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Het vak van journalist heeft, net
als dat van kunstenaar, muzikant
of fotograaf, iets mythisch. Het
wordt nog steeds gezien als een
‘vrij beroep’ en op een feestje heb
je vrij snel de aandacht als je mompelt dat je ‘iets in de journalistiek’
doet. Toch is er geen beroepsgroep
die het moeilijker heeft dan journalisten. Dagelijks verdwijnen er
printtitels van de markt, Sanoma
heeft een megabezuinigingsronde
aangekondigd en door opkomst
van bijvoorbeeld de burgerjournalistiek heeft de ‘echte’ journalist het
zwaarder dan ooit. Hoewel deze
trend al een aantal jaar zichtbaar
is, merken de opleidingen er weinig van in toestroom. Zowel bij de
journalistieke variant van media
informatie & communicatie aan
de HvA als bij de UvA-opleiding
journalistiek & media is het drukker dan ooit. Ondanks crisis en
matig baanperspectief wil iedereen
nog steeds de journalistiek in.
Faculteitsblad Babel organiseert
met NRC een avond over de romantiek van het vak en wij hebben
vier journalisten in spe gevraagd
waarom ze juist voor deze richting
hebben gekozen.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia
Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen
(twitter)
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de week
Een weekje out-of-the-box denken

S

tel: je wordt als docent in een lokaal
geplaatst met te weinig stoelen voor
al je leerlingen. Wat doe je dan? Je
zou natuurlijk aan de beheerder van
het gebouw kunnen vragen of hij een lading
klapstoeltjes komt afleveren. Maar wat óók
kan: je studenten vragen zelf een stoel mee te
nemen naar de les en die vervolgens vrolijk
laten versieren. Het gebeurde vorige week bij de
minor management van creativiteit & innovatie
van de HvA. En niet iedereen was daar over te
spreken. ‘Wist niet dat mijn dochter op een
hobby- en fröbelopleiding zat,’ tweette een boze
moeder van een van de studenten. Maar volgens
Jurriaan Gorter, de verantwoordelijke docent, is
het allemaal ‘volledig hbo-waardig’. Out-of-thebox denken noemt hij het. Volgens hem zouden
meer mensen dat moeten doen. ‘Dat Nederland
is gezakt op de ranglijst van de meest concurrerende economieën, heeft alles te maken met het
gebrek aan innovatie.’

Een gebrek aan creativiteit kan oud-hoogleraar
Mart Bax in elk geval niet verweten worden. Uit
het recent verschenen onderzoeksrapport kun
je alleen maar concluderen dat de in opspraak
geraakte VU-antropoloog de afgelopen vijftien
jaar iets té veel out-of-the-box heeft gedacht: zo
blijken 64 van de 161 artikelen op zijn publicatielijst in het geheel niet te bestaan. Daarnaast zoog
hij een stuk of wat nevenfuncties uit zijn duim,
verzon hij dat de BBC hem interviewde over zijn
onderzoek en bleek een geschiedenisboek waarnaar hij in een van studies verwijst, bij nadere
inspectie een toeristische brochure te zijn. Naar
verluidt staat Diederik Stapel te trappelen om
zijn bokaal voor grootste risee van de Nederlandse wetenschap door te geven. De waarheid, blijkt
eens te meer, komt altijd naar buiten.
Hoewel: soms moet iets gewoon binnen vier
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Dit zijn ze: de versierde stoelen van de minorstudenten management van creativiteit & innovatie.
Volgens docent Jurriaan Gorter is het versieren van
stoelen een ‘wetenschappelijk bewezen methode’,
die het out-of-the-box denken bevordert. ‘Dit pas
juist heel goed bij het hbo.’

muren blijven. Bijvoorbeeld als Matthijs
van Nieuwkerk een gastcollege komt geven.
Studenten van de opleiding redactie en mediaproductie mochten vorige week alles vragen
aan de presentator, zo werd aan het begin van
het college gezegd, op voorwaarde dat er geen
filmopnamen werden gemaakt. Dat viel niet
in goede aarde: de razende reporters in de
dop twitterden direct dat hen een ‘zwijgplicht’
werd opgelegd. Schromelijk overdreven vond
het management van de presentator dat: het
ging hen alleen om het maken van filmopnames, zo lieten ze weten in een reactie. En zo
werden de studenten getuige (of aanstichter?)

van hun eerste mediarelletje, tot De Telegraaf
aan toe. Terecht of onterecht, out-of-the-box
was het wel. yyy Gijs van der Sanden

14 september 2013

tweet van
de week
BJ Earvin Hato
@SirHato
Eerste wat ik hoorde toen ik weer op school
kwam: "Huh, ben je nog steeds hier? Heb je
het gewoon gehaald?"
#onderschat #uva #informatica

het moment

UvA-promovendus Brittany Alexander en masterstudente Fabienne Doveren (l) namen 23 september in naam van de wetenschap een duik in de Amsterdamse
grachten op zoek naar zoetwatersponzen. Het uiteindelijke doel is om de sponzen te kweken in een laboratorium. Deze produceren namelijk stoffen die kunnen
leiden tot nieuwe medicatie tegen ziektes. De duiktocht was succesvol: ‘We hebben veel sponzen gevonden en we hebben ze nu overgebracht naar onze aquaria
op het Science Park’, aldus Brittany Alexander. yyy tekst Mike Hofman / foto Bob Bronshoff

navraag Remyo Tielsema
Lopers vielen bij bosjes uit tijdens de Dam tot Damloop, 22 september. Toch eindigden zowel de dames als de heren van het
UvA-HvA team als eerste bij de bedrijvenrace. HvA-student sport, management & ondernemen Remyo Tielsen was de snelste student.

Gefeliciteerd! Tevreden met het
resultaat?
‘Nou, niet echt. Mijn tijd van 1:00:44 was een
beetje een teleurstelling. Vorige week rende
ik nog een tienkilometerloop in vijfendertig
minuten. En toen had ik de dag ervoor zelfs
nog een voetbalwedstrijd gespeeld. Deze keer
had ik dus al helemaal verwacht dik onder het
uur te rennen.’
Wat ging er mis?
‘Ik had vooral in het begin veel last van mijn
maag. En verder was het weer de grote spel-

breker. De luchtvochtigheid maakte het heel
benauwd. In de IJtunnel leek het daardoor wel
vijftig graden. Alle lopers hebben daar last van
gehad. Ook de recordhouders hebben flink
onder hun normale doen gepresteerd.’

Je hoeft als snelste student toch ook
niet echt ontevreden te zijn.
‘Nee, dat ben ik ook niet hoor. En ik had een
wedstrijdje met docent Martin Breedijk over wie
de snelste zou zijn. Vorig jaar versloeg hij mij bij
een andere loop. Nu was ik sneller dan zijn tijd
van 1:04:46. Daar was hij niet zo blij mee. Maar

hij feliciteerde me na afloop wel meteen hoor.’

Nog flink doorgezakt in de bedrijfstent?
‘Nee. Na afloop ben ik eigenlijk direct weggegaan. Ik moest meteen door naar een dancefestival dat een vriend organiseerde. Tussendoor
heb ik wel behoorlijk goed gegeten hoor, dus de
biertjes vielen niet zo heel hard. Tot een uur of
acht stond ik daar nog te dansen. Toen was de
koek wel echt een beetje op.’ yyy Clara van de Wiel
Zie Foliaweb voor foto’s van het UvA-HvA-team
tijdens de Dam tot Damloop.
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Iedereen journalist,
niemand een baan
Tim Wagemakers (21)
master journalistiek & media, UvA
‘Ik weet al sinds mijn achttiende dat ik
journalist wil worden. Onderzoek doen en
mooie verhalen schrijven lijkt me fantastisch. Daarom heb ik ook eerst een bachelor
filosofie gedaan. Daar leer je kritisch denken
en dingen in twijfel trekken, die vaardigheden
komen in de journalistiek goed van pas. Ik
maak me geen zorgen over de toekomst van
de journalistiek. Integendeel, het vak is interessanter en dynamischer dan ooit. Initiatie-

‘Ik maak me geen zorgen
over de toekomst’
ven als De Correspondent en Follow the Money
laten zien dat je ook buiten de traditionele
kranten- en tijdschriftenredacties journalistiek kunt bedrijven. Ik ga er niet van uit dat
ik een vaste baan in de journalistiek krijg. Dat
vind ik niet erg, als ik zekerheid had gewild
had ik niet voor dit vak moeten kiezen. Bovendien komen studenten van mijn opleiding
over het algemeen goed terecht. Vaak hebben
ze een tijdelijk contract of doen ze het goed
als freelancer. Als het aan mij ligt werk ik over
vijf jaar als freelancer in een conflictgebied.
Of dat voor de papieren krant of voor nieuwe
digitale media is, zal blijken. Ik weet dat het
tegenwoordig niet makkelijk is om correspondent te zijn. Je moet als journalist in het
algemeen en helemaal als correspondent veel
ondernemender zijn dan vroeger.’
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Terwijl er vooral banen verdwijnen
in de journalistiek, beginnen jaarlijks
honderden studenten aan een
journalistieke opleiding. De kans op
een baan is miniem. ‘Opleidingen
zouden moeten zeggen: u kunt bij ons
journalistiek studeren, maar u krijgt geen
baan.’ tekst Hagar Jobse en Maartje Geels / foto’s Mats
van Soolingen / graphics Pascal Tieman

M

ensen het hemd van het lijf
vragen, stukken schrijven en
met een beetje geluk veel reizen
of een aantal jaren in het buitenland vertoeven en daar dan ook nog je brood
mee verdienen. Dat klinkt ideaal. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat veel studenten kiezen
voor een carrière als journalist. Maar journalisten hebben het tegenwoordig niet makkelijk.
Krantenoplages dalen, redacties slinken en bij
de publieke omroep moet er honderd miljoen
bezuinigd worden. Veel beginnend journalisten komen na hun afstuderen dan ook van een
koude kermis thuis. Die droombaan op een
redactie of bij een omroep blijkt nog maar voor
een enkeling weggelegd.
In tegenstelling tot veel andere sectoren die last
hebben van de crisis, lijken de problemen in de
journalistiek niet van tijdelijke aard. Door de opkomst van internet en sociale media lezen steeds

minder jonge mensen de krant. Het gevolg:
oplages dalen (in 2012 met 3,2 procent, cijfers
HOI), titels verdwijnen en redacties krimpen.
HoNdErdEN JourNaliSTEN
Toch stromen er elk jaar honderden nieuwe
journalisten de arbeidsmarkt op; in studiejaar
2011-2012 studeerden 559 bachelor- en 228
masterstudenten (CBS) af aan een journalistieke opleiding. En was eind jaren zestig de
Hogeschool van Utrecht nog de enige plek in
Nederland waar je een opleiding journalistiek
kon volgen, inmiddels kunnen studenten bijna
in elke stad terecht voor een opleiding journalistiek. Er zijn in Nederland zeventien verschillende opleidingen journalistiek, waarvan zeven
op hbo-, zeven op universitair- en drie op mboniveau. Dat niet al die opleidingen studenten
van dezelfde kwaliteit afleveren moge duidelijk
zijn. Een onderzoek van de Nederlandse Ver-

WErkSiTuaTiE
In leeftijd 22-34 jaar
bron: Nederlandse journalisten
in 2010

30,9%

34%

freelancer met
verschillende
opdrachtgevers

17%

freelancer met
een vaste
oprdachtgever

eniging van Journalisten (NVJ) uit 2008 naar de
startbekwaamheden van journalisten wees dan
ook uit dat 44 procent van de 26 deelnemende
werkgevers niet tevreden was over het niveau
van starters.
De voorzitter van de Nederlandse Vereniging
voor Journalisten en voormalig directeur van de
Hogeschool voor Journalistiek in Utrecht, Huub
Elzerman, pleitte er al in 2010 in een brief aan
toenmalig informateur Ivo Opstelten voor om
een einde te maken aan de ‘wildgroei’ van journalistieke opleidingen. Er zouden meer studenten
worden opgeleid dan de markt aankan. ‘Opleidingen zouden moeten zeggen: u kunt bij ons
journalistiek studeren, maar u krijgt geen baan.
Drie jaar later is het aantal journalistiekopleidingen niet teruggedrongen, maar opleidingen
lijken hun studenten wel voor te bereiden op de
moeilijke arbeidsmarkt. ‘Wij leiden onze studenten zo veel mogelijk op tot zzp’er,’ zegt Loeki

in vast
dienstverband

18,1%
werkt in tijdelijk
dienstverband

Abram bijvoorbeeld, opleidingsmanager bij de
opleiding nieuws & media aan de HvA.
Studenten opleiden tot zelfstandig ondernemer?
Dat doet wellicht afbreuk aan het romantische
beeld van de journalistiek, maar het is wel realistisch. Uit het onderzoek Nederlandse journalisten in 2010 van journalist Liesbeth Hermans,
mediaonderzoeker Maurice Vergeer en docent
journalistiek Alexander Pleijter blijkt namelijk
dat slechts de helft van de journalisten een vast
contract heeft. Onder jonge journalisten, tussen
de twintig en vierendertig jaar, is dit percentage
nog lager, namelijk 30,9 procent.
De studenten van de master journalistiek &
media aan de UvA komen over het algemeen
wel goed terecht. 60 procent van de studenten
heeft nog voor het afronden van de studie een
baan in de journalistiek, 23 procent binnen drie
maanden (cijfers uit Een verkennend onderzoek

Fleur Willemsen (22)
master journalistiek & media, UvA
‘Mijn droom is om politiek verslaggever te
worden bij de Volkskrant. Ik weet dat dat niet
makkelijk gaat worden, maar ik ben ervan
overtuigd dat het als ik maar hard genoeg
werk wél binnen de mogelijkheden ligt. Vanaf
het einde van mijn middelbare schooltijd
weet ik al dat ik journalist wil worden. Toen
realiseerde ik dat ik goed ben in verhalen
vertellen en dingen uitleggen en te vertalen
voor een breder publiek. Laatst kwam Bart

‘Freelancen is voor mij
een noodoplossing’
Brouwers bij ons college geven, die zei letterlijk dat we niet op een vast contract bij
de Volkskrant of een andere kwaliteitskrant
moeten rekenen. Ik word daar heel opstandig
van. Mijn opleiding onderscheidt zich van
andere opleidingen journalistiek, we krijgen
bijvoorbeeld heel goede stageplaatsen bij
kwaliteitskranten. Ik ken mensen die vorig
jaar mijn opleiding hebben gedaan en nu een
jaarcontract hebben bij NRC of de Volkskrant.
Bij de opleiding wordt er overigens wel op gehamerd dat we een plek op een redactie niet
meer als het hoogst haalbare moeten zien,
maar dat we als freelancer ook zelf met ideeën
voor nieuwe initiatieven moeten komen en
moeten inspelen op de veranderde markt.
Freelancen is voor mij een noodoplossing, ik
zie de financiële onzekerheid die je dan hebt
niet zo zitten.’
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ingeschreven
werkzoekenden
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leonie vlugtman (22 )
media, informatie & communicatie, richting
nieuws & media, HvA
‘Ik leef niet met de illusie dat ik na mijn
studie met een vast contract aan de slag kan
als journalist. Ik begon met de universitaire
opleiding communicatiewetenschap, maar
merkte al snel dat ik echt voor een specifiek
beroep opgeleid wilde worden. De opleiding
mic stoomt je vooral klaar voor het vak van
freelancer, je leert om een ondernemingsplan
te schrijven en hoe je voor jezelf kunt lob-

‘Gelukkig is mijn
opleiding vrij breed’
byen. Gelukkig is mijn opleiding vrij breed,
waardoor ik alsnog de switch zou kunnen
maken naar persvoorlichter of communicatieadviseur. Toen ik me in de journalistiek
stortte, wist ik dat de markt aan het veranderen was en er steeds minder ruimte zou
zijn voor vaste krachten op een redactie. Ik
leef met het idee dat ik het freelancen in de
toekomst zal moeten combineren met een
ander baantje, al betekent dat dat ik dan
misschien drie dagen per week in een winkel
moet staan om rond te kunnen komen. Rijk
zal ik niet worden, maar zolang ik bezig kan
zijn met iets waar mijn passie naar uitgaat, is
dat het waard. Toch neemt dat niet weg dat
in mijn achterhoofd nog vaak de vraag speelt,
waarom ik in hemelsnaam geen accountancy
ben gaan doen.’
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naar de nieuwe generatie wetenschappelijk opgeleide journalisten, masterscriptie journalistiek
& media, 2013). Maar journalistiek & media is
dan ook niet zomaar een opleiding. ‘Wij hebben
van tevoren een strenge selectie,’ legt coördinator Mirjam Prenger uit. ‘Er worden elk jaar
dertig studenten aangenomen, zestien voor de
richting geschreven media en veertien voor de
richting audiovisueel. Bovendien hebben we
goede contacten met kwaliteitsmedia, waar we
onze studenten ook specifiek voor opleiden.’
Toch maakt ook Prenger zich zorgen. ‘De journalistiek wordt steeds onzekerder. Beginnende
journalisten krijgen steeds kortere contracten,
bijvoorbeeld van een jaar of zelfs drie maanden.’
Ook in Amsterdam probeert de opleiding zo
veel mogelijk in te spelen op dat veranderende
werkveld. Prenger: ‘Dit jaar gaan we voor het
eerst een multimediaal project doen. Hiermee
dwingen we studenten om na te denken over
andere vormen van journalistiek.’ Maar ook
workshops onderhandelen en verhalen pitchen
bij redacties, staan op het programma. Prenger:
‘Wij moeten onze studenten zo goed voorbereid
mogelijk de arbeidsmarkt op sturen. Dit soort

mei 2012

juli 2012

septemb

vaardigheden horen er tegenwoordig ook bij.’
lEvEN mET oNzEkErHEid
Oud-student journalistiek & media aan de
UvA, Roos Menkhorst (28), werkt al vier jaar
als freelance journalist. Toen ze in 2007 aan de
master begon werd haar verzekerd dat vrijwel
iedereen uit haar klas na het afstuderen een
baan zou vinden in de journalistiek. Twee jaar

‘Als freelancer moet je
goed kunnen sparen’
later was de situatie totaal anders. Menkhorst:
‘De crisis was net begonnen en dat merkte je. Er
werden nauwelijks nieuwe mensen aangenomen
op krantenredacties; er vielen zelfs ontslagen.’
Menkhorst zelf heeft overigens bewust voor het
freelancerschap begekozen. ‘Dat past bij mij, ik
vind het fijn om eigen baas te zijn.’ Maar in het
begin was het niet altijd makkelijk. Menkhorst:
‘Ik had nog maar weinig opdrachtgevers. Dan
heb je één week om aan een stuk te werken. Dan

WErkzoEkENdEN iN dE JourNaliSTiEk (uWv)
bron: Villamedia / cijfers afkomstig van UWV
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voelt het wel een beetje alsof je kantoortje aan
het spelen bent.’ Om rond te komen werkte ze
de eerste acht maanden dan ook twee dagen in
de week in een kledingzaak. Maar binnen een
jaar kon ze al van haar werk als journalist leven.
Hoewel ze genoeg verdient, is haar maandelijkse
inkomen altijd onzeker. ‘Soms verdien ik een
maand heel veel, dan weer heel weinig,’ legt ze
uit. ‘Als freelancer moet je goed kunnen sparen.
Met die onzekerheid leer je na een tijdje ook
omgaan.’ Menkhorst houdt het overigens niet
alleen bij kranten en tijdschriften. ‘Ik heb samen
met vier andere vrouwen een journalistencollectief, Bureau Boven. Wij experimenteren met
allerlei vormen van journalistiek. Laatst hebben
we bijvoorbeeld een audiotour ontwikkeld.’
UvA-hoogleraar mediastudies, in het bijzonder
journalistiek, Mark Deuze, doet onderzoek
naar de arbeidsmarkt voor mediaprofessionals
en specifiek journalisten. ‘Studenten die er van
uitgaan dat ze na hun afstuderen een vaste baan
in de journalistiek krijgen, hebben een probleem.’
‘Dit is geen tijdelijke crisis.’ Natuurlijk zijn er ook
journalisten nodig op internetredacties en andere
digitiale media. Maar dat worden er nooit meer

maart 2013

mei 2013

zo veel als bij de papieren krant en de omroepen.
Studenten die ondanks alles toch journalist willen
worden, raadt Deuze aan zich te specialiseren.
‘Wordt ergens heel goed in. Dat kan een genre
zijn, bijvoorbeeld interviewen, datajournalistiek
of een bepaald gebied, bijvoorbeeld Afrika. Het
is ontzettend belangrijk je te onderscheiden, allround journalisten zijn er al genoeg.’ Ook Prenger
geeft beginnende journalisten graag wat adviezen
mee. ‘Focus niet alleen op kranten als NRC, De
Volkskrant en Het Parool. Als je als beginnend
freelancer alleen daarvoor wilt schrijven, heb
je een mager inkomen. Probeer daarnaast voor
vakbladen te schrijven. Die betalen over het algemeen beter.’ En een baan vinden op een redactie
is misschien wel moeilijk, maar volgens Prenger
is het zeker niet onmogelijk. Redacties moeten
tenslotte blijven vernieuwen. ‘Als ze geen jonge
mensen aannemen, bloeden ze dood.’ yyy
Op 26 september organiseert faculteitsblad Babel
van de FGw in het NRC-café een avond rond het
thema ‘De Romantiek van de Journalistiek’. De avond

Steffan outhuijse (22)
media, informatie & communicatie, richting
nieuws & media, HvA
‘Journalistiek is geen vetpot. Aan ons studenten wordt iedere dag verteld dat je je het
beste op freelance werk kunt richten. Het
beeld dat de huidige generatie journalistiekstudenten van het vak heeft, is te rooskleurig.
Ze onderschatten de stress en de tijd die het
kost om naar opdrachten op zoek te gaan
en jezelf continu van werk te voorzien. Er
zijn maar weinig studenten die echt weten

‘Wellicht vertrek ik
naar het buitenland’
wat ze uiteindelijk met hun opleiding willen
doen, velen voelen zich vooral aangetrokken tot het schrijven zelf. Als je goed schrijft,
kun je immers veel kanten op. Een baan als
sportjournalist leek mij altijd geweldig, helaas
was ik te laat met mijn inschrijving voor de
opleiding journalistiek in Utrecht. De illusie
van een baan als vliegende reporter heb ik
overigens allang laten varen, ik richt me nu
vooral op productiewerk. Inmiddels werk ik
parttime bij Endemol, dus ik maak me niet
zo druk over de komende paar jaar, al zou ik
de toekomst heel wat somberder inzien als ik
deze kans niet had gehad. Mocht mijn baan
nu niets opleveren dan vertrek ik naar het
buitenland. Wellicht heeft de internationale
journalistiek meer te bieden.’

begint om 20.15 uur. Kaartjes kosten € 5,-. Zie www.
nrcrestaurantcafe.nl.
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(ingezonden mededeling)

JE KUNT ME UITCHECKEN
IN DE NACHTBUS
Het laatste restje bier is weg, het
tl-licht gaat aan, de hoge hakken
uit; hoogste tijd om naar huis te
gaan. Geen cash meer op zak maar
toch met het nacht-OV naar huis?
GvB heeft sinds kort de oplossing:
in- en uitchecken kan nu ook in de
nachtbus. Althans, dit kan alleen
wanneer het ‘Nachtbus Saldo’
opgeladen is.

De eerste stap is gezet, maar er zijn
nog veel slagen te maken om het
nacht-OV te verbeteren. Voordat het
nachtelijke ritje kan beginnen moet
er een speciaal ‘Nachtbus Saldo’ op
de OV-chipkaart worden geladen.
Dit betekent tegelijkertijd dat het
saldo niet samenvalt met het saldo
dat gebruikt wordt om overdag te
reizen. Kortgezegd, erg onhandig.

ASVA heeft zich lange tijd ingezet
voor de verbetering van het nachtOV en is dan ook erg blij met deze
ontwikkeling. De nachtbus moet
een vanzelfsprekendheid worden en
niet als apart OV-onderdeel worden
beschouwd.

Ook de prijs-kwaliteitverhouding bij
de nachtbus groeit steeds schever.
Sinds 2008 is de prijs met 150%
gestegen en zijn er zelfs nachtlijnen
geschrapt. Ongeacht de eindbestemming kost een ritje naar huis nu
maar liefst €4,50. Wat ASVA betreft

fotografie: Vera Duivenvoorden

is dit veel te duur voor wat het OV te
bieden heeft.
Het nacht-OV zou geen ondergeschoven kindje moeten zijn. ASVA
zet daarom in op een volwaardig OVnachtnet met daarin de zogenoemde

metronachtbus. Deze nachtbus doet
de metrohaltes aan en is zo gemakkelijk in gebruik. Een frequentie van
minimaal tweemaal per uur zorgt
voor een volwaardig OV-systeem
zoals je in een wereldstad als
Amsterdam mag verwachten.

passie
Foto’s
roGiEr vErkadE (42, IT-medewerker bij de HvA) is gefascineerd door oude foto’s.
‘Foto’s trekken mijn aandacht. Ik zoek ze niet, ik
vind ze. Ik ben nu acht jaar bezig met verzamelen en heb inmiddels bijna tienduizend foto’s,
dia’s en negatieven in mijn berging. Ik probeer
ze te bewaren zoals ik ze vond: met de originele
mapjes, cassettes en albums. Vaak staat daar
ook leuke info op zoals: “Bruiloft Harry+Judith”.
Ik ben nu al een week aan het zoeken naar een
map met negatieven van een Duitse familie uit
de jaren vijftig. Ik vloek als een bootwerker in
de puinhopen van mijn archief, maar stiekem

geniet ik er erg van. Ik heb in 2008 op straat
bij het vuilnis 1500 dia’s in een doos gevonden.
Dat is mijn mooiste vondst. Ik heb ze thuis
meteen geselecteerd en gedigitaliseerd met een
lichtbak onder een tl-buis. Het is alsof ik in
iemands dagboek kijk. Ik vond vorige week een
prachtige foto die ik kon gebruiken voor mijn
project waar ik schrijvers een verhaal bij een
foto laat schrijven: de vrouw achter het bureau.
Deze foto zat in een klein album dat ik op de
IJ-hallenmarkt heb gekocht voor vijf euro. Er

stond “1944” op de achterkant in ouderwets
handschrift. Ik werd getrokken door haar
houding, de spullen op tafel, de opengeklapte
agenda en de concentratie waarmee ze iets
lijkt te bestuderen. Fascinerend. De afgebeelde
mensen gaan na een tijd leven voor me. Ik geef
ze namen. “Hé, daar is tante Henny weer in
die bloemetjesjurk.” Als ik de helft van mijn
verzameling kwijt zou raken, zou ik de mensen
op die beelden oprecht missen.’ yyy tekst Adelaida
de Cuba / foto Fred van Diem
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Van onderaf de
wereld bestormen
Jonge kunstenaars een podium bieden. Met dat doel organiseert student theaterwetenschappen
Mark Fischer (22) het festival Art Basement. Zaterdag 28 september is de tweede editie. ‘Ik doe
het uit liefde voor de kunst.’ tekst Hagar Jobse / foto Bram Belloni

E

en sociaal leven zit er voor vierdejaars theaterwetenschappen Mark
Fischer voorlopig niet in. Vier
dagen per week loopt hij stage bij
de Stadsschouwburg en in het weekend en
in de avonduren is hij bezig met de voorbereidingen van de tweede editie van Art
Basement. Dat hij er zo veel tijd aan zou
besteden had hij toen hij vorig jaar het festival
opzette niet voorzien. ‘Ik wilde gewoon een
leuk evenement voor vrienden organiseren,’
legt hij uit. ‘Maar gaandeweg wilden er steeds
meer mensen meedoen en werd het groter.’
Inmiddels is Fischer een stuk ambitieuzer. ‘Bij
de vorige editie in februari waren alle vierhonderd kaartjes verkocht, nu streef ik naar
zeshonderd bezoekers.’
Art Basement is een kunstfestival in de brede
zin van het woord. Er wordt moderne kunst
geëxposeerd, er gaan bandjes optreden en er
worden theatervoorstellingen gespeeld. Voor die
veelzijdigheid heeft Fischer bewust gekozen. ‘Je
moet het festival zien als een creatieve broedplaats,’ legt hij uit. ‘Ik hoop dat jonge artiesten
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die elkaar op Art Basement tegenkomen,
gaan samenwerken.’
Fischer heeft in zijn vriendenkring veel mensen
die iets met kunst doen. ‘Een vriend van mij
maakt films, een ander is beeldend kunstenaar,’ licht hij toe. Vorig jaar merkte hij dat zijn
vrienden moeite hadden een podium voor hun
werk te vinden. ‘Door de bezuinigingen in de

‘Ik streef naar zeshonderd
bezoekers’
kunstsector is het voor beginnende artiesten
en kunstenaars moeilijker geworden om zich te
ontwikkelen,’ legt hij uit. ‘Neem de productiehuizen die bedoeld waren voor beginnende theatermakers, die zijn nu allemaal wegbezuinigd.’
Een kelder vol kunst. De naam van het festival
Art Basement is onlosmakelijk verbonden met
de eerste editie die plaatsvond in de kelder van
een koffietent in Amsterdam West. Fischer: ‘Die
kelder was ook symbolisch bedoeld. Letterlijk

van onderop de wereld bestormen. Snap je?’ Dit
keer wordt het festival gehouden in DOK2013
in de Houthavens. Fischer: ‘De locatie heeft
een rauwe uitstraling. Het is er onaf, net als de
kunstenaars die er optreden.’ Volgens Fischer
is een goed festival een mix van ‘gewoon leuke’
optredens en acts van heel goede artiesten.
Vooral voor die laatste groep is Art Basement
als opstapje bedoeld.
Net als in februari zullen er zo’n vijfendertig acts
te zien zijn. Volgens Fischer kunnen we veel verwachten van de band Orange Skyline. Deze vier
twintigers timmeren met hun ‘post-punkrock’
flink aan de weg. Dit jaar stonden ze al op het
Eurosonic Festival.‘Ik voorspel dat zij over vijf
jaar op Lowlands staan,’ aldus Fischer. Van heel
andere aard is de act ‘A blow of words’. In een
busje vertellen drie jongens verhalen over de
onwerkelijkheid van het leven. ‘Een heel intieme
ervaring,’ aldus Fischer. En in de zogeheten
‘theaterschuur’ op het festivalterrein gaat student
en cabaretier Jasper van der Veen optreden, die
eerder al in de finale van het Groninger en Amsterdams Studenten Cabaret Festival stond.

Mark Fischer en collega Anne Heijligers

Rebecca Gast (23), werkzaam in de horeca, was
afgelopen februari op Art Basement. ‘Ik vind het
concept fantastisch. Er zouden veel meer van
dit soort kleinschalige festivals in Amsterdam
georganiseerd moeten worden.’ De band Slow
Jeff & The Tears verzorgde tijdens de afgelopen
editie van Art Basement het afsluitende optreden. ‘Het was leuk,’ antwoordt bassist van de
band en student sociologie aan de UvA Vincent
Polak (21) droogjes op de vraag hoe het was om

het op festival op te treden. ‘Maar het is sowieso
leuk om de eindact te zijn,’ voegt hij toe. ‘Dan is
iedereen aangeschoten.’
Het is Fischers bedoeling dat Art Basement
in ieder geval elk halfjaar in Amsterdam gaat
plaatsvinden. Op 22 november gaat het festival
voor het eerst de hoofdstad uit, namelijk naar
Groningen, waar Fischer het in samenwerking
met de gemeente organiseert. Rijk wordt hij er
alleen niet van. ‘Inmiddels bestaat het team van

Art Basement uit acht mensen. Niemand krijgt
betaald, ook de artiesten niet. We doen het allemaal uit liefde voor de kunst.’ yyy
Art Basement vindt plaats op 28 september van
14.00 tot 21.00 uur in DOK2013. Aansluitend is er tot
03.00 uur een feest op dezelfde locatie. Entreekaarten kosten tien euro per persoon en kunnen besteld
worden op www.artbasement.nl. Kaarten aan de deur
kosten veertien euro.
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100 briljante breinen

Vier van de zogeheten ‘HOT100’-talenten van 2013 komen van UvA of HvA.
Wie zijn ze, en wat kunnen ze? Adelaida de Cuba

Jelmar van voorst (21) studeerde Communication & Multimedia
Design bij het MediaLAB. Hij werkt als interaction designer bij
Mirabeau.
‘Als afstudeerproject heb ik een app gemaakt, Stiho Antwoord, een
multimediale chatapplicatie waarmee alle bouwvakkers binnen een
bedrijf makkelijk en snel met elkaar kunnen communiceren. Iedere
medewerker heeft immers zijn of haar eigen specialiteiten, en nu
kunnen ze elkaar via de app om technisch advies vragen of een ander

‘Met passie en ambitie kom je er wel’
oproepen om te komen helpen. Er kan tekst, beeld en video worden
uitgewisseld om bepaalde oplossingen duidelijk in beeld te brengen.
En dankzij de archieffunctie kun je de informatie opslaan en gemakkelijk weer terugvinden.
Ik denk dat je als student kunt uitblinken door passie en ambitie te
tonen. Dan kom je er vanzelf wel. Mijn tip voor andere studenten is om
veel te praten met mensen met een groot netwerk. Zij weten vaak waar
nog plek is binnen bedrijven en welke bedrijven bij je interesses aansluiten. Het is sowieso altijd handig om een open sollicitatie te doen bij een
bedrijf dat je op het oog hebt.’
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koen deetman (26) studeerde Game Development aan de HvA. Hij
heeft sinds 2011 zijn eigen bedrijf genaamd KeoKeN Interactive.
‘Ik ging altijd voor een tien en deed altijd net dat extra beetje werk om
het aantrekkelijker te maken. Ik merkte wel een groot verschil tussen
mij en andere studenten als het gaat om ambitie en doorzettingsvermogen, en ik probeerde andere studenten altijd mee te nemen in mijn
enthousiasme. Een van mijn talenten is om het beste in andere mensen

‘Ik ging altijd voor een tien’
naar boven te halen. Ik heb me tijdens mijn afstudeerstage dan ook
mede beziggehouden met de vraag hoe je gameontwikkeling in een
team kunt verbeteren. Dat heeft mij uiteindelijk gemaakt tot een succesvolle gameproducer. De game die ik heb ontwikkeld tijdens mijn
afstudeerstage, Expandaball, is nog in ontwikkeling, maar heeft al op
een aantal beurzen gedraaid zoals Indigo, Gamescom, en het jaarlijkse
Festival of Games. In Expandaball is het de bedoeling dat je door middel
van een bal die groter en kleiner wordt manoeuvreert tussen verschillende levels.’

ankit daftery (23) studeerde Electronic Engineering bij het MediaLAB. Momenteel werkt hij in Arduino India als interactieve designer.
‘Ik heb een verlangen om me te onderscheiden. Ik vind dat niet meer
dan normaal. Ik ben heel trots op het project Interactive Gemaal. Dat is
een interactieve installatie in de publieke ruimte, waarbij we het gemaalgebouw aan de Wibautstraat hebben ontdaan van alle lelijke posters die
erop hingen. Wij noemden dat “sociaal schoonmaken”. Het kostte acht
marissa memelink (21) studeerde media & cultuur aan de UvA. Ze
doet momenteel een onderzoeksstage in Bangalore, India bij Fields
of View.
‘Ik steek veel eigen tijd in projecten of activiteiten naast mijn studie.
Zoiets houdt je creatief en de energie die het geeft wil ik gewoon niet
missen. Mijn afstudeerproject heet SOUND.IT.IS . De opdracht was om
een concept te ontwerpen en ontwikkelen om de show van Amfi’s label
iNDiViDUALS een boost te geven en de Nederlandse mode-industrie

‘Projecten naast je studie
houden je creatief’
een beetje wakker te schudden. Die is nog niet zo gewend aan het gebruiken van nieuwe technieken, want dat zou afleiden van waar het om
gaat: de kledingcollectie. In samenwerking met een creatief collectief,
Soundlings, hebben we een soundscape geproduceerd waarin het verhaal dat de studenten met hun collectie wilden uitdragen door middel
van geluid werd verteld. Een speciaal voor de show gecomponeerd stuk.
Via een geluidssysteem van 192 speakers hebben we de soundscape
tijdens de show op de Amsterdam Fashion Week afgespeeld, wat ons en
het publiek een heel bijzondere ervaring van de show gaf.’

‘Ik ben heel trots op het project’
studenten van het MediaLAB twee uur om het schoon te krijgen. Ik
wilde een identiteit creëren voor de campus. We hebben op de schoongemaakte wanden verlichte posters geplaatst met werk van studenten
erop, een openluchtexpositie die voorbijgangers kunnen “liken” door op
een verlichte tegel te gaan staan. Het gaat vandalisme tegen, zo’n project,
en brengt leven in de straat. En het gebouw is weer mooi.’

HOT100 is een jaarlijks talentenprogramma met de meest getalenteerde en veelbelovende alumni van media- en kunstopleidingen. Met de HOT100 brengt Het
Nieuwe Instituut (in navolging van Virtueel Platform) een nieuwe lichting getalenteerde
e-cultuurontwerpers, -denkers en -makers uit het hele land in contact met creatieve
bedrijven, culturele organisaties en met elkaar.
Zo wordt aan mediamakers een springplank geboden voor hun loopbaan, en krijgen
bedrijven en organisaties oplossingen aangereikt door de interdisciplinaire blik van
de HOT100-deelnemers. De HOT100-dagen vinden dit jaar plaats tijdens TodaysArt
in Den Haag op 26 en 27 september 2013. Dan verschijnt ook de jaarlijkse talentengids. Zie ook: http://virtueelplatform.nl/activiteiten/hot100
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opinie

Vergeet de basis niet
De FEB loopt voorop in de internationalisering van haar
onderwijs, betogen Claudia van den Bos en Han van Dissel.
illustratie Marc Kolle

N

ederland bevindt zich in de
Europese middenmoot wat betreft
internationalisering van het
universitaire onderwijs. De VS
ontvangen de meeste buitenlandse studenten (18
procent van de grofweg 4,5 miljoen studenten
die wereldwijd in het buitenland gaan studeren),
gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië en Frankrijk. Naar Nederland
vertrekt ongeveer 1,2 procent, net iets minder
dan naar België en net iets meer dan naar
Zweden. De totale ‘wereldmarkt’ is in 15 jaar
verdrievoudigd en het percentage buitenlandse
studenten in het Nederlandse wetenschappelijke
onderwijs stijgt dan ook al jaren gestaag.

Onder die 4,5 miljoen buitenlandse studenten
is bedrijfskunde verreweg de populairste studie.
Bedrijfskunde liep en loopt dan ook voorop bij
de internationalisering. De motivatie was niet
zozeer het aantrekken van toptalent voor een
academische loopbaan, maar het voorbereiden van studenten op een mondiale carrière.
E=mc2 geldt overal, maar de universaliteit van
theorieën is in de bedrijfskunde een belangrijk
vraagstuk. Cultuur speelt immers een grote rol
bij de effectiviteit van gekozen oplossingen voor
bedrijfskundige problemen. Daar kan je over

16

FoliaMagazine

doceren (jarenlang behoorde de Nederlandse
cultuurgoeroe Geert Hofstede tot de meest geciteerde economen), maar veel beter is het in de
klas een multiculturele leeromgeving te creëren

Aynan

HELIUS-onderzoek
waar studenten aan den lijve ervaren hoe culturele eigenschappen als hefboom dan wel als
belemmering kunnen werken bij het oplossen
van bedrijfskundige problemen.
Met Amsterdam als grote trekker heeft de
UvA van alle Nederlandse universiteiten de
grootste diversiteit binnen haar poorten in
termen van aantal nationaliteiten. Aan de UvA
loopt de Faculteit Economie & Bedrijfskunde
(FEB) voorop. Ongeveer een derde van alle
buitenlandse studenten van de UvA studeert
aan de FEB, die een Engelstalige bachelor heeft
en daarnaast bijna alle masterprogramma’s in

De FEB blijft streven naar
grotere diversiteit
het Engels aanbiedt. De jaarcohorten van de
bachelor Economics & Business tellen meer
dan dertig verschillende nationaliteiten, terwijl
slechts een kwart van de studenten Nederlands
is. Ondanks dit succes in het vormen van een
internationale mix, blijft de FEB streven naar
grotere diversiteit om dominantie van één of
enkele nationaliteiten te voorkomen, want zelfs
bij internationale opleidingen loert dit gevaar.
Door het verhogen van de collegegelden zijn er
in het Verenigd Koninkrijk momenteel bijvoorbeeld bedrijfskundeopleidingen met 90 procent
Chinese studenten.
Dankzij het uitgebreide netwerk van de Cambridge Education Group (CEG) kan de FEB
studenten werven in niet-Europese markten.
Daarbij hebben buitenlandse studenten die in
potentie geschikt zijn voor onze bachelor, maar
nog onvoldoende vaardigheden in met name de
Engelse taal hebben nu de mogelijkheid na een
foundation year in ons eerste jaar in te stromen.

De studenten – over een paar weken start bij de
FEB een nieuwe klas met meer dan vijftig studenten – zijn in de meeste gevallen tussen de 17
en 19 jaar oud, wonen gedurende het foundation
year al in Amsterdam en studeren Engels plus
een aantal andere vakken op de locatie van de
FEB. Zij hebben in het foundationprogramma
verhoudingsgewijs een groot aantal contacturen
en worden intensief begeleid door medewerkers
van de CEG, die ook op de faculteit een kantoor
heeft.
CEG en de FEB hebben goede afspraken gemaakt over de ingangseisen voor de studenten
die aan het foundation year beginnen en de
eindtermen waaraan zij moeten voldoen om na
dit jaar door te kunnen stromen in de bachelor.
Van de pilotgroep van twaalf studenten stromen
er nu tien door in de bachelor. Deze ingangseisen liggen zelfs hoger dan die van de instellingen in het Verenigd Koninkrijk zoals de University of London waar CEG ook mee samenwerkt.
En mocht een student na het foundation year
niet aan de eindtermen voldoen en dus niet aan
de bachelor kunnen beginnen, dan bestaat de
mogelijkheid alsnog over te stappen naar één
van deze universiteiten.
Bij de start van het eerste jaar van de bachelor
zijn de studenten dankzij het foundation year
geacclimatiseerd, kennen de weg, weten hoe het
werkt op de UvA, hebben een vriendenkring en
zijn gewend aan studeren in het Engels. Hiernaast zijn ze bekend geraakt met onze onderwijsdidactiek, zoals interactie in werkgroepen,
het stellen van vragen tijdens colleges, het geven
van presentaties, et cetera. Heel anders dan ze
bijvoorbeeld in Azië gewend waren. yyy
Claudia van den Bos is hoofd Recruitment &
Admission en Han van Dissel is decaan van de
Faculteit Economie & Bedrijfskunde.

Badr. Het meest gestolen boek, vertelde de media ons.
Ongeloofwaardig. Een flauwe publiciteitszet van de
uitgever. Veel in deze wereld is niet wat het lijkt: hypotheekverstrekkers, kalfsbiefstuk, wetenschappelijke
publicaties. Onze samenleving zit vol wanplekken.
Van het AMC ontving ik een uitnodiging om deel
te nemen aan een bevolkingsonderzoek. In de brief
stond dat het HELIUS-onderzoeksteam op zoek is
naar het antwoord waarom Nederlanders met een
Marokkaanse achtergrond gevoelig zijn voor suikerziekte. Ik twijfelde geen moment en meldde mij aan.
De schrijver Hafid Bouazza sloot ooit een opiniestuk
over dubbele paspoorten als volgt af: ‘Het lichaam is
wel geland, maar de geest is onwillig.’ Prachtige woorden, al denk ik dat het andersom is. DNA dat eeuwen
geleden zijn trouw aan een andere streek heeft gezworen, geeft zich niet zomaar over aan dit kleiland.
De uitnodiging van het AMC voelde als een ontluikende kameraadschap; je echte vrienden zijn
zij die er voor je zijn als het niet goed gaat met je.
Hoeveel Nederlanders met een dubbele achtergrond
voelden zich door de medische wetenschap in de
steek gelaten, omdat werd gezegd: u bent ziek, maar
we hebben geen idee wat u heeft. Met dergelijke
onderzoeken toont Nederland zich een thuis voor al
haar burgers.
In de weken voor het lijfelijk onderzoek vulde ik
een lange vragenlijst in. Enigszins zwak, omdat ik
een half etmaal bijna niets gegeten en gedronken
had, betrad ik met een potje urine het gebouwtje op
het Slotervaartziekenhuisterrein. De ontvangstbaliepersoon gaf mij een lijst, waarin werd gevraagd
of de onderzoeksresultaten aan zorgverzekeraars,
apothekers, ziekenhuizen mochten worden verstrekt,
extra bloed uit mijn aderen getapt kon worden voor
andere onderzoeken en nog wat andere voor dat
moment volstrekt ongepaste vragen.
Het rook onprettig bij de balie. En het was niet mijn
ochtendurine. yyy Asis Aynan
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Trainen tegen verslaving
Van je drankverslaving of angststoornis afkomen door trainingstaken uit te voeren op de
computer; volgens hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Reinout Wiers is het mogelijk.
‘Zo creëer je ruimte voor een afweging.’ tekst Marieke Buijs / foto Fred van Diem

B

eelden van een klassieke menukaart
met roodbruine kaft illustreren de
inaugurele rede van hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Reinout
Wiers. Op het menu staan in krullerige letters
de huidige twee behandelopties voor psychische
problemen. Onder het kopje ‘Praten’ staat bijvoorbeeld: ‘Cognitieve gedragstherapie. De populairste keus. Helpt veel mensen, maar een jaar
later komt de helft weer terug.’ Op de pagina met
‘Pillen’ vinden we onder meer ‘Disulfram. Maakt
je ziek als je drinkt, maar vermindert niet de
zucht. Kan gevaarlijk uitpakken daarom.’ Wiers
betoogt in zijn rede en in zijn pas verschenen
boek Grip op je problemen dat het standaard behandelmenu niet compleet is. Training moet als
derde menu-optie worden toegevoegd. Door via
computertaakjes impulsen te leren onderdrukken, komen mensen beter van hun verslaving,
angsten of depressie af, is de gedachte. Nu biedt
Wiers een combinatie van praten en training aan
voor studenten. Gratis en voor niets.
Waarom biedt u gratis therapie aan
studenten?
‘Omdat het mes aan drie kanten snijdt. Studenten krijgen op deze manier toegang tot een
combinatie van training en gesprekstherapie
die hen van een verslaving, angst- of depressieve stoornis af kan helpen. Maar het is ook uit
eigenbelang. Bij onze onderzoeksgroep werken
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diverse onderzoekers die ook ervaring willen
opdoen met het geven van gedragstherapie, ofwel voor hun opleiding, ofwel voor het handhaven van hun vaardigheden. En we gebruiken de
gegevens die dat oplevert voor onderzoek.’
Wat onderzoeken jullie dan precies?
‘Wij kijken naar het effect van training als het
gaat om bijvoorbeeld verslavingsproblematiek.
Uit eerder onderzoek van ons blijkt dat van de

‘Bij verslaving
overheersen primaire
responsen’
alcoholisten die in therapie gaan, 56 procent een
jaar later weer aan de drank is. Na training viel
van een vergelijkbare groep alcoholisten slechts
43 procent terug in zijn oude gewoontes. We
willen nu onderzoeken of dat voor studenten,
die over het algemeen minder zware drankproblemen hebben, ook werkt.’
Hoe verklaart u het positieve effect van
training?
‘Wanneer iemand terugvalt in een oude verslaving, is dat vaak geen bewuste beslissing, maar
een impuls waar iemand aan toegeeft. Je krijgt een
biertje in handen gedrukt op een feestje en voor

je het weet, heb je het achterovergeslagen. Met
training kun je leren die impuls te onderdrukken.’
Hoe train je dat?
‘Dat kan op twee manieren. Verslaafden zijn vaak
extreem gefocust op het middel waar ze verslaafd
aan zijn. Je kunt proberen hun aandacht voor
dat middel weg te trainen. Door simpele taakjes
op de computer, waarbij ze moeten leren hun
aandacht niet op de foto van een glas bier, maar
juist op de foto van een glas frisdrank te richten.
Een andere training is meer algemeen gericht op
controle. Dan train je verslaafden via puzzeltjes
om beter te plannen en vooruit te denken.’
kunnen mensen hun psychische problemen dan thuis achter de computer
oplossen?
‘Deels wel, maar ik raad toch aan om naast
training ook in gesprek te gaan met een
psycholoog. Je kunt met die training je impuls
onderdrukken en als het ware tijd kopen om te
bedenken dat je eigenlijk niet wilde drinken.
Maar als je die gedachte niet goed ontwikkelt of
onderbouwt, dan zet je dat glas alsnog aan de
mond. Praten of gedragstherapie kan je helpen
bewust te worden van de schadelijke invloed
van de verslaving op je leven en de rationele wil
om te stoppen met roken of drinken.’
Het klinkt een beetje simplistisch: achter

opzichte van mensen, dieren of dingen die angst
oproepen. Door met eenzelfde soort computertaakjes te trainen kun je die reflexmatige verwijdering van die situaties, dieren of dingen leren
te onderdrukken. Zo creëer je ruimte voor een
afweging: is het eigenlijk wel zo eng om nu op
iemand af te stappen of om naar buiten te gaan?
Zo kun je een meer rationele overweging maken.
Over het effect van training op depressie is
minder bekend, maar depressie kun je zien als het
vastzitten in een spiraal van negatieve gedachten
en gevoelens. Mensen worden bijvoorbeeld wakker met de gedachte dat het toch weer een vrese-

‘Mensen zijn simpel’
lijk dag zal worden. We denken dat zij ook baat
zullen hebben bij een training die hen leert zich
minder door die negatieve gedachtes te laten beïnvloeden. Dat gaan we nu experimenteel testen.’

de computer je aandacht op een glas
cola richten en zo van je alcoholverslaving afkomen.
‘Mensen zijn ook simpel. De mesolimbische
hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor
de reflex om toenadering te zoeken bij de dingen die we lekker vinden, dat zijn evolutionair
heel oude gebieden, die we delen met andere
zoogdieren. Daaroverheen hebben wij een
ver doorontwikkelde cortex, een nieuwe laag,
waarmee we plannen maken, vooruitdenken en
allerlei impulsen onderdrukken. Wij denken dat
die bewuste, weloverwogen laag het voor het

zeggen heeft, maar in veel gevallen is dat niet
zo. Bij verslaving overheersen primaire responsen, uit de evolutionair oude gebieden. Door
training kun je ervoor zorgen dat de oude en
nieuwe gebieden meer in balans komen.’
zo werkt het dus tegen verslaving, maar
jullie bieden ook therapie voor mensen
met een angststoornis of een depressie.
Hoe werkt training bij die groepen?
‘Bij een angststoornis speelt eigenlijk iets dergelijks als bij een verslaving, maar dan omgekeerd.
Angstige mensen creëren reflexmatig afstand ten

met praten ontwikkel je dus de wil om
te stoppen of de bewustwording van je
angsten, met training onderdruk je de
reflex om te gebruiken of weg te rennen.
maar moet je niet ook weten waar de
problemen door veroorzaakt worden?
‘Volgens mij niet. Dan duik je de psychoanalytische hoek in, van Freud. Die wilde terug naar
de ultieme oorzaak van een probleem om dat
opnieuw te beleven, maar ik geloof daar niet in.
Stel, je bent begonnen met roken, omdat je te
weinig aandacht kreeg. Dat is vervelend en het is
misschien fijn om daarover te praten, maar het
kan je ook verder in de put helpen. En vaak helpt
het je niet te stoppen met roken of drinken, de
effectiviteit van praten over achterliggende oorzaken is nooit overtuigend aangetoond. Mensen
zijn er meer bij gebaat als je ze concreet helpt
hun problemen aan te pakken.’ yyy
Studenten kunnen zich aanmelden voor training via
www.impliciet.eu.
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objectief
allEEN voor JoNGENS
De afdeling Bijzondere Collecties
van de UvA heeft de hand weten te
leggen op het verloren gewaande
archief van Swan Features Syndicate. Swan Features is wereldwijd
een van de meest toonaangevende
bedrijven op het gebied van krantenstrips. Een familie vond de collectie op hun stoffige zolder vond
en bood deze aan bij Bijzondere
Collecties. Stripconservator Jos van
Waterschoot kon zijn geluk niet op.
Het archief zat vol met originele tekeningen en afdrukken, maar ook
persoonlijke brieven en financiële
administratie van de tekenaars.
De vondst doet veel stof opwaaien
in de stripwereld. Al voordat
het persbericht van Bijzondere
Collecties de deur uitging, zijn er
drie specialisten langs geweest om
de vondst te bekijken, meldt Van
Waterschoot. Allemaal waren ze
geïnteresseerd in Hans G. Kresse,
de tekenaar van onder andere Erik
de Noorman. Er zijn dan ook heuse
Erik de Noormanspecialisten. Van
Waterschoot hoopt dat er ook
onderzoekers langskomen die in
de rest van de collectie geïnteresseerd zijn.
Waar de conservator zelf in ieder
geval een stuk enthousiaster over
is, is de Scheepsjongens van Bontekoe, over drie jongens die als
scheepsjongens mee mogen varen
op de Nieuw-Hoorn. ‘In het
schemergebied van karikaturaal
en realistisch en bovendien oerNederlands,’ aldus de stripconservator. Een echte jongensstrip ook.
Meisjes werden immers geacht
geen strips te lezen. Dat kwam
pas in de jaren zestig met de
komst van bladen als de Tina. De
vondst zegt dan ook veel over de
tijdgeest van toen. Waarschijnlijk
worden de strips binnenkort tentoongesteld. yyy tekst Mike Hofman /
illustratie Piet Wijn
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Einde van
een sociëteit
Na vijftien jaar valt het doek voor De Lax. En ondanks eerdere toezeggingen wil de hogeschool
op de Amstelcampus geen interne ruimte voor de ASVL beschikbaar stellen, verklaart directeur
studentenzaken Luuk van Dée. ‘Het aantal vierkante meters is beperkt.’ Clara van de Wiel

N

og een paar weken, dan sluit
sociëteit De Lax definitief haar
deuren. Met het pand in de kelder
van de Leeuwenburg is naar
verluidt zo veel mis dat openblijven te grote
risico’s met zich meebrengt. Wrang voor de vele
studentenorganisaties die van de ruimte gebruik
maken. Want al vijftien jaar functioneert de
sociëteit als uitvalsbasis voor HvA-studenten
die een activiteit willen organiseren. Die zullen
voortaan op zoek moeten naar een plek buiten
de hogeschoolmuren. ‘De Lax moet als sociëteit
nu gaan loskomen van de HvA,’ legt directeur
studentenzaken Luuk van Dée uit. ‘En dat is ook
niet zo vreemd. Andere studentensociëteiten
staan ook los van de onderwijsinstelling waaraan
ze verbonden zijn.’
Dat betekent dat ook op de nieuwe Amstelcampus geen sociëteit voor studenten zal komen.
Volgens Van Dée wordt er daar, vanwege de
beperkte ruimte, prioriteit gegeven aan het
onderwijs. Van Dée: ‘In de Leeuwenburg hadden we ruimte over, namelijk in de kelder. Hier
op de Amstelcampus hebben we daar geen
ruimte meer voor.’ Dat is een groot verschil met
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vijftien jaar geleden, toen de HvA in het nieuwe
gebouw Leeuwenburg trok. Die locatie zou voor
studenten een echte ontmoetingsplek moeten
worden. En om dat te stimuleren, stelde de hogeschool de kelder graag ter beschikking aan de
net opgerichte Algemene Studenten Vereniging
Leeuwenburg (ASVL). Een ideale plek, want
hoewel onderdeel van het hogeschoolgebouw
had de ruimte een eigen ingang en geen directe
verbinding met de rest van het gebouw. Dat er
bij een flinke regenbui af en toe wat water naar
binnen liep, dat werd op de koop toe genomen.
Met De Lax kreeg de HvA de studentensociëteit
die ze graag wilde hebben. En niet alleen de
ASVL maakte daar gebruik van. Jarenlang konden allerhande studentenorganisaties voor hun
activiteiten in de ruimte terecht. In december
vond jaarlijks een Sinterklaasviering voor de
kinderen van medewerkers plaats.
Toen het besluit werd genomen de hele hogeschool rondom de Amstelcampus te concentreren, was het dan ook niet vreemd dat er in de
plannen ook ruimte voor een sociëteit gereserveerd werd. In het programma van eisen dat de

HvA in 2004 voor de Amstelcampus opstelde,
werd een sociëteit, los van een normale horecavoorziening, dan ook uitdrukkelijk opgenomen. En totdat die gerealiseerd zou zijn, zou de
kelder van de Leeuwenburg in elk geval tot 2016
open blijven, zo werd in een interne memo uit
2011 nog vastgelegd. Dit voorjaar bleek echter
plotseling dat met het pand van De Lax zo veel
mis is, dat het onverantwoord is de studentensociëteit langer open te houden. Die constatering kwam op een ongelukkig moment. Na een
vechtpartij in december 2012, was De Lax op
last van de HvA al enkele maanden gesloten.
De onderhandelingen over heropening leken in
april net rond te zijn. Toeval, noemt Van Dée de
ontdekking van de onacceptabele veiligheidssituatie nu. ‘Het lijkt misschien net of de HvA
het leven van De Lax onmogelijk wilde maken.
Maar dat is gewoon echt niet zo.’ Toen gebouwbeheer dit voorjaar in het pand ging kijken,
zijn ze zich volgens hem ‘doodgeschrokken.’
Openblijven was volgens Van Dée onmogelijk.
Ondanks dat het hier gaat om een kelder naast
een HvA-gebouw waar zonder problemen nog
dagelijks duizenden studenten rondlopen. ‘De

Beelden van De Lax door de jaren heen

Lax heeft een vreemde constructie met een dak
dat eigenlijk ook openbare ruimte is,’ legt Van
Dée uit. ‘Door allerlei bouwtechnische oorzaken
hebben de wanden zich volgezogen met water,
zijn er lekkages ontstaan en zijn de elektriciteitsvoorzieningen aangetast. Dan wordt het echt gevaarlijk. Dan kan je niet meer zeggen: dat staan
we toe.’ Renoveren zou een half miljoen kosten.
Voor de HvA onacceptabele kosten.
Begin juni mocht De Lax plotseling echter toch
weer open. Om de sociëteit tijdelijk tegemoet
te komen, vertelt Van Dée. ‘Installatietechnisch
was het mogelijk alle slechte doorverbindingen
stekkerdozen en open leidingen weg te werken.’ Ook werden er lekbakken geplaatst, om
de afwatering tijdelijk te regelen. Een houtjetouwtje oplossing wil Van Dée het desondanks
niet noemen. ‘Er is door specialisten adequaat
naar gekeken. Als de veiligheid van mensen op
het spel staat, dan kom je niet met een houtjetouwtje oplossing.’
Hoe adequaat die oplossing ook was, toch was

het slechts een tijdelijke. Over enkele weken
moet De Lax alsnog definitief dicht. Zonder dat
er voor verenigingen een alternatief is. Want
zo enthousiast als de HvA haar kelder in 1998
aanbood, zo afwijzend staat ze nu tegenover

‘Gebouwbeheer is zich
doodgeschrokken’
een nieuwe sociëteit op de Amstelcampus. En
daarmee komt er een eind aan een jarenlange
voorziening voor studenten op de HvA. Van
Dée: ‘Tja, wat is voor de eeuwigheid? De HvA
van vijftien jaar terug is niet meer de HvA van
nu. We bouwen een fantastische stadscampus,
maar het aantal vierkante meters is beperkt. En
we maken de keus om die ruimte ter beschikking te stellen aan ons primaire proces. En dat
is onderwijs.’
Een horecavoorziening zal er op de campus wel
komen. En, zo benadrukt Van Dée, daar kun-

nen studenten uiteraard gewoon gebruik van
maken. Maar een echte sociëteit, waar, volgens
de algemene Nederlandse betekenis verenigingen of organisaties besloten bij elkaar kunnen
komen? Die belofte die bij de bouw van de
nieuwe campus werd gedaan en op de website
van de Amstelcampus nog altijd prominent
vermeld staat, lijkt niet door te gaan. De Lax
raadt Van Dée dan ook aan zelf keihard op
zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Volgens
hem zijn er echt mogelijkheden. ‘Als ze naar de
Warmoesstraat gaan hebben ze volgende week
nog een sociëteitsavond.’ En hoewel de HvA ze
daarbij wel wil helpen, is het uiteindelijk een
eigen verantwoordelijkheid. Van Dée: ‘Het voelt
een beetje alsof we de ouders zijn, waarbij het
kind het huis uitgaat. Die schop je er ook niet
zomaar uit. Daarbij kijk je ook hoe je het kan faciliteren.’ Maar dan wel buiten de muren van de
Amstelcampus. En of de ouders hun portemonnee trekken? Van Dée: ‘Dat kan. Dat is afhankelijk van de oplossing die ze vinden. Misschien is
het wel helemaal niet meer nodig.’ yyy
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WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

UvA Buitenlandmanifestatie

Essaywedstrijd: Schrijf jij het
beste essay over de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!

Zaterdag 12 oktober 2013
13.00 – 17.00 uur

Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL

Gebouw Oudemanhuispoort 4-6 (OMHP)

www.uva.nl/buitenlandmanifestatie
BLM13_Aff_3UVA.indd 1
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foto Mats van Soolingen

op de tong

Vandemarkt

ken we de zeer uitgebreide wijnkaart. Omdat we
een menu krijgen nemen we op advies een toastige, Nieuw-Zeelandse, houtgerijpte chardonnay.
Deze komt uit de indrukwekkende wijnkelder,
die te bewonderen is als je naar de wc gaat.
Het voorgerecht zijn tofugarnalen die qua uiterlijk, bite en smaak heel goed de ervaring van
garnalen weten na te bootsen. Verrassend en
verrukkelijk. Ook het hoofdgerecht is heerlijk.
Eindelijk vegetarische gerechten die zijn bedacht en bereid op dezelfde manier als vlees- en
visgerechten: je stelt een stuk groente centraal
en ontwerpt er een gerecht omheen. Fijn.
Na ons hoofdgerecht krijgen we alle rust om
onze fles wijn op te drinken, terwijl het restaurant zich klaarmaakt voor de avond. Als we de
wijn bijna op hebben komt het nagerecht op tafel, wat geïnspireerd is op de dierenspoedkliniek
die vroeger in het pand zat. Hoewel de chocolademousse goed is, vallen de wittechocoladehond
en het melkchocoladebotje wat tegen: het is
lekker, maar haalt niet het niveau van de eerdere
gerechten. Desalniettemin komen we hier graag
nog een keer terug. yyy Roelant Stegmann

Weesperzijde 144 (Centrum)

O

p een prachtige locatie aan de
Amstel zit Vandemarkt, in maart
nog als tweede geëindigd in de
restaurantweek in Amsterdam.
Wij hebben voor een lunch gereserveerd. Bij
binnenkomst worden we ontvangen door de

Yuzu
Een yuzu is een Japanse
citrusvrucht die eruitziet als een mislukte
mandarijn. Vroeg in
het seizoen zijn ze nog
limoengroen, daarna
worden ze oranje en op het allerlaatst fris
geel. Ze hebben een dikke schil, vaak met
lelijke plekjes, weinig vruchtvlees en veel pitjes. De smaak doet denken aan een kruidige
citroen met een vleugje mandarijn, sommigen herkennen ook grapefruit, muskus of
dennengeur. Een complexe smaak dus, chefs
zijn er dol op.

gastheer die snel even checkt of we inderdaad
vegetariërs zijn. Al snel komt de amuse van
pastinaakmousse met hazelnootpasta en yuzu
(Japanse citrusvrucht). Lekker, maar helaas is
de hazelnootpasta iets te overheersend voor de
zachte smaak van de pastinaak. Intussen bekij-

CHoColadEmouSSE
Een recept van Nigella
Lawson voor instantchocolademousse. Doe
150 g minimarshmallows, 50 g zachte boter,
60 ml heet water en 250
g goede donkere chocolade (minimaal 70
procent cacao) in een sauspan. Smelt alles
op laag vuur. Klop intussen 284 ml double
cream op met 1 tl vanille-extract tot het dik
is. Spatel het dan in de chocolademix tot een
glad mengsel. Schep in glazen en koel tot je
gaat eten. Hoe sneller, hoe beter.

Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie naar redactie@folia.nl. Stuur de originele bon naar Folia Magazine, t.a.v. Stephanie Gude,
Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD, A'dam.

FamiliE
VandeMarkt is een
familiebedrijf, gerund
door vader Ron en
drie van zijn kinderen,
Shai, Chen en Tomer
Zakai. Ron is een echte
wijnliefhebber en gaat dan ook graag voor
een reisje naar Frankrijk om de mooiste
wijnen en eaux de vie uit te kiezen. Shai is de
manager van het restaurant en op de vloer
is hij volledig in zijn element als maître voor
zijn gasten. Chen en Tomer leiden achter de
schermen het restaurant in goede banen en
zorgen dat alles op rolletjes loopt.
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WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

Advieswedstrijd: Heb jij het
beste advies voor de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!
Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL

In Snelweg naar Rome kiezen jonge historici ervoor het debat niet te ontwijken maar op zoek te gaan naar antwoorden. Als bijna- en net-afgestudeerden
worden ze gedwongen te reflecteren op hun positie en de zin en onzin van
hun vak. Ze zijn ervan overtuigd dat je van geschiedenis kunt leren, maar hoe?
Snelweg naar Rome biedt niet alleen een verhaal over het verleden, maar ook
een kijkje achter de schermen van het historisch atelier. Hoe ziet de toekomstige generatie geschiedkundigen haar rol in de samenleving?
ISBN 978 90 351 3877 3 | prIjS € 20,-

Folia maakt
kennis...

WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

...met Esther

Crabbendam

voorzitter ASVA

Woensdag 25 september tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 26 september terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

2 oktober • Albert Feitzer
decaan ACTA

Productwedstrijd: Bedenk jij het
beste product voor de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!
Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam
Amsterdam FM.nl de stem van de hoofdstad

overigens

Een groep jongeren heeft een nieuwe lokale partij opgericht: de Nieuwe Amsterdamse Toekomst (NAT),
die zich inzet voor de belangen van jongeren.

Geen goede zaak. Jongeren- en ouderenpartijen creëren
een nodeloos schisma in de maatschappij.
Jean Tillie
hoogleraar electorale politiek
mieke Bal
hoogleraar
literatuurtheorie

mieke Bal
‘Mee eens. Ik ben überhaupt gekant tegen politieke partijen die slechts de belangen van een
bepaalde groep in de maatschappij behartigen.
Dat leidt nooit tot duurzame oplossingen. NAT
wil de stad toekomstbestendig, bruisend en creatief houden. Dat is een nobel streven, maar de
politiek is niet het geëigende middel om creatief
te werken aan alternatieven voor de huidige
stagnerende samenleving. Sociale initiatieven
zijn vrijer, en bieden plaats aan visie en nieuwe
ideeën, die dan wel via de politiek geïmplementeerd kunnen worden. Ik kan me goed voorstellen dat jongeren die nu werkeloos thuis zitten
op hun te dure kamer zich bekocht, soms zelfs
bedreigd voelen, en iets willen doen aan wat
hun toekomst zo schimmig maakt. Dat is urgent
nodig. Maar daar doe ik als niet-jongere dan ook
graag aan mee. En andersom hoop ik dat jongeren solidair zijn met vijftigers die na ontslag niet
meer aan het werk komen. Op leeftijd gebaseerde groeperingen bereiken het omgekeerde van
wat ze willen: ze zetten de tegenstellingen waar
ze zich tegen verzetten juist op scherp.’

rick kwekkeboom
lector Community Care

Jean Tillie
‘Oneens. Iedere partij vertegenwoordigt de
belangen van een deel van de bevolking. Soms is
dat onderscheid ideologisch, soms op basis van
etniciteit, inkomen of leeftijd. Daar zie ik geen
fundamenteel verschil in. We kunnen niemand
verbieden een politieke partij op te richten.
Ik kan me voorstellen dat jongeren het gevoel
hebben over het hoofd gezien te worden door
ouderen die de dienst uitmaken en goed voor
zichzelf zorgen. Hoeveel je daaraan kunt doen
met een politieke partij hangt af van de kiezer.
Als je een aantal zetels in de gemeenteraad
verovert, dan word je wel gehoord.
Wat me zorgen baart is de fragmentatie. Steeds
kleinere deelpartijen laten zich niet eenvoudig
tot een coalitie smeden. Daar gaat eindeloos geneuzel aan vooraf. Maar als een van de splinterpartijen groot wordt, is dat probleem ook opgelost. Helaas verbaast de versplintering me niet.
Nederland heeft een traditie van fragmentatie.
Kijk maar naar de kerk. Er hoeft maar iemand
een regel in de Bijbel anders te interpreteren en
er is weer een nieuwe stroming geboren.’

rick kwekkeboom
‘Ik juich het toe dat jongeren de mogelijkheden
van de politieke democratie benutten om hun
belangen en idealen na te streven. Dat is een constructieve manier om te proberen verandering
teweeg te brengen. Jongeren hebben het gevoel
benadeeld te worden, daar hebben we in Nederland allemaal een handje van. Ik denk niet dat
jongeren het hier slecht hebben, maar er wordt
wel veel vóór en weinig namens hen gesproken,
dus een politieke jongerenpartij is welkom.
Dat die specifiek opkomt voor de belangen van
jongeren is onvermijdelijk. En dat gaat gaandeweg wel over. Als ze eenmaal echt deelnemen aan
het politieke proces, moeten ze compromissen
sluiten en rekening houden met de belangen
van anderen. Bovendien hoeft het belang van
jongeren niet per se tegengesteld te zijn aan het
algemeen belang. Je zet de verschillen op scherp
als je bijvoorbeeld gratis studie bekostigt door te
bezuinigen op de zorg. Maar op zich is iedereen
gebaat bij passend en toegankelijk onderwijs, dus
als je de lasten daarvoor eerlijk verdeelt is er geen
sprake van een tegenstelling.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Jim Jansen

laNGEr JoNG
Een pilotstudie aan de Universiteit
van Californië toont aan dat kleine
aanpassingen in het voedingspatroon de regulatie van stress kunnen
verbeteren. Verder blijkt voldoende
beweging de menselijke genen ten
goede te kunnen veranderen. De
veroudering van het lichaam kan
zo vertraagd worden, waardoor we
theoretisch langer zouden kunnen leven.

WETENSCHap
& oNdErzoEk

aNdErE
uNivErSiTEiTEN

STudENTEN

BSa
Een bindend studieadvies ook na
het eerste jaar nog geven? Niet doen,
zeggen studenten en medewerkers
van de Universiteit Utrecht, vertegenwoordigd in het panel van universiteitsblad DUB. Beter onderwijs geven
is volgens hen effectiever dan straffen
en dreigen. De Universiteit Leiden
mag van de minister experimenteren
met een uitbreiding van het bindend
studieadvies. De Leidse universiteit
wil niet-presterende studenten in
het tweede jaar ook wegsturen. De
Universiteit Utrecht ziet vooralsnog
af van een dergelijke pilot. Terecht,
vinden de meeste leden van het panel.

28

FoliaMagazine

SNEllE liGFiETS
Sebastiaan Bowier en zijn team van
VU- en TU Delft-studenten hebben
het wereldrecord verbroken op de
ligfiets. Hun hightech VeloX3 haalde
afgelopen weekend een topsnelheid
van 133,78 km/u. Dat maakt Bowier
de snelste fietser ter wereld. Het team
was al de hele week bezig tijdens hun
raceweek op Battle Mountain in de
woestijn van het Amerikaanse Nevada.
Ze hadden zes dagen de tijd om het
wereldrecord te verbeteren, maar pas
op de allerlaatste dag gingen ze sneller
dan de wereldrecordhouder, de Canadees Sam Wittingham (133,28 km/u).

SNiF SNiF
Dat de mens vijf verschillende smaken
kan onderscheiden, is al langer bekend. We zijn echter ook in staat tien
verschillende categorieën aan geuren
waar te nemen, ontdekten onderzoekers aan de Universiteit van Pittsburgh.
Met behulp van geavanceerde statistische technieken ontwikkelden zij een
methode om geuren systematisch te
beschrijven en in te delen.

liEFdadiGE BoNuS
Onderzoekers aan de Fuqua School of Business aan Duke University in de VS deden
een experiment waarbij werknemers mochten kiezen of zij 20 of 50 dollar zouden doneren aan een goed doel naar keuze. In een
andere proef konden werknemers kiezen
tussen een bonus voor zichzelf of een bonus
voor een collega. Uit de metingen bleek dat
de teams waar gul gegeven was na afloop
van de donatie beter gingen presteren dan
de meer ‘hebberige’ teams. Ook kregen de
gulle werknemers na het doneren meer
plezier in hun werk.

SolliCiTaTiElES
Studenten zijn slecht voorbereid op solliciteren. Dat blijkt uit een peiling van het jongerenpanel van EenVandaag en StudentenBureau. Het overgrote deel heeft niet of slechts
een beetje leren solliciteren tijdens hun
studie, terwijl hier wel veel behoefte aan is.
Het overgrote deel (69 %) van de ruim 1250
ondervraagde mbo-, hbo- en wo-studenten
stelt zelfs dat sollicitatietraining tijdens de
studie verplicht zou moeten zijn.

Curvers

promoties
maaNdaG 30/09
14.00 uur: Roeland Muskens – Sociologie

Aan de goede kant. Een geschiedenis van de Nederlandse antiapartheidsbeweging 1960 – 1990 (Agnietenkapel)

diNSdaG 1/10
10.00 uur: Dilafruz Kulmatova – Natuurkunde

hora est

Janneke Verheijen,
antropologie

dinsdag 1 oktober, 12.00 uur
Agnietenkapel

Turbulent Drag Reduction by Additives (Agnietenkapel)

12.00 uur: Janneke Verheijen – Culturele
antropologie

Balancing Men, Morals and Money: Women’s Agency Between
HIV and Security in a Malawi Village (Agnietenkapel)

14.00 uur: Marguerite van den Berg – Sociologie
Mothering the Post-Industrial City. Family and Gender in
Urban Re-Generation (Agnietenkapel)

WoENSdaG 2/10
10.00 uur: Elsbeth Kalendrian – Tandheelkunde

EZCodes: a Diagnostic Terminology as the Foundational Step
of Quality for the Dental Profession (Agnietenkapel)

12.00 uur: Daniel Sligte – Psychologie
The Functionality of Creativity (Agnietenkapel)

13.00 uur: Inge Stegeman – Geneeskunde

Risk Profiling and Screening for Colorectal Cancer (Aula)

14.00 uur: Ingrid Kappers – Geneeskunde

Surgery after Neoadjuvant Treatment for Non-Small Cell Lung
Cancer: Decision Making and Patient Outcome (Agnietenkapel)

doNdErdaG 3/10
10.00 uur: Daniel Reijer – Antropologie/Geografie

Grandparents as Parents: Skipped-Generation Households Coping with Poverty and HIV in Rural Zambia (Agnietenkapel)

12.00 uur: Sylvia Vijgen – Geneeskunde

Economic Evaluation Studies of Obstetric Interventions in
High Risk Pregnancies (Agnietenkapel)

14.00 uur: Allison Barlow – Antropologie

The Role and Efficacy of Native Paraprofessional Home Visitors in Reducing Behavioral Health Disparities in Indigenous
Populations (Agnietenkapel)

vrijdaG 4/10

‘Het veldwerk viel me zwaar’
Bevindingen ‘Ik heb
een jaar lang in zuidelijk
Malawi gewoond om te
onderzoeken of arme vrouwen veiligere seks bedrijven
als ze verzekerd zijn van
een zelfstandig inkomen.
Op deze aanname is
namelijk het ontwikkelingsbeleid van overheden en NPO’s gebaseerd. Men gaat ervan uit
dat vrouwen niet in de positie zijn om veilige
seks te eisen, omdat ze bijvoorbeeld geen geld
hebben om zelf condooms te kopen. Er blijkt
echter een veel complexer genderpatroon aan
ten grondslag te liggen. Een ongehuwde vrouw
wordt door andere vrouwen buitengesloten in
een dorp omdat ze een economische bedreiging vormt voor de getrouwde mannen. Vrouwen kiezen daarom noodgedwongen voor een
man, zelfs als hij de zuiplap van het dorp is.’
leuk ‘Mijn onderzoeksdata bevatten tal van
anekdotes over de bevolking die ik niet allemaal in mijn proefschrift kon opnemen. De
digitale versie bevat daarom hyperlinks naar
de ruwe data, wat hopelijk leidt tot verdieping
en discussie.’

12.00 uur: Sajjad Zaheer – Economie

Financial Intermediation and Monetary Transmission Through
Conventional and Islamic Channels (Agnietenkapel)

13.00 uur: Frederike Huygen – Kunstgeschiedenis

Jurriaan Schrofer (1926-1990): grafisch ontwerper, fotoboekenpionier, artdirector, docent, kunstbestuurder en omgevingskunstenaar (Aula)

14.00 uur: Melanie Unbehend – Biologie

Variation in Sexual Communication and its Role in Divergence of Two Host Strains of the Noctuid Moth Spodoptera
Frugiperda (Agnietenkapel)

moeilijk ‘Het veldwerk viel me zwaar. Mensen
leven constant met honger, waardoor het ieder
voor zich is in zo’n samenleving. Er is geen
ruimte voor solidariteit en dat trof mij enorm.’ yyy
Mw. J.P.E. Verheijen: Balancing Men, Morals
and Money: Women’s Agency between HIV and
Security in a Malawi Village.

Stripper
De gedachte aan een stripper houdt me al enige
nachten bezig, en niet om de beste redenen. Ik ben
uitverkoren als bruidsmeisje voor de bruiloft van
mijn beste vriendin. Nu valt het bruidsmeisje ook
de eer te beurt het vrijgezellenfeest te organiseren.
Een gelegenheid waarbij maar één vraag telt: komt er
een stripper?
Strippers worden doorgaans geschonken, zoals mensen elkaar van alles schenken dat ze niet echt durven
te willen. Iedereen weet dat als je een vriendin een
Tarzan2000 met veel driftig ronddraaiende uitsteeksels geeft, je er daarmee ook een voor je eigen
verjaardag bestelt. De vriendin ontvangt het cadeau
met gespeelde gêne, en uiteindelijk kan iedereen
voldaan naar bed. Mannen doen iets soortgelijks
als ze elkaar bij het uitgaan uitdagen een hoer te
bezoeken. Uiteindelijk kom ook jij aan de beurt.
Maar hoeveel jongens zouden geen moeilijk gesprek
met een hoer gevoerd hebben achter haar gordijntje,
hoeveel Tarzans zouden er met lekkende batterijen
achter in de garderobekast liggen? De lol van het
cadeau is de gok, dus we hebben het ook vaak mis.
Mensen dachten immers ook dat ik graag badzout
krijg, en windorgels, en pennenbakjes en spullen
van de EXPO en stenen beeldjes van een moeder die
haar abstracte kinderen beschermt.
Zo’n stripper in een politiepak, ongetwijfeld met
praktisch klittenband, zo’n Misselijksma die van
top tot teen in de Croma gedoopt mijn vriendin
droogneukt, waarna ze een banaan uit zijn gluteus
maximus moet eten – zou ze dat leuk vinden? Vindt
iemand dat? Het enige argument voor de stripper, is
de traditie. Maar die traditie is verbonden met het
idee dat het huwelijk een gevang is voor de zinnelijke
mens, een ball and chain, waarvoor je je schrap moet
zetten door nog één keer je lusten te bevredigen.
Misschien toon ik het meeste geloof in het aanstaande huwelijk door géén stripper te laten aanrukken. yyy
Emma Curvers

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda.
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Een hyperactieve voorzitter
Deze week in Folia maakt kennis: de nieuwe voorzitter van Asva,
geschiedenisstudent Esther Crabbendam.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

‘N

ee, wij merkten er nooit iets
van dat Esther het oudste
kind was in ons gezin,’ zegt
economiestudent David
Crabbendam over zijn zus Esther. ‘Ze was
niet nadrukkelijk of zeer dominant aanwezig.
Wel was zij toen al steeds erg druk met allerlei
dingen, van ijsverkoopster in een ijssalon tot
schoenenverkoopster bij Dolcis, van gids op een
Alkmaarse rondvaartboot tot hoofdredacteur
van de schoolkrant. Esther was en is altijd bezig.
Ze is enthousiast en gedreven en als iets op haar
pad komt waardoor ze wordt gegrepen, pakt
ze het op en gaat er mee aan de slag. Ze gaat er
dan mee door totdat ze heeft bereikt wat ze wil
bereiken. Maar ze is ook heel sociaal hoor. Naast
zus beschouw ik haar ook als goede vriendin
met wie ik veel kan bespreken.’
De nieuwe Asva-voorzitter Esther Renée Crabbendam (Alkmaar, 1990) is een hyperactief
type. Dat was ze al op het Murmelliusgymnasium in Alkmaar. Zo was ze naast hoofdredacteur
van de schoolkrant ook columnist voor nrc.nl
waar ze een column had over de eindexamens.
Met haar gymnasiumdiploma op zak (profiel
cultuur & maatschappij) vertrok ze spoorslags
naar de UvA en begon aan een bachelor ge-
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schiedenis. Als gymnasiast en groot liefhebber
van de klassieke Oudheid nam ze er een minor
klassieke cultuur bij. Na twee jaar begon ze
ook nog aan een bachelor Italiaans, waarvan ze
inmiddels het propedeusediploma op zak heeft.
‘Italië is echt een passie van Esther,’ zegt haar
broer. ‘Italië is haar favoriete land. We zijn daar

‘Esther is heel erg
bevlogen’
vaak op vakantie geweest. De kunst, cultuur, de
taal, het mediterrane leven, Rome en natuurlijk
de beladen Italiaanse geschiedenis. Italië en
Rome zijn echt haar ding.’
Die ervaring heeft ook haar goede vriend Carlo
van Munster, theaterprogrammeur bij Crea.
‘Esther kreeg er een tijd geleden tijdens een
avondje met vrienden lucht van dat ik nog nooit
in Rome was geweest. Dat kon ze echt niet
begrijpen. “Rome? Daar moet je geweest zijn,”
zei ze. De volgende dag ontving ik een mail
waarin stond dat we een weekend naar Rome
gingen met een groepje mensen. Alles had ze al

geregeld: er was een programma samengesteld
en een vlucht geregeld, zelfs de vluchtnummers
stonden in de mail. Dat is Esther: als ze overtuigd is van de noodzaak gaat ze er voor de volle
honderd procent voor.’
Al snel nadat Esther naar de UvA was gekomen
stapte ze de studentenpolitiek in. ‘Toen ik haar
voor het eerst ontmoette dacht ik direct: jij moet
onze lijsttrekker worden,’ zegt Carlo. ‘Esther is
heel erg bevlogen en een enorm politiek talent:
ze weet mensen met een bepaald soort charme
aan zich te binden. Ze komt over als een lief,
klein meisje, maar weet ondertussen precies
hoe ze haar doel moet bereiken.’ Dat lukte
haar bijvoorbeeld heel goed met de oprichting
van het Landelijk platform talenstudies, een
pressiegroep die als doel heeft de (kleine en
vaak unieke) talenstudies voor Nederland te behouden. Dat kreeg ze niet in alle gevallen voor
elkaar – zo verdween Roemeens van de UvA en
uit Nederland – maar het bewijst wel dat Esther
kwesties op de agenda weet te krijgen, want
in de geesteswetenschappen en de politiek is
inmiddels volop aandacht voor de zaak.
Vorig jaar was Esther voorzitter van de Facultaire Studentenraad geesteswetenschappen,
waar ze de voorzittershamer over had geno-

Folia maakt
kennis
men van Jaap Oosterwijk. Die zegt: ‘Esther is
vooral een voorzitter die de boel bij elkaar wil
houden. Daar is ze heel erg op gericht. Haar
eigen standpunt is voor haarzelf niet het belangrijkst. Voor haar is belangrijk dat je er met
elkaar uitkomt. Ja, ze is wel iemand die van het
polderen houdt, ook naar het faculteitsbestuur
toe. Ze heeft liever dat ze niet volledig haar zin
krijgt dan dat ze niet door één deur kan met het
faculteitsbestuur. Actievoeren vindt ze prima,
maar je moet wel on speaking terms blijven, dat
is haar opvatting.’
Jaap begrijpt heel goed waarom Esther inmiddels is overgestapt van de studentenraad naar
Asva. ‘Bij Asva kan ze haar ei nog beter kwijt. Je
bent er minder gebonden aan de beleidsagenda
van de UvA. Die agenda bevat veel ingewikkelde
en soms ook wel slaapverwekkende beleidsvoorstellen, waar je als studentenraadsvoorzitter in
mee moet gaan. Uiteindelijk ben je dan toch erg
reactief, terwijl Esther graag zelf de touwtjes in
handen heeft. Ze wil midden in het publieke
debat staan en kwesties zelf op de agenda zetten.’
En zo kon het gebeuren dat Esther nog maar
een dag Asva-voorzitter was of ze zat al in RTL
Nieuws en stond in Het Parool. yyy

Folia Radio zendt op 25 september een interview uit
met Esther Crabbendam. Aan de orde zullen komen nut
en noodzaak van de Asva, de stand van zaken aan de
Faculteit der Geesteswetenschappen: de kleine talen,
het bindend studieadvies en de verhuizing naar het BG
en haar passie voor Italië. Te beluisteren via Amsterdam
FM, in de ether op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug
te luisteren via foliaweb.nl/radio. De uitzending is op
zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto TV.
Daarna via salto.nl.
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65 jaar eigenzinnig
Op maandag 14 oktober viert Folia haar 65e verjaardag met
een feestelijke bijeenkomst over journalistiek. Het jubileumnummer
wordt uitgereikt aan Louise Gunning, (voorzitter van
het college van bestuur UvA-HvA).
sprekers Barbara van Beukering (hoofdredacteur Het Parool),
Alexander Rinnooy Kan (Folia-bestuurder),
Peter Vandermeersch (hoofdredacteur NRC).
Gesproken columns van Folia-columnisten
Emma Curvers, Asis Aynan en lector journalistiek Piet Bakker.
presentatie Folia-hoofdredacteur Jim Jansen

Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
14 oktober van 17.00 tot 20.00 uur

www.folia65jaar.nl
aanmelden verplicht, mail naar stephanie@folia.nl

illustratie Denise van Leeuwen
In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Het jaar van Alie Boudount
deel 4 Waarin ik een enkele reis naar
Nador neem.

H

et uitzicht had de eenvoud van
een kindertekening. De lichtblauwe lucht en de ronde witgele
zon hoog aan de hemel. Daar een
zandweg, hier een veld met olijfbomen, die zij
aan zij de gaard bevolkten. De heuvels en bergen
in de verte leken tegen de horizon geplakt.
Het liep tegen het einde van de ochtend en de
cicadenorkestjes speelden hun muziekstukken
in de hoogste versnelling, alsof hun leven er van
af hing. Ik leunde met mijn rug tegen de stam
van de carobeboom. Volgens opa was hij wel
duizend jaar en zo oud voelde ik me. De plek
waar de huizen van mijn grootouders, ouders en
andere familieleden stonden, was nog geen driehonderd meter lopen, maar ik had de energie
niet om mij er naartoe slepen.
Nadat ik de hogeschool uit was gelopen met het
propedeusepapiertje in mijn hand overviel mij
een zwaar gevoel. Het certificaat in een plastic
mapje verkreukelde ik. Ademhalen lijkt zo normaal, zo eenvoudig, zo gewoon. Het lukte niet,

alsof iemand of iets mijn luchtpijp dichtdrukte.
Het rolgeluid van de treinen die af en aan reden,
dat normaal sterk aanwezig was, klonk nu als
een dof gerommel.
Mijn mond en ogen gingen wagenwijd open. Ik
was bang. Hoe ik ook mijn best deed, ik kreeg geen
lucht in mijn lijf. Mijn benen werden slap en mijn
mond vulde zich met een waterig warm speeksel.
Roos, Rob de mentor, vader, vader waar ben
je nou?
De gedachte aan vader zorgde voor een scheut
lucht in mijn longen. Op een van de houten
bankjes voor de school probeerde ik bij te komen. Ik hoestte en bracht een vreemd geluid uit.
De tranen rolden over mijn huid. Het zout deed
pijn aan mijn ooghoeken en gezicht. Dat onherkenbare geluid dat mijn keel voortbracht was
huilen. Ik weende. Hoe lang had ik niet gehuild?
Langzaam kregen de omgevingsgeluiden hun
volume terug en werd ik rustiger. Het was dinsdag. De enige dag van de week dat een vliegtuig
naar Nador vertrok. Op het balkon van Uilenstede had ik het idee opgevat om op vakantie te
gaan, maar ik zou naar huis gaan. Ik liep naar
het Amstelstation waar mijn fiets stond. In mijn
kamer stopte ik willekeurig kleding in een rug-

tas, ondertussen keek ik op teletekst hoe laat het
vliegtuig vertrok. Er was genoeg tijd en ik fietste
van Amstelveen naar Schiphol. Bij de luchthaven zag ik nergens een stalling. Roos’ fiets liet
ik achter bij de hoge glazen hal, onder de grote
witte letters ‘Vertrek’.
Er waren nog twee tickets en kocht een peperdure enkele reis.
Toen ik aankwam op het kleine vliegveld van
Nador, ongeveer tachtig kilometer van Kassita,
was het laat en warm. De zoete Afrikaanse lucht
drong mijn neus binnen toen ik buitenkwam.
Ik nam een taxi naar het naburige stadje Aroui.
Moeder was ook in Kassita. Vanwege haar reuma
ging ze op doktersadvies regelmatig naar Marokko. Onaangekondigd in het donker voor haar
deur staan zou haar gezondheid geen goed doen.
In Aroui kocht ik bij een zonnepittenventer
tien sigaretten, ging aan de hoofdweg zitten en
wachtte rokend de nieuwe dag af.
‘Alie!?’ Het was de stem van oom Abderrahman. yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwachter.
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prikbord HvA
DMR Zelfbeheer

DBSV Sportsymposium

Op donderdag 26 september vindt in De Evenaar op
het Ambonplein 59 de conferentie ‘Zelfbeheer’ plaats.
Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring over de
manier waarop bewoners zelf kunnen bijdragen aan
het verbeteren van hun leefomgeving. Naast een lezing
van Mathijs Tuynman van het Trimbosinstituut vinden
er workshops plaats. Wil je de conferentie bijwonen, stuur dan een mail
naar project.jeeigenstek@gmail.com onder vermelding van ‘aanmelden
Conferentie Zelfbeheer’. Meer info via krachtwerkontour.blogspot.nl.

Welk drankje helpt je tijdens het sporten? En wat moet
je nu juist niet eten vóór het hardlopen? Op 3 oktober
organiseert Kenniscentrum KiK van DBSV het UvAHvA Sportsymposium over gewichtsmanagement.
Naast lector topsport Cees Vervoorn zullen andere
deskundigen spreken over sport, voeding en gewicht.
Het symposium wordt gehouden op de Dr. Meurerlaan, geïnteresseerden
wordt verzocht te mailen naar kik@hva.nl.

DOO Krachtvoerlezing

CMR Nieuwe

Op 1 oktober houdt lector Urban Education Ruben
Fukkink een Krachtvoerlezing over hoe kinderopvang
en onderwijs elkaar kunnen aanvullen. Een internationale vergelijking laat zien dat de samenwerking tussen
onderwijs en kinderopvang totaal verschillend is georganiseerd: van vrijwel volledig gescheiden tot volledig
geïntegreerd. Hoe zien onderwijs en kinderopvang er in verschillende landen uit? En wat kunnen wij leren van Aarhus, Berlijn en Stockholm? De
lezing start om 16.00 uur in de Kohnstammzaal en is gratis toegankelijk.

Docent marketing bij het Domein Economie & Management Han Boels is verkozen tot nieuwe voorzitter
van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van
de HvA. Boels volgt daarmee student informatica
Sebas Veeke op, die komend jaar niet terugkeert in
de raad. Student E-technology Bram Koenders werd
verkozen tot vicevoorzitter. De functie van secretaris wordt komend jaar
vervuld door medewerker Freek van Aarst, die bij de HvA marketingadviseur is. Student civiele techniek Rosanne van Kessel zal komend jaar
penningmeester van de raad zijn.

HvA Researchbattle

DG Massagestoel

Wat is het meest baanbrekende onderzoek van de HvA?
Op donderdag 3 oktober pitchen vier studenten en vier
docenten in steeds vijf minuten hun onderzoek tijdens
de finale van de Research Battle. Studenten en medewerkers strijden ieder in hun eigen categorie en de eerste prijs bedraagt respectievelijk 1500 en 3500 euro. De
finale begint om 17.00 uur in Leercentrum Floor, in het Kohnstammhuis.
De battle wordt afgesloten met een feestelijke borrel. Iedereen is van harte
welkom te komen kijken, wel moet je je aanmelden via de HvA-website.

Voel je je gestrest of lichamelijk gespannen? Een stoelmassage kan wellicht helpen. Voor medewerkers die
met klachten van de rug of nek kampen, organiseert
de hogeschool daarom gratis ontspannende stoelmassages in het Jan Bommerhuis. Voor een overzicht van
de dagen die beschikbaar zijn, kijk je op het intranet.
Aanmelden kan via Liesbeth Steenbeek; e.c.e.steenbeek@hva.nl.

DEM RAAK-award
Het project SBR in Bedrijf is genomineerd voor de
RAAK-award van de Stichting Innovatie Alliantie
(SIA). Het door de HvA uitgevoerde onderzoek naar
het gebruik van het computerprogramma Standard
Business Reporting (SBR) is een van de negen kanshebbers voor de prijs. Op vrijdag 27 september moeten
de projectleden zich aan de jury presenteren, waarna op donderdag 21
november de uiteindelijke winnaar bekend wordt gemaakt tijdens het
SIA-congres in Den Haag. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van
10.000 euro.
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FMG Fotowedstrijd

FGw Biografie

Onder de wervende slogan ‘Goede foto’s zeggen meer
dan duizend woorden’ roept de faculteit medewerkers
en studenten op foto’s in te sturen die de faculteit kan
gebruiken in haar communicatie. Graag ontvangt de
faculteit mooie beelden die zijn gemaakt tijdens onderzoek, onderwijs of excursies. Kernbegrippen zijn: lef,
focus, passie en Amsterdam. De kleurenfoto’s moeten zelfgemaakt zijn en
maximaal 2 MB. De winnaar krijgt een jaarabonnement op fotografietijdschrift Foam. Stuur naar: communicatie-fmg@uva.nl.

De oud-directeur van uitgeverij De Bezige Bij, Robbert
Ammerlaan, wordt de biograaf van de in 2010 overleden schrijver en eredoctor van de UvA Harry Mulisch.
Bij leven gaf Mulisch zijn boeken uit bij De Bezige
Bij en hij was zeer goed bevriend met Ammerlaan.
De biografie verschijnt in 2018. Volgens de huidige
directeur van De Bezige Bij, Henk Pröpper, is het de wens van de familie
van Mulisch dat de biografie door Ammerlaan wordt geschreven. Mulisch
werd op 8 januari 2007 benoemd tot eredoctor van de UvA. Erepromotor
was Marita Mathijsen.

AMC Publieksdag

BC Overleden

Op 6 oktober vindt in het AMC een publieksdag plaats
over maag-, darm- en leverziekten (MDL). Tussen
11.00 en 16.00 uur wordt het publiek bijgepraat over
nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, een van de
zwaartepunten binnen het AMC-onderzoek. De dag
bestaat niet alleen uit praatjes. Op de wetenschapsmarkt presenteren onderzoeksgroepen en ziekenhuisafdelingen van het
AMC nieuwe vindingen op het gebied van MDL. De dag is onderdeel van
het landelijke Weekend van de Wetenschap. Meer info op www.amc.nl/
wetenschapsdag en www.amc.nl/openhuis.

Culinair journalist en kookboekencollectioneur Johannes van Dam is op 18 september overleden. Een groot
deel van zijn gastronomische en kookboekencollectie
bracht hij enige jaren geleden onder bij de Bijzondere
Collecties (BC). De collectie gastronomie van de BC is
de grootste van Nederland. De UvA reikt jaarlijks de
Johannes van Damprijs uit. Deze internationale prijs wordt uitgereikt aan
een auteur die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de verspreiding
van de gastronomische kennis. In 2012 ging de prijs naar Claudia Roden.
Van Dam werd 66 jaar.

FGw Van

Winter-prijs

Maagdenhuis Expertisecentrum

Historica Boudien de Vries heeft met haar boek Een
stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem in de negentiende eeuw de Professor van Winterprijs 2011-2012
gewonnen. De Professor van Winterprijs wordt om de
twee jaar uitgereikt voor het beste Nederlandse boek
op het terrein van de lokale en regionale geschiedenis met een bovenlokaal en/of wetenschappelijk karakter. Het Huygens
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis organiseert de prijs, die wordt
uitgereikt op 4 november in het Noord-Hollands Archief. Aanmelden via
vanwinterprijs@huygens.knaw.nl.

Ook op het gebied van de kennisvalorisatie gaan UvA
en VU samenwerken en wel in het wat wordt genoemd
‘pan-Amsterdams’ Technology Transfer Office (TTO).
Het TTO is het gezamenlijke expertisecentrum (in
oprichting) op het gebied van kennisvalorisatie van
de UvA, VU, AMC en VUmc. Inmiddels is er een
directeur benoemd en die gaat op 1 november aan de slag. Het is de zeer
ervaren Michel Bergh, die een vergelijkbare functie had in Rotterdam,
waar hij sinds 2009 directeur was van het TTO van het Erasmus MC.
Bergh is chemicus en promoveerde aan de VU.

FGw In

FNWI Xirong

memoriam

Op 13 september is historicus en oud-docent nieuwste
geschiedenis en amerikanistiek Herman Beliën (67)
overleden. Hij was meer dan veertig jaar werkzaam
bij de UvA, de universiteit waaraan hij ook studeerde.
Bij studenten was hij geliefd, gevreesd, gevierd en
verguisd, maar dat vond hij prima zo. ‘Daar ben ik nog
altijd heel tevreden over,’ zei hij in een afscheidsinterview in het studententijdschrift Eindeloos. ‘Als ik zie wat er allemaal op de beeldschermen
van studenten gebeurt denk ik: ja, maak ’m nou effe! Ik vind echt dat er
wat moet gebeuren tijdens de colleges.’

Li

Xirong Li, alumnus van het Instituut voor Informatica
krijgt een prijs voor zijn dissertatie Content-Based Visual
Search Learned from Social Media. De prijs wordt toegekend door de Association for Computing Machinery’s
special interest group on multimedia. Li ontwikkelde algoritmen die automatisch bepalen of de tag die aan foto’s
wordt toegevoegd overeenkomt met wat echt op de afbeelding te zien is. De
beelden met relevante tags worden gebruikt als invoer voor een intelligente
zoekmachine die ook onbenoemde beelden op internet kan terugvinden.
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wasdom
Liever de
praktijk
Nadia Duinker
Leeftijd 26 (geboren op 23 november 1986)
Beroep Ondernemer, runt Canvas, Amsterdam
Roest en DOKA
Studie Bachelor bedrijfskunde (UvA)
Afgestudeerd 2010
College ‘In mijn laatste jaar heb ik twee rechtenvakken gevolgd. Die vond ik erg interessant,
omdat het onderwijs casusgerelateerd was en
ik er een concreet beeld bij kon vormen. De vele
cijfertjes bij bedrijfskunde bleven toch wel erg
abstract.’
Locatie ‘Ik zat bijna alleen maar op Roeters
eiland. Niet een bijzonder gebouw, maar wel op
een goede locatie met leuke koffiebarretjes in de
buurt.’
Café ‘Onder Roeterseiland zit De Krater, een
barretje naast de mensa. Daar ging ik regelmatige een kopje thee drinken of een borrel doen.’
Afknapper ‘Afknapper klinkt zo zwaar, maar
wat mij het meest verbaasde, was dat ik aan de
UvA niet zo heel hard hoefde te werken om mijn
diploma te halen. Er werd niet van je verwacht
dat je het beste uit jezelf haalde.’
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stage
Zij studeerde bedrijfskunde en werd ondernemer:
Nadia Duinker. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘V

an jongs af aan wist ik dat ik
het bedrijfsleven in wilde,
en dan het liefst in het
buitenland. Ik ben erg internationaal georiënteerd; ik ben in Hong Kong
geboren, mijn moeder is Duits en ik heb veel
gereisd. Daarom koos ik voor International
Business & Economics in Maastricht, maar na
anderhalf jaar hield ik het daar voor gezien.
Ik had het gevoel dat ik meer en sneller kon
leren in de praktijk.
In het halfjaar dat volgde heb ik gereisd,
woonde ik in Haarlem, werkte ik in de
horeca op het strand en ben ik een eenmanszaakje begonnen in de coördinatie van
personeel voor een groot Duits bedrijf. Al
snel kwam ik er achter dat het runnen van
je eigen bedrijf wat makkelijker gezegd is
dan gedaan en dat het nog best lastig is om
zo jong al helemaal op eigen benen te willen
staan. Ik besloot mijn studie toch maar te
vervolgen en stroomde in bij bedrijfskunde
aan de UvA. Dit keer was de motivatie er
wél; ik wilde per se mijn diploma halen in de
tijd die er voor stond. In het begin lukte dat
niet zo goed, en in mijn laatste jaar moest
ik nog voor anderhalf jaar studiepunten
halen. Ik heb toen heel hard gewerkt en alles
met goede cijfers afgesloten. Het had bij mij
gewoon even tijd nodig om te begrijpen hoe
ik mijn studie het beste kon aanpakken.
Vrij snel nadat ik aan de UvA begon, leerde
ik Thijs kennen. Hij werd mijn vriend en is
inmiddels de vader van mijn kind. Thijs runde
toen ik hem tegenkwam net een klein jaar
Canvas, op de bovenste verdieping van het
oude Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat.
We houden allebei van ondernemen en al snel

organiseerden we met z’n tweeën een Szigettrein naar het gelijknamige festival in Boedapest. Dat ging zo goed dat we besloten om ook
op werkgebied samen verder te gaan. Ik raakte
betrokken bij Canvas en vanaf dat moment
ging ik harder werken voor mijn studie. Nu
had ik een concrete focus: Canvas werd mijn
praktijkvoorbeeld. Vooral het vele oefenen van
mijn schrijfvaardigheid tijdens mijn studie
kwam goed van pas. Ik heb er basiskennis
opgebouwd van hoe je snel en gestructureerd
voorstellen en businessplannen op papier zet.
Die vaardigheden zie ik trouwens ook terug
als ik mensen met een universitaire achtergrond aanneem voor mijn team.
Na mijn bachelor ben ik gestopt met studeren omdat ik het te druk kreeg met werk. Ik
studeerde in september af en voor 1 oktober
moesten we beslissen of we Amsterdam
Roest wilden starten. Die twee sloten dus
mooi op elkaar aan. Inmiddels loopt Roest
heel goed en heeft Canvas toekomstperspectief gekregen. Canvas was in eerste instantie
een tijdelijk project dat mocht blijven totdat
het gebouw gesloopt of verkocht werd. Nu
wil de ondernemer die het gebouw heeft
gekocht graag met ons verder en samen gaan
we van het Volkskrantgebouw een hotel
maken waarin Thijs, onze huidige Canvasbedrijfsleider Job en ik alle horeca voor onze
rekening nemen. Voorlopig valt er voor ons
dus nog genoeg te doen in Amsterdam.’ yyy

Sinem akten 21 jaar
Studie Media, informatie & communicatie
Stage Beautyandthe.com
verdiensten Geen
Beoordeling JJJJJ

het Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat, orga-

‘Ik ben via Facebook bij deze stage gekomen. Een
vriendin van mij, Merel, die hier ook stage loopt,
had een oproep geplaatst. Ik hou van alles wat
met beauty te maken heeft, dus ik heb meteen
gereageerd en ik werd uitgenodigd voor een
gesprek. Ik voelde meteen een klik toen ik kwam
binnenwandelen en werd ter plekke aangenomen
voor twintig weken. Ik kreeg meteen te horen
dat ik bijna zou functioneren als hoofdredacteur,
omdat de redactie nogal klein is. Hier schrok ik
even van. Maar ik wilde veel doen, dus ik zei ja.
Elke dag ben ik van negen tot vijf uur bezig met
het schrijven van een stuk of vier artikelen. Dit
zijn recensies die gaan over alles wat te maken
heeft met beauty. Je moet wel echt van schrijven
houden als je deze stage wilt volgen. Je moet ook
stressbestendig zijn, iets wat ik nog niet onder de
knie heb! Vandaag maak ik ook de nieuwsbrief
en plaats ik de artikelen op social media. De
connecties die mijn baas door de website heeft,
komen mij ook ten gunste. Zo mocht ik bijvoorbeeld laatst bij Rob Peetoom een haarbehandeling
van Redken ondergaan en kreeg ik een lading
producten mee om te testen. Ik zou deze stage
een vijfde ster geven als ik stagevergoeding zou
krijgen en als ik wat meer persoonlijke begeleiding zou hebben. Daarentegen was ik van tevoren
heel onzeker over mijn schrijfstijl, maar ben
ik daar veel zelfverzekerder in geworden. Juist
vanwege de verantwoordelijkheid die ik krijg.’ yyy

niseert Nadia elke donderdagavond ‘Nachtkijker’,

Adelaida de Cuba

In de tijdelijke nachtclub DOKA, in de kelder van

een avond speciaal voor studenten en anderen die
hun weekend al op donderdag kunnen beginnen.
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Werkcollege Engels (media, creatie & informatie), door Wilko Oskam,
vrijdag 20 september, 13:40, Duivendrechtsekade. Tekst en foto’s Mike Hofman
Schotse ruiten: 2
koppen thee: 2
met melk: 0

E

en bont gezelschap: er worden hier vier
verschillende talen door elkaar gesproken.
Zoals dat nu eenmaal gaat, zitten alle
landgenoten bij elkaar. De Nederlanders
vooraan, de Tsjechen en Japanners in het midden
en de Afghanen helemaal achterin. Maar niet voor
lang. ‘Ik wil geen Nederlanders bij elkaar’, zegt docent
Wilko Oskam. Iedere Nederlander moet naast een
buitenlander zitten.
Het hoofdthema van dit werkcollege is ‘The art of
deflection’. Deflection betekent letterlijk afbuigen.
Wat als je verbaal wordt aangevallen? En hoe zeg je
het netjes als je het ergens niet mee eens bent?
Ter introductie van het onderwerp vraagt de
excentrieke docent een Japanse student naar voren
te komen en hem een paar stoten te geven. Wat
ongemakkelijk maakt de student een stootbeweging,
maar de docent weet de aanval af te weren. Niemand
kijkt hier eigenlijk van op, dus wie weet wat deze
docent allemaal nog meer in zijn lessen uitspookt.
Oskam legt uit dat het in sommige culturen brutaal
is om nee te zeggen. ‘Zoals in Japan, nietwaar?’,
vraagt de docent aan de twee Japanse studenten. Ze
knikken allebei, hoe kan het ook anders, bevestigend. Samen bedenken ze andere manieren om nee
te zeggen.
De studenten krijgen in tweetallen een paar cases.
Oskam heeft een paar studenten die ‘heel goed in
Engels zijn’ uitgenodigd om te helpen tijdens de
lessen, in ruil voor studiepunten. De één is bijzonder behulpzaam en gaat een gesprek aan met de
Afghaanse studenten, de ander loopt rond en maakt
af en toe alleen een snerende opmerking: ‘Het is the
economy, niet the economics.’
De tweedejaarsstudenten, amper twintig jaar, zijn
duidelijk aan weekend toe. Er wordt nogal luid over
feesten en zuipen gesproken. Oskam grijpt echter niet
in, want, zegt hij, ‘de autoriteit van de docent beperkt
de student.’ Plato zou dat ooit gezegd hebben. yyy
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Justin Oud

(19, Software Engineering)
‘Ik ga graag naar colleges van deze
docent. Hij kent ons door en door
en speelt daar goed op in. De ene
student is immers een stuk beter
in Engels dan de andere. De stof
die we vandaag besproken hebben, is erg praktisch. Iets waar ik
nog vaak op terug zal vallen. Bovendien zijn de lessen van
Oskam simpelweg leuk om te volgen.’

Daniel Vjačka

(20, Computer Science)
‘In Tsjechië werken we veel in
kleine groepjes, dus ik vind het
fijn dat we dat hier ook doen. De
leraar is erg informeel en heeft
een bijzondere manier van lesgeven. Dat zou echt nooit gebeuren
op mijn eigen universiteit. Op
deze manier leer je het ook een stuk sneller en ga je met
plezier naar de les.’

Taichi Hisatsune
(20, Interactive Design)

‘Zelf spreek ik de taal nog niet
zo goed, maar de leraar houdt
daar goed rekening mee. In Japan
kreeg ik vrijwel geen Engelse
les. Mijn Engels is hier heel snel
vooruit gegaan. Ik vind de internationale klas fijn. En wat ik het
allerfijnst vind, is toch wel het contact met de Nederlanders.
In Japan had ik namelijk toch wel mijn vooroordelen over
Nederland. Nu heb ik gezien dat Nederland ook een heel
andere kant heeft.’

Weekblad voor de HvA en
UvA Folia Magazine is in 2011
voortgekomen uit Folia (1948) en
Havana (1996).
Redactieadres Prins
Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam, telefoon 020-5253981,
e-mail: redactie@folia.nl
Hoofdredacteur Jim Jansen
Chef redactie Mirna van Dijk
Art director Pascal Tieman
Redactie (print/web) Marieke
Buijs, Adelaida de Cuba, Mike
Hofman, Maartje Geels, Hagar
Jobse, Wim de Jong, Gijs van der
Sanden, Clara van de Wiel, Dirk
Wolthekker
Aan dit nummer werkten mee
Asis Aynan, Alie Boudount, Bob
Bronshoff, Emma Curvers, Fred
van Diem, Julie de Graaf, Marc
Kolle, Denise van Leeuwen, Danny
Schwarz, Mats van Soolingen, Won
Tuinema, Tjebbe Venema
Eindredactie Mirna van Dijk,
Harmen van der Meulen
Correctie Cecile Elffers
Opmaak Pascal Tieman,
Carl Zevenboom
Uitgever Stichting Folia Civitatis
Redactieraad Wouter Breebaart,
Simon Dikker Hupkes, Ilse Duijn,
Jurriaan Gorter, Jaap Kooijman,
Ronald Ockhuysen (voorzitter),
Jean Tillie, Sebas Veeke
Secretariaat Stephanie Gude
(projectbegeleider)
Zakelijke leiding Paul van de
Water
Drukker Roularta Printing,
Roeselare België
Advertenties Bureau van
Vliet, Zandvoort, 023-5714745,
zandvoort@bureauvanvliet.nl
Voor advertenties binnen UvA en
HvA: paul@folia.nl
Folia Magazine probeert
altijd de rechthebbenden van
fotomateriaal te contacteren. Bent
u rechthebbende en hebben wij u
niet kunnen bereiken? Mail dan
naar redactie@folia.nl.

(advertentie)

cultureel studentencentrum

agenda september

CREA klassiek
Elke derde donderdag van de
maand kun je genieten van
het enige klassieke open
podium van Amsterdam.
Kom ook luisteren en een
drankje drinken!

superscene!
Movie-night at easylaughs:
five of the hottest new
directors create movies
inspired by suggestions from
the audience.
Reservations:
tickets@easylaughs.nl

plankgasten
Zelf vers talent scouten, op de
hoogte zijn van alle rijzende
sterren of gewoon gezellig
een biertje drinken? Geniet
van singersongwriters,
cabaretiers en meer.

26
20:00

27
21:00

28
20:30

CREA café
Het dagelijks geopende CREA
café is dé plek om bij te praten
na je college. Ook voor een
lekkere lunch, geurige koffie
en goed bier. Kom ook eens
een drankje doen!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

de lezer

In de rubriek ‘de lezer’ blikt wekelijks iemand terug op het vorige nummer.
Wil jij diegene een keer zijn? Meld je dan aan via redactie@folia.nl.

aNdrEa HuNTJENS (19 Jaar), NEdErlaNdSE Taal EN CulTuur, uva
‘De cover van deze week in combinatie met de kop (‘27m2 voor € 654’) trokken meteen mijn
aandacht. Als student ben ik persoonlijk dan wel benieuwd naar wie er zo’n prijs voor een
kamer zou betalen. De foto’s bij de reportage vind ik overigens ook heel sterk: je ziet niet alleen
de bewoners zelf, maar je krijgt echt een beeld van de kamers qua oppervlakte en inrichting. Wel vind ik veel van de artikelen te lang, al was dat bij het stuk over Kamp Westerbork helemaal niet storend omdat het over zo’n heftig onderwerp gaat. Die diversiteit
van onderwerpen is echt een pluspunt. Toch denk ik dat een heleboel studenten
Folia vooral meepakken om het in hun studiepauzes even snel
door te bladeren. Zo’n fotoreportage als die van de familiekiek-jes van HvA-studenten met hun familie springt er dan echt uit:
kleurrijke foto’s en niet bijzonder veel tekst. Qua rubrieken
spreekt ‘Op de tong’ me het meeste aan, leuk dat de lezers
op deze manier bij het blad betrokken worden. Het ontwerp
van het blad is over het algemeen mooi strak en bovendien
is het heel fijn om eens een blad te lezen waarin je aandacht
niet continue naar advertenties gezogen wordt. Eigenlijk zou
ik Folia vaker moeten lezen. Ik weet natuurlijk dat het blad er
is, maar ik vergeet op weg naar college toch vaak om er eentje uit
de bakken te vissen. Stom eigenlijk, want het ligt voor het grijpen en
het is nog gratis ook.’ yyy tekst en foto Adelaida de Cuba

deining
‘“Je moeder was het enige meisje op wie ik
verliefd ben geweest”, verkondigde hij elke keer
als ik hem tegenkwam, “daarna ben ik homo
geworden.” Dat kun je opvatten als een belediging
of als een compliment, en ik besloot het als het
laatste te beschouwen, vooral omdat hij er nogal
glimmend bij keek.’ Columnist aaF BraNdT
CorSTiuS over Johannes van Dam, in
de Volkskrant.
‘Mensen zaten er helemaal niet op te wachten om
regelmatig met hun verstandelijk gehandicapte
buurvrouw te eten. Maar ook mensen met een
psychiatrische achtergrond of verstandelijke
beperking wilden hun normaal begaafde buren
niet in huis ontvangen.’ UvA-onderzoeker
FEmmiaNNE BrEdEWold en bijzonder
hoogleraar actief burgerschap EvEliEN
ToNkErS over hun onderzoek naar
vermaatschappelijking, in de Volkskrant.

‘Voor de klas staan is een mooi en belangrijk vak.
Dat weten we allemaal. Als de Dag van de Leraar
iets doet, dan is het juist het uithollen van het vak
in een televisieformat waarin vermaak centraal staat.’ UvA economiedocent en publicist
FErrY HaaN over de lerarenverkiezingen op
7 oktober, in de Volkskrant.
‘Vanaf Rutte 2 wordt het anders, zult u het echt
eerst en vooral zelf moeten doen. Het kabinet
komt ermee weg omdat pers, politiek en publiek
aan korsakov lijden.’ Columnist en UvA-hoogleraar EWald ENGElEN over de nieuwe
begroting en de participatiesamenleving, in
Het Parool.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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