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Steun ons in de strijd tegen littekens!

geef op 20.21.22
Op eigen benen staan.
Daar tekent zij voor.
www.brandwondenstichting.nl

Het Liliane Fonds helpt haar met protheses en revalidatie.
Helpt u mee? Lilianefonds.nl

FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR
ONDERZOEKSTV: LIVE TELEVISIETALKSHOW OVER ONDERZOEK IN
HET ONDERWIJS
19 februari, 12:30-15:00 uur, Kohnstammzaal

Kom ook naar de live TV Talkshow van
OnderzoeksTV! Presentator Hanneke Kappen
praat met docenten, leerlingen, schoolleiders
en begeleiders van praktijkonderzoek in het
onderwijs. Co-productie van Kenniscentrum
Onderwijs en Opvoeding en Communication
& Multimedia Design van de HvA.
DE VISIEFABRIEK @FLOOR: HELP! HOE
WORD IK EEN DUURZAME STUDENT?
19 februari, 19:00-21:00 uur, FLOOR-tribunes

Hoe combineer je een duurzaam leven met je
studentenbestaan? Is dat eigenlijk wel mogelijk
met een beperkte portemonnee? En wat doe

jij nu zelf aan klimaatverandering? Op deze,
en veel andere vragen zal ons panel antwoord
geven tijdens de discussieavond. Met o.a.
filosoof Henk Manschot en mensen van de
online platforms www.duurzamestudent.nl en
www.uitdegrond.nl.
SAVE THE DATE! POLITIEK DEBAT
PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN
12 maart, begane grond

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de
Provinciale Staten. Wat betekenen deze verkiezingen voor Nederland en voor Amsterdam in
het bijzonder? Samen met Kennisnetwerk Amsterdam en studievereniging BSKA organiseert
FLOOR een debat met gasten uit de Tweede
Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale Staten
en de Amsterdamse Gemeenteraad. Praat mee!

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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Een internationaal georiënteerde
academische gemeenschap, noemt de
UvA zich op haar eigen site trots. Dat
is waarschijnlijk terecht, want op de
faculteiten en afdelingen lopen inmiddels
ontelbare nationaliteiten rond. Het zou
weinig verbazen als alle 180 talen die in
Amsterdam gesproken worden ook in de
universiteitsgebouwen te horen zijn.
Tegelijkertijd lijkt de internationale oriëntatie van de universiteit een flinke knauw
op te lopen. Vorige week lekte het zogenoemde Profiel 2016, waarin de Faculteit
der Geesteswetenschappen haar plannen voor de nabije toekomst uiteenzette.
Naast vele arbeidsplaatsen, verdwijnen
ook zes ‘kleine talen’ als zelfstandige
opleidingen. Wie bijvoorbeeld geïnteresseerd is in de bepaald niet kleine taal
Arabisch, zal zich moeten inschrijven
voor de opleiding ‘internationale studies’.
De universiteit is in het samenvoegen
van talen geenszins de eerste of enige
in Nederland. Eerder ging men er in
steden als Groningen en Leiden al toe
over. De ervaringen daar zijn wisselend.
Waar de talen in Groningen verder lijken
weg te kwijnen, ziet men in Leiden juist
weer enige groei. Niet voor niets zegt de
UvA zich in haar plannen aan dat laatste
voorbeeld te spiegelen. Toch lijkt daar
in de uitvoering weinig van terecht te
komen. Waar Leiden coherente clusters
van bijvoorbeeld ‘Midden-Oostenstudies’
introduceerde, gaan bij UvA uiteenlopende talenfamilies als de Scandinavische en Slavische samen in de mix. Dat
de UvA haar unieke opleidingen Arabisch
en Hebreeuws schrapt is in de huidige
tijden bovendien wel heel moeilijk te
verkopen. De protesten van studenten
en medewerkers hierover zijn dan ook
terecht. Kritisch kijken naar efficiëntie bij
de talenstudies is goed. Maar beter gaat
men met het huidige plan nog even terug
naar de tekentafel.
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De week

H

et was me het weekje wel, voor de
UvA. Een week die met recht de
geschiedenisboeken in zal gaan.
Want wanneer zie je zoiets nou
nog, tegenwoordig? Even stond het Maagdenhuis volledig op z’n kop. De spanning had zich
weliswaar al maanden opgebouwd, maar het
verrassingseffect was er niet minder om.
En wat een prachtige naam ook. De Deloitte
Kordes Award. Deze week mocht de UvA ’m
voor haar jaarverslag in ontvangst nemen. Op
zo’n moment realiseer je je toch weer waar je
het allemaal voor doet. Niet voor niets noemde
de universiteit de award in een persbericht
‘erkenning van de jarenlange, stapsgewijze verbetering van de jaarrekening’. Terecht. Als je je
als universiteit een bedrijf hebt getoond, dan
zijn dit de dingen waar het om gaat. Vergeet
die rankings of studenttevredenheid. Deze prijs
bewijst: de UvA is officieel het meest corporate
van allemaal!
En in het licht daarvan verdwijnt al het overige
natuurlijk naar de achtergrond. Neem nou zo’n
bezetting van het Bungehuis. In de jaren zeventig misschien leuk, maar inmiddels behoorlijk
achterhaald. We zullen hier geen tips geven,
maar als je de universiteit tegenwoordig echt
wilt raken richt je je beter op het organogram
van de holding. Even knutselen, een paar
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Bedrijfstrots

Competente rebellen, die vind je op de
UvA, zo bleek deze week maar weer eens.
Maar ook qua creativiteit zit het met
studenten aan de UvA wel snor. Bedenkt
de universiteit een leuke marketingslogan,
dan weten die out-of-the-box denkers
daar wel raad mee.

lijntjes veranderen en opnieuw rondsturen.
De paniek die onder managers dan uitbreekt,
daar schud je de boel pas echt mee op. De
jaarverslag-awards kunnen ze dan wel op hun
buik schrijven.
Aan de HvA ging ondertussen ook de vlag uit.
Een award kregen ze er niet voor, maar erkenning voor jarenlange, stapsgewijze inspanningen was het wel. Weet u nog dat toenmalig
rector Jet Bussemaker de wens uitsprak niet
verder te groeien? Sindsdien is met man en
macht gewerkt om die ambitie waar te maken.
Met grote zorgvuldigheid zijn de roosters
ingericht als een hindernisbaan waar studenten dagelijks doorheen moeten struikelen. Het
aantal studieplekken is drastisch ingeperkt, net
als het aantal stopcontacten. En als kers op
de taart is er een digitale omgeving gecreëerd
waar Kafka steil van achterover zou slaan. De

studentengroei indammen, laat dat maar aan
de HvA over! Met liefst 13 procent daalde het
aantal inschrijvingen dit jaar. Wat een opsteker! Maar azijnpissers als wij zijn, zien wij ook
hier nog ruimte voor verbetering. Die voorzieningen voor topsporters, die kunnen echt
een stuk minder. En ook voor ondernemende
studenten is nog steeds wel erg veel ruimte.
Werk daar nog even aan, en de daling kan
volgend jaar zomaar de 20 procent naderen.
yyy Clara van de Wiel

– 13 februari 2015

tweet van
de week
JJ v Peperstraten
@jjvpeperstraten
Studenten die iets actiefs inplannen op een
vrijdag? Geloof ik niks van #bungehuis
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Het moment

In alle vroegte bezetten studenten vrijdag het Bungehuis, om meer democratie en inspraak te eisen. Door de gebarricadeerde voordeur kon al
snel niemand meer naar binnen, waarna werd uitgeweken naar de ramen aan de Singelkant van het gebouw. Zowel sympathiserende studenten
als medewerkers moesten vanaf dat moment een kleine klim wagen om binnen te komen. tekst - Clara van de Wiel / foto - Daniël Rommens

Navraag Anouar El Haji
Anouar El Haji treedt deze maand af als voorzitter van UvAPro, het overlegorgaan van promovendi aan de UvA. Net nu minister Bussemaker een
experiment voorstelde om promovendi niet langer als medewerker maar als student te behandelen.

Met dat voorstel wordt de behandeling van
promovendi meer zoals in de ons omringende landen. Een goed idee?
‘Nee, wij zijn erg tegen het voorstel. De
positie van promovendi was al niet al te best
en die wordt door dit voorstel alleen maar
slechter. Promovendi zijn de professoren
van de toekomst, maar zo worden ze niet
behandeld. Ik promoveer aan de Faculteit
der Economie & Bedrijfskunde en het salaris
dat ik nu krijg, valt in het niet bij wat ik in de
private sector zou kunnen krijgen. Aangezien
wij in Nederland promovendi nog iets beter

behandelen dan in het buitenland, zijn we nu
erg populair bij promovendi uit de rest van
de wereld. Nu zijn universiteiten erachter
gekomen dat die promovendi voor nog minder het zelfde werk willen doen en buiten ze
die mogelijkheid uit.’

Is het echt zo slecht gesteld met promovendi?
‘Ja. Een aantal collega’s van me moet naast
hun promotietraject werken om rond te
komen. Iemand aan de bètafaculteit werkt
op Schiphol in de beveiliging. Universiteiten
geven promovendi soms een parttime-
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aanstelling met bijbehorend salaris, terwijl ze
wel verwachten dat zij veertig uur per week
werken. Dat is onmogelijk.’

Was je als bursaal promovendus wel
begonnen aan een promotie?
‘Ik denk het wel. Universiteiten bieden veel
ruimte tot zelfontplooiing, veel meer dan je
in het bedrijfsleven zult krijgen. Dat weten
de universiteiten ook en daar maken ze nu
misbruik van.’ yyy Henk Strikkers
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Wie heeft de winnende nier
voor Vincent?
6
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Een nierdonor zoeken via Facebook, kan dat? HvA-student Vincent Moolenaar doet het en krijgt daar
veel reacties op. Maar de perfecte match heeft hij nog niet. ‘Daar zit je dan, met een vreemde aan de
koffie, te praten over het doneren van een orgaan.’ tekst - Mirna van Dijk / foto’s - Danny Schwarz

S

tudent zoekt nier, bloedgroep
O+, van iemand onder de 50 jaar.
Vincent Moolenaar (27) hoopt het
orgaan vóór juni 2015 te vinden. Van
een levende donor, want anders is de kans
op afstoting te groot. En er is niemand in zijn
familie die in aanmerking komt. Dus besloot hij
een oproep via Facebook te verspreiden: Geef
jij mij een gezond leven?
Als je Vincent Moolenaar in één woord moet
omschrijven, dan is dat levenslust. ‘Ik heb een
mooi rustig plekje gevonden bij het raam,’
sms’t hij vlak voor de afspraak. Met een
vrolijke blik begroet hij de verslaggever in
een koffiebar aan de Oosterdokskade. ‘Wat
een uitzicht hebben we hier hè? Zal ik iets te
drinken voor je halen?’
Dat verzorgende karakter kenmerkt Vincent.
Hij werkt als praktijkopleider in de ggz en studeert aan de HvA voor docent gezondheidszorg & welzijn, in deeltijd. Daarnaast heeft
hij een parttime baan als verpleegkundige in
een psychiatrische kliniek. ‘Een ouderwets
gesticht, zeg maar.’ Hij grinnikt. ‘Ik vind het
fijn werk. En het is in een mooi oud gebouw,
in Heiloo.’
Als een wasmachine
Zijn interesse in de gezondheidszorg verklaart
hij aan de hand van zijn eigen jeugd, die zich
voor een groot deel afspeelde in het ziekenhuis. Als peuter verloor hij beide nieren door
een infectie, en twee transplantaties in zijn
kindertijd mislukten. Meer pogingen achtten de specialisten te riskant. Daarom moet
Vincent nu al 25 jaar vijf keer per week, acht
uur per keer dialyseren. Via een bakbeest
van een apparaat in zijn slaapkamer, dat de
functie van zijn nieren nabootst door overtollig vocht uit zijn lichaam te halen en zijn bloed
te zuiveren van afvalstoffen. Gisteravond kon
hij het na een lange draaidag in de kou voor

een televisie-interview (KRO De Wandeling)
niet meer opbrengen, vertelt hij. ‘Ik sliep al om
acht uur.’
Zichzelf aan het dialyse-apparaat koppelen
kost ruim een halfuur. ‘Het werkveld steriel
maken, mijn waardes checken, de machine
opbouwen en instellen, een kunstnier uit de
verpakking halen en in het apparaat plaatsen en dat vullen met vloeistof. Dan mezelf
aanprikken. De machine neemt mijn bloed
eruit, spoelt het door de kunstnier en geeft
het dan weer schoon aan mij terug. In wezen
is het gewoon een wasmachine. Het spoelen
zelf kan gelukkig tijdens mijn slaap. Omdat
ik gisteravond de dialyse heb overgeslagen,
weet ik dat mijn conditie in de loop van de dag
achteruit gaat. Ik merk nu al dat ik stijve ledematen heb, dat ik strammer ben, dat mijn zicht
slechter is en mijn concentratie minder. En
rond vijf uur vanmiddag zal ik er het meeste
last van hebben. Dan neemt de benauwdheid
toe, heb ik geen energie meer. Want omdat ik

‘Als ik uitga – ik ben een
whiskyliefhebber – word
ik zodra ik ga dialyseren
weer heel gauw nuchter’
niet kan plassen, raak ik mijn afvalstoffen alleen kwijt aan die machine. Ik voel me net een
junk, want zodra ik aangesloten ben voel ik me
binnen een halfuur weer schoon en top. Als ik
bijvoorbeeld uitga – ik ben nogal een whiskyliefhebber – word ik zodra ik ben aangesloten
weer heel gauw nuchter. Maar dan moet ik
alleen niet te bezopen zijn om aan te sluiten.’
Hij grinnikt, vertelt het allemaal zonder een
spoor van zelfmedelijden. Als er iets is wat hij
niet wil, benadrukt hij, is dat zijn beperking
hem definieert. ‘Ik profileer me nooit als patiënt.
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Praat er ook niet vaak over. Veel mensen
weten het niet eens. Daarom moest ik echt
een drempel over voor deze actie. Ik heb ook
lang nagedacht over alternatieve middelen
om hetzelfde doel op een andere manier te
bereiken. Want dit voelt toch een beetje als
bedelen. Maar niets wint het van de kracht van
sociale media.’
Overheid betaalt de donor
Op 24 januari stuurde Vincent via Facebook
zijn oproep: Geef jij mij een gezond leven?
‘Een nier van een levende donor is veel veerkrachtiger, die kan tegen een stootje,’ vertelt
hij. Voor transplantatie van een nier die bij
leven is gedoneerd heeft de transplantatiearts
groen licht gegeven, nadat Vincents vader –
zelf ook arts – had aangedrongen op nieuw
onderzoek naar oude biopten van Vincent, die
in het ziekenhuis bewaard werden.
‘Bij een nier van een levende donor is de
kans veel groter dat die bij mij aanslaat. En de
transplantatie is gepland, dus je kunt ervoor
zorgen dat donor en ontvanger beiden in optimale conditie zijn.’ Vincent zag het succesvolle
voorbeeld van Erardo Kea, een nierpatiënt
die zijn donor vorig jaar via Facebook vond,
en besloot uiteindelijk de gok ook te wagen.
Niet in het minst omdat zijn vooruitzichten
ongunstig zijn. ‘Ik ben nu nog jong, en besteed
veel aandacht aan mijn conditie. Maar hoe
ouder je wordt en hoe langer je dialyseert,
hoe groter de negatieve effecten op je lichaam
zijn. Je conditie gaat achteruit. Je krijgt meer
klachten, je beperkingen worden groter. Hoe
lang je lichaam het dialyseren volhoudt is niet
precies te zeggen. De meeste patiënten hebben na een paar jaar een nier via een overleden donor, of zijn eerder al zelf overleden. Er
zijn gelukkig maar weinig mensen die zoals ik
25 jaar of meer dialyseren.’
De verandering die hij na zo veel jaar dialyse
niet meer verwacht had – dat hij tóch getrans-
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planteerd kon worden – gaf hem opeens een
ander toekomstperspectief, maar zadelde hem
ook op met een probleem. Want hoe kom je
aan een donornier van een levende donor? ‘In
mijn familie is alleen mijn oma een geschikte
match,’ zegt Vincent. ‘En zij wil het heel graag,
maar ze is al 82.’
De nier moet van iemand onder de 50 jaar zijn
met bloedgroep O+. Mocht zich een potentiele donor melden, dan volgt uitvoerig weefselonderzoek en, als de match volledig klopt,
uiteindelijk een duo-operatie waarbij de nier
het ene lichaam uitgaat en het andere in. De
donor moet zo’n twee maanden revalideren na
de operatie. Dat is eigenlijk het grootste offer,
want de overheid voorziet de donor van financiële steun en medisch gezien heb je geen
twee nieren nodig. ‘De andere nier neemt de
functies van de ontbrekende nier over,’ zegt
Vincent. Waarom je er dan twee hebt? Medici
weten het niet. Hij grinnikt: ‘Om er een te kunnen doneren!’ Zou hij het zelf doen, als hij niet
ziek was? ‘Dat vind ik een lastige. Natuurlijk
zeg ik nu van wel. Maar ik kan die vraag eigenlijk niet beantwoorden.’

gende partij ben. Dat maakt me afhankelijk en
kwetsbaar, en daar heb ik veel moeite mee.’
Er komen af en toe aparte reacties binnen.
Zoals iemand die zich spontaan meldde tijdens
een live-interview op FunX, zich introduceerde
als gevangene die nog enige tijd moest zitten,
en zei dat het tijd was om iets terug te doen.
‘Ik was er totaal niet op voorbereid, en ik vond
het ergens wel eng. Hij heeft nooit meer iets
laten horen, daar was ik stiekem wel blij om.’
Vincent hoeft geen vrienden te worden met
zijn donor, zegt hij. En hij hoeft iemand ook
niet aardig te vinden. ‘Ik merk bij sommige
reacties iets wat Hans Teeuwen heel treffend
het Moeder Teresacomplex heeft genoemd.
Sociale media trekken dat ook aan natuurlijk. Mensen die goed doen in eigenbelang.

Moeder Teresacomplex
Het heeft hem overrompeld, wat er is gebeurd
sinds zijn oproep. ‘Ik heb er speciaal een
Facebook-account voor aangemaakt, want ik
zat er niet op. En na een week vroeg iemand of
ik al veel reacties had gekregen. Toen werd me
pas duidelijk dat daar een aparte inbox voor
was. Er zaten 140 berichten in.’ Hij heeft een
dagtaak aan het beantwoorden van alle mails,
tweets, Facebookberichten, appjes en sms’jes.
‘Ik reageer overal persoonlijk op. Enige hoffelijkheid hoort erbij, vind ik. En het is ook in mijn
eigen belang om alle reacties zorgvuldig te behandelen. Ook steunbetuigingen. Maar ik heb
me er enorm op verkeken hoeveel werk dat is.
Ik heb nu twee weken vrij genomen, dus dan
gaat het wel, maar dat was eigenlijk om te leren
voor tentamens. Dat lukt nu dus even niet.’
Zijn oudste broer helpt hem met het beoordelen van de post. Hij geeft zichzelf tot juni om
een donor te vinden. ‘Dat komt het beste uit.
Dan ben ik hopelijk afgestudeerd en is het ook
wat rustiger op mijn werk. Ik wil het liefst dat de
transplantatie zo min mogelijk impact heeft op
het bestaan dat ik heb opgebouwd.’ Met een
handjevol serieuze kandidaten heeft hij nu contact. ‘Ik heb met een al een ontmoeting gehad.
Dat is absurd. Daar zit je dan, met een vreemde
aan de koffie, te praten over het doneren van
een orgaan. En het lastige vind ik dat ik de vra-

Bijvoorbeeld dat ze mijn oproep via Facebook
hebben verspreid. Wat voor moeite is het nou
echt, klikken op “delen”? Of iemand die reageerde: Hoi, ik ben Peter. Je mag mijn nier wel.
Ik stuurde een vriendelijke reactie en hoorde
daarna niets meer.’
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‘Ik profileer me nooit als
patiënt. Daarom moest
ik echt een drempel over
voor deze actie’

50.000 euro
Er zijn ook mensen die hem een nier willen
verkopen. ‘Van de week nog iemand die er
50.000 euro voor wilde hebben. Daar reageer
ik niet op. Dat is een principekwestie. Ik vind
niet dat mijn kans op transplantatie groter mag
zijn vanwege mijn banksaldo. Al besef ik dat
mijn kans al groter is vanwege mijn netwerk,
mijn opleiding en mijn toegang tot sociale
media. En dat is in wezen ook niet koosjer. Je
komt voor lastige ethische dilemma’s te staan.’
Een meisje van 18 schreef dat ze haar nier aan
Vincent wilde afstaan, hoewel ze hier met haar
ouders over in de clinch lag. ‘Ik heb geantwoord
dat ik haar aanbod zeer waardeer, maar dat ze
er eerst met haar ouders moet uit komen.’
De reacties op zijn actie, zegt hij, hebben zijn
beeld van de samenleving enorm veranderd
– in positieve zin. ‘Ik ben heel erg onder de
indruk van alle naastenliefde en begrip die ik
van mensen krijg. Ik heb er met de dag meer
vertrouwen in dat ik een match zal vinden.
Maar het is wel hard werken, en het is zoeken

naar een speld in een hooiberg. Ik vergelijk het
met de jackpot winnen in de Staatsloterij. Want
er kunnen twintig donoren zijn met mijn bloedgroep zonder dat er een match tussen zit.’
Met zijn actie wil Vincent ook aandacht vragen
voor lotgenoten. ‘Ik kan dit doen, maar er zijn
heel veel mensen die dat niet kunnen. Er bestaat
geen instelling of platform dat donoren en patiënten met elkaar in contact brengt. Al is er nu
iemand bezig om dat op te richten, Donorplein
heet dat. Maar ik wilde gezien mijn gezondheid
niet te lang meer op alternatieven wachten.’
Hij windt zich op over het feit dat het standaard orgaandonorschap bij overlijden niet is
ingevoerd in Nederland. ‘Dat zou honderden
levens per jaar schelen. Je moet hier nog
steeds expliciet aangeven dat je donor wilt
zijn. En er bestaan de vreemdste mythes
over. Als ik op scholen kom om voorlichting te
geven, zeggen scholieren dat ze geen donor
worden omdat ze bang zijn dat artsen je dan
in de operatiekamer eerder dood laten gaan.
Dan vertel ik dat die arts in die operatiekamer
niet eens weet of zijn patiënt donor is of niet.
En dat er met lichamen van donoren juist extra
voorzichtig wordt omgesprongen, dus dat je er
echt mooi bij ligt op je uitvaart.’
Een nier van een levende donor zou Vincents
leven verlengen en de kwaliteit ervan verhogen. Hij zou van de dialyses af zijn – een ongekende vrijheid. ‘Ik vergelijk mijn dialyse-apparaat weleens met een reclasseringsambtenaar.’
Weer die grinnik. ‘Ik moet me op de afgesproken tijd bij hem melden voor mijn taakstraf,
anders heb ik een groot probleem.’ Merkt hij
het al aan zijn conditie als hij niet binnen de
48 uur aankoppelt, als hij het een ruime week
niet deed zou dat zijn dood betekenen. ‘De
nieren zijn intelligente organen met heel veel
functies. Ze filteren afvalstoffen uit je lichaam,
reguleren je hormoonhuishouding, je stofwisseling, je temperatuur. Als ik niet dialyseer, blijven de afvalstoffen circuleren in mijn lichaam.
Ik ga bijvoorbeeld graag naar Lowlands, de
volle drie dagen. Daarna ben ik heel beroerd,
maar daar houd ik vooraf rekening mee. Ik
speel dan echt met de grenzen van wat mijn
lichaam aankan. Ik word stram, vermoeid, ik
ga slecht zien. En ik ga een vreemd luchtje
ontwikkelen. Dat ruik ik zelf ook. Elk rondje dat
die afvalstoffen maken, hebben ze meer kans
om schade aan te richten.’
Assepoester
Eigenlijk vindt hij het verschrikkelijk, het
publiek om een nier vragen. Want dan is hij
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afhankelijk. Een patiënt. Precies het stempel waar hij zich hevig tegen verzet. ‘Dat
komt vooral door mijn opvoeding en daar
ben ik heel gelukkig mee. Ik ben altijd net zo
behandeld als mijn broers. Werd net zo hard
aangepakt. Moest werken voor mijn centen.
Ik stond gewoon ’s zomers in de bloedhitte
in zo’n bollenschuur bollen te pellen. Ik werd
niet betutteld. En mijn broers spaarden me
ook niet. Ze sloegen me net zo hard in elkaar
hoor, haha.’
Een ander groot goed dat hij meekreeg van
zijn ouders: laat je niet beperken door je
ziekte. ‘Probeer het maar, en kijk hoe ver je
komt, zeiden ze altijd. Ik vind het heel erg als
ik zie dat ouders of dokters bij voorbaat tegen
zieke kinderen zeggen dat ze iets niet kunnen,
of voorzichtig moeten zijn. Als ik daarnaar had
geluisterd had ik nu geen baan en studeerde ik
niet, maar zat ik in de Wajong.’
Met zijn eigen stichting Bureau Sterrenstof

en samen met medepatiënt Esther-Clair
Sasabone publiceerde hij het kinderboek De
wonderlijke ruimtereis van Steven Sterman,
over een jongetje dat de ruimte in wil maar

‘In mijn familie is alleen
mijn oma een geschikte
match. En zij wil het heel
graag, maar ze is al 82’
ziek wordt, en desondanks zijn grootste wens
niet opgeeft. Het jongetje zou zomaar Vincents alter ego kunnen zijn. ‘Ik zoek altijd de
grens op. Er zit behoorlijk wat rusteloosheid
en prestatiedrang in mij.’ Vandaar ook dat hij
niet alleen werkt, studeert, musiceert, componeert, schrijft en actief is voor zijn stichting,
maar ook nog een druk sociaal leven leidt. ‘Ik
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kan absoluut de student uithangen. Dat is de
aard van het beestje. Naar de Bitterzoet voor
een goed optreden. Genieten.’
Een relatie heeft hij niet. ‘Natuurlijk zou ik dat
wel willen. Ik heb gedatet, maar sinds een paar
jaar merk ik dat het moeilijker wordt. Vrouwen
die uiteindelijk kinderen willen, kiezen eerder
een gezonde partner. Maar ik geloof ook niet
dat een serieuze relatie nu in mijn leven zou
passen. Misschien ooit. Mijn verhaal is nu vooral dat ik op zoek ben naar een nier. Ik leid zo
veel mogelijk het leven van mijn leeftijdgenoten, maar ik blijf toch een soort Assepoester.’
Hij grinnikt nog maar eens een keer. ‘Om negen uur moet ik naar huis, want dan verandert
mijn baljurk in een dialyseapparaat.’ yyy
Vincent vertelt zijn verhaal binnenkort ook bij KRO De
wandeling, maandag 23 februari om 19.20 op NPO 2.
vincentmoolenaar.nl
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Lunchen met...

Een gave tijd op de campus
Anne van den Eijnden ziet zichzelf als een bijtje dat over de Amstelcampus vliegt, netwerkt en verbindingen
maakt, zodat alle gebruikers een prettig ‘campusgevoel’ krijgen. tekst - Bob van Toor / foto’s - Daniël Rommens
Anne van den Eijnden (53)
Omgevingsmanager Amstelcampus (HvA)
Benno Premselahuis, dinsdag 10 februari 12.10-12.45 uur

D

e laptops op de felrode tafel gaan
dicht: na een overleg met collega’s
in koffiecorner MiCaffe gaat Anne
van den Eijnden aan de lunch.
Met haar collega’s neemt ze nog even het plan
van de avond door: bij een kennismakingsbijeenkomst met gemeenteraadsleden mogen
docenten en ambtenaren zichzelf presenteren
in een pitch van vijf minuten. Al zal dat in sommige gevallen wel wat langer duren, voorziet
Van den Eijnden. ‘Je kent Geleyn, die is meestal
wat langer van stof’. Ze is enorm fan van DMCIdomeinvoorzitter Geleyn Meijer, zegt ze als ze
even later weer aanschuift met een kop soep
en een broodje. ‘Lang van stof betekent in dit
geval zeker niet saai: die man doet enorm veel,
en kan daar zó leuk over vertellen.’
Ze neemt een hap tomaten-pompoensoep ‘apart, hè?’ – en dat zal voorlopig haar laatste
zijn: als communicatieconsultant is praten haar
werk, talent én hobby. Op de HvA is ze sinds
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een jaar aangesteld als omgevingsmanager.
‘Dat wil zeggen dat ik me bezighoud met het
proces buiten de bouwhekken. Nu zijn die
hekken inmiddels bijna verdwenen, maar ik
blijf me bemoeien met het campusgevoel: hoe

‘Ik vlieg van bloem
naar bloem, met als
eindproduct honing.
Mooie metafoor, hè?’
maak je hier nou een leuke plek van, afgezien
van het feit dat je hier goed moet kunnen
studeren en les krijgen? Je wil ook dat de
studenten een gave tijd beleven op de campus
en in Amsterdam.’
Want de komst van de campus heeft een
onmiskenbare impact op de buurt. ‘Over de

wisselwerking tussen campus en stad is veel
onderzoek gedaan, maar ik wil specifiek weten
wat de consequentie van deze campus is, voor
dít deel van Amsterdam. Dertigduizend studenten hier,’ ze wijst richting het Wibauthuis
in aanbouw, de Amstelcampus van de HvA, ‘en
twintigduizend daar op het Roeterseiland. Wat
gaat er nou gebeuren?’
Om daar achter te komen praat ze met
studenten, ambtenaren, bewoners en ondernemers. ‘Ik hoor van bewoners bijvoorbeeld
dat gezinnen in de buurt niet eens meer aan
een vijfkilozak aardappelen kunnen komen bij
Albert Heijn. Het zijn allemaal eenpersoonsporties geworden; de winkels spelen er al op
in.’ Of ze daar zelf ook last van heeft? ‘Nee,’
zegt ze lachend. ‘Ik woon heel riant buiten de
stad, aan het water. Met eigen parkeerplek!’
‘Ik noem mezelf altijd een bijtje. Een omgevingsmanager is als een bij die van de ene
bloem naar de andere vliegt, verbindingen
maakt en netwerken aanlegt, en dat resulteert
uiteindelijk in een prachtig mooi eindproduct:
honing, dat enorme kleefkracht heeft. En dát
is waar wij aan werken. Mooie metafoor, hè?’
De soep is ondertussen fiks afgekoeld door
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het gesprek, maar dat geeft niet. ‘Ik praat toch
de hele dag al. Eigenlijk veel te veel, vind ik
zelf. Val me vooral in de rede, want ik kan nog
drie uur doorgaan.’
Van den Eijnden is zelfs zo goed met haar stem
dat ze regelmatig reclames en voice-overs
inspreekt. ‘Voor Pampers, Slankie – vooral de
radio en regionale dingen hoor. Mensen
herkennen mijn stem nooit – en dat vind
ik wel prima! Of bijvoorbeeld een

voorlichtingsfilm van een ziekenhuis. Als je gedotterd gaat worden krijg je een filmpje te zien,
waarin ik uitleg wat er dan gebeurt. Ik sta in de
databases als een betrouwbare stem: rustig,
donker, beetje laag. Als ik iets vertel geloof je

‘Ik sta in de databases als
een betrouwbare stem:
rustig, donker, beetje laag’

de vloer hebben, maar dat gaat moeizaam.
‘Het begint al met dat de gebouwen vaak een
trap hebben, zoals hier. En binnen loop je
tegen hekjes aan. Het gebouw moet uitstralen: wees welkom bij de HvA! Maar dat moet
groeien. De campus van Eindhoven is al twaalf
jaar bezig, en die is nog steeds niet af. Bureau
Nieuwbouw, waar ik voor werk, zal over een
paar jaar misschien ophouden te bestaan,
maar de campusvorming gaat door.’ yyy

het,’ zegt ze, terwijl de lunchruimte wederom
op een brede lach wordt getrakteerd.
‘Bewoners hebben geen idee dat hier acht
gebouwen staan, laat staan dat hier jongens
skateboards maken van afvalplastic uit de
grachten, of dat de HvA Europees kampioen
werd in de Shell Ecomarathon. Dat wil ik zichtbaar maken. Ze zou graag de hele buurt over
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jouw betaalbare woning
Huren in Amsterdam wordt ieder jaar duurder en studenten
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Passie

Cabaret
Sinds zijn optreden bij Raymann is Laat is student culturele & maatschappelijke vorming Samir Bazzahi (25) verknocht aan cabaret.
‘Ik had nog nooit iets op het podium gedaan
toen een vriendin van mij vroeg of ik een keer
wilde invallen als de zoon van slager Achmed
in Raymann is Laat. Zij regelde de gasten voor
dat tv-programma en was op zoek naar een opvolger voor de eerste zoon. Die had een eigen
item gekregen in de show en zij kwam daardoor bij mij terecht. Ik dacht: “Wat maakt het
uit? Ik doe het gewoon.” Na afloop kreeg ik zo
veel leuke reacties, dat ik me meer ben gaan
verdiepen in cabaret. Dat begon uiteindelijk zo

te kriebelen dat ik nu samen met een vriend
een eigen show schrijf over de zoektocht naar
liefde en mijn eeuwige gebrek aan geld.
Iedere vrijdag, zaterdag en zondag ga ik naar hem
toe om aan de show te werken. We brainstormen
uren en bespreken de dingen die ons gedurende
die week te binnen zijn geschoten. Midden in
colleges schrijf ik soms gniffelend iets op, dan
heb ik weer een nieuwe grap bedacht. Het lukt
me alleen nooit om er een lopend verhaal van te
maken. Daar is mijn vriend heel goed in.
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Ik heb twee voorbeelden op wie ik heel erg
jaloers ben. De een is André van Duin vanwege
zijn korte sketches. Dat zijn korte verhaaltjes,
waar ik nog heel veel van kan leren. De ander
is Najib Amhali. Hoe hij met zijn publiek omgaat en hoe hij muziek in zijn shows gebruikt,
dat vind ik geweldig. Over een jaar of vijf wil
ik ook doen wat zij nu doen: optreden voor
uitverkochte theaters. The sky is the limit, en ik
wil tot die limit gaan. yyy tekst - Henk Strikkers /
foto – Fred van Diem
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Opinie
UvA-HvA, trek je geld terug
uit fossiele brandstoﬀen!
De UvA-HvA moet het goede voorbeeld geven door op geen enkele manier meer te investeren
in fossiele brandstoffen, meent Eva Scholten. llustratie Marc Kolle

D

e UvA en HvA doen hun best om
studenten zo goed mogelijk op
hun toekomst voor te bereiden. Is
het dan eigenlijk niet gek dat het
collegegeld dat jij hiervoor betaalt indirect bijdraagt aan klimaatverandering? De vereniging
Fossiel Vrij UvA & HvA vindt van wel en roept
de onderwijsinstelling dan ook op al hun geld
terug te trekken uit fossiele brandstoffen.

Carbon bubble
Een aantal universiteiten buiten Nederland
heeft zich al gerealiseerd dat investeren in
fossiele brandstoffen niet langer samengaat
met het voorbereiden van studenten op hun
toekomst. Op 8 oktober was de University of
Glasgow de eerste Europese universiteit die

Dit gebeurt dus ook
met jouw collegegeld en
het pensioen
van je docenten
beloofde te divesteren. Dit houdt in dat de
universiteit haar geld terugtrekt uit fossiele
brandstoffen. Een goede keuze, want investeringen in deze industrie leiden niet alleen tot
klimaatverandering maar brengen ook steeds
grotere financiële risico’s met zich mee.
In het Akkoord van Kopenhagen uit 2009 is
door meer dan 100 wereldleiders afgesproken
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dat de aarde niet meer dan twee graden op
mag warmen. Om dit doel te halen, moet een
groot deel van de oliereserves in de grond
blijven. De waarde van bedrijven als Shell en

BP is op dit moment gebaseerd op hun totale
voorraad aan fossiele brandstoffen. Aangezien niet de hele voorraad opgebruikt kan
worden, wordt de waarde van deze bedrijven
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dus te hoog ingeschat. Het verschil tussen de
ingeschatte waarde van deze bedrijven en de
waarde die de bedrijven blijken te hebben
als ze niet al hun reserves kunnen gebruiken
wordt de carbon bubble genoemd. Op een
dag zal deze zeepbel barsten en zullen aandelen in energiebedrijven veel minder waard
blijken te zijn dan men op dit moment denkt.
Klimaatdoelen
Het goede nieuws is nu dat de UvA-HvA
geen directe investeringen doet in fossiele
brandstoffen. Het slechte nieuws is dat de
UvA-HvA wel indirecte investeringen doet via
de Deutsche Bank en het ABP Pensioenfonds.
Deze twee bedrijven investeren dit geld in
energiebedrijven om zo winst te maken voor
de UvA-HvA. Dit gebeurt dus ook met jouw
collegegeld en het pensioen van je docenten.
Het feit dat de UvA-HvA niet direct in fossiele
brandstoffen investeert is natuurlijk een goed
begin, maar indirecte investeringen zijn net
zo goed schadelijk en onverantwoord. Als de
UvA en HvA echt een groene universiteit en
hogeschool willen zijn, zouden ze aan de Deutsche Bank en het ABP Pensioenfonds moeten
vragen om hun geld in andere industrieën te
investeren; in wind- en zonne-energie bijvoorbeeld. Deutsche Bank heeft begin 2015 een
rapport gepubliceerd waarin wordt benadrukt
dat minstens de helft van de totale voorraad
aan fossiele brandstoffen in de grond moet
blijven om de afgesproken klimaatdoelen te
halen. Deutsche Bank is niet de enige die
dit inziet, de centrale bank van Engeland is
momenteel bezig met een onderzoek naar
het risico van de carbon bubble. Dat banken
die tot nu toe geen problemen hadden met
investeringen in fossiele energie dergelijke
onderzoeken doen, geeft wel aan dat fossiele
brandstoffen echt tot het verleden behoren
en dat duurzame energie de toekomst is. Als
de UvA-HvA een positieve bijdrage wil leveren
aan deze toekomst, zou ze als eerste Nederlandse onderwijsinstelling al haar geld terug
kunnen trekken uit fossiele brandstoffen.

alternatieven. Nu zijn we nog afhankelijk van
fossiele brandstoffen, omdat er weinig andere
opties zijn. Maar als mensen eenmaal de
overtuiging hebben dat verandering mogelijk
en zelfs noodzakelijk is, zal dit leiden tot een
nieuwe manier van denken en uiteindelijk
kunnen duurzame veranderingen dan niet
uitblijven. Door te divesteren zou de UvA-HvA
hierin een leidende rol kunnen spelen. Fossiel
Vrij UvA & HvA is van mening dat de universiteit en hogeschool de maatschappelijke plicht
hebben om deze leidende rol op te pakken.
De UvA-HvA weet dat een aantal van haar
studenten dit graag wil, Fossiel Vrij UvA &
HvA heeft een brief gestuurd aan het College van Bestuur waarin deze organisatie de
UvA-HvA vraagt om serieus te kijken naar

Als steeds meer partijen
hun geld terugtrekken,
worden energiebedrijven
gedwongen na te denken
over alternatieven
de mogelijkheden om te divesteren. Het
College van Bestuur heeft een brief terug
gestuurd waarin men ingaat op het belang
van duurzaamheid en wat de UvA-HvA nu al
doet in het kader hiervan, maar er wordt ook
aangegeven dat divesteren er niet in zit. Dit is
natuurlijk niet het antwoord waar Fossiel Vrij
op hoopte. Daarom wil Fossiel Vrij het College
van Bestuur en alle andere geïnteresseerden
hierbij graag uitnodigen om de vierde week
van maart aanwezig te zijn bij ons evenement
over duurzaamheid en mee te debatteren over
de duurzaamheid van het financiële beleid van
de UvA en HvA. yyy
Eva Scholten maakt deel uit van Fossiel Vrij UvA & HvA
en is student Public International Law Track bij de master
International & European Law (UvA).

Leidende rol
Door te divesteren zou de UvA-HvA haar voorbeeldfunctie gebruiken om mensen bewust te
maken van het feit dat het zo langzamerhand
moreel onverantwoord is te investeren in fossiele brandstoffen. Als steeds meer scholen,
bedrijven en gemeentes hun geld terugtrekken
uit fossiele brandstoffen, zullen energiebedrijven gedwongen worden na te denken over
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Van Aalten

Lijk
Ik zal het maar toegeven: ik heb gisteravond een
lijk opgegraven en verplaatst. Hij was achttien, negentien; veel ouder kan hij niet geweest zijn. Ik heb
uren voorovergebogen gezeten en gegraven, tot de
zweetdruppels van mijn slapen in mijn nek liepen.
Ik heb hem niet vermoord, hij is langzaam gestorven. De jongen lag gedrapeerd over een berg
foto’s, paperassen en cd-doosjes die opgestapeld lagen en nu eindelijk eens gearchiveerd
moesten worden. Ik was nu precies twee keer
zou oud als de jongen toen; als ik hem nu op de
gang van zijn studentenflat tegenkwam, had ik
zijn vader kunnen zijn.
Hoeveel afwijzingsbrieven van talloze uitgeverijen
kan een mens bewaren? Was dat destijds een
teken van zelfverkozen vernedering? Ik trok een
onvoltooid manuscript uit 1996 onder het lichaam
vandaan, ooit geschreven op de elektrische
schrijfmachine van het merk Brother. ‘Opgedragen
aan niemand’ stond er op het voorblad. Kopieën
van faxen die de jongen stuurde naar literaire tijdschriften, compleet met logo van zijn eigen naam
en een datumstempel. Op die leeftijd er al zo
bewust mee omspringen; het getuigt van verbluffende ambitie, maar minstens zo veel arrogantie.
En dan de titels van al die nummers en albums die
ik opgroef, gemaakt door veelal uitgemergelde,
bleke, in zwart gehulde helden: ‘Your funeral, my
trial’, ‘The sound of speed’, ‘Search and destroy’,
‘Trash’, ‘Low’, ‘Heroin’, ‘If they move, kill ‘em’.
De contouren van het lijk werden steeds beter
zichtbaar. Ik stopte het in een doos, vouwde deze
dicht en schreef er met stift archief op. Alles kon
naar de kelder.
Achttien jaar oud was hij. Het is verbijsterend
dat ik nu daadwerkelijk ben waar hij misschien
van droomde, maar dat het gevoel van berusting
nooit echt doordringt. Tijd tekort. Over 36 jaar
verplaatst een man van 72 onze beide lijken. yyy
Thomas van Aalten
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So long, farewell,
auf wiedersehen, adieu
Na Groningen, Leiden en Utrecht gaat nu ook aan de UvA het mes in de kleine
talenstudies. Studenten en medewerkers zijn woest over het nieuwste plan voor de
Faculteit der Geesteswetenschappen. Maar wat gaat er nu helemaal veranderen? En hoe
erg is dat eigenlijk? Vier vragen over de kleine talen. tekst - Clara van de Wiel en Dirk Wolthekker
WAT IS DE UVA VAN PLAN MET
DE TALENOPLEIDINGEN?
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In het voorgestelde Profiel 2016 – tweede
versie – komt er één cluster internationale
studies en regiostudies. De bestaande bacheloropleidingen Nederlands, Engels, Duits,
Frans en Spaans blijven daarin behouden
en worden aangevuld met een opleiding
Russisch. Daarnaast worden ook de bachelor
Europese studies en de nieuwe opleiding
internationale studies erin ondergebracht.
Binnen deze twee bachelors worden achttien majors aangeboden. Naast zes majors
in de kerntalen als Frans of Duits, komen er
vier in de Europese studies (bijvoorbeeld
Europees recht of economie) en acht in de
internationale studies. Die laatste zijn nieuw,
en heten onder andere Midden-Oostenstudies, Middellandse Zeegebied-studies, Lage
Landenstudies en Scandinavië-studies. Zes
talen verdwijnen daardoor als zelfstandige
opleiding: Arabisch, Hebreeuws, Italiaans,
Nieuwgrieks, Scandinavische talen en Slavische talen. Wel komen deze talen terug in
de taalverwervingsminors. Daar zitten ook
Turks, Portugees en Catalaans bij. Naast een
major kiezen studenten ook voor zo’n minor.
Straks ben je dus bijvoorbeeld een student
internationale studies, die een major Midden
Oostenstudies doet met een minor Arabisch.
Een flinke mond vol dus. Overigens blijven de
gymnasiumtalen Grieks en Latijn als opleiding
wel gehandhaafd.

КИЙ

WAAROM KIEZEN ZE VOOR
DEZE OPLOSSING?
De UvA heeft om inspiratie op te doen goed
naar andere universiteiten gekeken. Daar werden de afgelopen jaren al eerder zogenaamde
regiostudies opgetuigd, waar in één opleiding
meerdere talen samenkomen. Via een speciaal traject kun je dan alsnog één specifieke
taal bestuderen. In die nieuwe organisatie kun
je twee modellen onderscheiden. Allereerst
zijn er universiteiten die hun talenopleidingen
hebben opgeheven en daarvoor in de plaats
één brede bachelor aanbieden, zoals bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen. Maar
er zijn ook universiteiten die hun talenopleidingen grotendeels behouden en daarnaast
als extra een brede opleiding ontwikkelen
waarbinnen een student zich op een taal of
regio kan richten, zoals in Leiden. De UvA
kiest voor dat laatste, hoewel er een aantal
heel kleine studies alsnog sneuvelen. In Leiden is het model overigens succesvol in het
trekken van studenten. En succes betekent in
dezen: geld. Hoe meer studenten, hoe hoger
de subsidie in de eerste geldstroom. Leiden
heeft bovendien ook een Academic Language
Centre opgericht, waar iedereen talencursussen kan volgen in kleine talen als Dari,
Perzisch, Swahili of Pasthu. Voor prijzen vanaf
€ 80 per uur per persoon; extra kassa dus.
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Wat precies het verschil tussen het huidige
en toekomstige traject gaat zijn, dat moet nog
blijken. Maar we kunnen alvast wel naar de
andere universiteiten kijken. Tijdens een UvAbachelor Italiaans worden in de huidige situatie ten minste 96 punten volledig in het Italiaans aangeboden. In de overige ruimte volgen
studenten 42 punten aan Nederlandstalige
achtergrondvakken over de Italiaanse cultuur,
de rest is keuzeruimte. Ter vergelijking: een
student Europese talen & culturen in Groningen die de variant ‘Italiaans’ kiest, krijgt
in zijn bachelor nog maar 55 studiepunten in
de Italiaanse taal. Beduidend minder dus. In
Leiden loopt het volgens docent Arabisch
Richard Kon nog niet zo’n vaart. ‘Als je het
aantal studiepunten in het Arabisch vergelijkt,
zal dat niet veel verschillen van de opleiding
oude stijl.’ Al denkt hij wel dat studenten van
de nieuwe opleiding Midden-Oostenstudies
uiteindelijk minder regels Arabisch hebben
gelezen en minder routine in de taal hebben.
‘Maar de uren die we geven hebben we wel
geïntensiveerd. We organiseren gespreksgroepjes met native speakers. En studenten
gaan nog steeds verplicht op uitwisseling. Ik
zie nog steeds evenveel haarscherpe analyses
over de taal voorbij komen.’

OL

HOEVEEL TAAL BLIJFT ER IN
ZO’N BULKSTUDIE OVER?

WAT BETEKENT HET VOOR HET NIVEAU
VAN DE AFGESTUDEERDEN?
Het is nog te vroeg daarover iets algemeens
te zeggen, denkt universitair hoofddocent
Scandinavische talen & culturen Petra Broomans. Zij geeft les bij de Groningse opleiding
Europese talen & culturen, waarin vier jaar
geleden zeven talenstudies werden samengevoegd. ‘Vroeger kon je afgestudeerden
echt Scandinaviëspecialist of Italiëkenner
noemen. De nieuwe stijl weet van allerlei
landen iets, en over een land van één onderdeel veel. Wellicht levert dit mensen op die
bijvoorbeeld goed Duits spreken en veel over
Duitsland en de EU weten, maar heel weinig
over de Duitse taalkunde en literatuur.’ Die
bredere blik vinden sommige studenten fijn,
merkt Kon in Leiden. ‘Sommige vinden de regio interessant, maar hebben weinig met taal.
Die kunnen zich hier dan toch in de expertise
wentelen.’ Hij is gematigd positief over het
nieuwe systeem in Leiden. ‘Wat voor uithangbord je eraan hangt is ook niet zo belangrijk.
Ik noem mezelf nog steeds arabist. En als je
kijkt naar welke vakken studenten verplicht
moeten volgen: dat verschilt niet zoveel met
voorheen. Ook al heeft de opleiding nu een
andere naam.’

한 국의
(KOREAA NS)
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EEN TALENSTUDIE
IS GEEN CURSUS
Door ze op te laten gaan in één opleiding, worden de afzonderlijke talen een
soort sidetracks. Maar om een taal écht
te leren is meer nodig dan zo’n verkapte minor. Een taal moet in je vezels
zitten, om er bijvoorbeeld bronnenonderzoek in te kunnen doen. Bovendien
leer je in een talenstudie ook alles over
één bepaalde cultuur. Vanaf de eerste
studiedag moet je een taal en cultuur
eten, drinken en dromen. Dat wordt
sowieso minder in een bulkstudie.

JE HEBT NIKS AAN AL DIE
GENERALISTEN
De waarde van afgestudeerde linguisten ligt juist in de zeer specifieke
kennis die ze over een taal en een
cultuur hebben. Bijvoorbeeld over
een cruciaal gebied als het huidige Griekenland. Juist in tijden van
globalisering zitten we te springen
om specialisten in andere talen en
culturen. Terwijl de alumni van de
opleiding internationale studies straks
van allerlei dingen een beetje weten,
maar nergens écht goed in zijn.

JE KUNT VEEL KLEINE
TALEN ERGENS ANDERS OOK NOG
STUDEREN
Sterker nog: dat geniet in veel gevallen
de voorkeur. Massa maakt macht! Wat
is erop tegen om kleine talen te concentreren op één enkele universiteit
in Nederland, in de Benelux of in een
ander Europees land. Waarom bijvoorbeeld vier kleine opleidingen van een
taal verspreid over de hele Benelux,
terwijl je ook één grote opleiding van
die taal kunt maken. De versnippering
van kennis leidt tot minder kwaliteit van
onderwijs en onderzoek.

TE
GEN
JUIST EEN DIVERS AANBOD
VAN TALENSTUDIES IS HET
FUNDAMENT VAN DE FACULTEIT
Expertise en specialisatie op het
gebied van talen en culturen zijn een
sine qua non voor een echte geesteswetenschappenfaculteit. Zonder
gedegen kennis van bijvoorbeeld het
Arabisch, komen ook de (kunst)historici, religiewetenschappers en filosofen
in de problemen. Interdisciplinariteit is
prachtig, maar pas als het een uitwisseling is tussen experts. Dus niet een
grabbelton van studies. Want dan zal
uiteindelijk geen enkele student meer
echt voor een kleine taal kiezen.

STUDIES IN STAND HOUDEN VOOR
ZO WEINIG STUDENTEN
IS ONHOUDBAAR
Het is niet alleen onhoudbaar, het is
zelfs oneerlijk. Er zijn kleine talen die
zo weinig studenten trekken dat het
erop neerkomt dat er privéles wordt
gegeven. En het lijken er steeds minder
te worden. Iedereen betaalt hetzelfde
collegegeld, dan kan het niet zo zijn dat
de een meer waar voor zijn geld krijgt
dan de ander. Gelijke monniken, gelijke
kappen. De ‘kostprijs’ van een docent
is bovendien torenhoog als hij maar aan
een paar studenten les geeft.

GELD IS NIET
HET BELANGRIJKSTE
Voor iets dat je waardevol vindt, moet
je hoe dan ook geld willen uittrekken.
Het is een geaccepteerd feit dat veel
geesteswetenschappelijke studies per
definitie niet rendabel zijn. Dus de
hoeveelheid geld die er nu op moet
worden bezuinigd is een keuze. Hoeveel
willen we nog aan dit soort opleidingen
uitgeven? Dan zou je de keuze moeten
maken om geld uit te trekken voor het
in stand houden van unieke opleidingen
als Hebreeuws of Nieuwgrieks.

JUIST DOOR HET BREDER
IN TE BEDDEN, KRIJGT ZO’N
TAAL Z’N KRACHT
Zo’n studie gaat niet om verdieping in
de taal alleen, dat zou wat eenzijdig
zijn. Het gaat om verdieping in de taal
als onderdeel (minor) van cultuur en
regio waar die taal wordt gesproken
en gebruikt. Kleine talen als ServoKroatisch, Deens, Roemeens, Fries en
Noors, zijn als taal zo klein – zowel in de
aantrekkingskracht op studenten als in
de omvang van het taalgebied – dat een
verdieping in een breder verband veel
aantrekkelijker is.

EXPERTISE OVER TAAL IN HET
ALGEMEEN KAN OOK IN EEN
OVERKOEPELENDE OPLEIDING
Een deel van elke taalstudie bestaat
uit hele algemene onderdelen als
algemene taalwetenschap, algemene
cultuurwetenschap en algemene literatuurwetenschap. Binnen elke taalfamilie – (Indo-)Germaanse talen, Romaanse talen – komen deze onderdelen
dermate met elkaar overeen dat je ze
net zo goed in één overkoepelende
opleiding kunt aanbieden. Efficiënter
en dus goedkoper.

VOOR
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‘Ik wist wel dat ik geen miljonair zou worden’
Alumni over het verdwijnen van kleine talenstudies
Naam: Jacob van Gulik
Leeftijd: 29
Studies: Bachelor en master Arabische
taal & cultuur (UvA), researchmaster
Religious Studies (UvA)
Huidige baan: freelance vertaler
‘EEN DIPLOMA ARABISCH IS EEN
GARANTIE VOOR AVONTUREN’
‘Door mijn opvoeding is mijn
blik altijd naar buiten gericht,
vandaar mijn keuze voor
Arabisch.’ Jacob groeide
op met twee culturen: zijn
oma is Chinees. ‘Ik koos
voor Arabisch vanwege de
verbinding met Amsterdam. Overal vind je hier
details van de Arabische wereld, bijvoorbeeld
in de geometrische figuren van gebouwen.’
Nu doet hij vooral freelance vertaalwerk voor
internationale opdrachtgevers en is hij vaak in
het buitenland. Veel van zijn oud-studiegenoten werken in andere vakgebieden, zoals
het onderwijs of de financiële wereld. ‘Met
verbredende bijvakken vergroot je je baankansen. Maar ik raad iedereen aan Arabisch
te studeren, want een diploma Arabisch
is een garantie voor avonturen.’ Hij vindt
het ‘ongelofelijk jammer’ dat de kleine talen
verdwijnen. ‘Een gemiste kans voor Nederland, dat zo op het buitenland is gericht qua
handel en wetenschap.’
Naam: Marianne van Baar
Leeftijd: 24
Studies: Bachelor Scandinavische taal
& cultuur, specialisatie Noors (UvA)
Huidige baan: docent Noors/Nederlands,
volksuniversiteit Vestlandet (Noorwegen)
‘ER IS ALTIJD WEL WERK, ZOLANG
DE MOTIVATIE ER IS’
‘Ik begon ooit met politicologie, maar daar was ik
gauw weer weg. Ik vond
de competitieve sfeer zó
onaangenaam.’ Dus begon
Marianne als tijdverdrijf aan
een avondcursus Noors. Die

taal fascineerde haar. ‘Zodra ik ontdekte dat er
ook een studie bestond, ben ik die gaan doen.’
‘Natuurlijk wist ik dat een baan vinden met
Noors lastig zou worden. En de sporadische
banen zijn vaak redactioneel of tekstueel: niet
mijn ding. Maar ik heb liever een kleine baan die
ik leuk vind en allerlei bijbanen ernaast, dan een
niet leuke baan. Er is altijd wel werk, zolang de
motivatie er is.’ Naarmate de studie vorderde
besefte Marianne dat de grootste kans op het
vinden van een baan in Noorwegen was.
Tijdens haar Erasmus-uitwisseling in Bergen
vroeg ze daarom rond naar werkmogelijkheden. Zo hoorde ze dat aan de volksuniversiteit
een baan voor docent Noors vrijkwam. Later
kwam daar nog een functie als docent Nederlands bij. Dus nu woont ze daar. Tegelijkertijd
studeert ze aan de universiteit van Bergen en
wil ze nog een master gaan doen.

Naam: Ankie Lok
Leeftijd: 33
Studies: Bachelor en master
Nieuwgriekse taal & cultuur (UvA),
master journalistiek (VU)
Huidige baan: Hoofd marketing,
communicatie & pr, Boom
uitgevers Amsterdam
‘WAT IS DE VOLGENDE STAP:
GLOBALE TALEN EN CULTUREN?’

Naam: Anne-Maria van Hilst
Leeftijd: 26
Studies: Bachelor Hebreeuwse taal
& cultuur (UvA), bachelor
en master Geschiedenis (UvA)
Huidige baan: verschillende, waaronder
gastvrouw kindermuseum van het
Joods Historisch Museum
‘HET IS ZÓ VEEL MEER
DAN EEN TALENCURSUS’
‘Ik koos Hebreeuws vanwege mijn Joodse achtergrond en omdat ik mijn hart
volg. Ik ben er heilig van
overtuigd dat je moet doen
wat je passie is. Je moet
wel dik veertig jaar werken
hè?’ Anne-Maria combineerde de studie wel
met geschiedenis. ‘Het was gebruikelijk er iets
naast te doen, taalwetenschap of economie bijvoorbeeld.’
Inmiddels is ze een jaar afgestudeerd en heeft
ze verschillende baantjes. Ze hoopt ergens te
kunnen doorgroeien. ‘Natuurlijk zou ik het liefst
een fulltime baan binnen mijn vakgebied hebben, maar dat kan nou eenmaal niet zo snel. Ik
wist wel dat ik geen miljonair zou worden.’
Verschrikkelijk vindt ze het dat de studie nu
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wordt opgeslokt binnen het overkoepelende
Midden-Oostenstudies. ‘Er gaat veel kennis
verloren, hoe kunnen ze dat doen? Het is zó
veel meer dan een talencursus. Je dompelt
je fulltime onder in de cultuur en geschiedenis. Doodzonde is het ook voor een belangrijk deel van de Amsterdamse geschiedenis
die grotendeels Joods is en dan niet meer
wordt onderwezen.’

Ze begon ooit aan een
studie Frans in Groningen,
hoewel dat toen al Romaanse talen & culturen was.
Ankie bleek toch meer met
Nieuwgrieks te hebben, dus
switchte ze naar Amsterdam. ‘Later hebben ze de studie in Groningen
nóg breder gemaakt: Europese talen & culturen. Wat is de volgende stap: globale talen
& culturen?’ Mensen die beweren dat zulke
opleidingen geen kennis en verdieping ontberen, gelooft ze niet. ‘Bij verbreding móét er in
de diepte iets af.’ Voor een betere aansluiting
op de arbeidsmarkt deed ze na Nieuwgrieks
nog een master journalistiek. Inmiddels werkt
ze bij Boom uitgevers. Nieuwgrieks heeft ze er
niet nodig. ‘Natuurlijk had ik best de nieuwe
correspondent Athene willen worden, maar zo
simpel is dat niet.’
Ze werd er al voor gewaarschuwd tijdens
haar Erasmus-uitwisseling in Griekenland:
‘Als je rijk en gelukkig wil worden, studeer
dan geen taal.’ Maar Ankie is blij met de baan
die ze nu heeft en haar keuze voor Nieuwgrieks. ‘Hoewel ik wel een goede link met
de arbeidsmarkt miste en eigenlijk ook met
de wetenschap. Dat zou beter moeten.’ yyy
Carlijn Schepers
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Let op de kleintjes
Het blijft een riskante keuze, zo’n talenstudie. Hoeveel vraag is er op
de arbeidsmarkt naar iemand die vloeiend Zweeds spreekt? Staan
er veel vacatures open voor een tolk Tsjechisch? Toch is er ieder
jaar weer een aantal studenten bereid de gok te wagen. De een uit
fascinatie voor de taal of de cultuur, de ander meer uit pragmatische
overwegingen: wanneer de Chinezen komen, is het toch handig als
je niet met je mond vol tanden staat.

Af
(
en

graphics - Victor van Werkhooven

32

isch

nav

ndi

Sca

27
26

24

Slav

isch

s

FOL_1508_03.indd 20

4

17

an

20

23

Hebreeuws

15

14

11
9
5

ks

rie
uwg
e
i
N

1

3
2
1

2
1

2010

2011

2012

5

Amsterdam

lia

2009

A
v
re
H
Zu
d

19

12
10

Roemeens

Sommige taal- en cultuurstudies,
zoals Slavisch en Scandinavisch,
kunnen jaarlijks op een redelijk
warme belangstelling rekenen.
Anderen leiden een kwijnender
bestaan; het lage aantal inschrijvingen was in 2013 de reden
voor de universiteit om de
stekker uit de studie Roemeens
te halen.
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KLEINE TALEN GROOT IN LEIDEN
De echte polyglot komt het best tot zijn recht in Leiden. Geen enkele Nederlandse universiteit kent zo’n groot talenaanbod als die in de Sleutelstad: van studies als Engels en Frans tot
keuzevakken als Swahili en Aramees. Ook de Aziatisch geörienteerde studies blijven onverminderd populair, zo blijkt uit het jaarlijkse aantal inschrijvingen voor het eerste jaar.
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NIJMEGEN
Talenstudies
Duits
Engels
Klassieke talen
Nederlands
Mengstudies
Romaanse talen en
culturen (Frans en
Spaans)

AMSTERDAM (VU)
Talenstudies
Klassieke talen

CHINASTUDIES

GRONINGEN
Talenstudies
Engels
Klassieke talen
Nederlands
Mengstudies
Europese talen en
culturen (Duits, Engels, Frans, Italiaans,
Russisch en Spaans);
Midden-Oostenstudies (modern
Hebreeuws en
Arabisch);
Minorities & Multilingualism (Fries)
UTRECHT
Talenstudies
Arabisch
Duits
Engels
Frans
Italiaans
Keltisch
Nederlands
Spaans

UvA

2010
2011
2012
2013
2014

JAPANSTUDIES

Nederlands
Nieuwgrieks
Spaans

Mengstudies
Scandinavische taal en cultuur (Deens, Noors en Zweeds); Slavische
taal & cultuur (Russisch, Pools, Servisch/Kroatisch en Tsjechisch)

Nederland

LEIDEN
Talenstudies
Chinees
Duits
Engels
Frans
Italiaans
Japans
Klassieke talen
Koreaans
Nederlands
Russisch
Mengstudies
Afrikaanse talen & culturen
(o.a. Swahili, Berber, Ewe
en Amhaars); Latijns-Amerikastudies (Spaans en
Portugees); Midden-Oostenstudies (Perzisch, Turks,
modern Hebreeuws en
Arabisch); Oude Culturen
van de Mediterrane Wereld (Egyptisch, Assyrisch,
Hebreeuws en Aramees);
Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies (Hindi, Indonesisch,
Sanskriet en Tibetaans)

AMSTERDAM (UvA)
Talenstudies
Frans
Hebreeuws
Italiaans
Klassieke talen

RUSSISCHE
STUDIES
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Een Vikinglichaam
als een opgeladen batterij
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Is koud douchen goed voor het afweersysteem? Niemand weet het zeker. Om bakerpraatjes om te
zetten in harde wetenschap, zette AMC-onderzoeker Geert Buijze in januari drieduizend mensen
onder de koude douche. Redacteur Bob van Toor droeg een kleumend steentje bij aan de wetenschap.
tekst - Bob van Toor / foto - Bram Belloni

O

ntstoken oog, pijnlijke keel,
drukkend hoofdpijntje. Wakker worden op 1 januari is voor
de meeste mensen globaal
dezelfde ervaring. Waarom sommigen daar
nog een schepje lijden bovenop doen met een
nieuwjaarsduik is me altijd volledig ontgaan.
Toch wacht me dit jaar een koud gelag. Niet
een enkele duik, nee, ik maak me op voor een
maand van ijzige ochtenden. Ik verlaat met
tegenzin de warme dekens, trek veel truien
aan om niet af te koelen, jog een rondje door
de kamer, overweeg kort pushups maar laat
dat draconische middel snel varen. Er zit niets
anders op. Ik loopt naar de douche, en draai de
temperatuurknop terug tot die niet verder kan
en staar bevreesd naar de waterstralen van
mijn ijskoude goede voornemen – nee, technisch gezien niet eens mijn eigen: het goede
voornemen van Geert Buijze.
Iceman
De onderzoeker van het AMC kreeg duizenden zover om een maand lang koud te
douchen in naam der wetenschap. De ‘Cool
Challenge’ die Buijze samen met publicist en
hardloopcoach Koen de Jong opzette nam
een kleine vlucht in de media, en sloeg aan
bij vele naar goede voornemens hongerende
Nederlanders. En inderdaad: thuiskomend van
het zoveelste decadente december-etentje
was het heerlijk om me op de Cool Challengewebsite in te tekenen voor een maand vol
crypto-Scandinavische reinheid en regelmaat,
kristalhelder parelend ijswater en vertrouwd
stugge handdoeken over rozige kippenvelhuid.
Zo fantaseerde ik mijn januari bij elkaar terwijl
ik aanvinkte dat ik nog nooit eerder koud had
gedoucht, en een baan had – een vereiste van
de onderzoekers, die het immuunsysteem
afmeten aan de hand van het aantal ziekmeldingen op het werk.

Koud douchen, ijsbaden, kopje onder in een
Fins bergmeer na je sauna: even de thermostaat van je lichaam een oplawaai geven
geldt in de volksmond als heilzaam. Nu is elke
extreem oncomfortabele handeling wel eens
als gezond bestempeld – zie elektrocutie,
tarwegras en klysma’s – waarschijnlijk vanuit
de gedachte dat als kettingroken en donuts
eten lekker en dodelijk zijn, het omgekeerde
vast ook klopt. De laatste jaren schenken Nederlandse wetenschappers echter serieuzere

Proestend, stampend,
headbangend en kuchend
wrijf ik de shampoo uit
mijn haar
aandacht aan koud baden. Een belangrijke
reden daarvoor heet Wim Hof, of de ‘Iceman’,
zoals hij zichzelf ook wel noemt. Bij de kijkers
thuis al wat langer bekend door mediageniek te poseren met zijn halfblote billetjes in
een diep pak sneeuw, trok zijn miraculeuze
weerstand tegen kou recentelijk ook de aandacht van het Guiness Book of Records en De
Wereld Draait Door.
Duizend speldenprikjes
De wetenschap kon daarbij natuurlijk niet
achterblijven, en Buijze besloot vorig jaar
als arts mee te gaan toen Hof met een club
minimalistisch geklede cursisten de Kilimanjaro trotseerde. Als orthopedisch chirurg in
opleiding had Buijze tot dan toe meer gebroken polsen dan onderkoelingsverschijnselen
behandeld, maar kwam vastberaden terug:
hij wilde de invloed van kou op het afweersysteem onderzoeken.
Het mag dan wetenschappelijk verantwoord
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zijn; nakend hupsen van de ene koude badkamertegel naar de andere in midwinter voelt
toch een stuk minder heroïsch dan in bermuda
de Kilimanjaro bedwingen. Ik ben ingedeeld bij
de groep die één minuut koud moet douchen.
Ergens ben ik blij dat ik niet eindigde in de
uiterst anticlimactische controlegroep, die wél
aan het onderzoek meedoet maar niet koud
mag douchen. Ik mag ook, aldus de vaderlijk
aanmoedigende instructies, warm beginnen
en koud ‘afdouchen’, maar omdat ik dat het
lelijkste woord in de Nederlandse taal vind
en derhalve niet medeplichtig wil zijn aan het
gebruik ervan, begin ik daar niet aan. Daarbij,
als ik al begin met zo’n compromis wordt het
nooit wat met mijn zelfdiscipline deze maand.
Als een bungeejumper boven een ravijn tel ik
af, en stap naar voren.
8 graden Celsius
De eerste tien seconden lijken mee te vallen,
maar dan begint de kou toch echt tot mijn
lichaam door te dringen. Stilstaan blijkt onmogelijk. Proestend, stampend, headbangend en
kuchend wrijf ik de van tevoren aangebrachte
shampoo uit mijn haar, terwijl ik de minuut
aftel. Tegen de veertig seconden merk ik dat
ik alleen nog met mijn voeten in de straal sta,
en dwing ik mezelf voor de eindsprint (en nog
een flinke rest shampooschuim) terug onder
de douchekop. Tegen de vijftig seconden
verdwijnt dan onder begeleiding van duizend
speldenprikjes het gevoel uit mijn schouders.
Wanneer ik bij zestig aankom voelt het eigenlijk niet eens meer onbehaaglijk, waardoor er
nog best enkele seconden gecompenseerd
kan worden voor het drum ’n bass-tempo
waarin ik heb geteld.
De dagen daarop houd ik vol. Met een warme
douche op zon- en feestdagen is het uit te
houden, en de overige ochtenden houd ik opvallend veel tijd over om weer eens met meer
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dan een gehaaste banaan te ontbijten. Ik bel
Geert Buijze om verhaal te halen. Zelf doucht
de dokter al zo’n tweeënhalf jaar koud. ‘Het
begint te wennen,’ lacht hij. ‘Het is nog altijd
een pittige opgave, elke ochtend weer. Maar ik
voel me er fitter door, dus ik blijf het voorlopig
nog wel doen.’
Dat gevoel is herkenbaar. Wie uit een hete
douche komt voelt zich als een pasgeboren
kitten, klauwt wanhopig naar de handdoek en
moet flinke wilskracht hebben om niet terug
onder de nog prettig klamme lappen te kruipen. Maar dan de ijsdoucher! Elke keer als ik
onder de straal van 8 graden Celsius vandaan
stap voelt kamertemperatuur als een tropisch
strand, mijn Vikinglichaam als een opgeladen
batterij. Deels uit vrolijkheid dat het lijden
weer voorbij is, maar vooral omdat zelfoverwinning een uitstekend begin van de dag is en de
tinteling van bloedvaten die voorzichtig weer
uit crisismodus komen heerlijk voelt. Het zal
me niet verbazen als veel van mijn medekleumers in dit onderzoek dagelijks naakt door het
huis zijn gaan paraderen en hun muesli alleen
nog staand in de achtertuin uit een ramshoorn
gebruiken. Dat doe ik mijn huisgenoten nog

Mediteren in ijs
‘Iceman’ Wim Hof kan langer in een bak
met ijsklontjes zitten dan medisch gezien
mogelijk is. Dat kan hij, naar eigen zeggen,
omdat hij door meditatie en concentratie
zijn autonome zenuwstelsel en daarmee
zijn immuunsysteem kan beïnvloeden. In
2011 onderzocht hoogleraar experimentele
intensive care Peter Pickkers Hofs claims.
Pickkers onderzoekt de reacties van het
immuunsysteem door een onschadelijk
gemaakt stukje van een bacterie toe te
dienen aan proefpersonen, waardoor het
lichaam ontstekingseiwitten aanmaakt en
griepverschijnselen krijgt. Maar toen de
bacteriestam aan Hof werd toegediend
terwijl hij mediteerde, werd een grote
toename van het stresshormoon cortisol
gemeten: een teken van activiteit in
het autonome zenuwstelsel en een
onderdrukker van het immuunsysteem.
De respons van Hofs lichaam was dan ook
veel lager. Pickkers noemde de resultaten
‘opmerkelijk’, maar benadrukte dat de
bevindingen bij één persoon niet kunnen
bewijzen dat meditatie het autonome
zenuwstelsel en het immuunsysteem kan
beïnvloeden.
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net niet aan – het dagelijke jodelconcert van
achter de badkamerdeur levert me al genoeg geamuseerde blikken van hen op. De
neurotische rituelen vóór en het geproest en
gereutel tijdens worden na verloop van tijd
minder, verzekert Buijze me. ‘Bij mij gebeurde
dat na een paar maanden. De enorme extase
die je in het begin voelt wordt al na een paar
dagen minder. Dan weet je toch al wel wat er
gaat gebeuren.’ Grappig genoeg was hij zelf
de grootst mogelijke koukleum voor hij door
de Iceman geïnspireerd raakte, vertelt Buijze.
‘Altijd een sjaal om, een extra laagje aan en de
verwarming hoog. Nu staat die op 15 graden.’
Althans, stond: sinds Buijze samenwoont is er
samen uitonderhandeld dat de thermostaat
op een comfortabele 16,5 graden gaat.
Afweersysteem
Buijze was blij verrast met het grote enthousiasme voor zijn onderzoek. ‘We hadden aanvankelijk het onderzoek gepland met duizend
deelnemers. Toen we dat aantal aanmeldingen
al binnen enkele dagen binnen hadden, hebben we het verhoogd: dat komt de kwaliteit
van het onderzoek alleen maar ten goede.
Daarna kwam er enorm veel media-aandacht,
en steeg de teller nog sneller. Toen we de
3000 naderden hebben we de aanmelding
gesloten.’ Waarom het zo’n hype werd? ‘Het
raakt ons allemaal. Douchen is iets wat we
dagelijks doen. Dit experiment is makkelijk om
eens te proberen, maar extreem genoeg om
er een uitgesproken mening over te hebben.
En iedereen kent wel iemand die wel eens
koud doucht.’
Helaas zal de studie een anekdotisch onderzoek blijven, omdat de omstandigheden
van de douchers niet te controleren zijn. ‘In
de winter is het leidingwater tussen de tien
en twaalf graden, maar het kan warmer zijn
als het eerst door een boiler gaat, of je een
thermostaatkraan hebt die niet lager gaat. We
kunnen niet 3000 thermometers meegeven;
dat soort nauwkeurigheid zullen we pas hebben bij een eventueel vervolgonderzoek.’
Maar de hamvraag is natuurlijk: worden koude
douchers minder snel ziek? Mijn oogontsteking
puste nog een week vrolijk door, en de traditionele januariverkoudheid slijt ook maar langzaam. ‘Hou vooral bij hoe lang je verkoudheid
duurt!’ aldus een gretige Buijze. ‘Dat willen we
na afloop weten.’ Hij heeft niet de illusie dat
geen van zijn testpersonen meer verkouden zal
worden. ‘Maar wat wel zou kunnen, is dat een
beginnende griep niet meer doorzet. Voorlopig

word ik zelf nog gewoon verkouden, maar het
zou kunnen dat dat minder hevig is dan eerst.’
Wanneer februari aanbreekt, is het alsof
de lente vroegtijdig is aangebroken. Enkele
duizenden labratjes en ik draaien dankbaar de
warme kraan weer open. Stipt verschijnt ook
de tweede enquête: nu zal blijken of iedereen
minder ziek is geweest. Ik vul gretig in. Of ik
voor de koude douche eerst warm gedoucht
heb. Hoeveel ik beweeg. En natuurlijk of ik
vaak ziek ben geweest. Het moet gezegd:
tijdens de permanente decembermalaise
werd het eerder genoemde rillende katje,
teruggekropen onder het dekbed, vaker door
zelfmedelijden overmand dan de energieke
powerviking – hoewel die laatste even hard
snotterde. Wat als de resultaten niet alleen
fysiek bepaald zijn? Buijze is er op voorbereid.
‘Als zou blijken dat de resultaten voornamelijk
psychologisch zijn, en niet het gevolg van een
beter afweersysteem, is dat is ook een interessante uitkomst.’
Opgelucht
Ook de emotionele kant wordt onder de loep
genomen, met vragen over angstige gevoelens
en depressie. Dat is misschien nog niet zo
gek, in donker januari, maar ik begin echt een
beetje te worstelen als ik aan moet geven hoe
vaak er sprake was van ‘zo radeloos voelen
dat je niet stil kan blijven zitten’ en of mijn
werk me eens per jaar of per maand ‘in vervoering brengt’. Een kleine terugbladercontole in de agenda bevestigt dat ik inderdaad
niet het type ben om ‘gekke week, 2x radeloos
en maandag best opgefokt!’ te boekstaven.
Anderzijds begrijp ik de onderzoekers ook
wel: met zulke vragen zou de uitslag van het
onderzoek wel eens legendarische koppen op
kunnen leveren.
Nu is het wachten op de uitslag van het
onderzoek, voor Buijze en drieduizend
opgeluchte badderaars. Mocht die revolutionair blijken, dan zal de arts zijn baan er in
ieder geval niet voor opgeven, zegt hij. ‘Als
er een groter onderzoek uit voortkomt zou
ik daar zeker aan willen meewerken, maar
dat zal helemaal afhangen van de uitkomst
van dit vooronderzoek.’ Alle respondenten
wachtte nog een kleine gewetensvraag in zijn
enquête: of we voornemens waren door te
gaan met koud douchen? Vooruit, vulde ik in:
af en toe. Voorlopig wint de kitten in mij het
echter van de Viking: sinds 1 februari is er in
mijn huis niet koud gedoucht. Maar gelukkig
ook niet afgedoucht. yyy
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Op de
tong
Spaghetteria
Jan Hanzenstraat 32

H

et is riskant om zonder te reserveren naar een hippe pastabar te
gaan op zaterdagavond. Zeker als
het ook nog eens Valentijnsdag
is. De beslagen ramen en horden wachtende
mensen bij de ingang voorspelden weinig
goeds. Spaghetteria hecht echter aan Italiaanse tradities – I know this guy, who knows a guy,
who owns a pastabar – een ferme handdruk bij
de gastheer, die we via via kenden, deed wonderen. Binnen een kwartiertje zaten aan tafel.
Bij Spaghetteria wordt de pasta elke dag vers
gemaakt door chef Stefano en zijn kompanen
Lorenzo en Pasquale. De mannen houden op
de menukaart netjes rekening met iedereen:
twee keer vega, twee keer vis en twee keer
vlees. Carnivoor als wij zijn namen we de
saus met konijn en die met Toscaanse worst.
Het waren de twee duurste gerechten en die
kostten slechts veertien euro. Als je niet koste
wat het kost een dood dier op je pasta hoeft,
kun je hier zelfs voor negen euro al een bord

eten naar binnen schuiven. Dat zijn nog eens
studentenprijzen! De smakelijke huiswijn kost
drie euro vijftig, daarvoor hoef je het dus ook
niet per se te laten.
De Italiaanse traditie schrijft voor dat er ’s
avonds geen cappuccino of latte gedronken
wordt. Spaghetteria biedt dan ook maar twee
soorten koffie aan na het diner: espresso en dubbele espresso. Gezien het late tijdstip besloten
wij de koffie even over te slaan. We deelden een
tiramisu (de beste van Amsterdam tot nu toe) en

sgroppino (ook lekker). Eigenaar Bert – erg Italiaans – bracht nog een zelfgemaakte limoncello
toe. Die was zo lekker dat we er nog maar een
namen. yyy tekst en foto - Daniël Rommens
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie en
vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270 woorden,
kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie (met prijzen) naar redactie@folia.nl en de
originele bon naar Folia, Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

Spaghetteria

Mannenzaak

Limoncello

Het eerste filiaal van
Spaghetteria zit sinds
2012 in de Van Woustraat. Wegens groot
succes kwam daar vorig
jaar het filiaal in de Jan
Hanzenstraat bij. Dat
Spaghetteria betaalbaar is, doet niets af
aan de kwaliteit. Van Johannes van Dam
– de beroemde, in 2013 overleden culinair
recensent van Het Parool – kreeg Spaghetteria een 8,5.

Bij Spaghetteria werken
bewust alleen maar
(jonge) mannen, wat de
pastabar extra populair lijkt te maken bij
groepjes studentes. Of
het eigenlijk wel legaal
is om vrouwelijk personeel uit te sluiten is
de vraag. Misschien een leuk onderwerp
voor een pastaminnende rechtenstudent
om zich over te buigen.

Limoncello is een
Italiaanse citroenlikeur,
met een alcoholpercentage tussen de 30 en
35 procent. De likeur
wordt in Italië vaak zelf
gemaakt, bij voorkeur
van biologische citroenen uit de omgeving
van Sorrento. De schil van niet-biologische
citroenen bevat meestal bestrijdingsmiddelen en kan daarom niet worden gebruikt.
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De nieuwe Grunberg
is een game
Schrijver Arnon Grunberg maakte samen met UvA-studenten een urban game: Being Grunberg.
Elke deelnemer speelt zijn eigen rol in een gijzelingszaak op de Wallen. Met dank aan acteertips van
Halina Reijn en Pierre Bokma. tekst - Anouk Kemper / foto’s - Mats van Soolingen

D

e Wallen. Toch een beetje dat
gebied waar de Amsterdammer slechts doorheen fietst, zich
ergerend aan al die niet uitkijkende
toeristen. Zonde, want de rosse buurt is een fascinerend gebied vol verhalen. Dat weet Arnon
Grunberg ook. Samen met de afdeling Bijzondere Collecties en UvA-studenten ontwikkelde
de schrijver een urban game: Being Grunberg.

Wie is de Mol?
En dan ben je ineens een hoer, zonder geldige
papieren. Via de Being Grunberg-app krijg je
niet alleen aanwijzingen, je komt ook achter je
eigen levensverhaal. Dat is niet mals. Iets met
de donkere laadruimte van een vrachtwagen
en betalingen in natura. Eenmaal in Amsterdam
verkoop je wéér je lichaam. Dit keer aan ‘brave

26

FOL_1508_03.indd 26

huisvaders’. Alles voor dat paspoort, te koop bij
de mensensmokkelaar. Het is oppassen geblazen, want het kan zomaar gebeuren dat je op de
bon wordt geslingerd door de marechaussee.
‘Ik vind dit heel leuk, het is net een soort Wie
is de Mol?,’ zegt Andrea Huntjens (20). Vriendin Phebe Wong (21) vult aan: ‘Ja, Wie is de
Mol? slash Cluedo.’ De studenten Nederlands
zijn twee van de twintig testspelers. Being
Grunberg wordt op 23 februari gespeeld ‘voor
het eggie’ en voor die tijd wordt de game een
paar keer getest. Wat werkt en wat niet? Andrea en Phebe staan met gespannen gezichten
op het Oudekerksplein. Ze willen hun rol niet
prijsgeven, wat het voor ondergetekende
moeilijk maakt haar diensten aan te bieden.
Een minuutje ‘seks’ (lees: knuffelen) kan zowel
geld als een boete betekenen.

‘We komen hier wel vaker, ja,’ antwoordt Andrea voorzichtig. ‘Jij?’
Uiteindelijk besluit ik een hint te verkopen. Er
moet immers ook een overkoepelend mysterie
worden opgelost. Bent u er nog?
Thug life
Normaal gesproken zou Grunberg zelf aanwezig
zijn bij de voorbereidingen en het testen. ‘Maar
begin deze week is zijn moeder overleden. Ze
wordt begraven in Israël, dus daar is hij nu,’
vertelt Sabrina Beek (26, algemene cultuurwetenschappen). Ze is een van de studenten die
helpt bij het ontwikkelen van de game.
Omdat onze maatschappij wel degelijk van
verhalen houdt, maar de boekverkoop blijft
dalen, wil Grunberg onderzoeken of games de
toekomst van de literatuur kunnen bepalen.
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Vanuit die vraag initieerde hij de game, waarvoor hij de grote lijn van het verhaal schreef.
‘We moesten er nog best veel aan veranderen,’ zegt Sabrina. ‘Zijn eerste versie was veel
te makkelijk, je was zo klaar met het spel.’
Daarom werd een overkoepelend mysterie
bedacht dat ook moet worden ontrafeld.
Sabrina looft de betrokkenheid van Grunberg.
‘Hij stuurt ons berichtjes met succeswensen
– de omgekeerde wereld. Niet normaal hoe hij
maar doorgaat, heel bijzonder.’
Even later is Sabrina totaal iemand anders.
Ze staat voor een bar aan het Oudekerksplein een sigaretje te roken in haar rol van
hoerenmadam. Hoge hakken, panterprint en
een gouden kettinkje met de tekst thug life.
In onvervalst Amsterdams lokt ze deelnemers
naar binnen. ‘Kom maar schatje, kom effe
een borrel drinken. Je ziet eruit alsof je dat
wel kan gebruiken.’ Haar collega Dania Awin
(23), in het dagelijks leven student media &
cultuur, is al net zo geloofwaardig als voormalig prostituee.
Les van Halina en Pierre
In het café zegt Sabrina samenzweerderig:
‘Ga anders effe kijken op de Lange Niezel.’
Op het kaartje kruist ze aan waar dat is.
Buiten schuifelt een ‘zwerver’ voorbij, wiens
onsamenhangende verhaal bij nader inzien
niet zo vaag is als het lijkt. De Warmoesstraat, daar is iets gaande.
Het is opvallend hoe overtuigend Sabrina en
haar medestudenten acteren. ‘We hebben
een acteercursus gekregen van Halina Reijn,’

verklaart ze later. ‘Sommige rollen zijn best ongemakkelijk of naar om te spelen. Halina legde
uit dat we vooral moeten letten op de reactie
van de ander. Je speelt vanuit de ander, niet
vanuit jezelf.’
Voordat de twintig testspelers beginnen met
de game, worden ze uit hun comfort zone gehaald. In een kleine ruimte bij Bijzondere Collecties – onderdeel van de Grunberg-tentoonstelling die daar momenteel te zien is – moet
de groep een balletje overgooien. Iedereen
die de bal vangt moet hard schreeuwen. De
groep, die voornamelijk bestaat uit studenten
Nederlands, doet het zonder zichtbare gêne.
Dat belooft wat. Na de schreeuwoefening is

‘Hou je rol voor jezelf,
dat maakt het leuker!’
men een hoer of hoerenloper en moet er op
elkaar gereageerd worden.
Zodra iedereen de app geïnstalleerd en
gestart heeft, klinkt het nummer ‘Roxanne’
van The Police. Vanaf Bijzondere Collecties
gaat de tocht naar een bar vlakbij de Dam.
Masterstudent Game Studies Esra van Beelen (30) klimt op de toog en legt uit wat de
bedoeling is. De Britse barhangers kijken hun
ogen uit, terwijl de echte bardame grijnzend
toekijkt. Ondertussen vertelt Esra over de
vier verschillende rollen (ongedocumenteerde
vreemdeling, brave huisvader, marechaussee,
mensensmokkelaar) en deelt enveloppen uit.
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Elke rol heeft zijn eigen props: geld, bonnen,
seksuele handelingen en valse papieren. ‘Hou
je rol voor jezelf, dat maakt het leuker!’
Clues
De game duurt ongeveer een uur. Sommige
spelers lossen het mysterie van de gijzeling op,
anderen hebben aan het eind helaas te weinig
clues. Nog altijd in hun rol leiden Sabrina en
Dania de weg terug naar Bijzondere Collecties.
‘Meid, je hebt te veel gedronken!’ tettert Dania.
‘Je bent echt een zuiplap!’ Onderweg komen ze
nog een ‘brave huisvader’ tegen. Hij legt zijn hand
op de schouder van Sabrina, die gauw zegt ‘dat
werk’ niet meer te doen. ‘Ah toe, nog één keertje?
Voor mij doe je dat toch wel?’ Het lijkt zo echt dat
zelfs Sabrina er een beetje van schrikt.
Terug in de tentoonstellingsruimte volgt een
evaluatie. Hoe hebben de testspelers de game
ervaren? ‘Het was niet altijd duidelijk wat we nou
moesten doen’, zegt iemand. Phebe: ‘Op een
gegeven moment hoorden we gare kreungeluiden
in een steeg, dat was grappig.’ Er worden driftig
aantekenen gemaakt. 23 februari nadert rap.
Being Grunberg leidt langs onverwachte locaties en laat zich niet in één woord omschrijven.
Denk inderdaad aan Wie is de Mol? slash Cluedo slash Levend Stratego. Wie van puzzels en
real life-spelletjes houdt, wordt hoe dan ook
niet teleurgesteld. yyy
Meedoen voor het eggie? Aanmelden kan via
beinggrunberg.nl. Deelname kost € 7,50. Leuk om te
weten: voordat de game begint, verzorgen Halina Reijn en
Pierre Bokma een korte acteerworkshop.
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Toehoorders
Hoorcollege psychodiagnostiek door gastspreker Anna de Haan,

FoliaWeb

dinsdag 10 februari, 13.00 uur, James Wattstraat. tekst en foto’s - Daniël Rommens
Aanwezigen 138
Aantal mutsen ondanks de hitte 3
Aantal toetsen aangeslagen op laptops 128.804
Scrabblewoorden protoprofessionalisering,
verzorgingsgebied, tweedelijnszorg

M

et sjaals, mutsen en dikke jassen
komen de psychologiestudenten
de gigantische collegezaal aan de
James Wattstraat binnendruppelen.
Het zweet breekt ze acuut uit, want de verwarming
staat op standje subtropisch. De strakke collegezaal
verdwijnt onder een laag kleding die de studenten
van zich af werpen om niet te stikken van de hitte.
Gastspreker Anna de Haan wacht geduldig tot
iedereen zich heeft geïnstalleerd. Het is fijn om
niet alleen artikelen te lezen en naar docenten te
luisteren, maar ook om eens te horen van praktijkdeskundigen, meende de coördinator van het
vak. De Haan is onderzoeker bij een instelling voor
geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor de jeugd.
Haar college gaat dan ook over jeugd in de ggz,
met name jongeren van niet-Nederlandse afkomst.
Terwijl De Haan voorzichtig begint haar onderzoek
te introduceren, komen de laatste plukjes studenten nog binnen. ‘Wist je dat je het college hiernaast ook gewoon op tv kunt kijken?’ vraagt een
studente aan haar buurvrouw. Dat heeft de UvA
bedacht om het storende effect van laatkomers
te verminderen.
De Haan vertelt dat jongeren van niet-Nederlandse afkomst lang niet allemaal terechtkomen in de
ggz. Dat komt doordat er bij hen eerder van uit
wordt gegaan dat hun problemen te maken zullen
hebben met cultuur- of sociaal-economische factoren. ‘Ben ik tot achterin de zaal te horen?’ vraagt
De Haan. Het lijkt bijna onmogelijk, want het getyp
op de laptops veroorzaakt een hoop geratel. Een
enkele student spreidt een uitzonderlijke vaardigheid in multitasking tentoon. Hij switcht van Facebook naar 9GAG, terug naar zijn aantekeningen en
checkt tussendoor nog even zijn laatste cijfer voor
een ander vak. yyy
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Marieke Wijss
psychologie

‘De andere colleges van dit vak
waren supersaai en te simpel.
Ze vertelden daar veel dingen
die ik al wist. Met deze gastspreker werd ik tenminste nog
een beetje uitgedaagd om na te
denken. Dat vind ik fijn. Het was
alsnog niet heel moeilijk hoor. Het kan nog dieper. Het
verhaal is trouwens niet zo specifiek dat er speciaal een
gastspreker voor had hoeven komen. De docent had dit
ook kunnen vertellen.’

Bungehuis
Sinds vrijdag bezetten studenten
het Bungehuis van de Faculteit
der Geesteswetenschappen. De
UvA wil pas met de bezetters in
gesprek als ze het pand verlaten.
Volg ons liveblog op Folia Web.

Martijn Verhoeven
psychologie

‘Ik maak geen notities tijdens de
colleges. Ik onthoud niet alles,
maar voor het leren van het
tentamen kijk ik altijd even naar
de sheets en in het boek. De
presentatie stond nu bijna letterlijk op de sheets, maar dat is
niet altijd zo. Het is een beetje gokken, maar tot nu toe
gaat het altijd wel goed. Living on the edge!’

Startpad
Kleine studio’s op de Amstelcampus, waar studenten start-ups
kunnen beginnen. Dat is het idee
achter Startpad, een project van
de HvA, Bureau Sla en Overtreders W. (Impressie: Bureau Sla)

Jeffrey Pilon
psychologie

‘Het is hier onwijs warm! Dat is
slecht voor mijn concentratie,
ik val ervan in slaap. Het college
voelde een beetje als een slecht
nagesynchroniseerde buitenlandse film op een te hete
zomerdag. Dat irriteerde me en
mijn aandacht dwaalde steeds af. De stof was namelijk
niet heel vernieuwend. Ik maak normaal gesproken
veel aantekeningen bij colleges, maar het resultaat
was ditmaal niet heel indrukwekkend. Alles stond al op
de slides.’

Duisenberg School of Finance
De Duisenberg School of Finance
trekt onvoldoende studenten en
houdt op te bestaan. Het onderwijsprogramma wordt ondergebracht bij het reguliere honoursprogramma van UvA en VU.
LEES MEER OP FOLIAWEB.NL
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Promoties
DONDERDAG 19/02
12.00 uur: Steven Visser – Geneeskunde

Ergonomic Measures in Construction Work: Enhancing
Evidence-based Implementation. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Anouk Hamers – Geneeskunde

Role of Nuclear Receptor Nur77 during Inﬂammation.
(Agnietenkapel)

VRIJDAG 20/02
10.00 uur: Hans Balink – Geneeskunde

18F-FDG PET-CT in Fever and Inﬂammation of Unknown Origin. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Catharina van Oosten – Geneeskunde
Modeling and Managing the Patients’ Need for Clinical Care. Enhancing Evidence-Based Practice and
Management. (Aula)

12.00 uur: Anouk van Diepen – Geneeskunde

Infections in Peritioneal Dialysis Patients. Incidence,
Determinants and the Association with Peritoneal
Transport. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Ruud Veen – Algemene
cultuurwetenschappen

Couperus bij de buren. Een onderzoek naar de
uitgaven van het werk van Louis Couperus bij Duitse
uitgevers tussen 1892 en 1973. (Aula)

14.00 uur: Jan-Peter van Wieringen –
Geneeskunde

Evaluation of Potential Agonist Radioligands for Imaging Dopamine D2/3 Receptors. (Agnietenkapel)

VRIJDAG 27/02
12.00 uur: Nadine Händel – Biologie

Quantitative Relationship Between Antibiotic Exposure and the Acquisition and Transmission of Resistance in Bacteria in the Laboratory. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Sofia Ramiro – Geneeskunde

Ankylosing Spondylitis: Assessment and Analysis of
Long-Term Outcome. (Agnietenkapel)

Oraties
VRIJDAG 20/02
16.00 uur: Wim de Kort – Geneeskunde

‘Dè witte oit noit nie’, dus gewoon voor de zekerheid.
(Aula)

VRIJDAG 27/02

ance
Finance
ten en
onderergenoursU.

16.00 uur: Margreet Zwarteveen – Internationale
ontwikkelingsstudies

EB.NL

Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

Water reguleren en de samenleving ordenen. Politiek
en praktijk van waterbeheer. (Aula)
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Hora est
Steven Visser
Geneeskunde

19 februari 2015, 12.00 uur, Agnietenkapel

‘Voor de benodigde 12 bedrijven
heb ik er 982 moeten benaderen’
Bevinding ‘Ik heb bekeken wat werkt bij het
voorkomen van klachten
aan spieren en gewrichten van bouwvakkers.
Een andere werkmethode of elektrische
hulpmiddelen kunnen het werk voor
vloerenleggers minder belastend maken.
Maar niet alles blijkt effectief om klachten
te voorkomen. De richtlijn om maximaal 100
kilo met vier betonstaalvlechters te tillen
zorgt bijvoorbeeld niet dat er minder getild
wordt. Daarbij moeten de hulpmiddelen
natuurlijk ook wel echt worden gebruikt.
Daarom heb ik ook bekeken hoe bouwbedrijven het best begeleid kunnen worden bij
de invoer van hulpmiddelen. Het blijkt dat
begeleiding per e-mail beter is dan persoonlijke begeleiding.’
Leuk ‘De vragen die ik onderzocht kwamen
echt uit de praktijk, en daarom moest ik
regelmatig zelf het veld in. Zo stond ik vaak
in de vroege ochtend op de bouwplaats om
te observeren. Heel leuk om dat een keer
mee te maken, hoewel de clichés niet echt
blijken te kloppen.’
Moeilijk ‘Het bleek verschrikkelijk lastig om
bedrijven zover te krijgen mee te werken
aan mijn onderzoek. Voor de benodigde 12
bedrijven heb ik er wel 982 moeten benaderen. Ze zagen de noodzaak niet, of hadden
door de crisis in de bouw wel iets anders
aan hun hoofd.’ yyy Clara van de Wiel
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Jonge dokters
Ik heb een verschrikkelijke huisarts. Hij is oud,
maar dat is eigenlijk het enige wat ik positief aan
hem vind. Ook zijn botheid is juist fijn. Wel erg
is dat hij nooit een vraag stelt of überhaupt een
poging doet te achterhalen wat er scheelt, en
wanneer ik ondanks zijn structureel saboterende
levenshouding wel een keertje geholpen wordt
komt dat vooral omdat ik na anderhalf jaar zelf
googelen eindelijk heb ontdekt dat ik gewoon
iets doodgewoons heb als een verstandskies die
eruit moet. Dan geeft hij mokkend toe, meestal
niet voordat ik het via de assistente heb geprobeerd. Het is niet alleen belachelijk maar ook nog
eens duur. Laatst liep ik de behandelkamer in en
hoorde ik na bijna tien minuten iemand hoesten – er bleek nog een, zeer gegeneerde, patiënt
aanwezig die plompverloren in een hoekje moest
wachten. Privacy vond de dokter aanstellerij. Toch
blijf ik, want ik ben nog veel banger voor jonge
dokters. In een studentenstad als Amsterdam kun
je niet om ze heen. Eigenlijk zijn jonge dokters
fantastisch, want hun hoofden zitten nog propvol
verse feitjes over de laatste, minst achterhaalde
onderzoeken in hun vakgebied en met de wil
om je te helpen zit het meestal ook wel goed, in
tegenstelling tot mijn eigen in het leven teleurgestelde huisarts. Maar onder leeftijdgenoten wordt
elke medische ingreep van een röntgenfoto in het
ziekenhuis tot je om middernacht huilend melden
bij de huisartsenpost met nierbekkenontsteking
opeens een gezellige, niet al te formele waterkoelerpraat waarbij je vooral niet te veel moet
letten op wat er met je ledematen gebeurt, maar
op waar je je paarse eyeliner heb gekocht. En dat
vind ik dus zo mogelijk nog veel intiemer dan een
bibberende medepatiënt op je schoot. Als ik mijn
dokters als normale mensen moet zien, durf ik
ze nooit meer lastig te vallen. Misschien kunnen
oudere dokters bij coschappen eens beroepsbotheidb espreken. yyyHadjar Benmiloud
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And never the
twain shall meet?
As a new semester gets underway, exchange organisations, university
initiatives and the indefatigable ISN try their best to integrate international and Dutch students. It is, of course, possible to build lasting
international friendships during an exchange, but it seems that the
Dutch side could make more of an effort. text - Bob van Toor / phot0 - ISN

Last week, HvA professor Sander Schroevers
held his bi-annual, and rather hilarious crash
course on cultural differences and the Dutch.
Decked out in orange, Schroevers presented
a wide-eyed audience of newly arrived and
unsuspecting international students with local
delicacies, anecdotes bordering on the crass,
and explanations for why the Dutch are that
direct. The HvA’s expert on cultural differences also reminded his listeners that the Dutch
are, by nature, internationally oriented, having
been in contact with so many different cultures throughout its history up to the present
day. But are students native to Amsterdam
really that open when push comes to shove
and internationals join them in class?
Just as Amsterdam will always have a student
population, it has always had its international
community. But it seems that, often, like ships
in the night, they move around each other. The
Dutch, internationally oriented as they claim
to be, have their friends, their family and their
hockey team close by. Internationals, lacking
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the networks and ties of their home base, live
in a different sphere altogether. They have
time to spare and an appetite for all things
new, and rather hang out and discover things
with other international students than have to
listen to the latest Dutch discussion on Boer
zoekt Vrouw.
The International Student Network, which

‘It’s a shame that the
Dutch go sit with their
Dutch friends rather than
say hello to a foreigner’
helps organise lectures like Schroevers’ and
countless other initiatives to encourage integration, is familiar with the problem. ‘We try to
play our part in integrating international and
Dutch students,’ says president Julia Robeer.

‘For instance, we are now inviting international
students to present a lesson on their country
at Dutch secondary schools. An exchange is
all about learning as much as possible from a
different culture. Similarly, getting to know an
international student broadens your horizon as
a Dutchman. It is a great opportunity to better
understand the world, without even having to
travel abroad.’
The vast majority of students in Amsterdam,
however, seem to stick to what they know.
‘The Dutch never seemed to have much interest in making an international friend in class’,
says English major Tyche (20), from Belgium.
Conversation with Dutch classmates never
came easy, despite the fact that she’s Flemish
and therefore speaks the same language. ‘I
think I wasn’t exotic enough for those who did
want to meet internationals,’ she recalls with a
wry smile. ‘Even though I spoke their language,
some Dutch people asked me if I could repeat
what I said in English as they found my accent
hard to understand.’
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Of course one could argue that there is little
reason to invest in friendship when the other
party is bound to flee across the border just as
you’re getting to know them. But surely, in this
age of Facebook and Ryanair, an international
friendship is not only an easy thing to maintain,
it also offers countless opportunities to visit
and get to know the culture of your holiday
destination from the inside. After all, as a
Dutch person, you wouldn’t want to wander
around Toulouse or China’s Jianxi province as
an outsider, ignored by the local population as
many foreigners are in Amsterdam.
For this is what the irony of the situation boils
down to. Many Dutch students are busy, in
classes, extracurricular activities and student
societies, honing their skills for an exciting and
possibly international career. Yet they mostly
choose to do so among Dutch friends, steeped
in Dutch culture, while an international culture
at their very university thrives, unseen.
She doesn’t mind too much, Tyche stresses, as
she had a brilliant time on her exchange, ‘but
it would have been nice to stay in touch with

a few people here, in case I come back to visit
my Dutch relatives.’ Likewise, most international students feel far from victimized by Dutch
disinterest. An exchange is a great experience
on its own and academically valuable with, or
without, durable contacts among the native
populace. Furthermore, the small army of
enthusiastic Resident Assistants and the 70
Dutch students in the ISN’s buddy programme
ensure that internationals who are keen, can
make at least one Dutch friend during their
stay. Still, Robeer agrees, ‘the fact that in class
the Dutch go to sit with their Dutch friends rather than say hello to a foreign arrival is a real
shame. We have our friends and networks all
down pat, and we’re just lazy not to step out of
that comfort zone.’ yyy

HvA-professor Sander Schroevers
lecturing on Dutch culture

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

Keys to
the city
Xing Fan
(26, Urban Planning)
From: China

Favourite haunt ‘Although I spend most of
my time in my apartment, a place I’m really
fond of is the grassland around the bridge on
the Roeterseiland campus. I like to sit there
to chat online with my friends. I think open
space is usually more charming than indoors,
although with the weather getting colder, it
isn’t ideal for all days. Nonetheless, I would appreciate more benches on the campus grass.’

Feels like home ‘The sound of bicycle bells.
Although nowadays it’s rare in my hometown, it
reminds me of my childhood when cycling was
the main means of transportation in Beijing.’
Great outdoors ‘I usually go across the IJ, to
the area around the EYE museum. Jogging
along the river is really nice, and I love taking
the ferry to the other side: I think it’s a proud
feature of a water city.’
Late nights ‘Coming back to Amsterdam with
a late flight at 1.30 AM, the neon lights around
Centraal Station made me feel really safe.
Amsterdam is such a friendly city, with strong
sense of security. Every time I come back to
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Amsterdam from other European countries,
I feel like I’m returning home.’
Best bite ‘My favourite Dutch food is
definitely vla: I love the taste in between
yoghurt and pudding. And at the Pancake
Bakery they serve a lovely pancake with Thai
style chicken. Not the typical Dutch style
either – its salty flavour reminds me of jian
bing, typical Beijing egg pancakes.’
Those crazy Dutch ‘Going to the Yab Yum
brothel museum with a professor and other
students was definitely special. This was certainly the most surprising course I took in UvA.
It was on the development of prostitution
industry in Amsterdam and related issues like
prostitution policy and human trafficking.’
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Kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek is belangrijk en verdient meer aandacht (en subsidie),
betogen de schrijvers van een nieuw handboek. Het laatste boek van Joris Luyendijk over de Londense
bankenwereld laat zien dat ze daar weleens gelijk in zouden kunnen hebben. tekst - Harmen van der Meulen

E

meritus hoogleraar communicatiewetenschap Fred Wester vindt
kwalitatief, op menselijke betekenisgeving gericht – zogeheten naturalistisch – sociaal-wetenschappelijk onderzoek
heel nuttig. Dat er geen onderzoeksgeld
naartoe gaat is jammer, maar daar moeten
kwalitatieve onderzoekers niet over zeuren.
‘Belangrijk onderzoek wordt toch wel gedaan.’
De schrijvers van het boek Doing Qualitative
Research. The Art of Naturalistic Enquiry, Joost
Beuving en Geert de Vries, stonden er wat verbouwereerd bij. Wester deed zijn uitspraken
bij de presentatie van het boek in Spui25 op 5
februari, in antwoord op een vraag uit de zaal
hoe subsidiegevers en beleidsmakers van het
belang van ‘de verhalen achter de cijfers’ overtuigd konden worden. Want niet alleen worden
voorstellen voor kwalitatief onderzoek maar
mondjesmaat gehonoreerd, ook het onderwijs
in het op de ervaringen van mensen gerichte
kwalitatief onderzoek staat op de tocht, zei
de vragenstelster, UU-docent Hennie Boeije,
zelf auteur van het handboek Analyseren in
kwalitatief onderzoek. ‘Misschien moeten we

32

FOL_1508_03.indd 32

er dan maar mee stoppen,’ reageerde Wester,
die zich duidelijk had voorgenomen het debat
een stevige impuls te geven. De opgelegde
structuur in de hedendaagse wetenschap was
volgens hem nou eenmaal beter geschikt voor
experimenten, die kon je in een weekend doen
en er de week later een artikel over schrijven.
‘Laat kwalitatieve onderzoekers nou eens
komen met ontwerpen voor kleine kwalitatieve
onderzoekjes, geschikt voor wetenschappers
die vier artikelen per jaar moeten schrijven.’

‘Misschien moeten we er
dan maar mee stoppen’
De andere aanwezigen hadden daar maar
weinig tegen in te brengen. VU-hoogleraar diversiteit & integratie, Halleh Ghorashi, had het
over hoe kwalitatief onderzoek kon ‘inspireren’
en De Vries, docent sociologie aan de VU en
Amsterdam University College, kwam ook
niet veel verder dan dat kwalitatief onderzoek
uniek is, omdat het de mensen die onderwerp
van onderzoek zijn een eigen stem geeft.

Ongetwijfeld allebei waar, maar niet de overtuigingsstrategieën voor subsidiegevers waar
mevrouw Boeije om vroeg. Zo leek de vraag
waar de middag mee begon – is naturalistisch
onderzoek een publieke zaak? – uiteindelijk
negatief beantwoord te worden.
Kuifje bij de Bankiers
Iedere docent journalistiek had ze kunnen vertellen dat ze met voorbeelden hadden moeten
komen. Show, don’t tell. Sterker nog, Beuving
en De Vries prijzen die tactiek zelf aan in hun
boek, als ze het hebben over het werk van de
antropoloog Jens Andersson in Zimbabwe:
‘rather than telling these points, Andersson
shows them by offering an empirically detailed
description of a focused observation – characteristic of thick description.’
Het zijn abstracte, sociaal-wetenschappelijke
termen die hier genoemd worden. ‘Empirically
detailed.’ ‘Focused observation.’ ‘Thick description.’ Laten we ze invulling geven, met een
voorbeeld uit de praktijk.
Joris Luyendijk beschrijft in zijn nieuwe boek, Dit
kan niet waar zijn, hoe hij in de bankenwereld
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van Londen, de City, op zoek gaat naar het
antwoord op de vraag: hoe heeft de crisis van
2008 kunnen gebeuren? Luyendijk, die zijn boek
opdraagt aan de in 2014 overleden UvA-docent
antropologie Gerd Baumann, hield op de site
van de Britse krant The Guardian de afgelopen
twee jaar een blog bij over de bankenwereld, dat
tevens de basis vormde voor zijn columns over
de financiële sector in NRC Handelsblad. De
meeste van zijn stukken gingen over mensen uit
die sector, van ICT’ers tot topbankiers. Onge-

‘Ik leerde dassen,
schoenen, horloges en
ringen decoderen’
veer tweehonderd mensen sprak Luyendijk voor
zijn boek, de meeste eenmalig, sommige vaker.
Allemaal mensen die werken of werkten in de
sector waar sinds 2008 miljarden publiek geld
naartoe moest, omdat er onverantwoorde risico’s waren genomen over de rug van de belastingbetaler. Hoe kan dat, vraagt Luyendijk zich af,
want: ‘De zakenbankiers die ik te spreken kreeg
waren geen monsters, maar gewone mensen.’
Uitermate geschikt voor naturalistisch onderzoek
dus, dat Beuving en De Vries in hun boek definieren als: ‘studying people in everyday circumstances by ordinary means’. Luyendijks boek kan
bijna een op een ingepast worden in de werkwijze van naturalistisch onderzoek zoals Beuving

en De Vries die beschrijven. Hij begint met een
vrij algemeen gesteld doel, ‘de City voor buitenstaanders begrijpelijk maken’ en met het stellen
van ‘beginnersvragen’, net zoals hij deed toen
hij voor NRC onderzocht waarom de elektrische
auto nog steeds niet succesvol was. De beginpositie van de naturalistisch onderzoeker dus, die
Beuving en De Vries omschrijven als die van een
‘sympathetic, slightly puzzled outsider’. Luyendijk zelf ziet het iets romantischer: ‘Daar ging
ik, een als antropoloog opgeleide Nederlandse
journalist van eind dertig met als voornaamste
ervaring een aantal jaren in het Midden-Oosten
als correspondent: Kuifje bij de Bankiers.’
Via via zet hij lijntjes uit op zoek naar informanten in de City, en in de tussentijd wandelt
hij door zijn nieuwe woonplaats, Londen. Geen
Parijs of Berlijn, zoals hij had gedacht, maar
eerder een soort New York. Groot dus. Zo ook
de Londense financiële sector, werkgever van
tussen de 250.000 en 300.000 mensen. Die
klonteren op verschillende plekken in de stad
samen, van de chique woonwijk Mayfair tot de
voormalige haven Canary Wharf, hoofdkwartier van meerdere banken. ‘Het is privéterrein
met glimmende nieuwbouw en aangeharkte
plantsoenen, een gigantisch winkelcentrum en
overal camera’s. De eigenaar bepaalt wie er
mag filmen, fotograferen of demonstreren.’
Zwijgplicht
De City blijkt in meer dan één opzicht een
gesloten gemeenschap: op al zijn interview-

Joris Luyendijk
Op 17 februari is Joris Luyendijks boek over de Londense
bankenwereld, Dit kan niet waar zijn, uitgekomen.
Joris Luyendijk (Amsterdam, 1971) studeerde aan de
Universiteit van Amsterdam; naar eigen zeggen ‘een
zwerftocht van politicologie, via geschiedenis, naar
Arabische en religieuze antropologie’. In 1998 haalde hij
zijn doctoraaldiploma antropologie, waarvoor hij een
jaar onderzoek deed onder Egyptische leeftijdsgenoten.
Dat onderzoek vormde de basis voor zijn eerste boek:
Een goede man slaat soms zijn vrouw. Vervolgens
werd hij correspondent Arabische wereld voor
de Volkskrant en Radio 1, en later voor NRC en
de NOS. Over die tijd (tot 2003) schreef hij Het
zijn net mensen, waarvan meer dan 250.000
exemplaren werden verkocht. Sindsdien
presenteerde hij Zomergasten, deed voor NRC
onderzoek naar duurzaamheid en met name de
elektrische auto en schreef Je hebt het niet van mij,
maar…, over de mores op het Binnenhof. Sinds 2011 woont
Luyendijk in Londen, waar hij werkt voor The Guardian.
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verzoeken krijgt hij nul op rekest. Een toevallige ontmoeting op een feestje leert hem
waarom: er heerst een zwijgplicht in de City,
praten met de pers is goed voor ontslag op
staande voet en een schadeclaim. Luyendijk
besluit zijn interviewverzoeken vanaf nu te
vergezellen van garanties over anonimiteit.
Een voor een druppelen de eerste interviewkandidaten binnen. Als hij tien interviews
heeft verzameld, publiceert hij ze op zijn blog,
met een oproep aan mensen uit de sector zich
te laten interviewen: ‘Wie zijn jullie?’
De oproep is een succes en naarmate hij meer
mensen spreekt, komt hij tot de conclusie dat
hij zijn focus moet bijstellen: ‘Mijn vraag hoe
mensen met hun verantwoordelijkheid voor
de crash konden leven, wekte bijna hilariteit.
Als ze het interview al niet gaven om duidelijk
te maken dat iemand met hun beroep níéts
met de crash van doen had, zeiden mensen
doodleuk dat ze hun begrip van “2008” uit de
media en boeken van journalisten haalden.’
Het brede net dat hem in het begin zo goed
van pas kwam, verruilt Luyendijk voor een
hengel, gericht op zakenbankiers. Die hadden
een hoofdrol gespeeld bij de crash. Langzaam
leert hij wat mensen zeggen en doen beter
op waarde te schatten, kan hij dat gedrag ook
interpreteren, en uiteindelijk zelfs verklaren.
Om met Beuving en De Vries te spreken: een
beweging van ‘thin’ naar ‘thick description’.
Hij maakt zich de ongeschreven regels van de
City eigen, en scherpt daarmee zijn vragen én
observaties aan: ‘Ik leerde dassen, schoenen,
horloges en ringen decoderen, zoals ik me
ook snel aanwende om “Goldman” of “Goldmans” te zeggen in plaats van Goldman Sachs,
“SocGen” (sokdzjèn) voor de Franse bank
Société Générale en “Deutsche”, dus zonder
“Bank”. Het bedrijfsleven buiten de financiële
sector ging ik “de echte economie” noemen,
en een baan een “rol”. Bijna ongemerkt begon
ik in plaats van salaris plus bonus total comp te
zeggen, en ik dacht niet meer aan Tolkien als
iemand bloedserieus verklaarde: “Ik werk in

33

16-02-15 19:13

(advertenties)

vr

20
23
24

ma

di

20:00 19:30 20:00

agenda wo 18 - di 24 feb

www.crea.uva.nl

met
de billen bloot
Placebo theatersport - € 7,50 / € 10
dutch film for beginners

movie - free/ € 5

the
clean bin project
docu - free/ € 5
Scherp debat, theater, repetitiestudio of fotocursus. Als student
kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan bij CREA!

MAATSCHAPPIJ EN RECHT

LIVE RADIO TIJDENS DE OPEN DAG
Luister tijdens de open dag van de HvA naar de live
radioshow van AmsterdamFM bij Maatschappij en Recht.
Een uitzending vol muziek, interviews met onderzoekers,
studenten en docenten.
Stem op zaterdag 14 maart van 10.00 tot 14.00 uur
af op AmsterdamFM, luister via www.amsterdamfm.nl of
kom langs bij de opname op de eerste verdieping van het
Muller-Lulofshuis (Wibautstraat 5a, Amsterdam).
Wil je zelf ook livemuziek komen maken of je mening
ventileren? Meld je bij paul@folia.nl.

CREATING TOMORROW
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the Magic Circle” – zo heten in de City de vijf
dominante advocatenkantoren.’
Maanden veldwerk leiden tot diepere inzichten in de onderliggende structuur van de
City, en langzaam maar zeker ziet Luyendijk
steeds helderder hoe beklemmend die vaak is
voor haar bewoners. Ieder uur dat je wakker
bent zit je op kantoor en er is geen ontslagbescherming, wat betekent dat je van de ene
op de andere dag alles kwijt kunt zijn. Voor
mensen met kinderen geldt dat nog sterker:
hun baan verliezen betekent dat hun kinderen
van de peperdure privéschool moeten. Het
zorgt voor een cultuur van angst, wantrouwen
en kortetermijndenken, waarin mensen hun
vermogen tot zelfreflectie verliezen. ‘Als je binnen vijf minuten buiten kan staan, wordt ook je
horizon vijf minuten.’
Luyendijk schetst een wereld waarin banken
sinds de jaren tachtig van solide partnerschappen zijn verworden tot de hedendaagse
too big to fail megaconglomeraten, met
shareholdervalue als enige maatstaf. Er heerst
– ook nu nog – een amorele cultuur, waarin
de enige ethiek werkethiek is. Amoreel, niet
immoreel dus. Geen slechte mensen, maar
‘conformisten die zichzelf überhaupt geen
vragen meer stellen over goed en kwaad’. Het
grootste compliment in de City is iemand een
‘professional’ noemen: iemand die emoties
en morele overtuigingen in zijn werk buiten
beschouwing laat.
De onderliggende structuur van de financiële
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wereld is sinds 2008 gewoon intact gebleven, ontdekt Luyendijk: ‘Het probleem is het
systeem.’ Toezichthouders zijn afhankelijk van
banken, die hun boeken laten controleren door
accountants die diezelfde banken ook van
duurbetaald advies voorzien en voor politici is
de financiële sector vooral een lucratieve werkgever. En niemand kan de situatie overzien,
zoals Luyendijk stelt: de cockpit is leeg. Zijn belangrijkste en meest schrikbarende conclusie is
dan ook: dit kan gewoon weer gebeuren.
Het is een goed voorbeeld van wat Beuving
en De Vries in hun slothoofdstuk een inconvenient truth noemen, een onvermijdelijk onderdeel van het verhaal dat sociale wetenschap
volgens hen hoort te vertellen. Een verhaal
dat de samenleving transparanter moet maken
voor haar inwoners, om hun zo de mogelijkheid te bieden van verlichting en bevrijding.
Zelfs als die mogelijkheid er nauwelijks meer
lijkt te zijn, zoals in Luyendijks boek. Of zo’n
verhaal de subsidiegevers ervan kan overtuigen dat kwalitatief onderzoek een publieke
zaak is, blijft de vraag, maar dat het een
verhaal is dat verteld moet worden is zeker.
Alleen dan is ‘nietsdoen, uit onwetendheid of
ontkenning’ écht, zoals Joris Luyendijk, schrijft
‘geen optie’. yyy

8

Joost Beuving en Geert de Vries laten in hun boek Doing
Qualitative Research duidelijk merken dat ze het niet eens
zijn met wat je de ‘positivistische overheersing’ in de sociale
wetenschap zou kunnen noemen. Ze zijn tegen ‘ontologisch
positivisme’, oftewel het idee dat de natuurlijke en de
sociale wereld geordend worden volgens dezelfde
principes en dus ook op dezelfde manier bestudeerd
kunnen worden, door middel van vooral cijfermatige
experimenten op zoek naar wetmatigheden. Zij stellen
ing and
daar een interpretivistische visie tegenover: de sociale
Joost Beuv ies
Vr
Geert de
orde volgt uit hoe mensen hun situatie begrijpen en
Doing
daarnaar handelen. Zoals William Isaac Thomas
ve
Qualitati
al schreef: ‘If people define situations as real, they
h
Researc
are real in their consequences.’ Beuving en De
f
o
The Craft ic
Vries pleiten voor ‘Slow Social Science’ en stellen
st
li
ra
Natu
enigszins driftig: ‘The question is whether social
Inquiry
research really advances by a dogged conformity
to randomized sampling, or whether new ideas
are needed to understand a changing world.’ Dat de vraag
retorisch is, moge duidelijk zijn.

Folia Magazine
FOL_1508_03.indd 35

Stage

Naam Marijke Dekker (21)
Studie Communication &
Multimedia Design (HvA)
Stage Valsplat
Verdiensten € 450,- (min € 25,- lunch)
Sterren ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
‘Mijn eerste opdracht bij Valsplat was het
testen van de gebruiksvriendelijkheid van de
Albert Heijn-website. Ik kon niet eerst oefenen bij een klein bedrijf, maar werd meteen
in het diepe gegooid. Best een beetje eng,
maar vooral een uitdaging.
Valsplat is een Amsterdams advies- en onderzoeksbureau voor digitale producten en websites. Ik wilde hier graag stage lopen, omdat
het bedrijf goed aansluit bij mijn studierichting:
Interaction Design. Gelukkig werd ik aangenomen, ondanks dat er geen vacature was.
Een van de onderzoeken die Valsplat uitvoert, is een usabilitytest waarbij respondenten van hun eigen panel de website testen.
Bij AH kregen zij bijvoorbeeld de opdracht:
“Ga op zoek naar een recept.” Als ze in de
zoekbalk een ingrediënt typen en ze komen
op de producten- in plaats van de receptenpagina, dan gaat er iets mis en geven wij dat
aan. De gebruiker staat centraal: dit heet user
centered design.
Ik heb een heel goede tijd gehad bij Valsplat, mede door de leuke collega’s. We aten
dagelijks gezellig samen, ik voelde me een
volwaardige medewerker, het was uitdagend
en er was geen hiërarchische sfeer: je kon
zo naar de baas toe stappen. Eigenlijk kan
ik niets negatiefs noemen. Hooguit dat het
door de vele opdrachten soms wat chaotisch was. Maar ik zorgde dat ik mijn werkzaamheden goed plande.’ yyy Carlijn Schepers
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Prikbord HvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

DMR Creatieve containers

DEM WK snowboarden

Studenten culturele en maatschappelijke vorming
Liese Kingsma en Guus van Vught beginnen met hun
Black Rabbit Collective in samenwerking met Urban
Space Agency in maart met het omtoveren van een
1000 m2 groot braakliggend terrein naast station
Amsterdam Lelylaan tot een creatieve broedplaats.
Er komt een 50 meter lange ‘hondenkoptrein’ te liggen die getransformeerd zal worden tot een bar, club en restaurant. Daarnaast zullen 31
gebruikte zeecontainers plaats bieden aan ontwerpers en kunstenaars.
De crowdfundingcampagne staat op blackrabbitcollective.nl.

Student Yvette Heijt van de Johan Cruyff University
wil meedoen aan het WK snowboarden voor junioren
in China 2016. Daarom is ze een crowdfundingcampagne begonnen. Eerder werd zij gesteund door de
Nederlandse Ski Vereniging, maar na een enkelbreuk
moet ze haar topsport zelf bekostigen. Via crowdfunding zoekt ze geld om trainingen en wedstrijden te kunnen bekostigen
voor seizoen 2015. Haar ultieme doel is de Olympische Winterspelen
in Zuid-Korea in 2018. Steun de campagne via wijzijnsport.nl door te
zoeken naar Yvette Heijt.

DBSV Willem van Mechelenprijs DMCI OnderzoeksTV
Voormalig ALO-student Krista Mol heeft de Willem van Mechelenprijs gewonnen voor de beste
afstudeerscriptie van 2014. Mol schreef haar scriptie
over differentieel (motorisch) leren. Genomineerde
studenten DBSV gaven vorige week voor een jury en
alle derdejaarsstudenten DBSV een presentatie over
hun scriptieonderwerp. De prijs is vernoemd naar hoogleraar sociale
geneeskunde Willem van Mechelen van het VU Medisch Centrum. Van
Mechelen is gespecialiseerd in sportgeneeskunde en hoofd van de
afdeling Public and Occupational Health van het VUmc.

Donderdag 19 februari is de eerste aflevering van
OnderzoeksTV te zien, een co-productie van de
opleiding communicatie & multimedia design en
het Domein Onderwijs & Opvoeding. In de eerste
aflevering staat het onderzoek van studenten in de
eerstegraads masteropleidingen van de lerarenopleiding aan de HvA centraal. Wat zijn de opbrengsten bij praktijkonderzoek door docenten in het voortgezet onderwijs en hoe vertaal je die
naar de praktijk? De uitzending is live online te volgen vanaf 13.30 uur.
Meer info via floor.hva.nl.

DBSV Knieblessures

HvA Promotiebeurs

HvA-onderzoeker Anne-Marie van Beijsterveldt heeft
de aanmoedigingsprijs Sport & Geneeskunde 2014
gewonnen voor haar artikel over voetbalblessures
in het tijdschrift Sport & Geneeskunde. Van Beijsterveldt deed grootschalig onderzoek naar blessures
onder voetballers van de Nederlandse Eredivisie en
de eerste klasse van het amateurvoetbal. Ze ontdekte dat er vooral
veel knieblessures zijn onder voetballers. Van Beijsterveldt schreef het
artikel samen met lector Sportzorg Janine Stubbe en onderzoekers
E.T.W. van der Knaap, M.W.A. Jongert en F.J.G. Backx.

Hbo-docenten die graag willen promoveren kunnen
zich nu aanmelden voor de NWO Promotiebeurs.
De Promotiebeurs is bedoeld voor leraren uit het
primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger
beroeps- en speciaal onderwijs en biedt docenten
ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift.
Het doel van de beurs is docenten onderzoekservaring op te laten
doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting
tussen universiteiten en scholen te versterken. De deadline voor aanmelding bij de eerste ronde is 3 maart. Meer info via nwo.nl.

HvA Startpad

HvA Campusdichter

De HvA wil verplaatsbare modules op de Amstelcampus realiseren voor het project Startpad, waar
studenten kleine bedrijfjes kunnen huisvesten. De
bedrijfsruimtes van 4, 10 en 16 m2 zijn schakelbaar
en uitbreidbaar. Er moet ruimte komen voor Startpad op het Wibauthof, het Andreas Bonnplein, in
de middenberm van de Wibautstraat, op het Kohnstammhof, voor het
Rhijnspoorgebouw en in de toekomst op de daken van de verschillende
gebouwen. Studenten bouwkunde beginnen met de bouw van drie
prototypes, die voor juni af moeten zijn.

De HvA, de UvA en Folia zijn op zoek naar een campusdichter: een student of medewerker die schrijft
over de actualiteit en alles wat zich bij de UvA en
HvA afspeelt. De campusdichter draagt poëzie voor
tijdens bijvoorbeeld de opening van het academisch
jaar. Ook worden de gedichten geregeld in Folia
Magazine gepubliceerd. Meedoen kan door drie eigen gedichten in te
sturen (maximaal één A4’tje per gedicht, Nederlands of Engels), waaronder één over het thema ‘Leren in Amsterdam’. Meer info op hva.nl.
Deadline: 1 maart. Aanmelden kan via campusdichter@folia.nl
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Prikbord UvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

FNWI Laptop huren

Onderzoek Bessensap 2015

Ook zo moe van het heen en weer sjouwen met je
laptop? Of heb je misschien geen laptop en wil je
toch in een vrij uurtje aan je paper werken, ergens
op een plek die jou uitkomt? Dat kan! Er zijn veel
werkplekken beschikbaar op Science Park waar je
zo een laptop kunt neerzetten en vanaf nu kun je bij
de balie van de bibliotheek ook een laptop huren, inclusief laptoptas,
adapter, muis, slot en kabel. Huren en retourneren kan op werkdagen
van 9.00 tot 20.00 uur. Prijs: € 5,- per dag. Na gebruik worden eigen
documenten verwijderd.

Op 12 juni organiseert NWO samen met de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland (VWN) weer het evenement Bessensap. Bessensap brengt jaarlijks zo’n 400 journalisten,
voorlichters en onderzoekers bij elkaar. Voor de 25 te
programmeren wetenschapsinhoudelijke presentaties is NWO op zoek naar wetenschappers – uit alle vakgebieden – die
bereid zijn om een presentatie van 15 minuten te houden over hun eigen onderzoek, gevolgd door 5 minuten discussie. Je kunt je voorstellen
indienen tot 24 februari. Meer info via Maarten Muns, m.muns@nwo.nl.

FMG Maarten Hajer

Studenten Bachelordag

Maarten Hajer, parttime hoogleraar bestuur & beleid
en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, is verkozen tot Overheidsmanager van het
Jaar 2014. Volgens de jury is Hajer een uitstekende
personificatie van het thema van dit jaar: het creëren
van verbinding. Naast dat hij wetenschap verbindt
met beleid, maakt Hajer zich volgens de jury ook sterk voor de verbinding met het publiek. De jury schrijft: ‘Het is zijn missie dat beleid en
politiek hun besluiten nemen op basis van wetenschappelijk onderzoek,
gekoppeld aan de werkelijkheid van alledag.’

Wil je je oriënteren op je studiekeuze? Kom dan
tijdens de UvA Bachelordag op zaterdag 7 maart kennismaken met de UvA en ontdek welke bacheloropleiding het beste bij je past. Tijdens deze dag kun je
deelnemen aan opleidingsrondes en leer je alles over
de studies van jouw interesse. Er is bovendien een
informatiemarkt, een studiekeuzeplein en een speciale voorlichtingsronde hbo-wo voor twijfelaars tussen hbo en wo. Tip: plan een ronde
vrij om tussen verschillende locaties te reizen en om te lunchen. Meer
info op uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen.

UvA Jaarverslag 2013

FGw Bungehuis

Het UvA Jaarverslag 2013 is winnaar geworden
van de Deloitte Kordes Award 2014 in de categorie
onderwijs. De Kordes Award – vernoemd naar de
oud-president van de Algemene Rekenkamer – is een
toonaangevende prijs voor het beste jaarverslag in
de publieke sector. De UvA was voor de eerste keer
genomineerd voor de prijs en laat via een persbericht weten de prijs te
zien ‘als een erkenning van de jarenlange, stapsgewijze kwaliteitsverbetering van de jaarrekening en de verslaggeving’.

De nieuwe eigenaar van het Bungehuis, Aedes Real Estate, gaat van het pand een besloten club maken voor lieden uit de creatieve sector. Er komt een Venetiaans restaurant, een spa en een hotel. Soho House Amsterdam is
onderdeel van de internationale Soho House-groep met
twaalf vestigingen en 45.000 leden. Er komen ook onder
meer een sportzaal, een bibliotheek en 79 hotelkamers, die door de leden
kunnen worden gebruikt. Leden worden voorgedragen en beoordeeld door
een ballotagecommissie. Soho House wil in 2017 zijn deuren openen.

FEB In memoriam

UvA Campusdichter

Hoogleraar Dany Jacobs, werkzaam bij de sectie
macro en internationale economie is vorige week
plotseling overleden. Dany Jacobs (Brugge [B], 1954)
was naast hoogleraar ook lector creatieve economie
aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Tussen 2003-2007 was hij parttime lector aan het Amfi.
Socioloog Jacobs studeerde in Leuven en promoveerde in Nijmegen.
Hij zat in talrijke adviesraden en commissies en heeft vele publicaties
op zijn naam staan in (wetenschappelijke) tijdschriften en in dagbladen
als NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad.

UvA, HvA en Folia zijn op zoek naar een campusdichter: een student of medewerker die schrijft over alles
wat zich op de UvA-HvA afspeelt, en over de actualiteit. De campusdichter draagt poëzie voor tijdens
bijvoorbeeld de opening van het academisch jaar.
Ook worden de gedichten geregeld in Folia gepubliceerd. Meedoen kan door drie eigen gedichten in te sturen (maximaal
een A4’tje per gedicht, Nederlands of Engels), waaronder één over
het thema ‘Leren in Amsterdam’. Insturen kan tot en met 1 maart, via
campusdichter@folia.nl.
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Overigens

De UvA is geïnteresseerd in experimenteren met
studentpromovendi: promovendi die in plaats van salaris een beurs
krijgen, en verder net als andere studenten collegegeld betalen.

Slechte zaak. Een promovendus is een
werknemer en geen student.

Göran Sluiter
Hoogleraar internationaal strafrecht
‘Niet mee eens. Het is wel zonde dat we de
geweldige positie die we hebben in Nederland, waarbij promovendi een salaris krijgen,
waarschijnlijk niet gaan volhouden. In het
buitenland is het al moeilijk uit te leggen dat
promovendi geen studenten zijn. Een promovendus kost ontzettend veel geld, en je weet
nooit of hij of zij het traject afmaakt en dus
rendement oplevert. Het zou daarom al een
fraai resultaat zijn als promovendi in ieder geval een beurs krijgen. Die moet dan natuurlijk
wel hoog genoeg zijn, zodat ze ongestoord
aan hun proefschrift kunnen werken. In dat
geval zie ik wel de voordelen van studentpromovendi. Door de geldbesparing krijgen meer
studenten die dat willen de kans om te promoveren. Natuurlijk is er lang niet altijd plek voor
ze in de wetenschap, maar ik zie onder meer
aan juridische promovendi dat ze doorgaans
goed terechtkomen. Ik denk niet dat ze door
de maatregel aan status zullen verliezen. Als
vakgroepen de nieuwe situatie goed oppakken, blijft een promovendus belangrijk, met of
zonder medewerkerstitel.’
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Mies Westerveld
Hoogleraar sociaal verzekeringsrecht
‘Ik snap de ontevredenheid over dit voorstel ,
maar het is dit of niks. De UvA heeft nauwelijks
budget voor promotieplaatsen en het is moeilijk om geld uit andere bronnen te halen. Met
studentpromovendi komen er mogelijk wat
meer plekken beschikbaar. Wel zal je in zo’n
systeem heel gemotiveerd moeten zijn om nog
te willen promoveren. Anderzijds verwacht ik,
net als bijvoorbeeld met het leenstelsel , dat
we over vijf jaar niet beter weten. Ik kan me
wel voorstellen dat studenten minder snel vier
jaar van hun leven aan een traject gaan besteden waarvan het onzeker is of het uiteindelijk
wat oplevert. Dat legt ook een verplichting
op de bedenkers van promotieprojecten. Die
moeten er echt voor zorgen dat een promotie
op juist dat onderwerp een goede springplank
is voor de arbeidsmarkt. Of promovendi door
deze maatregel meer ruimte zullen krijgen
een voor de arbeidsmarkt gunstig project te
kiezen, betwijfel ik. Die ruimte is er nu ook
al, maar voor een snelle voortgang is een
vooraf afgebakend onderwerp vaak prettiger
dan zelf iets te moeten bedenken.’

Rick Kwekkeboom
Lector community care
‘Ik respecteer het standpunt van de RU Nijmegen om hier niet aan mee te werken, maar
zelf sta ik er niet honderd procent negatief tegenover. Een voordeel van een studentpromovendus is dat die geen onderwijstaken door de
strot krijgt geduwd. Ik zie namelijk dat hierdoor
veel promovendi vertraging oplopen. Daarnaast
kan dit voor mensen die buiten de universiteit
promoveren, bijvoorbeeld aan de HvA, een
gunstige ontwikkeling zijn. Zij zijn vaak al vrijgesteld van onderwijstaken en hebben regelmatig
naast hun promotie een baan. Dat zal hiermee
vaker gebeuren, zodat de verschillen met universitaire promovendi wellicht kleiner worden.
Dat ook universitaire promovendi gestimuleerd
worden om een baan te zoeken, vind ik een
bonus. Het is goed als promovendi ook buiten
de academische gemeenschap gaan kijken. Het
grootste nadeel van studentpromovendi zijn de
slechte secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals
het gebrek aan pensioenopbouw. Gelukkig zal
deze maatregel in een langdurig experiment
worden getest. De praktijk zal dan uitwijzen wat
de precieze gevolgen zijn.’ yyy Yannick Fritschy
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Oefentherapeut

Naam Ruben Steenhart
Leeftijd 26
Studie Bachelor oefentherapie mensendieck
Afgestudeerd op Een verantwoord trainingsprogramma
voor jeugdbasketbalspelers
Werkt sinds 2013 als zelfstandig oefentherapeut
Salaris Circa € 2500,- bruto per maand

‘I

k ben altijd geïnteresseerd in de mechanica
van een mens, oftewel hoe alle bewegingen
werken. De HvA-bachelor oefentherapie mensendieck ging hier dieper op in, zowel op de
anatomie als fysiologie en pathologie. Naast mijn studie
heb ik me gespecialiseerd in sportgerelateerde klachten,
omdat ik al veel ervaring en kennis had opgedaan op dat
gebied. Ik heb sinds mijn vijftiende in de fitnessbranche
gewerkt, diverse trainerscursussen gedaan en basketbal
gespeeld op eredivisieniveau. Na mijn afstuderen heb
ik voor een halfjaar de praktijk waargenomen van een
collega-therapeut die met vakantie was. Daarna heb ik
mijn eigen praktijk opgezet onder de naam Saense Oefentherapie in Zaandam. Hier behandel ik mijn patiënten

en geef ik ook bootcamp- en crossfittrainingen in een
zaal onder mijn praktijk.
Ik kan mijn passie voor het menselijk houdings- en bewegingsapparaat nu echt toepassen. Het enige minpunt
waar je als zelfstandige mee te maken krijgt, is de hoeveelheid administratie. Ook is het hebben van je eigen
praktijk geen garantie voor succes. Ik zou graag meer bekendheid en daardoor meer patiënten willen krijgen. Hier
in de buurt zit het bomvol met therapeuten; je onderscheiden is dus heel belangrijk. Ik doe dat door bijvoorbeeld naar huisartsen toe te gaan om hen uit te leggen
wie ik ben en dat een oefentherapeut anders is dan een
fysiotherapeut. Sommige artsen hebben moeite om dat
onderscheid zelf te maken; er zit dan ook weinig verschil
tussen. Het enige is dat een oefentherapeut ook nog in
staat is om iemand een gezonder bewegingspatroon aan
te leren. Een preventief extraatje dus. Vooral in deze tijd
kan een oefentherapeut zich sterk in de markt zetten,
omdat het een trend is om steeds bewuster te leven.
De manier waarop je beweegt kan jarenlang goed gaan,
maar uiteindelijk toch problemen opleveren. Het is mijn
missie om mensen bewuster en gezonder te laten bewegen. Dat wil ik ook doen door cursussen en lezingen
te geven, met een wetenschappelijke onderbouwing.’ ❙❙❙
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GRENSVERLEGGENDE
OPLOSSING
ZOEKT BEDENKERS!

1 nacht. 32 uur. 224 studenten. 1 oplossing.
Medische zorg is een mensenrecht. En dat recht wordt geschonden. Gewoon
hier in Nederland. Want voor tienduizenden mensen zonder papieren is zorg niet
bereikbaar. Dat moet veranderen, en wel zo snel mogelijk. Ben jij die student die
zijn ogen open heeft? Dan kan jij die verandering bewerkstelligen!

MELD JE AAN VOOR DE NACHTDIENST OP 19 EN 20 JUNI 2015
Tijdens deze challenge ga je in teamverband op zoek naar de oplossing die het
tij kan keren. Je krijgt 32 uur de tijd om een oplossing te vinden binnen 1 van
de 4 vraagstukken. Tijdens deze 32 uur volg je masterclasses, neem je deel aan
speeddates met gerenommeerde sprekers en ontmoet je experts uit jouw vakgebied. Zo heb je alles in huis om tot een geweldige oplossing te komen. Bedenkt
jouw team de winnende oplossing? Dan mogen jullie het plan daadwerkelijk
uitvoeren met begeleiding van Dokters van de Wereld. En uiteraard sluiten we
het event af met een mooi feestje!

MELD JE VANDAAG NOG AAN VIA WWW.DE-NACHTDIENST.NL
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