar de verkoop van hun producten op af. ‘Het
invriezen van haar eicellen ziet Marieke als een verlenging
van haar vruchtbare periode,’ merkt Van de Wiel op. ‘Dat zegt
iets over hoe we aankijken tegen ouder worden. Leeftijd, in dit
geval reproductieve leeftijd, wordt steeds meer gezien als een
variabele waar je invloed op kunt uitoefenen, in plaats van een
vast gegeven.’
In haar analytische proefschrift, dat eerder beschrijvend
dan verklarend van aard is, laat Van de Wiel zien dat het
debat over eicellen de afgelopen jaren naar twee kanten is
doorgeschoten. Tegenover de conservatieve CDA-opvatting,
die ervoor pleit het invriezen te verbieden, staan instanties die
vrouwen juist aansporen hun eicellen veilig te stellen. In de
media gebeurt dat met een frame van angst voor toekomstige
onvruchtbaarheid, gekenmerkt door beelden van een tikkende
klok en vruchtbaarheidsstatistieken met een almaar dalende
lijn. ‘Op die manier ontstaat een beeld van ouder worden als
een vorm van falen en onvruchtbaarheid als een risico, waar
je op steeds jongere leeftijd op kunt anticiperen. Zo stellen
sommige Engelse dokters het invriezen van eicellen voor als
het ideale afstudeercadeau.’
Amerikaanse vruchtbaarheidsklinieken presenteren het
invriezen van eicellen ook als een vorm van empowerment. ‘Ze
richten zich op hoogopgeleide vrouwen met goede carrières
en wekken de indruk dat bij een succesvol leven ook hoort dat
je zelf in de hand hebt tot wanneer je kinderen kan krijgen.’
Extend Fertility, een bedrijf dat vrouwen aan de juiste kliniek

30-11-15 18:25

31
koppelt, probeert bezoekers van de website bijvoorbeeld over
de streep te trekken met kreten als ‘Set your own biological
clock’ en verhalen van succesvolle dertigers die hen al voor zijn
gegaan. Zo zegt de 36-jarige Megan uit Seattle: ‘It gave me the
power to have more choices in the future.’ Extend Fertitlity heeft
ook een jongerentak, LaterBaby, een netwerk van ‘unieke vrouwen’ dat twintigers via zijn website informeert over afnemende
vruchtbaarheid en vertelt over de mogelijkheden om eicellen in
te laten vriezen. Voor elke vrouw die daarvoor kiest, verdient
Extend Fertility geld.

Vruchtbaarheidsbeurs
Anders dan bij ivf, dat is bedoeld voor personen die onvruchtbaar zijn, zijn bij het invriezen van eicellen veel meer vrouwen
een potentiële afnemer, legt Van de Wiel uit. ‘Je hoeft geen
indicatie te hebben dat je onvruchtbaar bent, je hoeft zelfs nog
geen kinderwens te hebben. Dat maakt de doelgroep groot,
en daarom heel interessant voor bedrijven.’ Toch kun je je
afvragen of het wenselijk is als commerciële partijen bij het invriezen van eicellen de overhand krijgen, zegt Van de Wiel. ‘De
marketing van deze technologieën kan leiden tot overbehandeling. Bovendien wordt er een te rooskleurig beeld voorgespiegeld van de, vooralsnog, beperkte slagingspercentages.’
Vooral in Engeland en Amerika ziet Van de Wiel al
verschillende commerciële initiatieven ontstaan. Daar vinden
fertility fairs plaats – vergelijkbaar met de huishoudbeurs
hier – waar vrouwen zich kunnen laten informeren over
vruchtbaarheidsbehandelingen. Het bedrijf Egg Banxx (slogan:
‘Smart women freeze’) trekt het invriezen van eicellen helemaal
uit de medische sfeer met zogenoemde egg freezing parties,
waar vrouwen met een cocktail of een borrelnootje in de hand
kunnen luisteren naar dokters en naar ervaringen van anderen.
De paradox is dat dit soort ontwikkelingen worden gepresenteerd als empowerment, terwijl ze juist ten koste kunnen
gaan van het welzijn van vrouwen, zegt Van de Wiel. ‘De
suggestie dat je controle kunt uitoefenen op de biologische
klok creëert ook nieuwe normen waarin onvruchtbaarheid
het gevolg is van individuele keuzes om wel of niet je eicellen
in te vriezen. Maar deze “keuze” is gezien de kosten – tussen
de 15.000 en 30.000 dollar in Amerika – niet voor iedereen
weggelegd. Los daarvan vraagt deze vorm van reproductieve
zelfbeschikking een behoorlijke lichamelijke belasting van een
intensieve hormoonbehandeling en eicelpunctie, terwijl het
helemaal niet gezegd is dat invriezen een succesvol resultaat
oplevert: de slagingspercentages zijn nog niet bekend, en
eventuele gevolgen bij kinderen moeten ook nog onderzocht
worden.’

Onvoldoende voorzieningen
In 2011 besluit de Nederlandse politiek dat dertien vruchtbaarheidsklinieken voortaan aan elke vrouw tot 45 jaar de mogelijkheid mogen
bieden eicellen in te vriezen. Te laat voor Marieke: zij wijkt uit naar
België, waar de keus voor een ‘uitstelbaby’ al langer mogelijk is.
Aan het eind van Ei voor later zegt ze, nadat ze de operatie heeft
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CIJFERS
Sinds 2011 mogen dertien ivf-klinieken in Nederland
eicellen invriezen van vrouwen die later, met de juiste
partner, alsnog via ivf zwanger willen worden. Uit een
rondgang van de Volkskrant in augustus van dit jaar
blijkt dat zeven klinieken dit ook doen. De rest verwijst
door. Het Rotterdamse Erasmus MC vroor de afgelopen jaren van zestien vrouwen eicellen in. Ook bij het
Isala Fertiliteitscentrum in Zwolle gaat het om een
paar vrouwen per jaar. Bij het AMC liggen van bijna 300
vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar eicellen in de vriezer. Er zijn in 2015 twaalf kinderen geboren
uit eicellen die vanwege een medische indicatie waren
ingevroren. Het AMC behandelt sinds een paar maanden vrouwen die hun eicellen lieten invriezen op sociale
indicatie. Onderzoek naar de effecten op lange termijn
moet nog plaatsvinden.

INVRIEZEN: ZO WERKT HET
Nederlandse vrouwen die kiezen voor ‘vitrificatie’ kunnen tot 45 jaar gebruikmaken van hun ingevroren eicellen om zwanger te worden. Invriezen mag vanaf 30 jaar
en kan tot 40 jaar. Hoe ouder de vrouw, hoe kleiner de
voorraad aan resterende eicellen. De ingreep begint met
een intensieve hormoonbehandeling van tien tot vijftien dagen, waarbij de eicelproductie door middel van
hormooninjecties wordt gestimuleerd. Vervolgens vindt
een eicelpunctie plaats: de gynaecoloog haalt enkele tot
tientallen eicellen uit het lichaam door met een dikke
naald door de vaginawand te prikken. Deze eicellen worden bewaard in vloeibare stikstof bij een temperatuur
van -197 graden Celsius. Wil de vrouw zwanger worden,
dan worden de eicellen ontdooid en via ivf bevrucht met
een zaadcel. De bevruchte eicel wordt eerst een paar
dagen opgeslagen in een incubator en gaat daarna
terug in het lichaam. De embryo’s die ontstaan worden
teruggeplaatst in de baarmoeder, waarna mogelijk een
innesteling plaatsvindt en een zwangerschap ontstaat.
Omdat het invriezen van eicellen nog niet op grote
schaal is toegepast, is weinig duidelijkheid over de kans
op succes. Het AMC raadt vrouwen op de website aan
rekening te houden met een lage slagingskans, omdat
er na het invriezen nog van alles mis kan gaan. De eicellen kunnen na ontdooiing bijvoorbeeld niet goed genoeg
blijken te zijn, of de bevruchting mislukt. De kosten zijn
gebaseerd op de hoeveelheid medicijnen, vooronderzoeken, de eicelpunctie en de jaarlijkse huur voor de vriescel
en kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s. Bij een
niet-medische indicatie wordt dat bedrag niet vergoed.
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ondergaan en de eitjes weggevoerd ziet worden: ‘Het gekke is dat ik
na al die moeite hoop dat ik ze nooit nodig zal hebben. Maar het geeft
me wel een geruststellend gevoel dat ze hier nu zijn.’
Van de Wiel: ‘Mariekes sentiment sluit aan bij onderzoek
naar ivf-ervaringen, waarin mensen het prettig vinden dat ze
in ieder geval alles geprobeerd hebben, ook als er geen kinderen komen. Het past ook binnen een ontwikkeling waarin er
steeds meer medische mogelijkheden ontstaan om te anticiperen op toekomstige gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld door
genetische scans of het invriezen van stamcellen uit navelstrengbloed. Dat anticiperen op de toekomst geeft mensen het
idee dat zij individueel
verantwoordelijk zijn voor
wat er later gebeurt. Maar
zowel de ideeën over het
toekomstige lichaam als
de medische keuzes om
hierop te anticiperen ontstaan uit een sociaal-culturele context.’
Apple en Facebook kondigden vorig jaar aan dat vrouwelijke werknemers voortaan op kosten van de zaak hun eicellen
konden laten invriezen. Het risico daarvan is dat werkgevers
directe invloed krijgen op de voortplantingskeuzes van
werknemers, denkt Van de Wiel. ‘Eicellen invriezen kan meer
zelfbeschikking bieden, maar niet als het gebruikt wordt in
reactie op een inflexibele bedrijfscultuur of onvoldoende ouderschapsvoorzieningen. We zouden beter kunnen kijken hoe
we een carrièrepad kunnen verzorgen waarin voortplanting
ook een rol speelt.’
Het krijgen van kinderen wordt vaak voorgesteld als het
probleem van de vrouw, terwijl de man evengoed betrokken is.
Volgens Van de Wiel komt dat doordat in de meeste heteroseksuele gezinnen nog steeds een traditioneel rollenpatroon
bestaat. ‘In Nederland werkt in maar 2 of 3 procent van de
koppels met kinderen de vrouw meer dan de man. Door het
dominante culturele idee dat vrouwen meer verantwoordelijkheid voor voortplanting en zorg hebben lijkt het vaak alsof de
combinatie van carrière en gezin alleen vrouwen betreft. Maar
beide partners zouden de ruimte moeten krijgen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de kinderen die geboren worden.’ Ze verwijst naar Scandinavische landen, waar vaders en
moeders ouderschapsverlof onderling kunnen verdelen. ‘Dat
soort maatregelen zouden we hier ook kunnen doorvoeren.’
Hoewel de commercialisering in Nederland nog beperkt is –
vruchtbaarheidsklinieken hebben hier geen winstoogmerk,
maar zijn gekoppeld aan een ziekenhuis – is het volgens Van de
Wiel zinvol om kritisch te bekijken met welke invalshoek het
debat hier wordt gevoerd. ‘Het aantal vrouwen dat kiest voor
eicellen invriezen is relatief klein in Nederland. Maar er is een
grote groep die het overweegt. Het publieke debat spreekt dus
wel veel mensen aan.’

Zelf denkt ze na vier jaar onderzoek iets genuanceerder
over de kwestie. ‘Ik ben nog steeds tegen het wegnemen van
autonomie en zelfbeschikking. Maar ik vind ook niet dat het
invriezen van eicellen vercommercialiseerd dient te worden.’
Van de Wiel pleit voor een tussenweg: vrouwen zelf laten
bepalen of ze hun eicellen invriezen om de kinderwens uit te
stellen, maar tegelijkertijd ook positieve verhalen vertellen over
voortplanting en veroudering, en alles wat daarbij hoort.
‘In het debat rondom eicellen invriezen is er veel impliciete
kritiek op vrouwen: ze zijn te kritisch in hun partnerkeuze,
of juist zielig en single. Het zijn carièrretijgers, of ze zijn juist
te onbezorgd en onvolwassen. Ze zijn te snel oud en
onvruchtbaar en te lang
jong en kinderloos.’ Hoewel
het invriezen van eitjes als
iets vooruitstrevends wordt
gebracht, duidt het vaak op
een ouderwets idee, zegt Van
de Wiel. ‘Je moet de perfecte
partner hebben om genetisch-gerelateerde kinderen mee te
krijgen. Je hoort weinig verhalen over alternatieve gezinnen,
of mensen die geen kinderen hebben en toch gelukkig zijn.
Terwijl beide keuzes – wel of geen kind – prima zijn.’ ↙

‘De doelgroep is groot,
en dus commercieel
interessant’

Folia12_1549#3.indd 32

Lucy van de Wiel promoveerde in november aan de UvA. Zij zet de
komende drie jaar haar onderzoek voort binnen de onderzoeksgroep
Reproductive Sociology van de University of Cambridge. Haar
publicaties zijn te vinden op freezingfertility.com.

Lucy van de Wiel
2002 - 2006 Bachelor Engelse Taal & Cultuur, UvA
2006 - 2007 Rhetoric, University of California, Berkeley
2007 - 2008 Master Cultural Analysis, UvA
2010 Tekstschrijver voor Tweeduizend Getuigen vertellen:
interviews met overlevenden van de Holocaust, Joods
Historisch Museum (Amsterdam)
2011 Onderzoek naar medicalisering van de menopauze
in Engeland in de 19de eeuw, Science Center (Londen)
2011 Curator en camerawerk voor diverse exposities,
Londen Film School (Londen)
2010 - 2011 Master Film Curating, London Film School,
University of London
2011 - 2015 Promotieonderzoeker Cultural Analysis, UvA
2014 Docent Socio-cultural contexts of literature, UvA
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HADJAR
BENMILOUD
Hitler voor onwetenden
T

aboes zijn de dictators van onze samenleving. ‘Wir haben es nicht gewußt.’ Een
vraag die nu weer relevant begint te worden is: zouden we ‘het’ opnieuw kunnen
laten gebeuren? Er draaien momenteel twee films over de Tweede Wereldoorlog in de
bioscoop en de musical van De Tweeling gooit hoge ogen. Ondertussen hebben sommige angstjunkies en paniekparasieten het over een derde wereldoorlog.
Stel dat dat waar is, dan kunnen we met al onze verstandigheid en informatieconsumptie deze keer toch niet weer doen alsof we níet hebben geweten. We horen en zien
in glasvezelsnelheid en op HD-scherpte elke mogelijke invalshoek onze woonkamers in
streamen. Ook het historisch perspectief zouden we moeten kennen, want geen periode is zoveel beschreven in de geschiedenisles als de Tweede Wereldoorlog. Maar… we
begrijpen het nog steeds niet. Hitler was een heel gekke man. Maar wat waren wij?
In elke willekeurige internetdiscussie vliegen de Godwins je tegenwoordig van alle
kanten om de oren. Al dan niet omgekeerd: ‘Die joden deden tenminste wel normaal!’
Maar dat is voor iedere hoger opgeleide een groot taboe. Terwijl elke geschiedenisles
en herdenking concludeert ‘dit nooit weer!’ mogen we onze angst dat ‘het’ weer kan
gebeuren vooral niet benoemen. Dat lijkt logisch, maar is het niet.
We vinden het zo gevaarlijk omdat het vaak tot demonisering en haat leidt, precies
wat je liever wilt vermijden als je tegen een herhaling van oorlog bent. Al snel vergelijk
je iemand per ongeluk met Hitler. Terwijl we het helemaal niet over Hitler moeten hebben, maar juist over alle mensen die ‘het hebben laten gebeuren’ en ‘het niet hebben
geweten’.
Dat zijn wij, in potentie. Daar weten we
nu toch wel genoeg voor. Het zijn niet de
demonen zelf maar de bezetenen die altijd al
het grootste gevaar vormden. Dus een paar
honderd jaar verplichte groepstherapie voor
alle betrokken landen is na zo’n oorlog toch
wel het minste. De Godwin is hiervoor het
beste middel. Waarom niet juist constant de
groepsdynamiek van de Tweede Wereldoorlog
bespreken, in dagelijkse vergelijkingen met
ons eigen gedrag nu? Wellicht kunnen we dan methodisch en constructief zorgen dat
we het nóóit meer ‘niet hebben geweten’.
Uiteindelijk kan dit alleen als we voorbij het demoniseren van mensen gaan, wellicht
met een nieuw taboe. Daarvoor moeten we eerst het Godwinverbod opheffen. Sterker
nog; ik wil constructief Godwinnen als voorpaginarubriek, als vak en in de wet vertegenwoordigd zien. We moeten vorm geven aan onze hoognodige groepstherapie. Natuurlijk weten we het nóóit, en gebeuren dingen ook nooit twee keer hetzelfde. Maar
we kunnen best eens rücksichtslos naar onszelf kijken, wanneer we beter weten. ↙

‘Het zijn niet de demonen
zelf maar de bezetenen
die altijd al het grootste
gevaar vormden’

Folia12_1549#3.indd 33

30-11-15 18:25

34

FOLIA 12

Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

Foto Bengt Nyman
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En wie
mag het
opruimen?
tekst Joris Janssen

Amsterdam is soms een zooitje; de grachten liggen vol troep, straatvuil hoopt zich op in de
binnenstad. En áls het afval dan een keer bij het grofvuil belandt, blijkt dat het beter gerecycled had kunnen worden. Hoe maken we van Amsterdam weer een schone stad, waarin
geen afval wordt weggegooid dat nog bruikbaar is? Het antwoord zou zomaar bij de HvA
vandaan kunnen komen.

W

ie vlak na Koningsdag of de Canal Parade zijn
ogen over de grachten laat glijden, stuit steevast op
plekken waar zoveel plasticafval drijft, dat je er met
een beetje fantasie als een ware verlosser overheen kunt lopen.
Waternet, verantwoordelijk voor de staat van de grachten,
vaart er daarom na zulke festivals met vuilnisboten op uit, om
handmatig alle troep uit het water te vissen. ‘Dat is zwaar, vies
en gevaarlijk werk,’ zegt HvA-docent Engineering, Design &
Innovation Boaz Visscher. Hij begeleidt studenten die samen
met Waternet aan een betere oplossing werken.
Anderhalf jaar geleden benaderde Waternet het Innovationlab van de HvA met een idee dat het schoonmaken van de
grachten een stuk eenvoudiger moet maken: een zelfbesturende afvalboot. Een apparaat dat al het drijvende vuil zelfstandig
opvist. Studenten kregen de vrije hand om te bedenken hoe de
boot dit kunstje zou moeten klaarspelen. Hun oplossing: een
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soort catamaran met daarop een half in het water hangende
lopende band met aanhangsels die nog het meest op vingers
lijken. Ze doopten deze creatie ‘Nautonomous’. Wanneer de
vingers drijvende troep tegenkomen, takelen ze het vuil uit het
water en dumpen het in een grote op de boot gemonteerde bak.

Oefenrondes
Een prototype van de boot maakte begin dit jaar zijn eerste
oefenrondes. Inmiddels werkt een nieuw team met studenten aan de verdere ontwikkeling. Werd de eerste versie nog
aangestuurd door een bedieningsapparaat, uiteindelijk moet de
boot zijn naam eer gaan aandoen en daadwerkelijk autonoom
aan het werk kunnen. Daarbij gaat het dan niet alleen om
het kiezen van de juiste route. ‘De boot moet zelf herkennen
wanneer hij afval tegenkomt, en ook of-ie niet per ongeluk
een eend opschept,’ zegt Visscher. Daarnaast is er nog een
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Studenten testen een prototype van de Nautonomous

veelvoud aan andere verbeteringen waarmee het team op dit
moment bezig is. Zo werken ze aan manieren om het afval op
de lopende band beter te centreren, aan het maken van een
grotere en verwisselbare opvangbak en aan een systeem dat de
boot makkelijk te water laat.
De Nautonomous is niet zomaar een projectje om studenten
van de straat te houden. ‘Waternet is serieus,’ zegt Visscher.
Hij denkt dat de boot in de toekomst daadwerkelijk in de
grachten te bewonderen zal zijn. ‘Als het concept goed werkt,
dan wil Waternet het gaan inzetten. Je kunt je voorstellen dat
je na een festival twintig boten te water laat om de boel op te
ruimen.’ Bovendien heeft het bedrijf al behoorlijk in het project geïnvesteerd, benadrukt Visscher. ‘Uiteindelijk zullen ze
een afweging moeten maken. Een vuilnisboot waarbij mensen
het werk doen, kost ook geld.’

Veegwagens
Als het Amsterdam van de toekomst dan eindelijk schone grachten heeft, is het
verre van ideaal als je al
wandelend struikelt over
het straatvuil op straat of
kade. Ravo, het bedrijf
dat met veegwagens de
straten schoonmaakt,
stapte net als Waternet
op het Innovatielab af.
De wagens die al jaren
de Amsterdamse straten
schoonvegen zijn van
een model dat inmiddels
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dertig à veertig jaar oud is. De vraag aan de studenten was: hoe
kunnen we onze wagens verbeteren?
Joris Cavelaars, docent productie en materiaalkunde,
begeleidt de studenten die de veegwagens van Ravo onder de
loep nemen. De grootste uitdaging, zegt hij, heeft te maken
met fijnstof. De wagentjes vegen de straten weliswaar feilloos
schoon van flesjes, blikjes en andere troep, maar de borstels
zwiepen kleine stofdeeltjes vanaf de straat de lucht in. Bovendien zouden de karretjes best wat lichter kunnen. Dit scheelt
brandstof, en dus de uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof, maar is
ook om een andere reden handig. Hetzelfde soort wagens die
door de Amsterdamse straten zoeven, rijdt namelijk ook rond
in San Francisco. Daar bestaat de binnenstad uit een onophoudelijke aaneenschakeling van steile heuvels en dan kan het
geen kwaad om wat minder kilo’s mee te zeulen.
Drie groepen tweedejaars HvA-studenten gingen ermee
aan de slag. Eén groep buigt zich over
de fundamentele vraag:
hoe maak je eigenlijk een
stad schoon? Misschien
zijn er namelijk veel
betere oplossingen dan
veegwagens. ‘Als je daar
vrij over nadenkt, kun
je bij wijze van spreken
uitkomen op spoelen
met water of op zwermen
afgetrainde postduiven,’
zegt Cavelaars.
Een tweede groep
mag een nieuwe
veegwagen bedenken
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from scratch. Welke functies heeft zo’n wagen idealiter, en hoe
verwerk je die daarin? De studenten kijken onder meer naar
mechanismen die de bestaande borstels kunnen vervangen.
‘Je kunt denken aan een Dyson-achtig stofzuigersysteem met
luchtstromen,’ zegt Cavelaars. En voor het oppakken van
groot vuil is een futuristisch klinkende oplossing volgens hem
misschien een optie. ‘Die luchtstromen kun je combineren met
robotarmen die van een camera zijn voorzien.’
De laatste groep studenten, tot slot, kijkt naar manieren
om het huidige model te verbeteren. Zij focussen vooral op het
terugbrengen van het gewicht van de wagens. Zo kunnen de
laadbak en het frame misschien van composiet – een relatief
licht materiaal – worden gemaakt. ‘Daarmee bespaar je al snel
vijfhonderd kilo,’ zegt Cavelaars.

Circular cleaning
De eerste resultaten van de drie groepen studenten worden in
januari verwacht. Daarna ligt de bal bij Ravo. De kans lijkt
groot dat ze voor oplossingen zullen kiezen die relatief eenvoudig zijn toe te passen. Futuristische robotkarretjes blijven
waarschijnlijk toekomstmuziek. Die zouden flink wat duiten
kosten. ‘En dat budget is er waarschijnlijk niet,’ zegt Cavelaars.
Het opruimen van afval is één. Maar alle troep vervolgens
in een verbrandingsoven stoppen, is ook niet echt een groene
gang van zaken. Steeds vaker blijkt dat afgedankte materialen
prima als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten.
Een van zulke veelvuldig afgedankte materialen is textiel.
Amsterdam heeft veel bedrijven die grote hoeveelheden van dit
spul weggooien. Als het aan Inge Oskam ligt, is dat binnenkort
verleden tijd. Zij is als lector betrokken bij een project waarbij
nieuwe toepassingen voor afgedankt textiel worden bedacht.
‘Starbucks krijgt bijvoorbeeld zijn koffie aangeleverd in
jutenzakken die na gebruik worden verbrand,’ zegt Oskam. ‘En
het bedrijf Sympany zamelt in Amsterdam textiel in. Het deel
dat niet kan worden hergebruikt of tot draden kan worden gesponnen, komt in isolatiemateriaal terecht of wordt verbrand.’
Twee groepen studenten en een afstudeerder zijn nu aan het
kijken of er geen betere toepassingen voor dit ‘afval’ bestaan.
Het project komt voort uit al langer aan de HvA lopend
onderzoek naar biobased plastics, oftewel kunststoffen op basis
van natuurlijke materialen. Die plastics zijn relatief duur, maar
wanneer je ze mengt met textielresten verandert dat de zaak.
Bonus: het materiaal dat overblijft krijgt bovendien een aantal
interessante eigenschappen. Oskam: ‘Het krijgt een andere
look en feel. Het wordt bijvoorbeeld zachter, waardoor je er armleuningen mee kunt maken die aanvoelen als leer. Ook krijgt
het geluiddempende eigenschappen, waardoor het materiaal
interessant kan zijn om in een interieur te verwerken.’
Het is nu aan de studenten om te bepalen welke plastics
en verwerkingstechnieken in combinatie met textielresten
het meest veelbelovend zijn. Hiervoor zullen ze verschillende
combinaties aan tests onderwerpen. Wanneer dat achter de rug
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is, verleggen ze hun aandacht naar het bedenken van producten die ermee gemaakt kunnen worden en hoe daar een mooi
businessmodel van te maken valt. Om dit op een goede manier
te doen, zijn ze samenwerkingen begonnen met bedrijven die
kennis inbrengen over bijvoorbeeld kleurstoffen, spuitgieten
en 3D-printen.

Pashokjes
De mogelijke materialen waar de studenten op uit kunnen
komen, zijn in potentie geschikt voor van alles en nog wat,
denkt Oskam. ‘Behalve meubilair, zoals stoelen, kun je denken
aan plaatmateriaal voor tafels of pashokjes, de aankleding van
ruimtes of allerhande gebruiksvoorwerpen.’
Ze hoopt dat een aantal ideeën dat uit het project voortkomt
grootschalig toegepast zal worden. ‘We willen businessmodellen maken die verder gaan dan kunstzinnigheid. We zijn op
zoek naar oplossingen die van Amsterdam een circulaire stad
maken. Het is aan ons om bedrijven te inspireren, zodat zij er
daarna commercieel mee aan de slag kunnen gaan.’ ↙

HVA L AAT ZICH MEER
ZIEN IN DE STAD
De HvA werkt al jaren op allerlei vlakken samen
met bedrijven, instellingen en de overheid in
Amsterdam. Tot nog toe vaak in een rol op de
achtergrond, maar het wordt tijd daar meer
ruchtbaarheid aan te geven, zegt woordvoerder Paul Helbing. ‘We helpen de stad bij het
oplossen van allerlei problemen; dat is ook één
van de taken van het hoger beroepsonderwijs.
Dat verhaal willen we binnen de instelling en in
Amsterdam gaan vertellen, aan de hand van
thema’s.’
Vanaf 9 december zet de HvA zogeheten ‘storytellers’ in; HvA’ers die per onderwerp vertellen en publiceren over welke projecten er met
studenten en medewerkers lopen in Amsterdam,
onder meer via sociale media. Ook komen er
postercampagnes in de stad met als slogan ‘HvA
maakt er een punt van’.
Het eerste punt dat de hogeschool maakt, gaat
over het schoonmaken van de stad. Daarna
volgen thema’s als urban technology en de creatieve industrie in de hoofdstad. Helbing: ‘Het
hbo gaat niet alleen over het opleiden van jonge
mensen die weten hoe je met een schroevendraaier een computer kan repareren. Het gaat
steeds vaker ook over de kwaliteit van leven.’
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Kijkt u eens
Het toevallige inzicht treft alleen de geest
die erop voorbereid is, en daarvoor is
écht kunnen kijken nodig, stelt filosoof
Sylvia Wenmackers. Met onderstaand
essay won zij op 28 november de Robbert
Dijkgraaf Essaypijs tijdens het Gala van de
Wetenschap in de Stadsschouwburg.

V

anuit de trein kijk ik naar de lucht die blauw kleurt
door de verstrooiing van het zonlicht en in de verte
bemerk ik een krokodilvormige wolk. Alles wat we
menen te zien, wordt beïnvloed door wat we weten.
Toen ik assistent werd in de fysica schreef ik me in voor
avondlessen tekenen aan de kunstacademie. Overdag
werkte ik met microscopiebeelden, maar ’s avonds leerde
ik écht kijken. Vanuit dat dubbelleven ontdekte ik een opmerkelijke parallel tussen de processen die zich voltrokken
aan beide academies.
Overdag leerde ik eerstejaars hoe ze vraagstukken uit
de klassieke mechanica konden oplossen. We deden berekeningen over katrollen, massa’s op hellingen en weeg-
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schalen in liften. ’s Avonds schetste ik gipsen afgietsels
van klassieke beelden.
In beide gevallen is sprake van oefeningen aan de
hand van een achterhaald paradigma. We weten dat de
werkelijkheid niet klassiek Newtoniaans is, al blijft het
voor vele toepassingen een prima benadering. Net zo zijn
de normen van schoonheid inmiddels gekanteld, al blijven
we stiekem dromen van een renaissance.
Oefening baart kunst, maar er zijn ook periodes van
stagnatie. Kennis biedt uitzicht op nieuwe mogelijkheden,
maar er kan ook een beklemmende faalangst binnensluipen. Kan ik dit wel? Mijn hand bleef haken in het Lagrangepunt tussen de leegte van het blad en de volheid van
mijn hoofd.
Tot de vroege werken van schilder Pablo Picasso
behoren academische schetsen en realistische portretten. Hij was dus klassiek geschoold voor hij zijn kubisme
ontwikkelde. En de Duitser Max Planck was een klassiek
fysicus voor hij tegen wil en dank grondlegger werd van
de kwantummechanica.
Echte vernieuwing komt zelden van buitenstaanders.
Het vergt mensen die het systeem van binnenuit kennen
en er feilloos de zwakheden van aanvoelen. Waar het op
aankomt is dat ze een alternatief vermoeden waar ande-
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ren alleen obstakels en voldongen feiten zien.
In de wiskunde is een vermoeden een stelling waarvan algemeen wordt
aangenomen dat ze waar is, maar waarvan nog niemand dat heeft kunnen bewijzen. Een vermoeden is een beeld dat nog in het marmer zit.
Een vermoeden alleen is dus niet voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde om iets nieuws te creëren. De bandeloze fantasie
van een kind volstaat niet om in een ruw blok gesteente het afgewerkte
beeld te zien of om een volstrekt originele hypothese te bedenken. Dat
vereist een ander soort intuïtie, die enkel met ervaring komt. Kunst en
wetenschap hebben elk hun methodes om tot vernieuwing te komen en
die zijn in geen van beide gevallen te herleiden tot een algoritme.
Er zijn anekdotes over belangrijke vermoedens die opdoemden tijdens wandelingen, douches of dromen. Het toeval speelt een rol in veel
van die verhalen, maar – zoals Louis Pasteur al stelde – het toevallige
inzicht treft alleen de geest die erop voorbereid is. Dus als je niet duivels hard werkt tussen al dat wandelen, douchen en dromen door, zul
je deze eurekamomenten niet beleven.
De mogelijkheden van een klomp klei of het patroon achter de
feiten; zulke vermoedens geven gedachten hun ontsnappingssnelheid,
waardoor ze het Lagrangepunt tussen willen en niet durven ongemerkt
passeren. Op het moment dat het meesterwerk af is, vraagt niemand
hoeveel mislukte schetsen er op de vloer van het atelier vielen. Zodra de
sluitsteen van een theorie wordt gepresenteerd, wordt het bovenhalen
van eerdere stenen afgedaan als het werk van dwergen. Zo vertekenen
kunstenaars en wetenschappers hun eigen geschiedenis.
Wat jonge mensen telkens opnieuw moeten ontdekken, is de zegen van
het proberen, het mogen falen. De cyclus van trial-and-error is de motor
die beide academies draaiende houdt. Oefenzittingen en uren atelier
leiden tot variaties op thema’s: de resultaten zijn zelden geslaagd.
Een doorbraak is enkel weggelegd voor degenen die de waardevolle
afwijking herkennen tussen alle misbaksels. Hoorcolleges en lessen
kunstgeschiedenis lijken vruchteloos, aangezien ze de deelnemers er
niet toe aanzetten zelf iets te produceren. Toch zijn deze uren van
onschatbare waarde als slijpsteen voor onze gave des onderscheids.
Op dit punt van mijn reis komt de railcatering langs en bestel ik een
koffie. “Kijkt u eens,” zegt de jongen die me mijn beker aanreikt.
In Vlaamse oren kan dit alternatief voor ‘alstublieft’ – een letterlijke
vertaling van het Franse voici? – vreemd klinken. Maar jaren training
doen me automatisch gehoorzamen. Ik kijk en zie hoe de witte rand
van de koffiebeker zich aan mij toont als een ellips. Zou ik dit net zo
hebben gezien zonder al die uren perspectieftekenen of wiskundelessen over kegelsneden?
“Twee euro,” zegt de jongen.
Verstrooid kijk ik op.
“U moet uw koffie nog betalen: twee euro.”
Natuurlijk. Ik vind in mijn portemonnee een Italiaans muntstuk met
Da Vinci’s Vetruviusman erop. “Kijkt u eens,” zeg ik stralend, maar hij
ziet het niet.
‘Kijkt u eens’: die uitdrukking zult u vast nog vaak te horen krijgen.
Het staat u vrij de uitnodiging letterlijk te nemen. De oude wereld is
er al, wij moeten haar alleen nog leren zien, op zoek naar nieuwe vermoedens. ↙ Sylvia Wenmackers
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STAGE
Sharon Engers (25)
Studie Leraar Nederlands (HvA)
Stage ROC Amsterdam MBO College
Zuid, leraar Nederlands (niveau 3 en 4)
Verdiensten 256 euro per maand voor
twee dagen per week
Sterren *****
‘In mijn klassen zitten allemaal schoonheidsspecialisten. Ik geef Nederlands
aan leerlingen van de opleiding schoonheidsverzorging, allemaal meiden.
Hoewel, dit jaar heb ik ook een jongen
in de klas, maar zoals hij zelf zegt: dat is
eigenlijk ook een meid. Het is soms dus
een enorm kippenhok.
De leerlingen zijn van mijn eigen
leeftijd. Dat is heel gezellig. En ondanks
dat straal ik genoeg gezag uit. Als ik zeg
dat iemand haar telefoon weg moet

‘Het is soms een
enorm kippenhok’
doen, dan gebeurt dat ook. Het was
heel spannend om voor het eerst voor
een klas met leeftijdgenoten te staan.
Hiervoor had ik alleen ervaring met middelbareschoolklassen. Dit is andere koek.
Deze afstudeerstage bevalt me heel
goed, omdat ik zoveel vrijheid krijg. Ik
hoef me niet aan een vast programma
te houden. En met collega’s ben ik bezig
het eerste mbo-excellentieprogramma
van Nederland op te zetten. Een ander
voordeel is dat ik in een tussenuurtje
een andere les binnen kan glippen en
dan zo een schoonheidsbehandeling
krijg van twee uur. Daar doe je het
stiekem ook een beetje voor natuurlijk.’
↙ Joris Janssen

30-11-15 18:25

40

Bij de les
Hoorcollege Culturele
Antropologie: Zingeving
door S.J. Maarssen en gasten,
dinsdag 24 november, 15.20 uur,
Wibauthuis (HvA)
Laatkomers 3
Mobieltjes die afgingen 1
Lachbuien 14
Applaus 5

tekst en foto’s Maaike Kooijman

‘M

ensen, graag stilte en
mobieltjes even weg,’ roept
docente Saskia Maarsen als
alle studenten rumoerig zijn binnengedruppeld. Met een grote glimlach
kondigt ze ‘drie bijzondere gasten’ aan
die zullen vertellen hoe het is om op te
groeien in een omgeving waarin je het
vertrouwen in jezelf verliest. Een van
hen is Saïd Bensellam, selfmade jongerenwerker en door Het Parool uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar

FOLIA 12

2006. Het is het laatste college van
de dag maar de studenten zijn opvallend energiek. Op Saïds begroeting
weerklinkt in koor een ‘goedemiddag’. Op zijn grapjes stijgt regelmatig
gelach op uit de zaal. Verder is het
stil, want Saïd vertelt een behoorlijk
persoonlijk verhaal. Hij werd vroeger
gepest en verschillende soorten hulp
werkten niet. Uiteindelijk begon hij te
spijbelen en met foute vrienden rond
te hangen op straat.
‘Wat zouden jullie doen als jullie
hem als cliënt zouden krijgen?’ vraagt
de docente aan de toekomstige hulpverleners. ‘Kijken wat hij leuk vindt en
dat als dagbesteding aanbieden,’ oppert iemand. ‘In de gesprekken rekening houden met cultuurverschillen,’
vindt een ander. De docente wendt
zich tot Saïd: ‘Zou dat aanspreken?’
‘Ja,’ antwoordt die simpelweg.
Saïd gebruikt nu zijn eigen
ervaringen om jongens in Amster-

Liam Wright (21)
Chiara Nuyens (21)

maatschappelijk werk &
dienstverlening
‘Wat zingeving inhoudt weet ik
ook niet precies. Van het vorige
college heb ik niet echt iets opgestoken. Ik had via via gehoord
dat dit een gastcollege zou zijn
en vond het deze keer wel leuker
dan andere keren. Die jongens
waren heel open en dat is niet
makkelijk.’
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maatschappelijk werk &
dienstverlening
‘Van tevoren denk ik altijd: als
het heel saai is, ga ik in de pauze
weg. Ik ben blij dat ik dat niet
heb gedaan. Het was weliswaar
niet nuttig voor het tentamen,
maar je kunt het wel meenemen
voor later. Ik vond het geheelplaatje van de drie sprekers heel
mooi. Het was deze keer ook
stiller dan anders, omdat die
mensen iets vertelden wat heel
dicht bij henzelf stond.’

dam-West te helpen. ‘Waarvan zou
hij daarbij gebruikmaken?’ vraagt
Maarsen aan de zaal. ‘Toewijding,’
zegt iemand. ‘Doorzettingsvermogen,’ wordt er geroepen. ’Onthoud
deze tools,’ drukt de docente ze op
het hart. ‘Die woorden komen niet
altijd in methodiekboeken terug,
maar zijn essentieel voor de hulpverlening.’
Saïd sluit zijn verhaal af (‘De juf
wist dat ik slap ging ouwehoeren,
dus ze heeft me strikte tijdsinstructies gegeven.’) maar heeft twee
jongens van 23 meegenomen die hij
begeleidt en die ook nog hun verhaal
mogen doen, strak in pak. ‘Ik ben
best nerveus,’ geeft de tweede toe,
‘maar ik wil mezelf graag uitdagen.’
Hij maakt een breed gebaar met zijn
handen om aan te geven van waar
hij is gekomen en hoe ver hij nog
moet. ‘Ik ben er nog niet, maar je
moet de hoop nooit opgeven.’ ↙

Sabine Kuijs (19)

maatschappelijk werk &
dienstverlening
‘Het is heel leuk om de hulp
nu eens niet te bekijken vanuit
de hulpverlener, maar vanuit
mensen die het pad zelf hebben
bewandeld. Dat is stukken interessanter dan alleen maar droge
stof, en ik denk zeker dat we
er iets aan hebben. Ik heb veel
respect voor die jongens: omdat
ze zichzelf omhoog hebben kunnen trekken, en daar nog over
vertellen ook.’
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Donderdag 3/12

10.00 uur: Artūras Juodis – Economie
Essays in Panel Data Modelling (Agnietenkapel)
12.00 uur: Annereinou Dijkstra – Biologie
Spray Drying of Starter Cultures. Diverse Solutions
within Lactococcus lactis to Improve Robustness
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Nadine Bol – Communicatiewetenschap
How to Present Online Information to Older Cancer
Patients (Agnietenkapel)
16.00 uur: Ekaterina Davydova – Scheikunde
Optimization of Designs for Spatial Multi-dimensional
Separations (Agnietenkapel)

Vrijdag 4/12

10.00 uur: Tullio Bagnoli – Sterrenkunde
The Rapid Burster and its X-ray Bursts: Extremes of
Accretion and Thermonuclear Burning (Agnietenkapel)
11.00 uur: Julian Kooij – Informatica
Generative Models for Pedestrian Track Analysis (Aula)
12.00 uur: Jing Lin – Taalwetenschap
Acquiring Negative Polarity Items (Aula)
13.00 uur: Zhou Tang – Scheikunde
Versatile Cooperative Ligand Effects in Group 9 Transition
Metal Catalysis. Applications in Transfer Hydrogenation &
Hydrogen Autotransfer Reactions, Ketene & Ketene Imine
Synthesis and Hydroformylation (Aula)
14.00 uur: Sergio Bizzarro – Tandheelkunde
The Clinical, Microbiological and Systemic Characteristics
of Periodontitis and their Changes after Periodontal
Therapy (Agnietenkapel)

Dinsdag 8/12
10.00 uur: Núria Arbonés Aran – Europese Studies /
Urban Studies
Capturing the Imaginary. Students and Other Tribes in
Amsterdam (Agnietenkapel)
12.00 uur: Bram Kuijken – Bedrijfskunde
Undecidable? Categorization and its Effects
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Inna Arnaudova – Psychologie
Avoidance: From Threat Encounter to Action Execution
(Agnietenkapel)

Núria Arbonés Aran

Urban Studies
Dinsdag 8 december, 10.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding ‘Voor mijn onderzoek heb ik de beeld-

vorming bestudeerd over Amsterdam zoals die bestaat
onder jongvolwassenen, met name onder creatievelingen,
corpsstudenten, Ajaxsupporters, jongvolwassenen in de
hiphop-scene en internationale uitwisselingsstudenten. Als
bronmateriaal voor de creatievelingen heb ik naar autobiografische coming-of-age-romans gekeken, die zich afspelen
in Amsterdam en waarin de hoofdpersoon streeft naar een
toekomst in de creatieve sector. Met dit onderzoek wilde ik
meer grip krijgen op de gevoelens van verbondenheid van
jongvolwassenen met een stad als Amsterdam. Jongvolwassenen engageren zich met ideeën en denkbeelden die als het
ware in de lucht hangen. Dat is niet nieuw; we weten dat
de stad in het verleden een sterke aantrekkingskracht heeft
uitgeoefend op jonge mensen die kunstenaar of schrijver wilde worden en uit heel Nederland naar Amsterdam trokken.
Beelden, imago en reputatie van Amsterdam als vrijgevochten stad leven voort in het werk van huidige jonge schrijvers
als Maurice Seleky, wiens alter ego in Ego Faber ook naar
Amsterdam vertrekt om er een opwindend leven te leiden.
Mijn proefschrift moet een leidraad zijn voor de ontwikkeling
van Amsterdam als tolerante stad waarin allerlei soorten
jongvolwassenen daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om
een betere versie van zichzelf te worden.’

Leuk

‘Promotieonderzoek doen is een heel mooie ervaring. Als het goed is krijg je een klik met de methode die je
volgt en begin je opeens dingen te snappen. Zo besefte ik
dat denkbeelden gedestilleerd kunnen worden uit bestaand
materiaal als blogs, romans, forums, almanakken, muziek.
Allemaal gemaakt door jongvolwassenen zelf.’

Moeilijk

‘De veelzijdigheid aan materiaal maakte het
archiveren lastig. Internet is ook een vluchtig middel, alles
moet op tijd goed bewaard worden, anders ben je je bronnen kwijt. En trends in lifestyle zijn ook vluchtig, het is lastig
om daar niet in verdwaald te raken.’ ↙ Dirk Wolthekker
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda

Folia12_1549#3.indd 41

30-11-15 18:25

42

FOLIA 12

International

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

PARIS
IS IN THE
HOT SEAT
text Steffi Weber
photo Vera Duivenvoorden

Several thousand people joined the Peoples Climate March last Sunday,
among them dozens of AUAS and UvA students. ‘A good turnout,’ says
Manuel Allgaier, ‘especially given the pouring rain.’ The Environmental
Studies undergraduate spent the last weeks going from one lecture hall to
the next, trying to move students to action.

‘W

hen I ask my class, “Who
here cares about climate
change?” virtually all
hands go up,’ the 21-year old student
from Germany says. ‘But when I ask who
of them will be going to the demonstration, at most only about five of those
hands are still showing. There is often a
large gap between what we believe in and
what we actually do.’
Since Monday, Paris has been the
scene of the international Climate
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Change Conference; one that many
feel is the most important convention
of its kind in history. National leaders
have gathered with the intended goal
of reducing greenhouse gas emissions
in order to curb the increase in global
temperatures. If they fail, disastrous
consequences such as rising sea levels,
extreme droughts, the extinction of
many species and an unprecedented
flows of migrants will be a reality in just
a matter of time. During the last climate

convention (which took place in 2009 in
Copenhagen), world leaders were unable
to come to any significant agreements. It
is expected that they will do better this
time around.
‘The saying is true,’ says Chaja Merk,
Communication Management student at
the AUAS: ‘ours is the first generation
that is noticing the consequences of
global warming, and the last one that
can do something about it.’ It is for this
reason that Merk, 26, intends to travel
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to Paris in the week of the conference,
together with 19-year-old UvA-student
Jessie Goldman. ‘To show that people
actually care,’ Merk explains, ‘and to put
some pressure on the negotiators.’ The
fact that the largest climate demonstration to be held in Paris was cancelled after
the terrorist attacks of 13 November will
not stop them. ‘The attacks, terrible as
they were, do not diminish
the importance of this
conference,’ says Goldman.
‘This concerns every person
on Earth.’
Still, the two see remarkably little zeal for this cause in their
peer group. Goldman: ‘People worry
about climate change and global warming, but tend to see it as a given. They
think it’s just a fact of life, something
that can’t be helped. As if it were some
horrible war in a faraway country.’
It’s an understandable reaction,
according to social psychologist Lieke
Dreijerink. Dreijerink researches students’ involvement with issues such as

climate politics for Ivam, a UvA research
and consultancy firm on sustainability.
‘Many students feel that their actions
contribute little, if anything, to solving
the problem,’ she says.
This apathy is typical for an abstract
problem like climate change, she
explains. ‘People hardly notice the
consequences in their daily lives. And if

Mirko van Pampus (28), assistant
professor Future Planet Studies at the
UvA, is giving it his best effort to make
his students aware of the possibilities
available to them, although he stresses
that this is all strictly outside of the
classroom. Together with a colleague, he
has been mobilising as many students as
possible to travel to Paris. To this end, he
started studentstoparis.com,
a website providing students
with information about
climate change as well as
advice on how to get to Paris
on the cheap and what they
can do to help once there. He is hoping
that this time, people might ‘get properly
angry’, he says, ‘so that they’ll get up and
say: “The way we run things is insane,
it’s time you listen to us.” That’s the only
way we might be able to make a change.’
Taking to the streets could indeed
make a difference, Bert Metz confirms.
And as an internationally respected
authority on climate policy, he should
know. He co-chaired the Working Group

‘This concerns
every person on Earth’
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they do, those consequences are far away,
or sometime in the future. That doesn’t
provide much motivation for the present.’ Yet it is up to the current generation of students, Dreijerink says, to work
towards a solution to these problems in
the near future. ‘It would be a good idea
if they learned more about meaningful
actions and behaviour from the government or university, they should give the
good example.’
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on mitigation on climate change of the United Nations’ scientist climate panel IPCC that lays the scientific foundations for
climate conferences, and was one of the members of the UN
workgroup to accept the Nobel Peace Prize in 2007.
‘When many people show a willingness to march through
the streets, it demonstrates that they really care whether
something is accomplished,’ Metz says. ‘This helps politicians
realise that it does matter to the electorate whose continuing
support they will need in the future.’
Apart from demonstrating, there are many other ways
students can take action to mitigate climate change. ‘Taking
up a more sustainable lifestyle is one way. But you could also
check if your university invests in fossil fuel industries and say
something about it if it does. That way you can force companies to change their policies.’ And it’s always a good idea to
check up on how your university runs itself, says Metz. ‘How
energy efficient are their buildings? Do these issues feature
sufficiently in their degree programmes and studies? These are

exchange ideas share how they are committed to the cause. ‘It’s
very inspiring,’ Allgaier says. ‘You get a strong sense that it is
possible for us to make a change after all.’ And – not unimportantly – the march invariably ends in a great party, ‘where you
can really go all out. Literally everyone dances together.’ ↙

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

ADVERTENTIES

Each significant change
was enforced through
some form of activism’
responsibilities universities should definitely be taking.’ Metz
recommends that students who want to take action should
participate in NGOs, political parties or communities.
Taking slightly shorter showers, choosing to bike instead
of driving, buying less energy-consuming devices and eating
less meat is all very well, but when all is said and done, we
will need to do more, Metz and Van Pampus agree. ‘Historical
change has never happened of its own accord,’ the latter says.
‘Be it gay marriage, civil rights in the United States or women’s
votes: each significant change was enforced through some form
of activism.’
He takes the debate surrounding Black Pete as an example.
‘Ten years ago this wasn’t an issue even to progressive Dutch
people. Now we are certain it will change. We’re not there yet,
but we will definitely never return to the way things were.’ He
observes a similar development in the discussions about climate change. ‘The question isn’t: “Is it useful to participate?”
but rather, “Do you want to be a part of making the change or
not?”’ Still, we have a way to go, says Van Pampus. That’s why
he feels it is crucial that students gain experience in activism.
‘It would be a very good thing for many of them to feel what
it’s like to be out in the streets with a hundred thousand other
people and make their opinion heard.’
Manuel Allgaier participated in his first climate march last
year and was hooked from the outset. ‘You have people from
all over the country coming together with the same goals.’ All
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‘Meesterlijke acteurs in schets
van menselijk onvermogen’ Trouw ****

LANGE DAGREIS
NAAR DE NACHT
met sprintpas stadsschouwburg: € 10 | ssba.nl
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Keys to
the city
PIERRE-LOUIS DENARO

(19, Physiotherapy)
From: Paris

Favourite haunt ‘Living between Singel and Spuistraat means that whenever I leave my
house, I’m already among the canals, Jordaan and the nine streets shopping
area. This makes pretty much all my journeys enjoyable!’

Space to think ‘UB-Singel library on Koningsplein. 7 days a week and open until 23:45?
What more could you want. However, I also follow a blog called Chapter
Friday where they post a list of great cafes that are good to study in. Search
Chapter Friday - Lattes and Laptops.’

Great outdoors ‘The best friends you can have in Amsterdam are those with boats! Haha
I’m joking but I am lucky enough to
live with an awesome guy who (also)
has a boat. If you can find a boat this
month, wrap up and go for a night
ride to see Amsterdam Light Festival.
It’s the best way.’

‘If you can find a
boat this month, go
for a night ride’

Late nights ‘My go to place is Pacific Parc in Westerpark. Expect a great local crowd
(very few tourists), a colourful warehouse and fast paced reggae-swing. You
WILL be dancing. If you need something more chill, try Bar LUX.’

Best bite ‘Buffet van Odette on the Prinsengracht. Call some hours in advance
though, as it can be busy. Order their hot chocolate.’

Hidden treasure ‘Roest near Brouwerij ’t IJ is really cool. It’s also great on cold days because
they have a huge bonfire outside.’

Guilty pleasure ‘The IJ-Hallen market: I’ve decorated my whole bedroom from there. My
best find was a vintage French “Boulangerie” shop sign. In France it would
be worth hundreds, I got it for 1 euro!’

Crazy Dutch ‘I used to live in London and used the metro a lot. There, when you get off,
people are very respectful. They always wait until the last person is off before
getting on. Not so over here! The worst is trying to get off at Bijmer Arena.’
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Op de tong

MEZCAL MULE
De Mezcal Mule is een
cocktail ontwikkeld
door de New Yorkse
cocktailkoning Jim
Meehan. Een mule is
een cocktail met limoen en gember en
daar voegde Meehan mezcal aan toe,
een tequila-achtig drankje gemaakt van
de agave. Meng verder met passievrucht, komkommer en gemberbier.

BIFE CHORIZO
Argentinië is het land
van de steak en de Argentijnse keuken onderscheidt er dan ook vele.
De bife de chorizo, in de rest van de wereld
beter bekend als sirloin steak, is groot,
sappig, heeft een smaakvolle vetrand en
is als het goed is vol van smaak. Over de
vraag waarom de steak naar de chorizo is
vernoemd luidt een theorie dat de steak
wordt gesneden van een stuk rund dat qua
vorm op een chorizoworst lijkt.

ZWARTE
BONEN
We moeten van
het Voedingscentrum meer bonen eten.
De Zuid-Amerikaanse keuken is dan een
aanrader, want daar snappen ze dat je niet
zo moeilijk moet doen over bonen maar ze
gewoon overal doorheen moet gooien, door
spreads, salades, sauzen, ocenschotels,
soepen. Wat niet iedereen weet, is dat je er
ook brownies van kunt bakken. Bijvoorbeeld
deze: www.groenevrouw.nl/zwartebonenbrownie.

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

La Salmuera
Rozengracht 106
Voor een Zuid-Amerikaanse sfeer en de smakelijkste zoet-pikante
kip moet je bij La Salmuera aan de Rozengracht zijn. De Spaans- en
Engelstalige bediening serveert goeie cocktails en gerechten rond de
open haard.

J

e kunt naar Zuid-Amerika reizen, maar een bezoek aan La Salmuera (Spaans voor ‘pekel’) is een goedkoper alternatief om iets van de
Zuid-Amerikaanse sfeer en smaken te proeven. Via het romantische met
groen en bloemen bedekte terras aan de Rozengracht loop ik naar de ingang.
Mijn vriendinnen zitten al een tijd op mij te wachten maar aan de cocktails op
tafel te zien heeft niemand me nog gemist.
Op onze vragen over de kaart – waarom heet een gerecht bifo chorizo als het
geen chorizo is maar steak? – krijgen we uitleg van een Engelstalige serveerster.
Het restaurant is intussen volgelopen en is wat rumoerig, wat het lastig maakt
haar te verstaan. De bijgerechten moeten apart besteld worden, vertelt ze ons.
Ai, dat is een tegenvaller als de prijs voor een hoofdgerecht al tussen de 12 en
47,50 euro ligt. Het antwoord op de chorizovraag blijft ze ons verschuldigd.
Ik kies voor de pollo naranjita, geroosterde kip met sinaasappel-chilimarinade. Het eten wordt geserveerd op rustieke houten plankjes. De geurige
marinade geeft de kip een kunstige glans waarvan het water je in de mond
loopt. De zoete maar tegelijk pikante kip smaakt net zo goed als ze eruitziet.
Ze is goed gegaard en ik moet er letterlijk mijn vingers bij aflikken.
Ook de bijgerechten zijn boven verwachting lekker. Met name de Mexicaanse salade met zwarte bonen valt in de smaak; die is zoet, zout en spicy
tegelijk. In plaats van een dessert kiezen we toch liever voor nog een kan van
de huisgemaakte Mezcal Mule. ↙
tekst Ana Lopez Swinkels
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Lunchen met...
Folia schuift aan bij de lunch op UvA en HvA. Deze week bij Inge Tiemens (20).
Ze zit op het Amfi en dat is leuk, maar ook zwaar.

Geen
reclamegedoe
tekst Maaike Kooijman foto Daniël Rommens

E

igenlijk zou ze deze week met school in Istanboel zitten.
Om kledingfabrieken te bezoeken, maar ook moskeeën:
een mix van zakelijk en cultureel. Dat werd afgelast
vanwege terreurdreigingen. Best jammer, maar ze heeft nu
wel onverwacht een weekje vakantie. Toch zit Inge Tiemens,
tweedejaarsstudent Fashion & Design aan het Amfi, nu in de
kantine met een bekertje mosterdsoep. Na de lunch gaat ze
nog even aan school werken. ‘Amfi is leuk, maar wel zwaar,’
vertelt ze. ‘Het is letterlijk vallen en weer opstaan, hoewel het
dit jaar nog meevalt. We zijn nu met een project bezig waarbij
we een andere draai aan bestaande merken moeten geven. We
gebruiken bijvoorbeeld de revers van Yves Saint Laurent en de
bomberjackstijl van Maharishi. In de kerstvakantie ga ik deze
outfit maken.’ Uit haar tas tovert Inge een ‘procesboek’, vol
foto’s van outfits en kleurenschema’s. ‘Elk project moeten we
zo’n boek bijhouden. Deze is niet zo vol, maar vorig jaar had
ik wel zulke dikke boeken,’ vertelt ze terwijl ze haar hand zo’n
tien centimeter boven de tafel houdt.
Het outfitontwerp dat ze aanwijst is helemaal van spijkerstof. ‘Een paar weken geleden moesten we onze designs insturen en daaruit zijn zestien mensen gekozen die in het Blue
Lab mogen werken, een lab in Amsterdam waar je spijkerstof
helemaal kunt bewerken.’ Ze heeft ook een breiwerkje van spijkerstof bij zich. ‘Dat ga ik niet gebruiken hoor, ik ben gewoon
wat dingen aan het uitproberen.’
Maar Amfi is meer dan alleen maar tekenen en naaien, legt
Inge uit. ‘Mensen denken altijd dat we alleen dat doen. Maar
je moet niet alleen ontwerpen en maken, er komt ook techniek
en economie bij kijken. ‘En het is ook niet zo dat ik per se
designer van kleding moet worden. Ik zou zelf bijvoorbeeld wel
futuristische stoffen willen ontwerpen, die ademen of op telefoons reageren. Bij deze hardloopschoen’ – ze wijst een plaatje
in haar boek aan – ‘groeit de slijtage ’s nachts weer aan. Dat is
toch tof? Ik denk sowieso dat het belangrijk is om ervaring op
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Inge Tiemens zou het liefst futuristische stoffen ontwerpen, die ademen.

te doen bij bedrijven. Misschien wil ik ooit wel een eigen merk,
maar dan pas als ik veertig ben. De naam voor dat merk heb ik
trouwens al wel.’
Doordat Amfi zo zwaar is, heeft Inge weinig vrije tijd. Haar
eigen blog heeft ze een tijdje geleden dan ook stopgezet, maar
ze runt nog wel een blog met vrienden, modivize.nl. ‘Ik hoop
dat ik daar binnenkort wat meer mee kan gaan doen. Ik schrijf
over mode, maar ik wil ook recepten gaan plaatsen. Eten is
altijd goed. Maar het moet wel gewoon voor de leuk zijn, hoor.
Dat reclamegedoe is niets voor mij.’ ↙
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