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redactioneel
Zelden kregen we zo veel commentaar
op het omslag van Folia Magazine
als op dat van vorige week. Daarop
stond namelijk de Amsterdamse
PvdA-leider en lijsttrekker bij de
gemeenteraadsverkiezingen Pieter
Hilhorst, overigens ook UvA-alumnus.
Aanleiding was een lang interview met
Hilhorst. Dat we hem vervolgens ook
op de cover zetten, konden veel lezers
niet waarderen. Een Folia-columnist
beschuldigde ons ervan ‘schaamteloos
campagne te voeren voor de PvdA’,
terwijl een bestuurslid van de Stichting
Folia Civitatis – mijn baas! – zich via
de mail afvroeg waarom de PvdA’er
zo veel aandacht kreeg. De SP en D66
meldden zich bij de redactie en boden
hun partijleiders – beiden ook UvAalumni – aan voor een interview.
Via Twitter kreeg ik nog de beschuldiging dat we louter linkse mensen
op het omslag plaatsen. Dat klopt niet
helemaal, want ook Geert Wilders
en Jan-Peter Balkenende stonden al
eens op de cover. Een beetje klopt het
ook wel, maar dat komt vooral omdat
linkse mensen hier in de stad aan de
touwtjes trekken en wij willen onze
lezers laten kennismaken met die
mensen. Als zo iemand zich dan ook
nog bemoeit met het hoger onderwijs
én UvA-alumnus is, is de keus snel
gemaakt. yyy
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Reputatie

E

enieder die op zondagochtend weleens
in paniek foto’s van Facebook verwijderde, weet het. Reputatie: best belangrijk. Ook de UvA is zich daar goed
van bewust. En juist daarom ging op het Maagdenhuis deze week de vlag uit. Een ietsepietsie
bleek men namelijk gestegen te zijn op de Times
Higher Education Ranking. Een lijst zo invloedrijk en belangrijk dat-ie puur en alleen gebaseerd
is op, jawel, reputatie. Wij noemen het hier ook
wel de bangalijst van de universitaire wereld.
Niettemin: petje af voor de UvA. Hoewel wij bij
haar reputatie stiekem toch aan andere dingen
dachten. Niet dat ze op die ranglijsten minder
hoog scoort. Om haar administratieve chaos
wordt de instelling bijvoorbeeld altijd unaniem
geroemd. En als hofleverancier van recalcitrante
studenten die zich na hun studie linea recta bij
de gevestigde orde aansluiten, heeft de UvA ook
een behoorlijke naam hoog te houden. Om over
haar vermaarde politieke partijdigheid nog te
zwijgen. Met die reputatie van de UvA, daarmee
zat het altijd wel snor!
Hoe dan ook: de notering mocht gevierd
worden. Via Twitter feliciteerde de VU ons
zelfs. Dat is toch sympathiek. Zeker omdat het
naar de VU op de lange lijst tevergeefs zoeken
was. Maar ach, als je financieel maar gezond
bent, toch? Of nou ja, tevreden studenten en
medewerkers hebt? Een diploma voor de instellingstoets dan? Ook niet? Geeft allemaal niks
VU-broeders, we weten welk laatste oordeel
voor jullie echt telt!
Na alle bèta-ellende was er deze week gelukkig ook weer eens wat onrust bij de alfa’s. Hun
geliefde Bungehuis staat namelijk in de verkoop.
Dramatisch natuurlijk. Zeker nu er in de gangen
van het gebouw al ‘mannen in pak’ zijn gesignaleerd. Tussen alle wijsbegeertestudenten in
hoodies en bedreadlockte hippies in bloemetjesjurken moet dat inderdaad best even schrikken
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Veel werd er deze week geweend over de ophanden zijnde verkoop van het Bungehuis. De universiteit zelf, die het pand in de jaren zeventig nog
voor een schamele 10 miljoen guldens op de kop
tikte, zal er waarschijnlijk minder tranen om laten.
En ach, ze steken de winst vast mooi in de bouw
van nieuwe pareltjes als het Muller-Lulofshuis!

zijn geweest. Maar geen zorgen jongens. Als er
straks een hotel in zit, mogen jullie als verplichte bijstandstegenprestatie met alle liefde de
toiletten komen schoonmaken!
Op de HvA zijn ze ondertussen druk met het
perfectioneren van het proefstuderen. Bij commerciële economie werd deze week de nieuwste
methode geïntroduceerd: online proefstuderen.
Om studiekiezers, volgens een woordvoerder,
‘vanuit de luie stoel te laten proeven wat de studie daadwerkelijk inhoudt’. Wij denken: dat kan
realistischer. Wat dacht u van het smartphoneproefstuderen? Een app waarmee scholieren

tussen het whatsappen, snapchatten en facebooken om de vijf minuten een flard hoorcollege meekrijgen, en daar agressief over moeten
twitteren. Kijk, dat is pas écht een realistische
studeerervaring waarmee ze een afgewogen
keuze kunnen maken. yyy Clara van de Wiel

7 maart 2014

tweet van
de week
Pieter Claeys
@pieterclaeys
Studenten #HvA CE komen vragen of ik
mee wil doen aan discussie vr project rond
hlbt-reizen. “Waarom ik?” “Wij kennen geen
homo’s meneer.”

het moment

Zangeres Liesbeth List opende op 6 maart een tentoonstelling over haar collega en vriend; acteur, chansonnier, kunstenaar en componist Ramses Shaffy
(1933-2009). De afdeling Bijzondere Collecties van de UvA beheert de nalatenschap van Shaffy en heeft daarmee nu ‘Ramses Shaffy, de tentoonstelling’ ingericht.
Deze is tot en met 1 juni te zien aan de Oude Turfmarkt 129. yyy tekst Dirk Wolthekker / foto Monique Kooijmans

navraag
Samen met haar studiegenoot Charlotte Waaijers won student Femke Awater van de UvA-master Media & Journalistiek ‘The Challenge’
van het Persinnovatiefonds. Daarmee won het duo – naast eeuwige roem – een bedrag van 20.000 euro voor hun project Cor*relations.

Wat is Cor*relations?
‘Een platform waarmee we mediaredacties
en freelance buitenlandcorrespondenten aan
elkaar willen koppelen. Tijdens een onderzoek
voor onze studie kwamen we erachter dat media steeds minder budget hebben om fulltime
correspondenten te betalen, en dus werken met
freelancers. Die freelancers vinden het vaak
moeilijk om aan nieuwe opdrachten te komen,
omdat de afstand zo groot is.’
Hoe lossen jullie dat op?
‘Wij hebben een live-satellietkaart gemaakt

waarop alle correspondenten zichtbaar zijn.
Daarbij geven we ook aan voor welke opdrachtgevers ze hebben gewerkt, of die tevreden waren
en wat hun kwaliteiten zijn. Kunnen ze bijvoorbeeld ook een filmpje maken bij een artikel?’

ze vragen, antwoorden en tips kunnen uitwisselen. Je moet ook niet vergeten dat wij hun een
deel van het werk uit handen nemen: wij leggen
nu de contacten met verschillende media, waardoor zij dat niet meer hoeven te doen.’

Denken jullie dat correspondenten wil
len betalen om zich in te schrijven voor
het platform?
‘Die abonnementskosten hebben we nodig om
het platform te bouwen, te onderhouden en in
de lucht te houden. Bovendien krijgen de correspondenten er een gratis discussieforum bij waar

Jullie hebben een aanmoedigings
premie van 20.000 euro gekregen.
Wat kan er nu nog fout gaan?
‘De komende tijd moeten we vooral grote mediaredacties aan ons binden. Als we die zover krijgen om mee te doen, heb ik er vertrouwen in dat
de freelancers vanzelf volgen.’ yyy Henk Strikkers
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‘Ik heb een soort
algemene honger’
Peter Sloot ontwikkelde onlangs een model waarmee aardbevingen nauwkeurig te voorspellen zijn. Eerder vatte hij al wietnetwerken en de verspreiding van hiv in een computermodel.
‘We beginnen nu pas te vermoeden wat de grenzen van de toepassingen zijn.’ tekst Rosanne Kropman /
foto’s Lim Kok Wee

D

e academische carrière van professor Peter Sloot vertoont gelijkenissen met het onderwerp dat hij
inmiddels een jaar of twintig bestudeert: complexe systemen. Zijn staat van dienst
is lang, vol bijzondere beurzen, opmerkelijke onderzoeken en wetenschapsactiviteiten over de hele
wereld. Maar hoe dat alles met elkaar samenhangt
is niet direct duidelijk. De hoogleraar Computational Sciences maakte onder andere een model
om de verspreiding van hiv onder homoseksuelen
te kunnen voorspellen, een model van criminele
organisaties, en hij bestudeerde ook de verkeersproblematiek en groei van Amsterdam, SintPetersburg en Singapore. Zijn laatste wapenfeit is
het nauwkeurig voorspellen van aardbevingen aan
de hand van wiskundige modellen.
‘Het is een soort algemene honger. Maar met die
toepassingen moet je eigenlijk niet beginnen,’
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zegt Sloot. ‘Als je wilt begrijpen wat ik doe, heb
je eerst wat achtergrondinformatie nodig. Anders lijkt het zo hapsnap, terwijl er wel degelijk
een structuur in zit.’
Sloot zegt het vanuit Singapore; het interview

‘Op mijn negende had
ik al een uitvinderslab
op zolder’
vindt plaats via Skype. Hij bekleedt daar sinds
begin dit jaar een leerstoel ‘complex systems’.
Vanaf volgende maand is hij weer te vinden op
het Science Park.
Wat doet u precies in Azië?
‘Ik ben gevraagd om een nieuw onderzoeks-

instituut op het gebied van complexiteit op te
zetten. Onderzoekers van over de hele wereld
gaan zich hier bezighouden met complexe
processen en systemen. Ik werk er samen
met onder andere biologen, natuurkundigen,
antropologen en wiskundigen. Er lopen hier
wetenschappers, onder wie Nobelprijswinnaars,
van wie ik soms denk dat ze er een extra stel
hersens bij gekregen hebben. Met hen kan ik
hier gewoon ontbijten en dineren. Het is heerlijk om je daaraan op te trekken.’
In welk vakgebied Sloot zelf zit, weet hij niet
precies. Vindt dat ook niet belangrijk. ‘Ik word
grenzeloos moe als mensen vragen wat ik nou
precies ben. Dat is volstrekt irrelevant, wat telt is
het probleem dat je probeert op te lossen.’
Zijn onderzoeksveld floreert juist bij de gratie
van multi- en interdisciplinariteit. Hij doet
onderzoek naar complexe systemen, systemen

‘Na wat omzwervingen kwam ik als afwasser op een fysisch-chemisch bedrijfslab terecht’

waarvan het geheel meer én anders is dan de
som der delen. ‘Denk bijvoorbeeld aan ecosystemen of hoe bewustzijn uit neuronale activiteit
ontstaat. Ik probeer te kijken hoe dit soort systemen informatie verwerken op al die verschillende ruimte- en tijdschalen. Hoe de natuur
rekent, zo je wilt.’
U bent een van de pioniers in uw vak
gebied. Hoe kwam u erbij om complexe
systemen te willen modelleren?
‘Begin jaren negentig was ik ermee aan het stoeien. Geïnspireerd door mijn promotieonderzoek
bij het Nederlands Kanker Instituut verdiepte ik
me in het modelleren van natuurlijke processen.
In 1997 werd ik uitgenodigd bij het Santa Fe Institute in New Mexico, opgezet door Nobelprijswinnaar Murray Gell-Mann. Dat was toen het enige
instituut dat zich met complexiteit bezighield.’

‘Die tijd was woest. Daar gebeurde het echte onderzoek. Je hoorde er op de gang bijvoorbeeld
een bioloog aan een econoom een onderwerp
uit de astrofysica uitleggen. Voor mij was het
de holy grail, een spannende broedplaats voor

‘Ik word grenzeloos moe
als mensen vragen wat ik
nou precies ben’
ideeën. Ik zat daar zonder ontsnappingsmogelijkheden, met gelijkgestemde figuren in the
middle of nowhere.’
U bent op de mavo begonnen en via
avondscholing havo en vwo op de
universiteit terechtgekomen. Nu speelt

u in de Champions League van de
wetenschap met leerstoelen over de
hele wereld en publicaties in gerenom
meerde tijdschriften. Waarom ging
die middelbare school zo moeizaam,
terwijl uw academische carrière zo
voorspoedig verloopt?
‘Als kind wilde ik maar één ding: uitvinder
worden. Op mijn negende had ik al een lab op
zolder waar ik met elektronica en scheikunde
knoeide. Ik was altijd daar te vinden of in de
bibliotheek bij ons om de hoek. Dat bleef zo
tijdens mijn middelbare schooltijd, ik had geen
zin in de schoolbanken en vakken waar ik niets
aan vond. Na wat omzwervingen kwam ik als
afwasser op een fysisch-chemisch bedrijfslab terecht. Toen begreep ik dat als ik met al
dat mooie spul wilde werken, ik echt naar de
universiteit moest. Drie jaar later had ik de di-
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‘Ik ben er voor om het omstreden elektronisch patiëntendossier direct open te gooien voor onderzoek’

ploma’s op zak en gingen de deuren van de UvA
voor mij open.’
Waar staat de jonge wetenschap van de
complexe systemen nu?
‘De huidige wetenschap is grotendeels reductionistisch: we breken een systeem in stukken
op en denken dan het geheel te begrijpen. Dat
werkt dus niet in complexe systemen. Door het
op te breken in stukken, verliezen we juist de
systeemeigenschappen waar we naar op zoek
zijn. Omgekeerd werkt het ook niet, in een neuron bijvoorbeeld zit niets dat ons aanwijzingen
geeft over cognitie. Ik denk dat we op de goede
weg zijn, maar een sluitende theorie bestaat nog
steeds niet.’
Die benadering bracht Sloot in de praktijk,
onder andere in een groot project samen met de
politie Haaglanden. Met een team van weten-
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schappers uit allerlei disciplines, onder andere
de criminologie, bracht hij cannabisnetwerken
in kaart aan de hand van bakken gegevens. Hij
onderzocht hoe de verhoudingen waren binnen

‘Data kunnen gevaarlijk
zijn, maar ook genezend
werken’
het netwerk, wie met wie contact had, nationaliteiten, maar bijvoorbeeld ook het vakmanschap
binnen die netwerken. Harde gegevens van de
politie werden gecombineerd met informatie
uit sociale netwerken als Facebook, om zo een
computermodel te krijgen van de wietkwekerij.
De politie was in de praktijk vooral op zoek
naar de grote baas, in de veronderstelling zo het

netwerk als dominostenen om te laten vallen.
Dat bleek niet het geval toen Sloot het cannabisnetwerk talloze malen, op verschillende
manieren probeerde te laten instorten op zijn
computer. Dergelijke netwerken bleken juist te
floreren bij het snufje chaos dat een arrestatie van
een hoge wietbaas met veel contacten tot gevolg
heeft. Het netwerk wordt even zichtbaar doordat
het in beweging komt, maar er ontstaan ook
efficiëntere verbindingen waardoor het netwerk
uiteindelijk beter presteert. Het veroorzaakt meer
schade om de moeilijk vervangbare experts op
te pakken, zoals elektriciens. Dat blijkt uit de
modellen, maar inmiddels ook uit de praktijk.
Hoe reageerde de politie?
‘Toen de politie ervan hoorde werd het even
heel stil, maar inmiddels is er weer contact.
Het betekent dat je met dit model andere

interventiestrategieën kunt gaan doorrekenen.’
Het model om criminele netwerken te kunnen
doorgronden kwam mede tot stand dankzij de
3,6 miljoen euro aan onderzoeksgeld die Sloot
in 2010 van Rusland kreeg. Later werd daar nog
eens 1,8 miljoen bijgestort, overigens zonder dat
Sloot die aangevraagd had.
Hij startte met het geld een onderzoekslaboratorium in Sint-Petersburg waar een methode
werd ontwikkeld om kritische overgangen in
natuurlijke en sociale systemen te bestuderen.
Sinds 2010 pendelt hij met enige regelmaat
op en neer tussen Rusland en Amsterdam. Tel
daar ook nog zijn bezigheden in Singapore en
Amsterdam bij en het lijkt bijna onmogelijk dat
Sloot ooit nog een oog dicht doet.
Zitten er genoeg uren in een dag?
‘Ja hoor. Het klopt niet als ik de indruk heb
gewekt dat ik alles alleen doe. Ik word omringd
door heel slimme mensen.’
Heeft u nog tijd voor een privéleven?
‘Ook. Mijn vrouw gaat af en toe mee. Mijn drie
kinderen zijn al volwassen. We zijn ongelofelijk
close. Dat klinkt een beetje tuttig, maar het is
wel zo. Ik ben er dan wel wat vaker niet, maar ik
ben toch ook nooit helemaal weg. We skypen,
whatsappen, mailen iedere dag.’
In uw laatste grote onderzoek laat u zien
aardbevingen tot op de week of zelfs de
dag nauwkeurig te kunnen voorspellen.
Wordt u niet nerveus bij de gedachte
dat een grote stad als San Francisco
weleens helemaal ontruimd zou kunnen
worden naar aanleiding van een voor
spelling gebaseerd op uw model?
Sloot lacht. ‘Tja, in Italië is ooit eens een groep
wetenschappers gevangengezet omdat ze een
vulkaanuitbarsting hadden voorspeld die niet
kwam. Om Niels Bohr aan te halen: It is difficult
to make predictions, especially about the future.
Uit dit onderzoek blijkt echter dat we grote
aardbevingen verrassend nauwkeurig kunnen
voorspellen op tijd en redelijk op plaats. Het
blijven kansprocessen, maar onze benadering –
kijken naar kleine oneffenheden in de aardkorst

in plaats van naar een hele tektonische plaat –
lijkt goed te werken. Het laat de kracht van de
deze benadering van complexe systemen zien
en de enorme breedte van de toepassingen. We
beginnen nu pas te vermoeden wat de grenzen
van die toepassingen zijn.’

gooien voor onderzoek. We kunnen er alleen
maar nieuwe dingen mee ontdekken. Het kan
bijvoorbeeld leiden tot beter begrip van causaliteit in ziektes. Ik vind het ongelofelijk stom dat
we die potentie niet gebruiken. De bescherming
van persoonsgegevens heeft echt twee kanten.’

Waar loopt die grens?
‘De mens is in staat geweest om dankzij de natuurkunde de chemie beter te begrijpen, die stap
is gemaakt. Maar van chemie naar biologie is al

De mogelijkheden lijken eindeloos. Is
het denkbaar dat er ooit een supercom
puter zoals Deep Thought uit het boek
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
uitgevonden wordt die het antwoord op
iedere vraag heeft?
‘Dat is een fundamentele vraag. We weten meer
niet dan we vermoeden wel te weten. Als het
antwoord op ‘the ultimate question of life, the
universe and everything’ 42 is, dan vind ik het
ook goed. Het is misschien niet het antwoord
dat telt, maar de zoektocht.’ yyy

‘Mensen hebben keuzes,
je moet ze niet als een
verzameling deeltjes
beschrijven’
weer lastiger. En van biologie naar leven, naar
sociologie en psychologie of cultuur begrijpen
we nog helemaal niet. Dat is een van de grootste
uitdagingen van onze tijd.’
Hoe moeilijk is het om de mens en zijn
gedrag in een model te vatten?
‘Mensen hebben keuzes, je moet ze niet als een
verzameling deeltjes beschrijven. Ieder individu is zelfdenkend en uniek en reageert op de
omgeving die het zelf creëert. Maar toch wil ik
hierover kunnen redeneren. Om dat in de computer te krijgen, om het in algoritmes te vangen,
is nog niet zo eenvoudig. Aan de andere kant,
we zijn ook wel een beetje saai met z’n allen, dus
je kan het ook weer wél voorspellen. Informatieverzameling met moderne media als smartphones maakt dat wel steeds toegankelijker.’
Is het kunnen verzamelen van zulke
persoonlijke gegevens niet juist wat veel
mensen beangstigt?
‘Data zijn als munitie voor massavernietigingswapens. Je kan er economieën en landen mee
kapotmaken. Je kan er revoluties mee ontketenen. Maar data kunnen ook genezend werken.
Ik ben er bijvoorbeeld voor om het omstreden
elektronisch patiëntendossier direct open te

Peter Sloot
1956 Geboren in Haarlem
1978 Toegelaten op de universiteit na een
traject van avondscholing
1983 Studeert af in chemische fysica aan de
UvA
1988 Promoveert aan het Nederlands Kanker
Instituut op identificatie van tumorcellen
1997 Bijzonder hoogleraar numerieke
natuurkunde UvA
1998 Start ‘Virolab’-onderzoek naar hivtransmissiemodellen
2001 Hoogleraar Computational Sciences
UvA
2010 Ontvangt in Rusland eerste
miljoenenbeurs uit handen van Poetin en
Medvedev
2009 Start ontwikkeling model om criminele
netwerken in kaart te brengen
2010 Leerstoel Advanced Computing, aan de
St. Petersburg State University
2014 Leerstoel complexe systemen en start
complexiteitsinstituut aan de Nanyang
Technological University, Singapore
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19 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen
Laat je stem tellen want veel problemen die jij als student
dagelijks tegenkomt kunnen alleen lokaal worden opgelost.

VIND JIJ ALS STUDENT
NOG EEN BETAALBARE
KAMER ?

KUN JE GOEDKOOP EN OP
ALLE TIJDEN MET HET OV
NAAR HUIS ?

KOM JIJ STRAKS ALS
AFGESTUDEERDE NOG AAN
EEN BAAN ?

TOT HOE LAAT KUN JE MET
JE BIERTJE IN DE KROEG
STAAN ?

Wil jij weten wie wat vindt en welke partij het beste bij jou past?
Kijk dan op asva.nl/gemeenteraadsverkiezingen

Fotografie: Vera Duivenvoorden

KIES WIJS

(ingezonden mededeling)

foto Mats van Soolingen

op de tong

De Brakke Grond

een tafel bij het raam en bestellen daarna een
smaakvolle rode huiswijn (Tempranillo,
€ 3,30). Als je van biertjes houdt, zit je hier met
de uitgebreide Belgische bierkaart ook goed.
Als voorafje nemen we Turks brood (€ 4,50). Dit
wordt geserveerd met een flinke dot hummus,
die naar mijn smaak nog wat peper en zout kan
gebruiken maar verder lekker is. De kaart heeft
voor ieder wat wils, maar wij kiezen beiden voor
een Vlaamse klassieker: stoofvlees met Leffe
Dubbel (€ 16,50). Dit stoofpotje was precies wat
we verwachtten: lekker zacht vlees geserveerd
met friet en een kleine salade. De huisgemaakte
mayonaise was wat dun en weinig, maar dat
mocht de pret niet drukken. We bestellen nog
een rode wijn en er wordt vriendelijk gevraagd
of alles naar wens is. Na het eten krijgen we
van de attente bediening een aantal suggesties
voor een dessert. We kiezen een stukje kruidige
carrotcake (€ 2,-). Een prima afsluiting, die
alleen nog een beetje slagroom kan gebruiken.
Kortom, je kunt hier heerlijk en sfeervol eten –
waarna je ook nog lekker van een voorstelling
kunt genieten! yyy Babs Jansen

Nes 43 (Centrum)

D

e Brakke Grond heeft zijn naam te
danken aan het moerassige land
dat hier vroeger lag. Nu staat de
Nes vooral bekend als gezellige
theaterstraat in het centrum. De Brakke Grond
brengt Vlaamse kunst, muziek en theatervoor-

De BrAkke GroND
Bijna zes eeuwen geleden verscheen op de
plek waar nu de Brakke
Grond staat de eerste
bebouwing. Tot dan toe
was het gebied rond de
Nes een aangeslibd stuk drassig land – ‘nesse’
is Middelnederlands voor een door aanslibbing ontstane landtong. In 1342 werd deze
plek onderdeel van Amsterdam en werd het
drassige gebied drooggelegd. Op de plek
waar nu de Brakke Grond staat, kwam in de
14e eeuw een vrouwenklooster. De zusters
brouwden er bier en maakten zelf mosterd.

stellingen naar Amsterdam. Maar ook van eten
en drinken zijn onze zuiderburen natuurlijk niet
vies. De Brakke Grond heeft dan ook een gezellig eetcafé waar je kunt genieten van Vlaamse
maaltijden. Wanneer je binnenkomt bij dit
knusse tentje, voel je je meteen thuis. We kiezen

STooFvLeeS
Stoofkarbonade of stoverij is een typisch Belgisch
gerecht (in Wallonië
carbonade flamande
genoemd). De basisingrediënten zijn bruin
bier en de taaiere stukken rundvlees die lang
moeten garen. Het vlees wordt eerst in blokjes
aangebraden in een braadpan en gaat dan in
de kookpan. Er kunnen gebakken uien, bier of
rode wijn, kruidnagel, tijm en laurier in. Om
het geheel in te dikken gaat er vaak een boterham met mosterd bij, en om het een beetje te
karamelliseren een stuk ontbijtkoek.

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

GrATIS FILm Bij HeT eTeN
Elke zondagavond kun
je in het eetcafé van de
Brakke Grond gratis een
Vlaamse film te zien,
met het bord op schoot
en/of een Belgisch biertje in de hand. Er waren al bejubelde films te
zien als De helaasheid der dingen en The Broken Circle Breakdown. Aanstaande zondag
is het de beurt aan de mooie tragikomedie
Aanrijding in Moscou.
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Deze superchille student
legt het beter uit dan de prof
Als beginnend student haalde hij de ene na de andere onvoldoende en gaf hij er bijna de brui
aan. Toen begon Hicham Boulahfa met het belangeloos geven van bijles aan medestudenten.
Nu haalt hij hoge cijfers, en zitten zijn lessen stampvol. ‘Het maakt me eigenlijk best gelukkig.’
tekst Clara van de Wiel / foto’s Bob Bronshoff

E

en pet draag je achterstevoren. De
trend is opvallend, in de collegezaal
van de UvA op de James Wattstraat.
Het is volle bak. Van de vijfhonderd
stoelen is zeker tachtig procent bezet. Circa
zeventien petjes bedekken een nek, op vrijwel
elke rij eentje. Gecombineerd met een soepelvallende joggingtrui met capuchon en suède
sportschoenen. Precies zoals de leraar voor het
schoolbord er ook uitziet. Gisteren bekeek hij
dat bord nog vanuit de zaal, maar vandaag staat
Hicham Boulahfa er ontspannen voor. ‘Probeer
deze nog even zonder rekenmachine, jongens,’
zegt hij, voordat hij de zaal een paar minuten
geeft de correlatiecoëfficiënt uit te rekenen. Als
hij de trappen oploopt om over een schouder
mee te kijken, is hij al helemaal niet meer te
onderscheiden van zijn toehoorders.
Het is half twee en de bijles micro-economie is
een halfuur bezig. Laatkomers zoeken achterin de zaal stilletjes een plekje. Tot zes uur
’s avonds gaat Hicham deze donderdag door,
om samen met de zaal zorgvuldig alle opgaven
uit het wiskundeboek af te werken. Dat doet
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hij één keer in de maand, steeds vlak voordat
de eerstejaars economie en bedrijfskunde een
deeltentamen hebben. Gewoon, omdat hij het
zelf wel begrijpt en het leuk vindt om wiskunde
uit te leggen. Hij zegt het met een onweerlegbare vanzelfsprekendheid.

‘Wow, dacht ik.
Eindelijk heb ik door
hoe je moet studeren’
De tweedejaars economiestudent is 24, en hij
haalt voor tentamens zelden lager dan een
acht. Hij en de andere uitblinkers uit zijn jaar
vergelijken weleens het aantal tienen dat ze
halen, vertelt hij grinnikend. Toch weet hij als
geen ander hoe frustrerend studeren kan zijn.
Achttien jaar was hij, toen hij zes jaar geleden op
de UvA startte met een studie econometrie. Het
werd een teleurstelling, vertelt hij. ‘Ik haalde een
4 en schrok ontzettend. Het was de eerste keer
dat ik faalde in mijn leven.’ De tweede onvol-

doende was snel binnen. ‘Ik had geen idee wat
ik moest doen. De mensen om mij heen haalden
wel gewoon achten. Blijkbaar was ik dus te
dom. Maar waar moest ik heen voor hulp?’ In januari schreef hij zich gedemotiveerd uit. Om in
september opnieuw te beginnen aan de VU. En
weer te stoppen. Zo ging het nog een paar keer
tot 2012. Hicham: ‘Ik had al die jaren eigenlijk
geen idee wat ik aan het doen was.’
Anderhalf jaar geleden was Hicham net voor
de zoveelste keer aan een studie begonnen toen
zijn huisgenoot hem vroeg zijn nichtje bijles te
geven. ‘Omdat hij dacht dat ik best goed was
in wiskunde,’ legt hij uit. Het was een succes,
en niet alleen voor het nichtje. ‘Ik ging voor
het eerst zelf ook serieus naar de stof kijken,’
vertelt hij. ‘En toen had ik opeens een tien voor
het deeltentamen. Wow, dacht ik. Eindelijk heb
ik door hoe je moet studeren. Je moet gewoon
tijd erin steken. En ik dacht: als ik dit aan één
iemand uitleg, kan ik het net zo goed aan een
hele klas uitleggen.’
Op 29 november 2012, om iets voor vijf uur
’s nachts, plaatste hij een eerste berichtje op de

besloten Facebookgroep van zijn studiejaar. ‘Ik
hoor te veel geluiden van mensen dat ze overwegen om met de studie te stoppen,’ schreef hij.
‘Micro-economie beheers ik erg goed (10 voor
deeltentamen) en ik zou graag mijn kennis met
mensen willen delen. Is er misschien behoefte
aan een dag keihard bijles (gratis)?’ Afsluitende
woorden: ‘Misschien dat hier dan iets moois uit
kan ontstaan.’ Zeven mensen kwamen op de eerste
bijeenkomst af. Weinig, vond Hicham. Een beetje
teleurgesteld was hij dan ook wel. Maar naar zijn

‘Mijn ouders vinden dat ik
er geld voor moet vragen’
tweede bijles kwamen al dertig studenten. Voor
Hicham voldoende om door te gaan. De locatie,
dat was in het begin nog wel een puntje. Aan de
UvA kon hij alleen voor veel geld een lokaal huren. Naar de VU dan maar, waar Hicham had ontdekt dat de deur van veel ruimtes gewoon open
is. ‘We kaapten daar elke week een lokaal,’ vertelt
hij. ‘Soms werden we er dan weer uitgekickt en
liepen we met z’n allen over de gang, op zoek
naar een andere plek.’ Iedere donderdagmiddag
hield Hicham sessies van vier aaneengesloten uur.
Een semester lang, voor een vaste groep van zo’n
twintig man. ‘Allemaal studenten die nog bijna
geen punten hadden gehaald en totaal niet wisten
hoe of wat, maar die via via hadden gehoord dat
ik bijles gaf,’ vertelt hij. Hicham begeleidde ze tot
het eind van het semester. Velen haalden de norm
voor het bindend studieadvies uiteindelijk alsnog.
‘Misschien dat ik ze als het ware heb gered,’ zegt
hij aarzelend. ‘De meeste studenten zijn echt niet
te dom om een studie te halen. Het gaat altijd om
motivatie. En je kunt ze echt prikkelen gemotiveerd te raken. Ik denk dat de UvA, en alle univer-
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siteiten en hogescholen, dat te weinig doen.’
Dit jaar zette hij zijn bijles voort, nu voor
zowel eerste- als tweedejaars economie. Ook
psychologiestudenten helpt hij inmiddels,
met het vak statistiek. De zalen zitten steeds
voller. Onlangs was er een week dat hij zowel
bij economie als bij psychologie tweehonderd
mensen in de les had. ‘Dat was echt awesome,’
glundert Hicham. Ervaring met lesgeven
kreeg hij in zijn tienerjaren, toen hij wekelijks kinderen schaakles gaf. Hij geniet ervan.
‘Je krijgt echt een superlekker gevoel als je
net heel veel mensen hebt geholpen. Ik weet
niet, het maakt me eigenlijk best gelukkig.’
Zijn lessen lijken bovendien succes te hebben. Waar het tentamen wiskunde vorig jaar
een slagingspercentage van 33 procent had,
was dat dit jaar 66 procent. Dat komt vooral
omdat het makkelijker was, haast Hicham
zich te zeggen. Maar een beetje invloed zullen
zijn lessen misschien wel hebben gehad, hoopt
hij. Hij is er behoorlijk trots op. ‘Dat had ik
vroeger ook als ik kinderen schaaktrainingen
gaf en ze dan een partij zag winnen door iets
wat ik ze een paar weken eerder had uitgelegd.
Dan sta je echt te stralen.’
APeTroTS
Verdienen doet Hicham er niet aan. Zijn ouders
zijn het daar trouwens niet helemaal mee eens.
‘Zij vinden dat ik er geld voor moet vragen.
Maar zij hebben sowieso echt geen idee hoe de
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universiteit in elkaar zit. Zij zeiden bij lage cijfers
steeds: “O, dan moet je naar je mentor gaan en
vragen of je een herkansing mag doen.”’ Maar
bovenal, vertelt hij, zijn ze apetrots, dat hun zoon
het nu zo goed doet en zijn medestudenten helpt.

‘Ik ga pas door als ik zie
dat iedereen het begrijpt’
Zo’n medestudent is Genai Helder (19), die deze
donderdag achterin de zaal zit. Voor haar is de
bijles een uitkomst. ‘Ik vind dit supermoeilijk,
maar hij legt het heel langzaam uit.’ Voorafgaand
aan elk deeltentamen komt ze naar de lessen.
‘Waarom hij dit allemaal vrijwillig doet snap ik
echt niet. Maar het is wel superchill.’
SUPerZoNDe
Problemen met het vinden van een locatie heeft
Hicham niet meer. Deze donderdagmiddag
staat zijn college netjes aangegeven op de computermonitoren van de James Wattstraat. Blikjes
energydrink, pistoletjes en bakjes tonijnsalade
liggen op de tafels van de studenten. Met half
dichtgeknepen ogen turen ze naar het bord. ‘Is
er iemand die dit voor het eerst ziet?’ vraagt
Hicham. ‘En wie snapt het nu nog niet? Eerlijk
zijn, jongens!’ Continu moedigt de jonge docent
de zaal aan, geeft hij complimentjes of stelt

gerust. ‘Je kunt dit heel simpel zien: de cijfertjes
staan ofwel verder van nul af naar rechts, ofwel
meer naar links toe.’ Het is huiswerkklas zoals
op de middelbare school, maar dan voor vierhonderd man. ‘Omdat ik zelf ook student ben,
vertel ik het op een manier waarop ze het altijd
begrijpen,’ legt Hicham uit. ‘Soms voel je gewoon dat de klas niet begrijpt wat je aan het vertellen bent. Docenten moeten dan doorgaan, die
moeten gewoon heel veel stof vertellen. Maar ik
zie dat. Ik voel dat. Dan stop ik gelijk en leg ik
het nog een keer uit. En ik ga pas door als ik zie
dat iedereen het begrijpt.’ Hij denkt even na. ‘Ik
weet het ook niet precies. Docenten moeten het
misschien ook wel op een ander niveau, op een
abstractere manier uitleggen. Waarschijnlijk is
dat de manier waarop je op de universiteit les
moet geven.’ Toch hoopt hij dat de universiteit
zijn initiatief wel oppikt, en het volgend jaar zelf
gaat organiseren. Hicham: ‘Al die uitvallers, dat
is zo duur. Stel dat één persoon die je inhuurt
ervoor kan zorgen dat het uitvalspercentage met
tien procent daalt. Daarmee kun je zoveel geld
besparen. Maar vooral heel veel geluk. Er zijn
zoveel studenten die denken dat ze het niet kunnen halen, die denken: misschien is studeren
wel niks voor mij. Dat vind ik echt superzonde.’
DrIe STUDIeS TeGeLijk
Zelf gaat hij tegenwoordig als een speer.
Ondertussen is hij er ook psychologie bij gaan
doen en volgt hij een minor in programmeren.
En naast de klassikale bijlessen helpt hij ook
regelmatig kleine groepjes eerstejaarsstudenten
in de UB aan het Singel. ‘Sinds vorig jaar zijn
er wel mensen die ik bijna niet meer zie,’ zegt
hij. ‘Maar ik heb er veel andere vrienden voor
teruggekregen.’ En inmiddels kan hij niet meer
zonder. ‘Als ik geen bijles zou geven, weet ik
niet of ik zo gemotiveerd zou zijn. Ik denk niet
dat ik de energie zou hebben om drie studies
te doen, als ik mijn energie niet uit de bijlessen
zou krijgen. Het voelt nu gewoon als een deel
van mijn identiteit.’ yyy

passie

Tissu
Tissu-acrobate Sofie ten Have (19, bèta-gamma) vindt vallen het leukst, maar raakt soms in de knoop.
‘Mensen vragen altijd of het niet gevaarlijk is en
of ik er niet vaak uit val, maar als het misgaat
raak je meestal in de knoop en hang je aan één
been of arm. Dan moet je jezelf eruit trekken.
Het is lastig dat je voor tissu altijd een hoog
plafond nodig hebt; dat betekent dat ik het niet
zo vaak kan doen als ik wil. Nu train ik een of
twee keer per week. Bij mijn ouders thuis heb ik
op zolder wel een tissu hangen, maar daarin kan
ik alleen lage oefeningen zoals voetknopen doen.
Valoefeningen lukken daar niet. Mijn favoriete

trucje is de gekkenval; niet een heel makkelijk
trucje. Je zit bovenaan, houdt jezelf vast, en dan
moet je best ver naar voren vallen en een beetje
draaien. Ik ben er wel vertrouwd mee, dus het is
niet meer zo eng als eerst. Het voelt wel lekker
als je zo valt. Verder vind ik optreden erg leuk.
Ik weet nog dat ik op de middelbare school een
keer optrad in de aula, waar de doeken toen
waren opgehangen. Daar kreeg ik veel enthousiaste reacties op. Die feedback vind ik het leukst
van optreden. Het is wel lastig om optredens te

krijgen, omdat je een hoog plafond nodig hebt,
een balk en een mat. Ik zou wel vaker op het
podium willen staan, nu doe ik dat zo’n drie keer
per jaar. En ik zou heel graag in de zomer rond
willen reizen en optreden. Nu ga ik weleens naar
festivals, zoals het Nederlands Acrobatiekfestival
of de European Juggling Convention, waar allerlei circusmensen komen. Er bestaat volgens mij
niet een specifiek festival voor luchtacrobatiek.
Misschien moet ik dat zelf gaan organiseren!’ yyy
tekst Mina Etemad / foto Fred van Diem
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Ook zonder master
een goede meester
Docent Rik Almekinders hekelt het HvA-beleid dat van elke
docent een masterdiploma eist. Sterker nog: academici zijn
vaak te arrogant en te academisch voor het hbo. illustratie Marc Kolle

‘H

et gaat om passie, enthousiasme en overtuiging,’ kopte
Folia Magazine onlangs boven
een artikel over de aanstaande
Docent van het Jaar-verkiezing. En meteen
daaronder: ‘“Iedere docent van de HvA moet een
masterdiploma halen,” zegt rector Huib de Jong’.
Ik ben zelf docent op de HvA en gelukkig heb ik
dat masterdiploma al. Om mij heen zie ik collega’s
ploeteren om op late leeftijd alsnog aan deze eis te
voldoen. Contracten van zeer geliefde en effectieve
docenten zonder masterdiploma en docenten die
niet in vaste dienst zijn worden niet verlengd.
Een masterdiploma. Waarom eigenlijk?
Huib de Jong, die zodra hij de kans krijgt in dit
interview meteen over het verplichte masterdiploma begint, noemt twee argumenten waarom
docenten op de HvA dat academische diploma
zouden moeten hebben: je krikt het niveau en
de reputatie van de opleiding ermee op. Student
Donne Engelbertink, die in hetzelfde artikel ook
geïnterviewd wordt, zegt terecht: ‘Voor mij is
het van belang dat een docent inspireert – en dat
kan ook zonder master.’
De vraag is of een master helpt om een geïnspireerde (gepassioneerde, enthousiaste en overtuigende) docent te zijn. En of zo’n master helpt
om niveau en reputatie op te krikken, zoals De
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Jong graag wil. Als docenten die alleen maar een
hbo-diploma hebben niet goed genoeg zijn, zeg
je daarmee eigenlijk dat het hbo zelf niet goed
genoeg is – wat de reputatie van het hbo geen
goed doet, lijkt me. Vroeger waren docenten met
een hbo-diploma wel goed genoeg, maar nu niet

Aynan

Rifgifgas
meer: is het hbo dan zo slecht geworden? Ik heb
zelf een masterdiploma op zak. Ik ben een veertiger, dus ik heb zeer riant en langdurig kunnen
studeren. Ik heb op ongeveer vijf masteropleidingen rondgekeken. Ik weet wel ongeveer wat
er gebeurt, bij masteropleidingen. Wat je daar
meekrijgt aan passie, enthousiasme en overtuiging verschilt helemaal niet met wat wij in het
hbo aan onze studenten meegeven.
Veel mensen die een masterdiploma hebben, hebben eerst een hoge citoscore gehaald,
zijn vervolgens naar het vwo gegaan en hebben daarna die masteropleiding gedaan. Deze
mensen zijn niet op voorhand geschikt om les
te geven op het de hbo, waar vooral mensen
binnenkomen vanaf de havo of vanaf het mbo.
Mensen met een masterdiploma, die daarvoor
vwo gedaan hebben, missen een belangrijke
levensles die de jongeren die vanaf de havo of

Je zegt daarmee
eigenlijk dat het hbo
niet goed genoeg is
het mbo komen wel al hebben gehad: dat je niet
overal de beste in kunt zijn. Mensen met een
masterdiploma – zeker die met een gymnasiale
achtergrond, zoals ik – hebben een flinke portie
arrogantie af te leren voordat ze een vriendelijke
en behulpzame docent in het hbo kunnen zijn.
Maar er is nog een groot nadeel aan mensen
met een masterdiploma als docent in het hbo:
deze mensen hebben geleerd om academisch
te denken, wat erg lollig is in een academische
discussie, maar wat, zoals gezegd, nogal academisch is. Mensen met een masterdiploma zijn
erop getraind om de hoofd- van de bijzaken te

scheiden en om die hoofdzaak dan met een of
ander theoretisch model te vergelijken. Academici zijn nauwelijks onderlegd om in de praktijk
iets voor elkaar te krijgen; ze missen daarvoor
de interesse en de ervaring. Van mensen die een
beroepsopleiding hebben gedaan is die interesse
en die ervaring evident.
Ik vind het bespottelijk en ondermijnend om te
eisen dat alle docenten een masterdiploma hebben. Bij een beroepsopleiding van goede kwaliteit doceert wat mij betreft een mix van mensen
uit de praktijk en mensen met een academische
achtergrond. Zo’n evenwichtige samenstelling
van talent zou elkaars bijdrage in de vorming
van jonge mensen moeten onderschrijven en
ondersteunen, gericht op het praktische beroep
dat de studenten gaan uitoefenen. Dat de HvA
ons, de docenten, aanmoedigt om door te leren
is uitstekend. We worden er interessantere
docenten van met meer empathie, door het
onderwijs van beide kanten – van de studentkant in de opleiding die we volgen en van de
docentkant in ons werk – mee te maken. Maar
die opleiding die we volgen kan ook best een
cursus paardrijden zijn, en dat hoeft niet per se
op masterniveau. Hoewel ik zelf best zin heb om
op kosten van de zaak een cursus paardrijden
op masterniveau te volgen. Maar ja, ik heb die
master al. yyy
Rik Almekinders is docent bij de opleiding
Engineering, Innovation & Design van Domein
Techniek.

De titel allitereert als een huppelend lentekonijn,
maar is de toegangsdeur naar een nare geschiedenis,
die de toekomst letterlijk verziekt.
Een aantal weken geleden was ik op een studiedag
over de Spaanse gifgasaanvallen op het noorden van
Marokko (de Rif) in de jaren twintig van de vorige
eeuw. In de Rif worden nog altijd baby’tjes worden
geboren met fysieke afwijkingen die direct het gevolg
zijn van het Duitse mosterdgas. Ook ligt het percentage kankergevallen in de Rif hoger dan in de rest van
Marokko. De strijd tussen de Rif en Spanje is voorbij,
maar het gifgas heeft zich een weg naar het DNA
gebaand waar het zijn oorlogspest verder verspreidt.
De grootste groep Marokkaanse Nederlanders heeft de
lichamelijke eigenschappen uit het Rifgebied geërfd. Ik
was daarom ook niet verwonderd dat twee vrouwen,
die niet op de hoogte waren van de Rifgifgasaanvallen,
elkaar plechtig beloofden dat ze zich zo snel mogelijk
laten onderwerpen aan een kankeronderzoek.
Ik vroeg mij af of de Nederlandse geneeskunde
mogelijkheden bezit het mosterdgas in het lijf op te
sporen. En als het opgespoord is, kan er dan iets aan
gedaan worden? En hoe zit het met de ziel?
De Marokkaans-Nederlandse tweede generatie,
waarvan ik deel uitmaak, is de eerste die in een
veilige omgeving opgroeit. Onze (voor)ouders
komen uit de wereld van de Rifoorlog, hongersnoden, de acties van het bevrijdingsleger, verschillende
putschen en volksopstanden, die alle mislukten en
iedere keer de toorn van de dictator opwekten. Deze
gebeurtenissen veranderden niet net als het gifgas
het DNA, maar wel de ziel. En ik geloof dat niet alleen het lichaam verantwoordelijk is voor de erfelijke
overdracht. De geest gaat ook over in nieuwgeborenen, beschadigd of niet.
Op diezelfde avond sprak ik een Riffijnse die binnenkort een psychotherapiepraktijk opent. Ik hoop
dat ze zich verdiept in de tweedegeneratieziel. Want
als dat het geval is, wil ik mij hierbij aanmelden. yyy
Asis Aynan
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Wereldtop op
je negentiende
Ze speelt in het beste nationale elftal ter wereld en werd ook nog eens uitgeroepen tot Talent
van het Jaar door de Internationale Hockey Federatie. HvA-student Maria Verschoor lijkt op
haar negentiende alles al te hebben bereikt. Zelf denkt ze er anders over: ‘Ik droom al van de
Olympische Spelen in Rio.’ tekst Henk Strikkers / foto Martijn van Dam

D

e drie maanden voorafgaand aan
het interview zat ze achtereenvolgens in Argentinië en Zuid-Afrika
en een dag later vertrekt ze naar
Frankrijk. Tussendoor probeerde ze ook nog
haar minor af te ronden. Het leven van Maria
Verschoor (19) lijkt op een achtbaan sinds ze op
haar zeventiende de neus aan het venster van
het Nederlandse tophockey stak. Dat terwijl ze
tien jaar eerder liever tenniste en turnde. ‘Ik ging
eigenlijk hockeyen omdat mijn vriendinnen dat
deden en ik naast tennis en turnen ook wel een
teamsport wilde beoefenen,’ herinnert ze zich.
Al snel ontgroeide ze het niveau van haar
vriendinnen en werd ze gevraagd om zich op
vijftienjarige leeftijd te bewijzen tijdens selectietrainingen voor het district Zuid-Holland.
Ze slaagde met vlag en wimpel en niet veel
later speelde ze bij Rotterdam, een topclub. Als
tweedejaars B-junior debuteerde ze twee jaar
later op het hoogste niveau in de Nederlandse
damescompetitie. Een dag later ging ze gewoon
weer naar school in de Maasstad.
Haar tweede seizoen zou haar laatste in het
Rotterdamse zijn. ‘Tot mijn grote verbazing
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degradeerden we dat
jaar. Ik heb met veel
mensen uit de hockeywereld gesproken en uiteindelijk
leek het me niet slim
om op een lager niveau
te gaan spelen.’ Direct na de degradatie werd er
van alle kanten aan Verschoor getrokken. Alle
Nederlandse topclubs boden haar een contract

‘Dankzij de JCU kan
ik wonen, trainen en
studeren combineren’
aan. ‘Ik heb lang getwijfeld, met name tussen
Den Bosch en Amsterdam. Den Bosch was in
de veertien voorgaande jaren maar liefst dertien
keer kampioen geworden. ‘Wanneer ik voor
Den Bosch had gekozen zou ik in Rotterdam
naar school blijven gaan, thuis in de Hoeksche
Waard blijven wonen en voor elke training moeten reizen. Dankzij de Johan Cruyff University

in Amsterdam
kon ik wonen, trainen en
studeren combineren. Bovendien heb ik met
coach Alyson Annan goede gesprekken gevoerd
die ertoe leidden dat Amsterdam voor mij de
beste optie was.’ Dat bleek vorig jaar des te meer
toen Verschoor met Amsterdam Den Bosch
versloeg en kampioen werd.
Toch is dat niet haar mooiste hockeymoment
tot nu toe. ‘Vorig jaar januari ging mijn telefoon, had ik ineens bondscoach Max Caldas
aan de lijn. Hij vertelde me dat ik was uitgenodigd voor een trainingskamp in Zuid-Afrika. Ik
heb toen vijf minuten gillend door mijn huis gelopen.’ Datzelfde jaar werd ze geselecteerd voor
de World Hockey League. In het Argentijnse
San Miguel de Tucumán voelde Verschoor zich
bijkans een beroemdheid. ‘Bij onze hotelingang
stonden aan weerszijden dranghekken om de
supporters bij ons weg te houden.’
Oranje won de World Hockey League, een

er onderling speelt en kunnen daarom altijd bij
elkaar terecht,’ verklaart Verschoor haar keuze. Veel thuis is ze bovendien niet. Iedere
maandagochtend vertrekt ze naar Papendal om daar twee dagen intern
te trainen met het Nederlands
elftal. Woensdag heeft ze
tijd om te studeren
en donderdag en
vrijdag traint
ze twee

toernooi op basis
waarvan de wereldranglijst
wordt bepaald, door in de finale
Australië met 5-1 te verslaan.
De halve finale tegen gastland
Argentinië maakte echter meer
indruk op Verschoor. ‘We wonnen
die wedstrijd na een zinderende
shootoutserie in het hol van de leeuw
voor zesduizend joelende Argentijnen.
Zoiets maak je één keer in je leven mee.’
Na die wedstrijd kreeg Verschoor ook
nog eens de prijs voor wereldtalent van
het jaar uitgereikt. Die bokaal prijkt nu op
het bureau van haar studentenkamer.
HoCkeyHUISGeNoTeN
Een normaal studentenleven heeft Verschoor
niet meer sinds ze bij het Nederlands elftal zit.
Ze woont dan wel in een studentenhuis in
Amsterdam-Zuid, maar dat deelt ze met
drie andere hockeysters uit de
hoofdklasse die ook in Amsterdam studeren. ‘We weten wat

keer per dag bij haar club Amsterdam. Daar
komt ’s zondags ook nog een wedstrijd bij.
eeN WijNTJe Bij HeT eTeN
‘Veel van mijn vriendinnen zijn lid geworden
van een vereniging en zij gaan bijna iedere dag
uit, terwijl ik daar geen tijd voor heb,’ vervolgt
ze. ‘Ik weet niet of ik het echt mis. Als ik wil kan
ik heus weleens een wijntje bij het eten nemen
of iets in de kroeg drinken, alleen als ik me
helemaal lam zuip is het trainingsrooster voor
mijn hele week verpest.’ Ze twijfelt. ‘Het is af en
toe wel moeilijk, maar ik krijg er heel veel voor
terug. Wie kan er nu zeggen dat ze deel uitmaakt
van het beste hockeyelftal ter wereld?’
Studeren doet ze vaak thuis, maar tijd vinden
blijft lastig. ‘Vorig jaar werd ik halverwege het
jaar bij het Nederlands elftal geroepen en kon
ik op maandag en dinsdag geen lessen meer
volgen. Dan kun je proberen je vakken bij te
houden, maar met alleen de sheets en zonder het
verhaal wordt het erg lastig.’ Verschoor hoopt
haar studie over ongeveer drie of vier jaar af te
ronden. ‘Ik ben nu in mijn eigen tijd tentamens
aan het inhalen.’ De komende zomer kan ze
veel studiepunten weer vergeten. Het Wereldkampioenschap in Den Haag valt precies in de
tentamenperiode van blok 4. Een keuze maken
vindt ze niet moeilijk. ‘Ik ben jong en heb nu de
kans om op topniveau te spelen. Studeren kan
later ook nog, voorlopig focus ik alleen maar op
de Olympische Spelen in Rio.’ yyy

maria verschoor
m
1994 Geboren in Dordrecht
2011 Debuut in de Hoofdklasse bij
Rotterdam
2012 Studie sportmarketing &
management aan de JCU
2012 Transfer naar Amsterdam
2013 Oproep voor het Nederlands elftal
2013 Nederlands kampioen met Amsterdam
2013 Winnares World Hockey League
2013 Talent van het Jaar van
de Internationale Hockey Federatie
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GroeNe HoGeSCHooL
Ruim honderd zonnepanelen werden er eind
februari op het dak van het Muller-Lulofshuis
aan de Wibautstraat gelegd. De HvA-locatie op
de Amstelcampus heeft vanaf nu een duurzaam
dak dat volledig bestaat uit zonnepanelen. Mark
Borst, projectleider Duurzaamheid Amstelcampus van het Bureau Nieuwbouw, is erg blij met
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het duurzame dak. ‘We zijn bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden van de daken
van de verschillende locaties van de HvA. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het plaatsen
van zonnepanelen, zoals hier is gebeurd, maar
ook aan het maken van een groen dak waarop
ruimte is voor stadslandbouw of voor een tuin,’

vertelt Borst vol enthousiasme.
Het Muller-Lulofshuis is de tweede HvA-locatie
die zonne-energie zal gaan opwekken. In 2012
werden er al panelen geplaatst op het Theo Thijssenhuis. De 54 exemplaren die daar liggen wekten sinds hun plaatsing bijna 23.000 kilowattuur
op. Dat is genoeg om zeven gemiddelde huishou-

objectief
dens een jaar lang van stroom te voorzien. De
nieuw geplaatste zonnepanelen op het MullerLulofshuis moeten ongeveer 30.000 kilowattuur
per jaar gaan opleveren.
Naast het opwekken van duurzame energie is
de HvA bezig met verschillende besparingsprojecten. Het nieuwe Wibauthuis en het nog

te ontwikkelen Rhijnspoorpleingebouw zullen
voornamelijk met energiezuinige ledlampen
worden verlicht en ook in bestaande gebouwen worden aanpassingen doorgevoerd. Mark
Borst: ‘De tl-buizen die in het Kohnstammhuis
en het Theo Thijssenhuis gebruikt werden
voldeden niet langer aan de energie-eisen die je

tegenwoordig aan lampen mag stellen. We hebben ze vervangen door tien tot veertig procent
zuinigere buizen.’ yyy tekst Henk Strikkers /
foto Mark van der Horst
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‘Provinciale pannenkoek’
In een recente YouTube-hit van Folia TV
rekent Joram verstoep, nummer twee
van het Amsterdamse CDA, af met zijn
eigen achterban door die tijdens het debat
van studentenbond Asva uit te maken
voor ‘provinciale boeren’ en ‘ontzettende
pannenkoeken’. Terwijl het hoongelach uit

de zaal zich een weg baande naar Twitter,
hield Verstoep moedig stand. ‘Mensen van
buiten Amsterdam, daar heb ik weinig mee’,
verklaarde hij. Het landelijk CDA zal het
voorlopig moeten slikken, want Verstoep is
‘niet zo politiek correct’, bevestigt hij later.
Te gast op 13 maart.
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Waar en wanneer
Elke werkdag van 12 t/m
19 maart tussen 14.00 en
15.00 uur vanuit de studio
van AmsterdamFM in de
Openbare Bibliotheek
Amsterdam (naast het CS),
eerste etage.
Van 18.00-19.00 uur wordt
het programma herhaald.
Presentatie: Jim Jansen,
Roeland Müller, Paul van de
Water, Clara van de Wiel

THemA’S
Zes dagen, zes thema’s, zes experts.
De spits wordt afgebeten door
robbert Coenmans, met als
onderwerp de jonge arbeidsmarkt.
Daaropvolgend zal mirik milan,
ilan
onze nachtburgemeester die er al
zwaaiend met zijn scepter voor
zorgde dat de 24-uursvergunning
het levenslicht zag, op donderdag
het uitgaansleven bespreken. vin
cent Breedeveld maakt beleid
met betrekking tot de studentenhuisvesting van de UvA en HvA en
wist nieuwe woningen te realiseren
op onder andere een cruiseschip.
esther Crabbendam is als
voorzitter van de Asva zeer betrokken bij Amsterdam als kennisstad.
Daarnaast zal vlaggendrager van
de zorg marcel Levi, verbonden
aan de UvA als decaan, zijn kennis
over de gezonde stad spuien. En
last but not least voeren hoogleraren Jean Tillie (politicologie)
en ewald engelen (financiële
geografie) het slotdebat.

Zanger Harry Slinger en Folia Webcolumnist Frans van Heest in gesprek
over politiek
Harry ‘Ik kijk ernaar uit hoe
de landelijke partijen op hun
sodemieter gaan krijgen;
te lang zijn de mensen
namelijk belazerd door
types als Diederik Zwamson
en Mark Trutten.’
Frans ‘Voor de stad
worden dit historische
verkiezingen, omdat de
PvdA voor het eerst sinds de
Tweede Wereldoorlog haar
machtspositie zal inleveren.’
Harry ‘Wat ik ga stemmen,
weet ik nog niet. Misschien
de SP of een lokale partij.’
Frans ‘Ik heb meestal
vijf minuten nadat ik het
stemlokaal heb verlaten
alweer spijt.’
Harry ‘Er zou in Amsterdam
een onafhankelijke instantie
moeten komen die corruptie
controleert en waar de burger
makkelijk terechtkan.’
Frans ‘Amsterdam moet
veel opener; de Stopera is

totaal in zichzelf gekeerd en
ze hebben geen weet van al
die geweldige start-ups die
zijn bedacht door creatieve
stadsgenoten.’
Harry ‘Het mooiste aan deze
stad is onze burgemeester.
Hij is lekker kort door de
bocht, je kan met hem lachen
en het is makkelijker om een
borrel met hem te drinken
dan een bakkie slappe thee.’
Frans ‘Amsterdam is de
culturele hoofdstad van de
wereld met een ongekend
uitgebreid aanbod, dat allemaal
op loopafstand is te bereiken.
Maar dat de stad geweldig
is, hoef ik jou niet te zeggen,
dat heb je al bezongen in
“Hé Amsterdam”.’
Harry ‘Waarvan akte. Mijn
mooiste politieke nummer
is overigens “Gaat het ooit
voorbij”, over fascisme en
racisme die steeds weer de
kop opsteken.’

Harry Slinger zingt in elke uitzending van Folia kiest een lied en
Frans van Heest draagt een column voor.
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Open mic
Folia maakt samen met de studenten van de

minor radio van het Domein Media, Creatie &
Informatie vier uur live radio
Wanneer?
Tijdens de open dag van de HvA op 15 maart
Waar?
Benno Premselahuis (begane grond),
Rhijnspoorplein 1
Tijd?
10.00 -14.00 uur
Wat?
Gesprekken met docenten, studenten,
bezoekers van de open dag, journalisten,
politici, live muziek, repo’s, voxpops
en nog veel meer
Presentatie
Jim Jansen, Paul van de Water,
Clara van de Wiel

Meld je aan voor de Nieuwsbrief
van Folia en win een iPad

foliaweb.nl/nieuwsbrief

Stem af op 103.3 (kabel) of 106.8 (ether) of
luister naar de stream via AmsterdamFM.nl
Langskomen? Je bent van harte welkom in
de radiostudio van de HvA.

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam

(advertentie)

In de maand maart zal Marcel van
Roosmalen (columnist van nrc.next
en schrijver van onder meer de
biografie van Theo Bos en een
prijswinnend boek over Vitesse)
op geheel eigen wijze de
voetbalcompetitie van het
USC-Sportcentrum verslaan.

Vanaf april zijn we op zoek
naar een ‘nieuwe’ Marcel van
Roosmalen die wekelijks een
column schrijft.

Ga naar Foliaweb.nl
voor alle details.
Meer info?
redactie@folia.nl

overigens
Overigens staat in het teken van Science in Transition (SiT), een beweging van ontevreden wetenschappers. Ze maken zich zorgen over
publicatiedruk, de ondemocratische aard van de wetenschap, het aanzien dat wetenschappers genieten en de kwaliteit van het wetenschappelijk
onderwijs. Meer lezen, of zelf reageren, kan op foliaweb.nl.

Met zo’n zeven miljoen onderzoekers wereldwijd barst de
wetenschap uit z’n voegen, er moeten mensen uit.

Stan Bentvelsen
Hoogleraar hoge energiefysica
‘Wat een onzin. In de complexe hedendaagse
maatschappij wil je studenten nieuwsgierigheid
bijbrengen en de houding om die nieuwsgierigheid zelf te kunnen stillen. Dat enthousiasme
kun je alleen overbrengen als je zelf ervaring
hebt met onderzoek en weet hoe het is om iets
nieuws te ontdekken. Maar los van de educatieve waarde helpt onderzoek je innovatief
te blijven op het gebied van technologie, en
prikkelen nieuwe inzichten de mensen. Dat
merkte ik bijvoorbeeld bij de ontdekking van
het Higgs-deeltje. Hoewel dat niet direct tot
nieuwe toepassingen leidde, fascineerde het veel
mensen en zette het aan tot dieper nadenken
over onze wereld en het heelal.
Ik begrijp dat het buitenstaanders duizelt dat
zeven miljoen wetenschappers zich wereldwijd over specialistisch onderzoek buigen
en daarover publiceren, maar binnen ieders
eigen vakgebied is het best bij te benen. Nu we
Higgs gevonden hebben, rijzen er een aantal
nieuwe vragen en verschillende onderzoeksteams storten zich op verschillende deelvragen
daarvan. Je kunt nu eenmaal slechts met kleine
stapjes vooruit.’

edgar du Perron
Decaan rechtenfaculteit
‘Vreemde stelling, er is nog genoeg te onderzoeken. Wel vind ik dat we zijn doorgeschoten in
het rapporteren over onderzoek. De hoeveelheid publicaties die wetenschappers wereldwijd
produceren is niet te behappen. Dat komt
omdat we wetenschappers beoordelen op hun
publicatielijst. Maar daar komt geleidelijk wel
verandering in; de kwantitatieve criteria geven
immers slechts de schijn van objectiviteit. Sinds
kort lezen beoordelingscommissies ook wel de
paar beste artikelen van een wetenschapper.
Maar hoe bepaal je objectief de kwaliteit van
een onderzoek? Het blijft dus lastig.
Sommige studies lijken wellicht zonde van de
tijd. Vooral bij geesteswetenschappen; een promotieonderzoek naar 16e-eeuwse Oost-Friese
poëzie lijkt triviaal. De cultuur die geesteswetenschappers onderzoeken biedt een onuitputtelijke bron van onderzoeksvragen die allemaal
wél en tegelijk níet relevant zijn, en soms alleen
kennis om de kennis opleveren. Volgens mij
is dat helemaal niet erg. Als je alles toetst op
toepasbaarheid, ontstaat een technocratische
samenleving waarin alleen nut bestaat. Terwijl
mensen juist leven voor wat niet direct nuttig is.’

Wilma Scholte op reimer
Lector Evidence Based Nursing
‘Ik snap de gedachte wel. Doordat er zo veel
wetenschappers zijn, voelt ieder zich individueel
minder verantwoordelijk voor “de wetenschap”.
Maar meer dan de hoeveelheid wetenschappers,
is het de druk om te publiceren die wetenschappers aanzet niet altijd de keuzes te maken die
de kwaliteit ten goede komt. Wetenschappers
knippen hun onderzoeken bijvoorbeeld op in
kleine deelpublicaties of nemen niet de tijd om
een extra controle uit te voeren. Ik laat me ook
door het management meezuigen in dat gedrag,
terwijl ik het liefst net zo lang aan één onderzoek zou werken tot ik er helemaal trots op
ben. Maar in bijvoorbeeld het jaarverslag wordt
alleen naar het aantal publicaties gekeken, dus
daar is geen ruimte voor.
Ik vind dat wij als wetenschappers zelf meer
verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons
werk en ons minder moeten laten dwingen in
de rol van publicatiemachine. Daarbij moeten
we bijvoorbeeld kritischer zijn bij het reviewen
van een paper of bij het beoordelen van een promotie. Ook al zijn we met zo veel, we blijven zelf
verantwoordelijk.’ 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 Marieke Buijs en Yannick Fritschy

kANye WeST kLAAGT
STUDeNT AAN
Muzikant Kanye West klaagt de
Haagse student Robbie Hontelé
aan wegens betrokkenheid bij
het ontwikkelen van de virtuele
munt Coinye. West eist naast
het verdwijnen van de munt een
schadevergoeding waarvan de
hoogte in een rechtszaak moet
worden bepaald, zo meldt technologiesite Tweakers. De cryptocurrency draagt de beeltenis van
South Parks persiflage op Kanye
West. ‘Met elke dag die voorbijgaat wordt de reputatie van West
onherstelbaar geschaad door het
gebruik van de Coinye’, aldus de
aanklacht van West. Hontelé is
medeontwikkelaar en officieuze
woordvoerder van de Coinye.

STUDeNTeN

WereLD

oNDerZoek

reUZeDINo oNTDekT
IN PorTUGAL
Wetenschappers hebben in Portugal botten gevonden die van een
dinosaurus van een nog niet eerder
ontdekte soort bleken te zijn. Ze
publiceerden de ontdekking in het
wetenschappelijke tijdschrift PLoS
One. De zogenoemde torvosaurus
gurneyi was ongeveer tien meter lang
en vier tot vijf ton zwaar. De dino is
hiermee het grootste roofdier dat in
Europa is ontdekt.
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IrAANSe oNLINe UNIverSITeIT
Nederlandse studenten met een Iraanse
achtergrond zetten een online universiteit op. Daar worden vakken die in Iran
verboden zijn, zoals politieke filosofie
en sociologie, in het Farsi gegeven.
Iraanse wetenschappers die elders in de
wereld op universiteiten werken zullen
de colleges verzorgen. Initiatiefnemer
en Leidse filosofiestudent Shahin
Naseri verwacht weliswaar moeilijkheden met onbetrouwbaar internet
en blokkades, maar vertrouwt op de
vernuftigheid van Iraanse jongeren om
daar iets op te verzinnen, zo vertelde
hij op Radio 1.

GeLUIDSTeCHNIek LAAT BLINDeN
LICHAAmSvormeN HerkeNNeN
Een techniek die beelden omzet in geluiden
stelt blinden in staat na minder dan zeventig
uur training de vorm van een menselijk
lichaam te herkennen. Dat blijkt uit een
experiment van wetenschappers van de Universiteit van Jeruzalem. De techniek prikkelt
het gebied in de hersenen dat normaliter
geactiveerd wordt bij het zien van menselijke lichaamsvormen.

PorNoSTAGe
Niet kopiëren en koffie zetten, maar je
eigen pornofilm maken. Tijdens een stage bij pornoactrice en –producent Kim
Holland wilde Inholland-student Media
& Entertainment Management Karina
Hagafiona Monica een vrouwvriendelijke pornofilm maken. Inholland was
in eerste instantie sceptisch, maar heeft
toch toestemming gegeven. ‘Ze vonden
dat ik lef had. Ik moest het maar gewoon
gaan doen,’ vertelde de studente aan
Omroep West. Na dit mediaoptreden
trok Inholland de toestemming alsnog
in wegens gevreesde reputatieschade.

Curvers

promoties
DoNDerDAG 13/03
10.00 uur: Catharina Koops – Rechtsgeleerdheid
Contemplating Compliance. European Compliance
Mechanisms in International Perspective. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Nabiollah Godarzvand Chegini –
Wiskunde

Construction and Applications of (Piecewise) Tensor Product
Wavelet Bases. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Daniel de Bruijn – Geneeskunde
Clinical Applications of Functional Optical Coherence
Tomography.(Agnietenkapel)

vrijDAG 14/03
10.00 uur: Anne Margreet van Drooge –
Geneeskunde

Improvement of Disfiguring Skin Conditions by Laser
Therapy. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Marcel Schouten – Geneeskunde

The Protein C System in Severe Infection. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Lucas Ellerbroek – Sterrenkunde
Star Formation History Written in Spectra. (Aula)

14.00 uur: Jeroen Ludikhuize – Geneeskunde
Rapid Response Systems. Recognition and Management
of the Deteriorating Patient.(Agnietenkapel)

DINSDAG 18/03
10.00 uur: Olympia Colizoli – Psychologie
Individual Differences in Visual Perception and
Memory. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Verina Ingram – Geografie

Win-wins in Forest Product Value Chains? (Agnietenkapel)

14.00 uur: Rick Kapur – Geneeskunde

Multifactorial Aspects of Antibody-Mediated Blood Cell
Destruction. (Agnietenkapel)

WoeNSDAG 19/03
10.00 uur: Arnold Lubbers – Boekwetenschap
‘Een republiek in het klein’. Noord-Nederlandse
leesgezelschappen en hun lectuurkeuze in het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Ellen Geboers – Onderwijskunde

hora est

Jeroen Ludikhuize
Geneeskunde

14 maart, 14.00 uur, Agnietenkapel

‘Het met verschillende mensen
werken maakte mijn onderzoek
levendig’
Bevinding ‘Ik heb onderzoek gedaan naar maatregelen omtrent ziekenhuispatiënten die plotseling
in een levensbedreigende
toestand terechtkomen.
Om het aantal reanimaties,
ongeplande intensivecare-opnames en sterfgevallen in die groep patiënten te verminderen,
is in 2008 het Spoed Interventie Systeem in
Nederland ingevoerd. Mijn belangrijkste conclusie is dat dit systeem effectief is. Als plotselinge achteruitgang van patiënten dankzij
het systeem vroegtijdig herkend en behandeld
wordt, neemt het aantal negatieve uitkomsten
met zo’n 15 procent af. Als het ziekenhuispersoneel zich in de toekomst beter houdt aan
het protocol van het systeem, kan het zelfs nog
effectiever worden.’
Leuk ‘Ik vond het vooral leuk om met veel
verschillende mensen samen te werken, zowel
binnen als buiten het AMC. Dat maakte het
onderzoek een stuk levendiger dan wanneer je
bijvoorbeeld in een lab zit. Ik ben nu anesthesioloog in opleiding en ook daarbij vind ik het
leuk om een coördinerende rol te hebben.’

Citizenship of Young People. (Agnietenkapel)

oratie

vrijDAG 14/03
16.00 uur: Jouke Annema – Geneeskunde

Kijkonderzoek in de Longziekten, nieuwe vergezichten. (Aula)

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda

moeilijk ‘Zoals bij elk onderzoek was het
vooral moeilijk om overeind te blijven bij
tegenslagen die de gang van zaken vertraagden. We hadden bijvoorbeeld vooral in het
begin te maken met mensen die niet wilden
meewerken aan onderzoeken. Ook werden
onze artikelen niet altijd zonder slag of stoot
gepubliceerd – wat niet ongebruikelijk, maar
soms wel frustrerend is.’ yyy Yannick Fritschy

Puur, eerlijk
Tegenwoordig ben ik puur en eerlijk. Ik eet bij tenten die ‘Brouw’ heten, ‘Fier’ of ‘Spek’. Daaraan zijn
de plekken waar ik puur en eerlijk kan zijn gemakkelijk te herkennen. Telt de naam boven de ingang
meerdere lettergrepen? Dönerland, Het Kippaleis?
Café De Vriendschap? Keep walking, girlfriend.
Dat met die ene lettergreep is denk ik afgesproken
werk. Om de boel te reguleren staat er ergens bij de
ingang van de Kamer van Koophandel een bak met
eenlettergreepwoorden, waaruit toekomstig horecaondernemers een briefje mogen rapen. Veen. Worst.
Thuis. Stoof. Ik verzin het nu, terwijl ik goudeerlijke
chocola in mijn muil stouw, maar ze bestaan vast en
zeker al. Nu ik het zeg, Muil en Stouw bestaan vast
ook al. Die ene lettergreep geeft een soort rechttoe
rechtaan, je krijgt wat je ziet, geen-poespas-kleurtje
aan de nieuwe business. Hoewel, kleurtje: meestal
is het er eigenlijk overwegend wit (kleur van de
puurheid, hè), met oude schoolstoeltjes, wat bleke
tekeningen aan de wand en een paar aftandse
cactussen in een hoek. En steigerhout hè, geen
steiger in het land is nog veilig. Als er al vlees wordt
geserveerd, moet er een plaatje van een blije koe in
de wei aan de wand. Op de bankjes van steigerhout
eet ik er ‘eerlijke streekgerechten’, van ‘voornamelijk
lokale en biologische producten’. Voornamelijk, een
kniesoor die dan nog zeurt.
En toch, zo’n woordje stoort. Alles ineens even
puur en eerlijk, dat kan haast niet. Ik zit er toch
vooral erg puur en eerlijk bij. Ik doe mee omdat het er is, en het is er omdat ik meedoe: ook
ondernemers laten zich meeslepen. Al zou ik eens
verlangd hebben naar een bak oneerlijke koffie,
zo een in een witte kop met oor, met een speculaasje in folie, zou ik niet weten waar ik daarvoor
in de buurt terechtkan. Misschien bij Café Het
Stoplicht, maar daar wil niemand met me gezien
worden. yyy Emma Curvers
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Een motiverend mensenmens
Deze week in Folia maakt kennis de directeur van de afdeling
Facility Services van UvA en HvA Harold Swartjes.

tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

B

ert Zwiep is hoofd inkoop bij de
afdeling Facility Services van UvA en
HvA en heeft elke dinsdagochtend
tussen negen en elf managementteam-overleg met Harold Swartjes, directeur Facility Services. Tijdens zo’n overlegvergadering is
goed zichtbaar wat voor soort directeur Swartjes
is, vertelt Zwiep. ‘Een baas’ zou hij Swartjes
zeker niet snel noemen. Leidinggevende wel,
manager ook, maar baas? Nee. ‘Harold is niet
iemand die de regels voorschrijft. Hij wil dat zijn
mensen meedenken over de richting die we met
elkaar op willen. Als leidinggevende motiveert
en stimuleert Harold enorm, hij wil zijn mensen
overal bij betrekken en geeft ze verantwoordelijkheid, ook als ze laag in de organisatie staan.
Dat voelt voor iedereen goed.’ Harold Swartjes
(Arnhem, 1965) is directeur van de afdeling
Facility Services van UvA en HvA. Hij studeerde
economie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant, tegenwoordig Tilburg University.
Hij volgde daarna een financieel-economische
beleidsopleiding aan de Erasmus Universiteit en
behaalde zijn MBA in Executive Management
aan de Business School Nederland.
Swartjes is een echte ‘facility-man’. Alvorens
in 2011 in dienst te treden bij UvA en HvA
werkte hij bij het Servicebedrijf van de gemeente
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Nijmegen, was hij directeur van het facilitair
bedrijf van het Paleis van Justitie in Amsterdam
en hoofd Beheer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Buiten diensttijd is Swartjes ook nog
eens bestuurslid van NFC Index, dat ‘de mediane
marktconforme facilitaire kosten weergeeft voor
kantoorhoudende organisaties’.
Facilitaire dienstverlening is in de ogen van
Swartjes een prachtig vak. Hij zegt: ‘Probeer je

‘Hij is dienstverlenend
en resultaatgericht,
maar niet soft’
maar eens voor te stellen wat er gebeurt als het
met de catering, de schoonmaak, de beveiliging
et cetera niet goed loopt. En wat te denken van
de onderwijsroosters? Of een tekort aan huisvesting? Bovendien gebeurt er iedere dag wel
iets onverwachts en dat houdt de boel lekker
scherp en in beweging; er moet per direct worden gehandeld. Het onderwijs, een gemeente of
de rechtspraak doen ertoe; het is mooi werk om
samen met alle collega’s iets bij te dragen aan de
kwaliteitsverbetering van die sectoren. Het geeft

mij veel energie als ik vooruitgang zie bij de individuele medewerkers en bij de samenwerking
tussen de verschillende afdelingen. Het is vóór
alles mensenwerk.’
Swartjes’ secretaresse Désirée van Rhijn zit
al heel wat jaren op haar secretaressestoel
en werkte ook al voor zijn voorganger Ineke
Veenstra. ‘Toen Ineke wegging, stond ik even
raar te kijken. Je moet op zo’n moment toch
maar afwachten of je het met een opvolger ook
goed kunt vinden, maar Harold en ik hadden
een klik: er was gelijk chemie tussen ons. We
begrijpen elkaar met weinig woorden, kunnen
alles tegen elkaar zeggen, met veel humor en
af en toe een gekkigheidje. Dat heeft zeker ook
te maken met Harolds enthousiasme, hij is een
echt mensenmens. Maar niet soft hoor, hij is
wel resultaatgericht. Hij is bovendien een echte
dienstverlener: hij handelt voor een ander, niet
voor zichzelf. Hij wil het onderste uit de kan
halen om ervoor te zorgen dat de klant blij is.
Hij is ook nog een echte family man. Vorig jaar
is hij voor de tweede keer getrouwd en nu heeft
hij een samengesteld gezin: twee kinderen van
zijn nieuwe vrouw en twee van hemzelf. Dat is
heel belangrijk voor hem, daar gaat hij echt voor
naar huis.’
Lang geleden werkte Swartjes bij het ministerie

Folia maakt
kennis
van Economische Zaken waar Paul Meijs zijn
afdelingshoofd was. Sindsdien is er een vriendschap ontstaan tussen de twee mannen. Paul
Meijs noemt Swartjes eveneens ‘een behoorlijk
mensenmens,’ maar waardeert ook zijn zakelijke
benadering. ‘Harold doorziet zaken snel en kan
relativeren. Tussendoor maakt hij vaak even een
geintje zonder de draad van het gesprek kwijt te
raken. Hij heeft bovendien geduld en snapt dat
dingen soms langer duren dan wenselijk. Hij is
ambitieus, maar op een heel natuurlijke manier.
Hij geeft mensen bovendien vertrouwen: als
hij doorheeft dat zijn medewerkers voldoende
kennis en ervaring hebben, weet hij zaken te
delegeren en geeft hij hen ruimte. Hij laat de
deskundigheid waar die zit, maar hij wil “het
spelletje” wel winnen. Dat geldt op zijn werk,
maar ook in het tennis. Hij is een groot liefhebber van de tennissport. Hij heeft lang op hoog
niveau gespeeld: hij beheerst de techniek, heeft
uithoudingsvermogen, is mentaal sterk en weet
wanneer hij moet toeslaan. Die mentaliteit heeft
hem ook op zijn werk ver gebracht.’ yyy

Op 12 maart zendt Folia Radio een interview uit
met Harold Swartjes. Aan de orde zullen komen de
verschillende afdelingen van Facility Services, de
samenwerking UvA-HvA en tennis. 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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(advertenties)

proefschriften.nl

Folia maakt
kennis...

...met Harold

Swartjes

Aandacht voor uw
proefschrift.

directeur Facility Services
UvA-HvA

Leven
gaat voor.

Woensdag 12 maart 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 13 maart terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

brieven

19 maart • Han van der Maas
hoogleraar Psychologie UvA

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

Geen slap compromis
Jim Jansen stelt in zijn redactionele commentaar (Folia Magazine 22)
terecht aan de orde dat studenten niet via Yammer betrokken worden bij
de gedachtenvorming over het nieuwe instellingsplan. Technische argumenten lijken hierbij een rol te hebben gespeeld. Er zijn echter voldoende
webtools om ook studenten bij dit proces te betrekken: Loomio zou een
alternatief kunnen zijn; we zouden ook een wiki kunnen maken. Maar
het gaat uiteindelijk niet om de specifieke tool, het gaat om de inzet: de
betrokkenheid, ervaring en kennis van mensen die deel uitmaken van de
UvA bij elkaar brengen en op elkaar te laten reageren. Het doel is daarbij
niet dat er één (slap) compromis overblijft, maar dat de diversiteit van
standpunten naar voren komt. In het talentprogramma sociologie experimenteert een aantal studenten, medewerkers van de UB en Icto op dit
moment met verschillende tools om online, open samen te werken, samen
te schrijven en samen onderzoek te doen. We noemen dit Moor; Massive
Open Online Research, vergelijkbaar met Mooc voor Courses.

AmsterdamFM
ether 106.8 kabel 103.3 amsterdamfm.nl

AmsterdAm Leeft!

een rAdioprogrAmmA vAn urbAn mAnAgement en AmsterdAm fm
Wat speelt er in Amsterdam? Wat is de dynamiek van deze stad en welke
dilemma’s brengt het met zich mee? Studenten en experts bespreken
dit met betrokkenen in het radioprogramma Amsterdam Leeft!

om de week op vrijdag tussen 13.00 en 14.00
uur een live uitzending vanuit de obA op de
oosterdokskade. Kom langs en discussier mee in
Amsterdam Leeft!.
de volgende opnames zijn op vrijdag 21 maart, 4
april, 25 april, 9 mei, 16 mei, 6 juni en 21 juni.
elke dinsdag na de opname is de herhaling van
de uitzending tussen 18.00 en 19.00 uur te
beluisteren op Amsterdam fm.
106.8 fm - kabel 103.3 - www.amsterdamfm.nl

Christian Bröer, universitair hoofddocent, programmagroepleider, afdeling
sociologie & culturele antropologie

Stemadvies
De redactie heeft een fout gemaakt door Pieter Hilhorst op de cover te zetten. Zij heeft ervoor gekozen om in verkiezingstijd slechts één lijsttrekker
in het zonnetje te zetten. Deze cover kan daarom moeilijk niet gezien worden als politieke voorkeur van Folia. Dit is bijna een impliciet stemadvies.
Kom er dan tenminste voor uit dat Folia het liefst ziet dat haar lezers
PvdA stemmen. Hoofdredacteur Jim Jansen twitterde dat de keuze voor
de cover niets te maken heeft met politieke voorkeur. Mag ik dan weten
waarom Hilhorst uitgerekend nu op de voorpagina staat? Puur toeval? Dit
is ongegeneerd campagne voeren voor de PvdA.
Van een universiteitsblad verwacht je dat het zijn studenten op een
objectieve manier informeert over de gemeenteraadsverkiezingen en de
verschillende partijen. Folia heeft dit niet gedaan en dat is een gemiste
kans. De redactie had de verschillende programma’s bijvoorbeeld kunnen beoordelen aan de hand van studententhema’s. Wie zorgt er voor de
meeste studentenwoningen? Hoe is het uitgaansbeleid? Wanneer dit op
een objectieve kritische manier gedaan wordt, kan dit heel waardevol zijn
voor studenten die nog niet weten waarop ze gaan stemmen. yyy
Joris Zevenbergen, Research Master-student Urban Studies
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illustratie Denise van Leeuwen
In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Hou je bek, zebbie!
Deel 18 Waarin ik een journalistieke
carrière krijg aangeboden

‘C

hin-chin.’ ‘Bessaha,’ zei ik en tikte
mijn theeglas tegen het zijne.
‘Ze zijn verliefd op Abu Zjazja.’
‘Oh, oké.’
‘Volgende week komt hij op de dag dat het
academisch jaar wordt geopend spreken. De
alternatieve opening. Een geweldige stunt.’ De
whisky brandde in mijn keel. ‘Maar die wijven
willen gewoon in zijn buurt komen. Hem aanraken. Het boeit ze weinig wat hij te melden heeft.’
‘Wat klets je over ons, eendenreet?’ zei een van
de meisjes, die voor alle vijf sprak. ‘We horen je
wel, Redouane!’ ‘Ja ja, ga nou maar gewoon lekker verder met de organisatie. Je mocht willen
dat je mijn kontje had.’ Hij lachte naar me. ‘Ze
happen zo snel, hè.’
‘Ik ben Alie.’ ‘Redouane, aangenaam. Kom je
volgende week ook?’
‘Ik weet niet.’ ‘Je moet komen. Heb je gezien hoe
hij gister die gast op tv van Het Vlaams Beton,
Flip de Zomer, of zo, de grond inboorde.’ Redouane zette de nasale stem van Zjazja op: ‘De

vorige keer heb ik u gezegd terug te gaan naar
school, maar dat heeft u blijkbaar niet gedaan.’
Ik schoot in de lach. ‘Oké, ik ga mee.’
Tegen het groene grachthekwerk van de Oudezijds Achterburgwal zette ik mijn fiets op slot
en wachtte op Redouane. ‘Ben jij Marokkaans?’
vroeg een klein vrouwtje met grijze krullen. ‘Ja,
hoezo?’ ‘Ga je naar de lezing van Abu Zjazja?’
‘Ja… ’ ‘Ik ben van De Blauwe Amsterdammer.
Ken je dat?’ Ik schudde van nee. ‘Dat is een
opinietijdschrift. Misschien is dit een vreemde
vraag, maar we zijn op zoek naar iemand die
een stukje wil schrijven over Zjazja’s lezing.’
‘Maar, ik ben geen schrijver.’
‘Dat maakt niet uit. Je bent Marokkaans.’ ‘Dus?’
vroeg ik schamper. Ze wees naar boven. ‘Die helikopter is er niet voor mij, maar voor jou, voor
jullie bedoeld. Op de Dam staat de Mobiele
Eenheid paraat en Ajax speelt vanavond niet.’
Sms van Redouane: ‘Stront aan de knikker. Ze
hebben me hier nodig. Ga maar alvast naar binnen. Misschien zie ik je straks. Gr. Redouane.’
‘Die Zjazja staat op het punt een revolutie te
ontketenen en daar moet ik niet over schrijven,
omdat het niet de mijne is, maar jullie moeten
je stem laten horen.’ Ze pakte een notitieblok uit

haar tas en schreef haar e-mailadres op. ‘Denk
erover na. Ik kan je altijd helpen met de tekst.’
Ik liep de poort in, die naar het universiteitsgebouw leidde, waar boekenkraampjes stonden.
De poort had iets weg van een Maghrebijnse
bazaar. Het binnenplein van de universiteit, dat
grensde aan bazaarpoort, stond vol mensen,
onder wie veel demonstranten. De helikopter
hing recht boven de universiteitstuin. Een man
met zwart plakband op zijn mond hield een
vlag van Israël vast. Daarnaast stonden twee
vrouwen met een spandoek: ‘Nee tegen kwaadaardig gedachtegoed.’ Ook was er iemand met
een Palestijnse vlag aan het wapperen. Mijn oog
viel op een man in rabbijnkleding. ‘Zjazja is een
antisemiet,’ schreeuwde hij door de tuin.
‘Hou je bek, zebbie!’ riep iemand uit een groepje
terug. Hij liep op ze af. ‘Wat ben ik?’
‘Jij bent een heel klein jodenlulletje.’ De rabbijn
zette zijn hoed af en deelde een kopstoot uit. 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 parkeerwacht.
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ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

USC Columnwedstrijd

DEM Proefstuderen

Kun jij NRC-columnist Marcel van Roosmalen benaderen in zijn gortdroge humor en ben je geïnteresseerd
in de zaalvoetbalcompetitie van het USC? Dan zou je
zomaar zijn opvolger kunnen worden op FoliaWeb.
Daar publiceert Van Roosmalen in de maand maart
zijn bevindingen over de grootste zaalvoetbalcompetitie van het land. Wanneer je voor 31 maart jouw column van maximaal
350 woorden over die competitie inzendt, maak je kans zijn opvolger te
worden. Reacties zijn welkom op redactie@folia.nl en juryvoorzitter is –
hoe kan het ook anders? – Marcel van Roosmalen zelf.

De opleiding commerciële economie biedt sinds vorige
week de mogelijkheid om online te proefstuderen.
Op het studieplatform Cursio kunnen geïnteresseerden vier verschillende studieonderdelen volgen. Het
programma sluit aan bij de studiekeuzecheckdagen
die scholieren deze zomer verplicht moeten volgen.
Het quizje waarmee de scholieren zichzelf online kunnen testen heeft nog
geen gevolgen, maar op de studiekeuzecheckdag volgt een test waarvoor
ze hun huiswerk wel onder de knie moeten hebben. Als de proef een succes blijkt, volgen wellicht meer HvA-opleidingen.

DG Zorgmuur

HvA Excellentievereniging

HvA-studenten van de minor zorgtechnologie hebben
een interactieve zorgmuur ontwikkeld, die dementerende ouderen gerust moet stellen. De muur herkent de
persoon die ervoor staat en speelt vertrouwde beelden
en geluiden af. Op dit moment wordt gewerkt aan een
nieuwe editie, die verplaatsbaar en modulair is, zodat
verzorgingshuizen de muur zelf kunnen samenstellen uit verschillende blokken. De drie techniekstudenten ontwikkelen de muur als afstudeeropdracht,
en gaan deze vermarkten via hun eigen onderneming iLLi Engineering.

De studentenvereniging voor excellente studenten van
de HvA E.V.A. organiseert op donderdag 13 maart
weer een borrel. Deze editie richt men zich specifiek
op de internationale studenten, maar ook Nederlandse
studenten die geïnteresseerd zijn in de vereniging zijn
van harte welkom. Gastspreker is Joyce Morren. Vanaf
19.30 uur gaat de borrel van start in café Heffer op de Oudebrugsteeg 7.
Vroeg komen is aanbevolen, want vol = vol.

HvA Echo

HvA Kohnstammconcert

Award

Twee HvA-studenten en twee UvA-studenten zijn
genomineerd voor een Echo Award. Het gaat om HvA’ers
Enko Dijkstra (commerciële economie) en Soufiane Talie
(hbo-rechten) en de van de UvA afkomstige Tasniem
Anwar (algemene sociale wetenschappen) en Julian Isenia (theaterwetenschap). De Echo Award wordt elk jaar
uitgereikt als stimuleringsprijs voor allochtoon talent in het hoger onderwijs.
Jaarlijks wordt zowel een student uit het hoger beroepsonderwijs als één uit
het universitair onderwijs bekroond. De uitreiking is op vrijdag 11 april.

Op dinsdag 25 maart is er weer een Kohnstammconcert. Deze keer treedt het Chimaera Trio op, een
muziektrio van klarinet, cello en piano. Alle drie de
muzikanten studeren aan het Amsterdamse Conservatorium en gezamenlijk wonnen ze onlangs de eerste
editie van het Tristan Keuris Kamermuziekconcours.
Studenten, medewerkers, muziekliefhebbers en buurtbewoners zijn van
harte welkom om te komen luisteren, van 13.00 tot 14.00 uur in de Kohnstammzaal. Toegang is gratis.

USC Klauterrun

DMCI MoneyLab

Op zondag 23 maart vindt de allereerste Klauterrun
plaats, een nieuwe hardloopwedstrijd in én om sportcentrum het Universum. Tijdens deze race loop je twee
rondes van ieder ongeveer twee kilometer waarbij je
over allerlei obstakels klimt en klautert. Alle materialen
worden uit de kast getrokken voor een gevarieerd en
spectaculair parcours. De run start om 13.00 uur, deelname kost 5 euro.
Aanmelding via de website van het USC.

Op 21 en 22 maart organiseert het Instituut voor Netwerkcultuur de conferentie MoneyLab: Coining Alternatives, over alternatieve economische modellen en de
toekomst van geld. Tegen de achtergrond van de aanhoudende economische crisis komen internationale toponderzoekers, ondernemers, activisten, programmeurs en
kunstenaars samen om kritisch te kijken naar mogelijke alternatieve economische systemen, verdienmodellen, valuta’s en betaalsystemen. Kaarten kosten
€ 30 per dag, of € 15 voor studenten. Meer info via networkcultures.org
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prikbord UvA
FNWI Dies

natalis

Door de fusieplannen leek het erop dat de FNWI haar
veertiende verjaardag niet zou halen. Maar de fusie
ging niet door, dus de verjaardag wel. Op 27 maart
viert de faculteit haar veertiende dies natalis. Groot
feest dus, met als veelzeggend thema Beyond Boundaries. Sprekers zullen zijn decaan Karen Maex en
wetenschappers Willem Bouten, Michel Mandjes en Paola Grosso. En niet
te vergeten: een heuse BètaBreak Wetenschapsquiz. De UvA zou de UvA
niet zijn als het feest niet werd afgesloten met een borrel. Voertaal: Engels.
Aanmelden via de faculteitssite.

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Studenten UB
In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 maart
vindt voor de tweede keer een ‘UB Nacht’ plaats. Kom
een nacht lang studeren in de UB! Je kunt je boeken
openslaan of werken aan je paper. Tussendoor kun
je workshops volgen, de UB beter leren kennen door
een rondleiding of een pizza eten in de kantine. Je
kunt ook een korte pauze nemen van het studeren in de destress-room of
een dansje wagen in de silent disco. Daarnaast worden er prijzen verloot,
zoals een dinerbon voor twee. Locatie: UB, Singel 425.

FNWI Fotowedstrijd

BC Shaffy-wandeling

De eerste fase van Science Park 904 werd opgeleverd in
april 2009. Bijna vijf jaar later is het faculteitsgebouw
niet meer weg te denken van het Science Park. Om
dit te vieren organiseert de faculteit voor studenten
en medewerkers de fotowedstijd ‘Science Park 904
in Beeld’. De mooiste inzendingen van de wedstrijd
komen van 13 tot 28 mei in de centrale hal van Science Park 904 te hangen. Tijdens de opening van de fototentoonstelling maakt decaan Karen
Maex de winnaar bekend. Voorwaarden en insturen via de studenten- of
medewerkersportal van de UvA-site.

Bij de afdeling Bijzondere Collecties is afgelopen week
een tentoonstelling over Ramses Shaffy geopend. Daarbij kan nu ook een Shaffy-wandeling worden gemaakt.
Aan welke gracht woonde Ramses Shaffy? Waar zat hij
graag in de late uren? In welk café ontmoette hij zijn
muze Liesbeth List? Kleinkunstkenner Daan Bartels
beantwoordt deze en andere vragen tijdens de Ramses Shaffy-wandelingen door het centrum van Amsterdam. Er worden in samenwerking met
de BC vier bijna tien kilometer lange wandelingen georganiseerd vanaf de
Oude Turfmarkt 129. Info: hetlied.nl

FGw Te

FEB Room

koop

for Discussion

De verhuizing van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Spuistraat naar het BG-terrein/
Oudemanhuispoort begint in zicht te komen. Daarop
vooruitlopend staat het Bungehuis, waar een groot
aantal talenstudies is gevestigd, inmiddels te koop. In
mei wordt er volgens decaan Van Vree waarschijnlijk
besloten over de verhuizing en de condities waaronder er verhuisd gaat
worden. ‘Dat staat nu allemaal nog open.’ Wat de UvA voor het pand wil
hebben is niet bekend. Wel is bekend dat de UvA het pand aan de Spuistraat 210 in 1974 kocht voor een bedrag van 10,5 miljoen gulden.

In verband met de verbouwingen op het Roeterseiland
worden de door Sefa georganiseerde debatsessies op de
chesterfield in de centrale hal van de economiefaculteit
tot aan de zomer verplaatst naar de Amsterdamse
Academische Club op de Oudezijds Achterburgwal.
Afgelopen maandag vond daar reeds het eerste debat
plaats. Het eerstvolgende chesterfielddebat is op donderdag 20 maart
met Laura van Geest, de nieuwe directeur van het Centraal Planbureau.
Aanvang: 13.30 uur. Adres: Oudezijds Achterburgwal 235. Zie roomfordiscussion.com

FdR Alumni

Geneeskunde Orkest

De rechtenfaculteit organiseert op 11 april een alumnimiddag. De faculteit hoopt nadrukkelijk dat er ook
docenten komen, ‘omdat oud-studenten het altijd zeer op
prijs stellen om hun vroegere docenten weer te zien’. Sprekers zijn decaan Edgar du Perron en hoogleraar Marco
Loos, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Consumentenrecht. Daarnaast wordt er een juridisch dictee afgenomen door advocaat
en auteur Christiaan Alberdingk Thijm en is er – uiteraard – een borrel.
Aanvang: 14.00 uur. Locatie OMP. Aanmelding via de link op eggens.uva.nl

Student geneeskunde en violist Clara Besselink is tot
voorzitter gekozen van het Nederlands Studenten Orkest (NSO). Besselink zal een jaar lang het 62 jaar oude
orkest leiden. Het NSO speelt elk jaar in een nieuwe
samenstelling van studenten van allerlei studies. Besselink heeft al in meerdere orkestbesturen gezeten,
waaronder het UvA-orkest J. Pz Sweelinck. ‘Dat is denk ik een van de
redenen dat men mij heeft gekozen als voorzitter van het NSO.’ Besselink
zal onder meer de orkesttour van volgend jaar organiseren. Zie nso.nl
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wasdom
Leren
metselen in
het kraakpand
Liesbeth van Tongeren
Leeftijd 55 (geboren op 31 maart 1958)
Beroep Vicefractievoorzitter Tweede
Kamerfractie GroenLinks
Studie Internationaal recht (UvA)
Afgestudeerd 1983
Docent ‘Mijn professor Romeins recht sprak
vloeiend Latijn en wist heel goed een beeld van
het dagelijks leven in het Romeinse Rijk op te
roepen. Hij gaf ons echt een idee van hoe de
Romeinen leefden, dachten en hoe ver ze waren
in hun rechtsontwikkeling.’
Locatie ‘Internationaal recht zat op de Herengracht, vlak naast de burgemeesterswoning. Het
was een prachtig pand met lambrisering, kroonluchters en een eigen kleine bibliotheek.’
Café ‘Mijn dispuut bij studentenvereniging
L.A.N.X. had een stamtafel in een kroeg op de
Tweede Weteringdwarsstraat.’
Afknapper ‘Ik wilde mijn scriptie doen over vrouwenrechten, maar men vond dat een vrij belachelijk
onderwerp. Ik zou dan moeten afstuderen bij een
vrouwelijke professor in Duitsland. Uiteindelijk heb
ik maar onderzoek gedaan naar zeerecht, want
daar schreef mijn professor in Amsterdam net een
boek over en dat kwam hem goed uit.’

36

FoliaMagazine

stage
Ze studeerde internationaal recht, werkte overal en nergens en is nu Tweede Kamerlid voor GroenLinks: Liesbeth
van Tongeren

‘T

oen ik ging studeren wilde
ik vooral heel dringend naar
Amsterdam. Ik kwam uit
Twente en wilde naar de
grote stad waar alle debatten, de grote bibliotheken, het theater, kunst en de leuke jongens
waren. Ik had geen duidelijk beeld van wat
ik later wilde worden, daarom koos ik voor
rechten: een brede studie waar ik nog alle
kanten mee op zou kunnen. Toen ik eenmaal
studeerde, ontdekte ik dat er ook internationaal recht bestond. Dat was nog een maatje
groter dan alleen Nederland en gaf dus meer
mogelijkheden voor de toekomst. Ik heb
mijn kandidaats rechten aan de VU gehaald
en ben daarna overgestapt naar internationaal recht aan de UvA.
Ik begon als student in een minuscuul kamertje in Amsterdam-Zuid, maar verhuisde
al snel naar een woongroep in een gekraakt
pand in Amsterdam-Oost. Tegenwoordig
denk je bij krakers al snel aan junks en vieze
toestanden, maar toen spraken we netjes
af met de gemeente dat we in hun panden
mochten wonen totdat ze werden afgebroken. Later ben ik in vervallen panden in het
centrum terechtgekomen, waar ik heb leren
metselen, daken herstellen en elektriciteit
aanleggen. Die panden staan er, dankzij de
krakers van toen, nu nog steeds. Ondertussen studeerde ik vlijtig door, al heb ik mijn
afstuderen wel iets gerekt. De werkloosheid
onder jongeren was namelijk enorm hoog,
net als nu. Gedurende mijn studententijd
had ik altijd allerlei bijbaantjes gehad,
maar op een gegeven moment kon ik niet
eens meer werk als oppas of schoonmaker

vinden. Bij mijn afstuderen kreeg ik zo ongeveer gelijk de papieren voor een uitkering
mee. Een paar maanden later ben ik met een
vriend naar Australië verhuisd. In Australië
scheen de zon en waren er genoeg kansen
voor mensen die hard wilden werken. Met
mijn law degree van een oude Europese universiteit werd ik met open armen ontvangen.
Ik kreeg bijvoorbeeld een half miljoen om
een centrum voor slachtoffers van seksueel
geweld op te zetten bij een academisch ziekenhuis.
Na vier of vijf jaar in Australië verhuisde ik
weer terug naar Nederland. Waar ik daar
altijd een beetje een buitenstaander bleef,
voelde ik me in Amsterdam meteen weer
ongelooflijk thuis. In de jaren die volgden,
heb ik veel verschillende dingen gedaan. In
veel van mijn functies, bijvoorbeeld toen
ik directeur van Greenpeace was, had ik
regelmatig forse kritiek op Den Haag. Totdat
GroenLinkser Kathalijne Buitenweg tegen
me zei: ‘Als je denkt dat je het kan, kom
dan zelf naar Den Haag.’ Het leek me heel
mooi om alles wat ik tot dan toe had geleerd
toe te passen in de politiek en heb die kans
gegrepen. Inmiddels zit ik bijna vier jaar in
de Tweede Kamer en heb ik initiatieven door
de Kamer geloodst over onder meer zonnepanelen, het stoppen van de bouw van een
kerncentrale, het tegenhouden van schaliegas en wetten over het openbaar vervoer
in Amsterdam en de openingstijden van
winkels op zondag. Red ik daar de planeet
mee: natuurlijk niet, maar het levert wel
een wezenlijke bijdrage voor mensen en het
milieu in Nederland.’ yyy

Naam Dennis van Egmond (27)
Studie Duale master commerciële economie
(HvA)
Stage Airmax
verdiensten € 1470
Sterren JJJJJ
‘Dit is eigenlijk de tweede keer dat ik stage loop
bij Airmax; voor een project van de HvA moesten
we een marketingplan schrijven voor een van hun
producten. Dat was de brushbuddy, een opbergsysteem voor ragers voor beugels. Mijn plan
sloeg aan, waarop Airmax mij een werkperiode
aanbood. Dat is een betaalde stage eigenlijk – ze
betalen mij het minimumloon. Nu werk ik voor
hun product Airmax, een medisch hulpmiddel
om vrijer te kunnen ademen door de neus. In
principe heeft het voor iedereen nut, maar het
wordt nu in apotheken vooral verkocht als hulpmiddel tegen snurken. Tijdens mijn stage zoek
ik contact met potentiële geïnteresseerden, wat
erg leuk is om te doen. Zo ben ik in contact met
de Belkin-wielerploeg, zodat zij het product ook
kunnen testen, en heb ik Airmax geïntroduceerd
bij KLM, zodat zij het in kunnen gaan zetten bij
intercontinentale vluchten in de business class.
Airmax is een jonge en innovatieve organisatie;
de directeur is recentelijk afgestudeerd aan de
HvA. Ik ben best vrijgelaten in mijn werkzaamheden en dat heeft veel mogelijkheden voor me
gecreëerd. Maar ik mis ook wel een beetje sturing
en wat meer feedback. Iedere keer als ik een
assessment heb gehad, kreeg ik een 9. Dat is wel
heel mooi, maar ik wil toch ook net iets meer. Het
zou gaaf zijn om bij een grotere organisatie zoals
ING of bol.com te kunnen gaan werken. Ik ben
geen overdreven carrièretijger, maar ik heb wel
hoge ambities.’ yyy Mina Etemad
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Hicham
helpt
UvA-studen
t gee
in volle col ft gratis bĳles
legezalen

Oudemanhuispoort. tekst en foto’s Yannick Fritschy

an Engeland naar India en van Ethiopië naar Japan. Het klinkt als een
tv-programma met Floortje Dessing,
maar het is een college Wereldgeschiedenis met Clé Lesger. In een zaal die voor slechts
een kwart gevuld is, neemt hij de studenten mee op
reis naar landen die in vroeger eeuwen verrassend
veel macht bleken te hebben. Zo had India in de 18e
eeuw de grootste industrie ter wereld en was er in
de 19e eeuw even sprake van Japans imperialisme in
Europa. Het vak heeft duidelijk als doel om de geschiedenis niet alleen vanuit Europees perspectief te
bekijken. Dat doet Lesger door regelmatig meerdere
bronnen aan te halen. Als hij de mislukte Italiaanse
kolonisatiepoging in Ethiopië behandelt, toont hij op
het grote scherm bijvoorbeeld schilderijen uit beide
landen. De studenten zijn gedurende het hele college
rustig, maken veel aantekeningen en stellen af en toe
spontaan een vraag, wat bij andere grote hoorcolleges meestal niet gebeurt. De gemoedelijke sfeer mag
grotendeels op het conto worden geschreven van de
docent, die zijn publiek voor zich wint door in de
pauze van elk college toepasselijke muziek te draaien.
Vandaag worden de studenten getrakteerd op traditionele Japanse klanken, want na de pauze vervolgt
Lesger zijn reis in het land van de rijzende zon. Af
en toe verzandt hij in feiten en jaartallen, zodat de
studenten moeite hebben alles over te nemen.
Gelukkig laat de docent dan telkens net op tijd weer
een mooie afbeelding zien, zoals een tekening van
de Nederlandse handelspost op het eilandje Dejima,
jarenlang het enige Japanse contact met de westerse
wereld. Pas in de 19e eeuw kwamen de Japanners
erachter dat Nederland helemaal niet zo belangrijk
is. Met misschien wel hetzelfde gevoel keert iedereen
na Lesgers wereldreis weer terug in Amsterdam. yyy

en UvA

cover
Ivo van
der Bent

Hoorcollege Wereldgeschiedenis door Clé Lesger, vrijdag 7 maart, 11.00 uur,

Aantal studenten ongeveer 80
Waarvan senioren 7
Jassen aan haakjes 3
Scrabblewoorden Atjeh-oorlogen, Meiji-tennō,
shoganaat

voor HvA

Jesper Kuin (18)
Geschiedenis

‘Het is grappig dat de docent bij
elk college in de pauze toepasselijke muziek draait. We hadden
bijvoorbeeld ook een keer Aboriginalmuziek. Ik vind dit sowieso
een leuke docent, hij praat lekker
los met een beetje een Amsterdams accent. Wat ik vooral goed vind aan dit vak is dat de
niet-westerse geschiedenis veel aan bod komt, in tegenstelling tot op de middelbare school.’

Wessel Broekhuis (21)
Geschiedenis

‘De docent maakt echt werk
van het college. Niet alleen met
de muziek, maar ook met veel
onbekende afbeeldingen en
interessante feitjes. Bij dit vak
leer je de geschiedenis vanuit een
ander perspectief te zien, doordat Europa niet centraal wordt gesteld. Ook vind ik het
interessant om te zien hoe niet-menselijke factoren vaak
een belangrijke rol spelen. Mijn enige verbeterpunt betreft
de powerpointpagina’s: die mogen wel wat langer blijven
staan voor de meeschrijvers.’

Joep Gloudemans (63)
Geschiedenis

‘Deze collegereeks vind ik
uitermate interessant, dankzij de vele doorkijkjes in de
geschiedenis en de gaten die
worden opgevuld. De docent
vertelt met veel toewijding en
enthousiasme en hij brengt alles
bovendien heel toegankelijk, zodat er ook ruimte is voor
vragen. Een van mijn eigen favoriete onderwerpen is
het koloniale verleden van Nederland, dat wordt in dit
vak goed behandeld.’
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de lezer
cultureel studentencentrum

agenda 13 - 19 mrt

slaap lekker
lezing - gratis

do

13
20:00

Hoe zijn onze slaapritmes geregeld en hoe
ontstaan nachtmerries?
Je komt erachter tijdens
deze editie van Cafe
Scientifique.

superscene
comedy - € 4 / € 10

vr

14
21:00

easylaughs - It’s movietime at CREA! Five directors will improvise a
movie on stage right
away. Reservations:
tickets@easylaughs.nl

terug naar
de kern

di

18
20:00

lezing - gratis / € 5
Wordt er te veel aandacht geschonken aan
nucleair terrorisme?
Sprekers o.a.: Sico van
der Meer I.s.m SIB

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

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.

JoLijN kUIPer (20), reDACTIe & meDIAProDUCTIe (mIC)
‘Ik lees de Folia eigenlijk nooit. Dit komt omdat ik al zo veel andere dingen lees, zoals Volkskrant
Magazine en modebladen als Elle of Glamour. Als ik echt iets over mijn opleiding of over de
HvA wil weten, staat dit meestal wel op DLWO. Ik vond deze week het stuk over de blogs erg
interessant. Het past goed bij mijn opleiding en ik wist niet dat meisjes hier zo veel geld mee
kunnen verdienen. Het stuk over Pieter Hilhorst vond ik ook interessant. Ik weet niet zo veel
over wethouders van Amsterdam, dus het was leuk om daarover te lezen. Wel vond ik
het jammer dat er in de introductie werd aangekondigd dat Hilhorst zou ingaan op de
problemen met studentenwoningen, maar daar werd uiteindelijk weinig over gezegd. Ik
hoopte dat er in het stuk meer oplossingen zouden staan.
Ik las vooral de grote stukken. Met name de interviews en achtergrondartikelen zijn
interessant. Wat ik minder leuk vond, was het artikel over de schermer. Ik vind het zo
standaard als er in een blaadje wordt geschreven over een student die goed is in zijn
studie en ook nog eens getalenteerd is in een sport. Ook het stuk over de nieuwe
vicevoorzitter van het CvB was wat mij betreft te saai. Er werd veel tekst gewijd
aan zijn cv. Ik vind het interessanter om te lezen over zijn visie en de meerwaarde van zijn aanwezigheid voor het CvB. Als ik zou mogen zeggen wat ik nog in de Folia mis, zijn het de tofste feestjes van de week.
Er staat nu wel een agenda in van evenementen die georganiseerd zijn
door de UvA of de HvA, maar voor studenten is het ook leuk om te lezen
over een feestje dat je die week echt niet kan missen.’ yyy Sunny de Blok

deining
‘Ze heeft gebreid, ze heeft bloed gegeven, ze heeft
in een winkeltje gestaan met tweedehands spulletjes en ze heeft thee geschonken voor zeelieden.’
Schrijver en UvA-alumnus JoLANDe WIT
HUIS over de activiteiten van prinses Juliana in
tijden van oorlog, in Het Parool.
‘Ik ben niet van de geamputeerde lichaamsdelen.
Als iemand kaal is, moet de hele kop
erop. Je moet eens opletten hoe vaak Frits Wester
in zijn voorhoofd wordt gesneden.’ Fotograaf
BoB BroNSHoFF over zijn werk in
de Volkskrant.
‘Leg de lat voor jezélf eens wat hoger, zou ik
zeggen.’ Schrijver JAmAL oUArIACHI roept
zijn vrouwelijke collega’s op de kinderen bij de
partner te dumpen en de beste roman ooit te
schrijven, in Vrij Nederland.

‘Nederland is zwaar medeplichtig aan de
plebejische diefstal die oligarchen als Janoekovitsj
sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
hebben kunnen plegen.’ eWALD eNGeLeN,
hoogleraar financiële geografie, over de rol
van Nederland als brievenbusmaatschappij,
in De Groene Amsterdammer.
‘Waarom zo’n abstracte stimulans als muziek
een vergelijkbare reactie kan opleveren als seks
en eten blijft vooralsnog een raadsel.’ Hoogleraar
muziekcognitie HeNkJAN HoNING in reactie op een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat
sommige mensen geen plezier beleven aan het
horen van muziek, in NRC Handelsblad.
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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Excellentie is
… het beste uit jezelf halen,
… een hype,
… eigenlijk gewoon goed onderwijs,
… het topje van de ijsberg,
… er alleen maar voor nerds,
… het stimuleren van toeval,
… HvA XL!
Wat betekent excellentie voor jou in leren en werken?
Laat je inspireren en doe, praat en denk mee tijdens de
Onderwijsconferentie op 10 april 2014: dé dag voor alle
HvA-medewerkers!

CREATING TOMORROW

Zowel het ochtendprogramma in Carré als de middagsessies in het Kohnstammhuis zitten weer vol uitdagende
en interessante onderdelen, zoals:
»
»
»
»
»
»

Keynote van Alexander Rinnooy Kan
MediaLab: presentatie project Klashes
Bijdragen Huib de Jong en Louise Gunning
Docent van het Jaarverkiezing
Excellente studenten on stage
Masterclasses van Maarten van Rossem,
Jeroen van Baar e.v.a.

Meld je aan voor de onderwijsconferentie
2014 HvA XL: hva.nl/onderwijsconferentie

