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VRIJ VEILIG
BESPAAR GELD
Soa-test voor veel studenten duurder

ZUID-AFRIKA
JARMO BERKHOUT REMBRANDT IN 3D
Protest tegen collegegeld Van Maagdenhuisbezetter
Gloednieuwe oude
grimmiger dan ooit
tot LSVb-voorzitter
meester uit de printer
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ADVERTENTIES

DUURZAME DENIM
De mode-industrie wordt geconfronteerd met vele

Lector Willem van Winden presenteert tijdens het Wetenschapsgala op

complexe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

22 november a.s. hoe de diverse stakeholders in de denimindustrie tijdens

De denimindustrie in het bijzonder wordt vooral bekritiseerd

dit project samenwerken aan deze complexe problematiek.

vanwege haar vervuilende en schadelijke productie.
Een ‘duurzamere’ productie van denim, met name het
verminderen van het gebruik van water, chemicaliën en

VOOR MEER INFORMATIE OVER HET PROJECT:
 hva.nl/carem/projecten/item/alliance-for-responsible-denim.html

energie, vraagt om samenwerking tussen verschillende

KAARTEN VOOR HET GALA ZIJN NOG BEPERKT BESCHIKBAAR VIA:

betrokken partijen in het productieproces.

 stadsschouwburgamsterdam.nl/voorstellingen/11777-gala-van-de-wetenschap

CREATING TOMORROW
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ACTUEEL

Duurbetaald

Zuid-Afrikaanse studenten protesteren jaarlijks tegen de almaar stijgende
collegegelden van hun onderwijsinstellingen. Dit jaar eisen demonstranten gratis hoger onderwijs. De inzet
is hoger, de strijd grimmiger dan ooit
– maar veel studenten voelen zich nu
vooral door het protest gedupeerd.
Dan maar tentamens maken in een
beveiligde bunker.

18

INTERVIE W

Jarmoïsme
Met UvA-hervormingen in het verschiet lijkt zijn Humanities Rally een
succes te zijn geweest, in elk geval
groter dan zijn geflopte studentenpartij NAT. Maar Jarmo Berkhout
zit niet stil. Als voorzitter van de
LSVb blijft hij eigenlijk gewoon
actievoeren, op hoger niveau. ‘Al kan
actievoeren alleen met een concrete
aanleiding. Maar die kun je natuurlijk uitlokken of forceren.’
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Liegen voor een soa-test
De subsidie voor gratis soa-testen is teruggeschroefd, nu wordt het consult alleen nog
voor jongeren tot twintig jaar vergoed. De diagnoses nemen juist toe. Hoe goed zorgen HvA- en UvA-studenten voor hun seksuele gezondheid? ‘Ik lieg dat ik klachten
heb, dan word je sneller geholpen, en gratis.’

32
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Ní hao, wo jiào: Kees
Er is toch geen enkele Chinees of Georgiër die Nederlands wil leren? Toch wel:
vijftienduizend studenten studeren Nederlands in het buitenlands, als tweede taal.
Sommigen met het plan om vertaler te worden, anderen gewoon om zich van de
massa te onderscheiden. ‘Mijn eerste kennismaking met de taal was via tv-kok Rudolf
van Veen.’
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Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

D

Rembrandt in de remix
De robots kunnen ons bijna alles uit handen nemen,
maar kunst blijft mensenwerk. Of toch niet? Wetenschappers slaagden er recentelijk in, een nieuw schilderij
van Rembrandt te laten schilderen met behulp van algoritmes en een 3D-printer. Oud-student Juliette Stevens
bracht in haar documentaire The Next Rembrandt deze
botsing tussen wetenschap en kunst in beeld.

En verder…
6-8 De Entree
9 Linda Duits
16 Kamervragen
23 Column – Linda van der Pol
31 Column – Hadjar Benmiloud
37 Wat doe je nu?
38-39 Prikbord UvA-HvA
44 Bij de les
45 Hora est, promoties
46 Op de tong
47 Keys to the city
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e redacteuren van Folia doen af en toe mooie ontdekkingen tijdens hun journalistieke veldwerk. Die
zijn soms zó prozaïsch dat het poëtisch wordt.
Zo weten we nu dat er op de universiteit van Nagasaki
een twintigjarige rondloopt wier favoriete Nederlandse
woord ‘doorzichtig’ is. De Japanse tweedejaars studente Nederlands Rico Higa – mooie naam trouwens –
is ook dol op het woord ‘gezellig’, vooral omdat dit niet
te vertalen is in het Japans (zie het verhaal van Carlijn
Schepers vanaf pagina 32).
‘Spruitjes’ is het favoriete woord van Bojana Matić, die
Nederlands studeert aan de universiteit van Belgrado.
Wie nu denkt dat we in de rest van de wereld nooit
meer los zullen komen van clichébeelden vol klompen, molens, spruitjes en gezelligheid: die kans is vrij
groot. En dan zijn er ook nog eens, verrassend genoeg,
studenten wereldwijd die Paul de Leeuw, The Voice of
Holland, tv-kok Rudolf van Veen, Jip en Janneke of
Meester Pompelmoes als referentiekader hebben bij
het leren van de Nederlandse taal.
Zou het oer-Hollandse ‘polderen’ ook nog deel uitmaken van het curriculum in Nagasaki of Belgrado? Ik
vermoed dat dit woord net zo moeilijk te vertalen is als
‘gezelligheid’, terwijl het waarschijnlijk net zo veel zegt
over de Hollandsche volksaard.
Op de Universiteit van Amsterdam is de komende
maanden een sterk staaltje polderen nodig om het
veelkoppige monster dat democratie heet te kunnen
temmen. Vorige week presenteerde de commissie Democratisering en Decentralisering haar lijvige rapport.
Dat leverde een kleurrijke waaier op aan voorstellen,
gezichtspunten en mogelijkheden voor een nieuwe
universiteit.
De komende tijd zal Folia voor de academische gemeenschap zoveel mogelijk op een rij zetten wat deze
keuzes kunnen betekenen. In dit nummer leggen we
bijvoorbeeld op pagina 10 en 11 uit waarom het komende referendum over de voorstellen eigenlijk geen
referendum is.
‘Gezelliger’ of ‘doorzichtiger’ wordt het er niet per se
op. Ook wij verlangen af en toe hevig naar de helderheid van Jip en Janneke of de wijsheid van Joachim, de
geleerde kater van Meester Pompelmoes. ↙
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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De Oz op de hak

‘R

UPERT MURDOCH DEAD AT 85,’ kopt de Australische
schandaalkrant The Ausrtailan. Het is nauwelijks van
echt te onderscheiden, alleen de spelfouten in de krantentitel wijzen erop dat dit een prank is. Net als het artikeltje
onder aan de voorpagina: ‘Student paper flawlessly rips off
The Australian.’ Voor de laatste editie van het jaar bedacht
Honi Soit, het universiteitsblad van de University of Sydney,
een grap. De redactie besloot het nationale dagblad na
te maken, inclusief de boude koppen en stellingen van het
origineel. Een kop waarin ze het wereldbeeld van Australian-columnist Chris Kenny op de hak nemen bijvoorbeeld: ‘I
AM AUSTRALIA: THE ABC DOESN’T NEED DIVERSITY, THEY
NEED MORE STORIES THAT MATTER TO ME, CHRIS KENNY.’
Nadat ze toestemming hadden gekregen van de studentenraad schreven de redacteuren in minder dan een week
zestien krantenpagina’s op broadsheetformaat vol. Toen
het blad in de bakken op de campus lag, ontkenden de
journalisten dat zij erachter zaten. ‘We hebben The Australian altijd bewonderd om zijn evenwichtige berichtgeving
en verhelderende commentaar,’ zeiden de redacteuren
in een verklaring. Tegenover online magazine Junkee liet
een redacteur echter weten dat ze al lang met het idee
rondliepen en het een terechte actie was, omdat The Australian altijd negatief over minderheidsgemeenschappen
schrijft. ‘Als de Oz niet tegen grappen of terechte kritiek
kan, dan moeten ze misschien nog eens goed kijken naar
hun dogmatische benadering van “het vrije woord”.’
Nicholas Gray, de directeur van The Australian, kon er wel
om lachen: ‘De verhaalkeuze kan beter, maar opmaak en
ontwerp krijgen een tien,’ schreef hij op Twitter. ↙
tekst Willem van Ewijk
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internationale
studenten schreven zich in 2016 in
voor een bachelor aan de UvA, 95
procent meer dan in 2015. Volgens
de UvA kan dat vooral worden
toegeschreven aan een groter
aanbod van Engelstalige opleidingen.

7

procent van het onderwijsbudget hing af van de
prestatieafspraken die de HvA en de UvA in 2012 met
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
maakten over studierendement en onderwijskwaliteit.
De UvA en de HvA kregen deze week positieve adviezen en
hoeven niet te vrezen voor een financiële korting.

2.000

vrouwen in
Amsterdam hebben jaarlijks last van stressklachten
tijdens de zwangerschap. HvA-studente Rianne Braal
deed onderzoek naar hun grootste stressfactoren, wat
haar een finaleplaats voor de HvA
Research Awards opleverde. De
verandering die het moederschap
bracht, bekkenpijn en angst voor
de gesteldheid van het kind bleken
veel voorkomende oorzaken.

0,0

procent rente moeten
studenten betalen als zij vanaf 2017 beginnen met het
aflossen van hun studieschuld. Het is voor het eerst dat
een studielening gratis is. De afgelopen jaren stond de
rente op 0,01 procent. In 2002 was dat nog 4,3 procent.

tekst Lennart Bolwijn
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De Week

Lekker tellen
E

nige tijd geleden begon @LezeresDesVaderlands, een anoniem
Twitteraccount dat meer aandacht
wil voor vrouwelijke auteurs, met de
hashtag #lekkertellen. Iedere week
bericht het account hoe veel mannelijke en vrouwelijke auteurs er in de
weekendkranten staan.
Of het aan het diversiteitsrapport
ligt of niet, ook de UvA en de HvA lijken in de ban van het lekkertellenvirus.
Dat merkte het College van Bestuur (3
mannen, 2 vrouwen) ook toen zij voor
het wekelijkse CvB-uurtje de bètacampus aandeed. De voorzitter van de
facultaire studentenraad (7 mannen,
5 vrouwen) Esther de Boer stelde namelijk twee weken na het rapport van
de commissie Diversiteit (2 mannen, 3
vrouwen) een pijnlijke vraag: ‘Realiseert u zich dat we 6 mannelijke decanen hebben?’ En daarbij had De Boer
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zich nog voorzichtig uitgedrukt, want
de interim-decaan van haar faculteit
is ook een man, wat de tussenstand
op 7-0 zet.
Maar het is niet enkel de
man-vrouwverhouding die turvers
bezighoudt. Nu er eindelijk een
beslissing is genomen over hoe
het verder moet met UvA en HvA
worden ook volop universiteits-hogeschooltellingen georganiseerd. Daar
ontkomt ook de Folia-redactie (8
mannen, 7 vrouwen) niet aan. Als u
dit nummer van cover tot achterpagina leest, zult u zien dat er precies
8 HvA-studenten en -docenten aan
het woord komen tegenover exact 9
UvA’ers. Als u echter naar de covers
van dit jaar kijkt ziet u dat deze precies gelijk verdeeld zijn: de instellingsneutrale cover van deze week houdt
de stand nog een weekje op 4-4.

Tot op heden had zelfs een basisschoolleerling de telling kunnen
bijhouden, maar door het advies
over het allocatiemodel (de manier
waarop de UvA het geld over de
faculteiten verdeelt) dat deze week
werd gepresenteerd, werden zelfs
rekenmeesters met een zakjapanner
horendol. ‘Beleids- en capaciteitsbudgetten’, ‘onderwijsallocatie’, ‘integrale kostenmodellen’; de termen
vlogen je om de oren – en dit kwam
alleen nog maar uit de inhoudsopgave. In de samenvatting durfde de
werkgroep (4 mannen, 0 vrouwen)
zelfs te spreken over een ‘eenvoudige
en inzichtelijke methodiek’. Hoezeer
het tegenovergestelde ook wordt beweerd: achter simpele cijfertjes gaat
vaak een complex verhaal schuil. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra
Action painting
in 10, nee,
genetisch met rust gelaten
is moeder aarde een wilde hoer
die niemand wilde
daarboven is deee-niet toereikend!
(tongen zijn trieste verliezers)
(tekens zijn onwetend eenzaam)
de rode lamp flikkert
en ik knipper, nog minder
klaarheid, einde oefening
uit de grond van mijn hart
had nooit niks goeds gekomen
de schuine wereld staat recht
voor mij, alsof ik zoiets begrijpen zou
onthaal de buitenstaander
achteraf zal ik nooit zien of

Navraag
Lisa Bol
Vier HvA- en zeven UvA-studenten bezochten
vorige week de Frankfurter Buchmesse, waar
ze samen met Duitse studenten een studieprogramma volgden. Een van de opdrachten: ga
naar een besloten borrel. HvA’er Lisa Bol (22)
vertelt wat ze verder nog allemaal hebben gedaan op de grootste boekenbeurs ter wereld.
Waarom dit tripje?
‘Studenten van de HvA-minor International Trade
Publishing werden uitgenodigd om op eigen kosten mee
te gaan. Het was niet verplicht maar ik ben graag op de
hoogte van wat er speelt in de boekenindustrie. Bovendien is het dé manier om uitgevers, agenten en andere
vakmensen te ontmoeten.’

Wat hebben jullie er gedaan?
‘We volgen een internationaal studieprogramma van het
Nederlands Letterenfonds. We moesten bijvoorbeeld
trends spotten en covers van vertaalde boeken vergelijken
met het origineel.’

En, wat bleek?
‘Dat je het omslag en de titel niet zomaar kunt overnemen
maar altijd rekening moet houden met je doelgroep
en eventuele culturele verschillen. Neem de Vlaamse
schrijver Dimitri Verhulst. Hij is in Nederland al jaren
een begrip, maar in Duitsland kent men hem nauwelijks.
Zijn roman Kaddisj voor een kut, over kinderen die niet
gewenst zijn, is daar vertaald als Die Unerwünschten (de
ongewensten), direct gericht op de inhoud. In Nederland
weten lezers wat ze van Verhulst kunnen verwachten en is
een gewaagde titel geen probleem, maar in Duitsland zou
het voor onbegrip kunnen zorgen.

Hoe zat dat nou met die verplichte borrel?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Lachend: ‘Nou, verplicht… Er werd niet gecontroleerd
of we er wel heen gingen, hoor. We kregen een lijstje met
feestjes en netwerkborrels voor genodigden die aan het
eind van de dag plaatsvonden om mensen te ontmoeten
en visitekaartjes te scoren. Zo werkt dat in het boekenvak:
hard werken en daarna veel drinken.’ ↙
tekst Steffi Weber
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OP Z’N DUITS

Betere redenen

V

orige week stonden kranten vol met vulva’s. Met
het woord dan hè, uiteraard
niet met plaatjes. Een vulva op
de voorpagina, dat gaat te ver.
Fijner is een foto van een vrouw
die met een Sherlock Holmes-loep haar onderbroekje
inspecteert, of van een vrouw
die een hartje ter hoogte van
haar kruis houdt. Die preutsheid was tamelijk ironisch, want
de boodschap was nu juist dat
kijken naar kutjes
goed voor je is.
Psycholoog Ellen
Laan voerde een
experiment uit onder 43 vrouwelijke
bachelorstudenten.
Veertien keken
naar neutrale plaatjes (broodroosters, gebouwen, dieren), 29 zagen een powerpoint met
professionele foto’s van vulva’s. De studenten
moesten een veelheid aan vragen over zichzelf
en hun geslachtsdeel invullen.
De resultaten: zestig procent was dik tevreden
over hun vagien. Dat is natuurlijk niet interessant. Het experiment liet zien dat de studenten
die naar vulva’s hadden gekeken daarna nog
tevredener waren met hun poes. Hoera! Voor de
pers is dat deel over ‘nog meer’ uiteraard niet van
belang. De kop hoort te zijn: vergelijken maakt
vrouwen blij met vulva. En aldus geschiedde.
Het is common sense dat vrouwen labiel zijn
over hun labia dankzij perfecte pornokutjes.
Die aanname wordt echter nooit getest. Er zijn
geen effectstudies waaruit blijkt dat porno
vrouwen onzekerder maakt over hun intieme
plekjes. Bovendien bestaat er geen inhoudsanalytisch onderzoek dat aantoont dat pornokutjes daadwerkelijk gemodificeerde kutjes zijn.
Laan zelf verwijst naar artikelen die gaan over
verbeelding in mainstream Amerikaanse media –

om kutjes te kijken

maar daarin zie je nooit voorbij
de venusheuvel.
Het is dus de schuld van
porno dat vrouwen onzeker zijn
over hun voorbips, ook al zijn ze
dat niet en ook al bestaat dat
effect niet. Daardoor is er sprake
van een massale toename van
schaamlipcorrecties, ook al is daar
geen bewijs voor.
Dat idee van een stijging is de
schuld van Sunny Bergman. In haar
documentaire Beperkt Houdbaar uit
2007 zien we een
zestienjarig meisje
dat zo’n operatie zal
ondergaan. Dankzij de
documentaire lijkt het
alsof dit een normale
praktijk is, ook al komt
er maar één (Amerikaans!) meisje aan het woord. In werkelijkheid
waren toen – net als nu – schaamlipcorrecties
zeer zeldzaam.
De media hebben daar, net als Laan, geen
boodschap aan. Het bontste maakte RTL Boulevard het. ‘Plastische chirurgie rondom vagina
vijftig procent gestegen,’ was de headline. Het
blijkt te gaan om een gevoelsmatige toename
ten opzichte van vorig jaar in één kliniek, een
bedrijf dat de laatste jaren groeit. Hmmm. RTL
meldt ook dat vorig jaar 95.000 vrouwen een
labiacorrectie hebben ondergaan. Dat is toch
heel veel? Ja, maar daarin zitten ook medische
ingrepen. Het gaat bovendien om 95.000 vrouwen wereldwijd en het aantal stijgt niet, maar
daalt: in 2014 waren het er 99.432.
We zien te weinig vulva’s. Dat komt omdat
we in een preutse cultuur leven en omdat we
een spiegel nodig hebben om die van onszelf te
bestuderen. Dat is jammer, want het is hartstikke goed en leuk en geil om naar vulva’s te kijken.
Die boodschap mag je ook overbrengen zonder
al die leugens. Oh, maar wel graag met foto’s. ↙

Een vulva op de voorpagina,
dat gaat te ver
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Actueel nieuw bestuursmodel

‘Noem het geen
referendum’
Het werd met enthousiasme gepresenteerd en verwelkomd: een referendum
over het bestuur van de UvA, naar de wens van de Maagdenhuisbezetters.
Maar krap een week na de aankondiging willen betrokkenen het liever geen
referendum meer noemen.
tekst Willem van Ewijk
foto Daniël Rommens

O

ver een paar weken mogen
studenten en medewerkers
aan de UvA stemmen over
een nieuw bestuursmodel. Lisa Westerveld, voorzitter van de commissie
Democratisering en Decentralisering,
noemde het een referendum; Studentenvakbond Asva sprak van een
historische kans voor democratisering en begon meteen een campagne voor het ‘groene model’: academisch zelfbestuur. Maar sindsdien
klonken er stemmen dat van een
echt referendum geen sprake is: de
keuzes zijn niet duidelijk onderscheiden en de uitslag is niet bindend.
Westerveld zegt zich te herkennen
in de commentaren die Folia haar
voorlegt. ‘Wij hebben onze twijfels
voorgelegd aan de pre-commissie (De
groep actievoerders die de onderzoeksopdracht heeft gegeven, red.)
en aan het College van Bestuur,’ zegt
Westerveld. ‘Maar we moesten de opdracht uitvoeren, het was stevig uiton-
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derhandeld.’ Dit wordt bevestigd door
Amade M’charek, de eerste voorzitter
van de pre-commissie: ‘Die wens kwam
van de ondernemingsraad.’

Keuzes
Afgelopen donderdag zei zelfs
bestuursvoorzitter Geert ten Dam
dat ze de stemming liever geen
‘referendum’ wil noemen. Tijdens
het vragenuurtje van het College
van Bestuur zei ze: ‘We moeten af
van dat woord, het heeft zoveel
negatieve associaties.’ Noem het een
raadpleging, zei Ten Dam. Hoogleraar politicologie Wouter van der
Brug laat desgevraagd weten dat dit
eerder een ‘enquête’ is. ‘Bij een echt
referendum leg je een heldere keuze
voor: we gaan dit doen of dat. Dan
volgt er een duidelijke uitslag, die het
bestuur ook kan uitvoeren.’ En die
keuze en uitvoering, daar schort het
nu net aan. ‘Uiteindelijk zullen veel
mensen teleurgesteld zijn.’

Neem het groene model, waarbij
de docenten en studenten zichzelf
besturen. Dat kan niet zomaar
worden ingevoerd. ‘Er zullen wetten
moeten worden aangepast,’ zegt
Van der Brug. Ook Westerveld ziet dit
probleem: ‘We moeten dealen met
de Wet op het hoger onderwijs.’ Het
is dus maar de vraag of het bestuur
iets met de uitslag kan.
Dat is meteen de belangrijkste
kwestie: daar zijn geen afspraken
over gemaakt. ‘In het mandaat staat
dat het advies geïmplementeerd
moet worden door het bestuur,’
zegt Westerveld. ‘Dat is lastig, want
de opdracht was ook om meerdere
adviezen voor te leggen aan de gemeenschap. Hoeveel stemmen moet
een model krijgen om dat model aan
te wijzen als het te volgen advies?’
Zelfs al komt er één duidelijk
voorkeursmodel uit de bus, dan nog
zullen er veel vragen zijn over de
uitvoering. ‘De consequenties van de

28-10-16 17:40
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Geert ten Dam bij de presentatie van het rapport van de commissie D&D

kop
modellen zijn in het rapport niet duidelijk uitgewerkt,’ zegt Van der Brug.
Hij wijst op de dilemma’s: ‘Als je voor
decentralisatie kiest en vakgroepen
hun eigen budget gaan beheren,
dan kan het goed dat de vakgroep
Duits verdwijnt. En het protest was
juist begonnen omdat de kleine
talenstudies zouden verdwijnen.
Zullen grote vakgroepen de kleinere
vakgroepen subsidiëren?’

Adequaat
De commissie Democratisering en
Decentralisering werd vorig jaar ingesteld nadat de UvA maanden in de
greep was van studentenprotesten.
Er moest meer democratie komen,
vonden docenten en studenten.
Alle kritiek op het ‘etiket’ ten spijt,
de commissie en het College van
Bestuur vonden een referendum een
adequate manier om de academische gemeenschap bij de besluitvorming over het rapport te betrekken,
zo staat in het rapport te lezen.
Van der Brug is het daar niet mee
eens. ‘Bij een referendum loop je het

Folia 08_1644_01.indd 11

risico dat alleen een selecte groep
met een sterke mening gaat stemmen. Het protest kwam grotendeels
van studenten en medewerkers van
de faculteit der Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen en
het is maar de vraag hoe breed
gedragen de onvrede was. Als je echt
een representatief beeld wilt krijgen,
kun je beter een enquête onder een
aselecte steekproef organiseren dan
een referendum.’
Om die reden heeft ook Westerveld nagedacht over loting. ‘We
overwogen om bij iedere faculteit
steekproefsgewijs een paar mensen te selecteren. Maar we hadden
nu eenmaal de opdracht van de
pre-commissie om iedereen de gelegenheid te geven zich uit te spreken.’
Het moet een keuze zijn die echt
leeft onder de academische gemeenschap, gaat Van der Brug verder, met
duidelijke voor- en tegenstanders. De
Asva en actievoerders voeren dan wel
campagne voor het groene model,
‘maar wie gaat zich verder nou hard
maken voor bijvoorbeeld het gele of

het oranje model? Ik weet het niet.
Als niet veel mensen campagne gaan
voeren, hoe kun je dan beargumenteren wat je gaat kiezen?’

strea
‘Voo
‘Hoe
‘Wie

Associatie
In het slechtste geval zal het wantrouwen in het bestuur alleen maar
toenemen. ‘Dat zag je ook na het
Oekraïnereferendum en het referendum over het Verdrag van Lissabon,’
zegt Van der Brug. Het zal een van
die associaties zijn die Geert ten
Dam zo vervelend vindt.
De medezeggenschap en het College van Bestuur zullen er een zware
dobber aan hebben de uitslag van
de stemming op te volgen. Omdat
het aan studenten en medewerkers
als referendum is verkocht, zullen de
verwachtingen hoog zijn. Er lijkt bij
Westerveld dan ook enige opluchting
te bespeuren dat haar taak erop
zit: ‘Het lijkt me verstandig als het
College van Bestuur er echt iets mee
gaat doen. De medezeggenschap
moet zich daar hard voor maken. Wij
hebben de bal daar neergelegd.’ ↙

intro

teks
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Actueel Studentenprotesten
Laatste dagen Maagdenhuis
in Zuid-Afrika
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Vechten tot
op de Rand
tekst Niels Posthumus
foto’s Reuters, Mike Hutchings

Studenten in Zuid-Afrika gaan, net als vorig jaar, alweer wekenlang de straat op tegen
de hoge collegegelden: #FeesMustFall. Ze eisen nu zelfs geheel gratis universitair
onderwijs voor iedereen. Maar de steun voor hun grimmige acties neemt af, nu het
hele universitaire systeem wankelt.

V

ierdejaars geneeskunde Radhika Patel (23) steunde
vorig jaar de #FeesMustFall-protesten in Zuid-Afrika.
Ze liep mee in een protestmars om te eisen dat het
collegegeld dat jaar niet omhoog zou gaan. Maar bij de nieuwe
golf van de protesten dit jaar haakte ze af. ‘Ik heb het gevoel
dat het protest is gekaapt en gepolitiseerd,’ legt ze uit. ‘De
demonstraties zijn nu een stuk gewelddadiger. En wie niet wil
demonstreren, wordt geïntimideerd.’
Patel, die studeert aan de Witwatersrand Universiteit
van Johannesburg, wilde vorig jaar een rem afdwingen op
de verhogingen van het collegegeld. Sinds 2008 stegen de
kosten voor universitair onderwijs namelijk met maar liefst 80
procent. Maar ze gelooft niet dat de universiteit voor iedereen
in Zuid-Afrika gratis moeten worden. En niets minder dan
dat is de inzet van de protestbeweging dit jaar. ‘Natuurlijk is
het op zich nobel om voor gratis onderwijs te strijden,’ zegt ze.

Folia 08_1644_01.indd 13

‘Maar als dat werkelijkheid wordt, neemt de kwaliteit van de
universiteiten drastisch af.’

Jacob Zuma
Dat is ook waarvoor de gerespecteerde Zuid-Afrikaanse professor Jonathan Jansen eind augustus waarschuwde, een paar
dagen voordat hij afzwaaide als hoofd van de Zuid-Afrikaanse
Universiteit van de Vrijstaat. ‘Als we op de huidige voet doorgaan, zien onze tien beste universiteiten er over vijftien jaar uit
als de tien slechtste nu,’ zei hij. Want niemand in Zuid-Afrika
lijkt volgens hem nog voor universitair onderwijs te willen
betalen: de overheid noch de studenten.
Toch kunnen de hernieuwde protesten in Zuid-Afrika nauwelijks verbazen. Met hun #FeesMustFall bereikten studenten
vorig jaar een groot succes: de Zuid-Afrikaanse president Jacob
Zuma schroefde de voorgenomen verhoging van het college-
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geld voor 2016 terug. Rond dezelfde periode
dit jaar – in september worden de collegegelden van het volgende studiejaar bekendgemaakt – kondigde zijn regering echter aan
dat universiteiten voor 2017 toch weer een
collegegeldverhoging van maximaal 8 procent
mogen doorvoeren. Dat schoot de studenten
in het verkeerde keelgat.
De protesten werden snel grimmiger dan
die van een jaar geleden. Bussen en gebouwen
rond universiteiten vlogen in brand. De politie greep ongenadig hard in. Er vielen vele
gewonden. De politie pakte zo’n zeshonderd
studentenactivisten op. Universiteiten leken
in september en oktober wel belegerd, zoveel oproerpolitie
was er op de been. Net als vorig jaar sloten veel universiteiten
uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk hun deuren. De schade
als gevolg van vernielingen tijdens de protesten bedroeg eind
september al 40 miljoen euro.
De steun voor de protesten in de Zuid-Afrikaanse samenleving lijkt daardoor dit jaar minder breed. Voor het bikkelharde politieoptreden bestaat evenmin veel respect. Toch zijn
zelfs veel studenten, zoals Patel, niet meer enthousiast over
de protestacties. Ze zijn bang dat de demonstraties leiden tot
een opschorting van dit studiejaar, dat loopt van januari tot
december, waardoor zij hun eindtentamens missen en het hele
studiejaar opnieuw zullen moeten doen.

Arme studenten
‘Mijn vader kan het gelukkig betalen als ik door de protesten
een jaar vertraging oploop,’ zegt Patel. ‘Maar mijn collegegeld
van 75.000 rand per jaar
(5.000 euro) is voor veel
Zuid-Afrikanen hoog. Ik
heb echt best sympathie
voor de protestbeweging,
maar ik denk daarom niet
dat de demonstraties het
waard zijn om het verlies
van een heel academisch jaar te riskeren. Arme studenten
zullen de grootste problemen ondervinden. Zij zullen het zich
niet kunnen veroorloven om een jaar langer door te studeren.
Hun toekomst gaat dan dus wellicht verloren.’
De Witwatersrand Universiteit hield eind september een
peiling onder haar studenten. Via sms kregen zij de vraag of ze
wilden dat de universiteit na een tijdelijke sluiting weer open
zou gaan. Dat probeerden de #FeesMustFall-demonstranten te
voorkomen. Ruim 21.000 studenten reageerden. Van hen gaf 77
procent aan zijn studie weer te willen oppakken, een opmerkelijk groot deel. Maar de meesten van hen houden zich op de
campus liever stil. ‘Er heerst een agressieve sfeer,’ legt Patel uit.
‘Als je tegen de protesten bent, noemen ze je al snel een racist

of rijkeluiskindje. Zelfs Twitter is een zeer
politiek correcte omgeving geworden.’
Politiek correct betekent: vóór gratis
onderwijs. Al lijkt dit bijna uitsluitend in
theorie haalbaar, vreest Christie Viljoen. Hij
is als econoom verbonden aan consultancybedrijf KPMG en bracht in oktober het rapport
The Economics of #FeesMustFall uit. ‘Uiteraard
is gratis onderwijs in principe te bewerkstelligen,’ legt hij uit. ‘Want je kunt er een cijfer
aan hangen: 25 miljard rand per jaar.’ Maar
dat wil nog niet direct zeggen dat het ook
Radhika Patel
realistisch is. Zeker niet op de korte termijn.
Die 25 miljard rand (omgerekend 1,6
miljard euro) is het totaal aan collegegeld dat studenten
betalen voor hun opleidingen aan de tientallen universiteiten
in Zuid-Afrika. ‘Dat geld moeten universiteiten dan dus gaan
halen uit extra private inkomsten – denk aan onderzoek in opdracht van het bedrijfsleven – of de overheid moet bijbetalen,’
stelt Viljoen. ‘Dat zijn de enige twee alternatieve inkomstenbronnen van een onderwijsinstelling.’

Gratis onderwijs
Problemen ontstaan vooral als hoger onderwijs in één klap
gratis gemaakt moet worden, denkt hij. Die 1,6 miljard euro
extra heeft de Zuid-Afrikaanse overheid nu eenmaal niet. De
economie van het land groeit nauwelijks, het begrotingstekort
is al hoog. De regering zou er daarom volgens Viljoen goed aan
doen een meerjarenplan op te stellen, waarbij zij zeker twintig
jaar vooruitblikt. ‘Het probleem is alleen dat studenten daar
niet op zullen willen wachten,’ beseft hij. ‘Want over twintig
jaar zijn zij zelf geen student
meer. Ze hebben tegen die
tijd persoonlijk niets meer
aan gratis onderwijs.’
Daar kan hij wel eens
gelijk in hebben. De
studentenraad van de
Witwatersrand Universiteit presenteerde in oktober bijvoorbeeld haar plan dat gratis
onderwijs mogelijk moet maken. Ze stelde voor om onder meer
de nationale bedrijfsbelasting met 2 procent te verhogen en de
inkomensbelasting met 1,5 procent. Per direct, zodat universitair onderwijs al volgend jaar gratis zou kunnen zijn. Aan de
grote macro-economische gevolgen wijdde het rapport weinig
woorden. Kwestie van politieke wil, vatten de studenten het
laconiek samen. Kwestie van prioriteiten stellen.
Want ook studenten snappen uiteindelijk wel dat echt
‘gratis onderwijs’ natuurlijk niet bestaat. Iemand moet betalen,
indien niet de student dan toch de belastingbetaler. Student
Radhika Patel vindt dat laatste krom. ‘Is het eerlijk om alle
belastingbetalers extra geld te laten afdragen ten faveure van

‘Arme studenten zullen
de grootste problemen
ondervinden’
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slechts een klein groepje van de bevolking – de universiteitsstudenten – terwijl de overheid dat geld ook zou kunnen besteden aan gezondheidszorg of andere universele basisbehoeften?’
Professor Jansen stelde daarom eerder dit jaar voor
universitair onderwijs
slechts gratis te maken voor
jongeren uit arme gezinnen.
Hij benadrukte daarmee
tegelijkertijd dus wel dat
studenten afkomstig uit de
middenklasse en elite de volle mep moeten blijven betalen.
Alleen zo kan Zuid-Afrika de kwaliteit van zijn universiteitsonderwijs waarborgen, verzekerde hij.

15

al tentamens op een zwaar beveiligde legerbasis. Sommige
docenten organiseren thuis colleges. Of zij zetten hun lessen
op YouTube. Allemaal noodgrepen.
Zo ver is het nog niet op de Witwatersrand Universiteit.
Maar gerust is Patel er zeker
niet op. ‘De universiteiten
zijn in grote problemen,’
zegt ze. ‘Zuid-Afrika kent
een protestcultuur. Zelfs als
studenten nu krijgen wat ze
willen, gaan ze volgend jaar weer de straat op om andere dingen
te eisen.’ Zelf denkt ze dat een uitbreiding van de financiële ondersteuning voor arme studenten een deel van de oplossing kan
vormen. Net als meer aandacht voor andere opleidingsmethodes, zoals online studies, voor wie het zich niet kan veroorloven
fysiek naar de universiteit te gaan.
Maar ook zij weet: gratis kan hoger onderwijs in een relatief
arm land als Zuid-Afrika gewoon niet worden. ‘Haal je de collegegelden weg, dan storten de universiteiten kwalitatief in. In
dat geval zullen op grote schaal nieuwe private instituten in het
gat springen. En daar zullen écht alleen de rijken kunnen gaan
studeren. De armen moeten het vervolgens doen met uitgeklede en zwakke publieke universiteiten.’
Dat is precies het tegenovergestelde van wat de demonstrerende studenten met hun acties willen bereiken. ↙

‘Het protest is gekaapt
en gepolitiseerd’

Legerbasis
Essentieel is volgens Viljoen in ieder geval dat er een structurele oplossing komt. Anders zullen de protesten zich elk
jaar rond oktober blijven herhalen, met alle kosten van dien.
En ieder jaar het risico dat universiteiten zodanig lang dicht
moeten dat een academisch jaar verloren gaat.
De Universiteit van de Westkaap balanceerde dit jaar al op
het randje van deze afgrond. De onderwijsinstelling kondigde
half oktober aan voor de rest van het jaar gesloten te blijven.
Wel biedt zij haar studenten nog de kans om examen te doen,
maar dus zonder colleges. Een andere universiteit organiseerde
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‘Dat bed heb ik
zelf gemaakt’
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MARTHE WOUTERS (21)
VERPLEEGKUNDE, HvA
Kamer 85 m2, gehuurd in de
Tobias M. C. Asserstraat (Geuzenveld)
Woont hier sinds januari 2016
Betaalt 520 euro per persoon
Voordeel ‘We hebben een balkon en een
fietsenberging, altijd fijn in Amsterdam.’
Nadeel ‘Vrienden vinden het vaak te ver
om langs te komen.’

‘H

et heeft nog best lang geduurd voor
het hier niet meer naar oma’s rook. Wel
leuk: de oude vrouw die hier voor ons heeft
gewoond heeft de badkamer nog helemaal
in 1950-stijl achtergelaten, inclusief suffe
tegeltjes. Het was erg moeilijk om samen met
mijn zus een kamer te zoeken, maar gelukkig
konden we hier in de vrije sector terecht. Het
is best gezellig om in een woonwijk te wonen.
Andere studenten zijn hier niet in de buurt,
maar ik heb wel leuke buren bij wie ik altijd
suiker kan lenen. En het is héél ruim. We hebben twee verdiepingen waar we allebei een
eigen kamer hebben. Eén nadeel: het is wel
een beetje buiten de stad. Naar het centrum
is het maar 25 minuten met de fiets, dat is
nog wel te doen. Maar vrienden komen niet
zo snel langs. Ik spreek bijna altijd bij anderen
thuis af of in een café in de stad.
Dat bed heb ik zelf gemaakt van
Ikea-kasten. Cool hè? Maar ik moet bekennen dat ik daar maar een deel van mijn
schoenen in kwijt kan. Zo praktisch als mijn
bed is, zo onhandig is die gekleurde stoel.
Het is een kunstwerk van Gerrit Rietveld en
je kunt er eigenlijk niet echt in zitten. Dat
skelet had ik al voor ik hier ging wonen. Ik
wilde eigenlijk geneeskunde studeren, maar
dat is niet gelukt. Toen ik voor de vijfde keer
was uitgeloot ben ik verpleegkunde gaan
studeren. Gelukkig vind ik het contact met
patiënten heel leuk. Studeren doe ik hier weinig. Het kan heel warm worden als de zon
erop staat, dus ik studeer liever in de Coffee
Company, waar ik ook barista ben.
O, mijn zus en ik hebben samen een kat!
Dat maakte het extra moeilijk om een kamer
te zoeken. Hoe hij heet? Haha! Poes.’ ↙
tekst Lennart Bolwijn foto Martijn Gijsbertsen
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‘Onze
generatie
is op veel
vlakken
de lul’
tekst Steffi Weber
foto's Martijn Gijsbertsen

Als Humanities Rally-voorman was Jarmo Berkhout een van de boegbeelden van
de Maagdenhuisbezetting. Sinds drie maanden zet hij de strijd voor toegankelijk
en democratisch onderwijs vooral achter de schermen voort als voorzitter van de
Landelijke studentenvakbond LSVb. ‘Ik doe dit niet voor mijn carrière.’
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Jarmo Berkhout STAAT AAN HET ROER
VAN DE LSVb. ‘HET IS VEEL POLDEREN EN OVERLEGGEN’
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E

en uur voor dit interview zou
plaatsvinden belt Jarmo Berkhout om te vragen of het wat
later kan. De NOS wil de UvA-student en voorzitter van de Landelijke
Studentenvakbond LSVb interviewen
voor het journaal. ‘Over flexstuderen,’ lacht Berkhout. ‘Best grappig.’
De ministerraad heeft net ingestemd met het voorstel van minister
Bussemaker van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap om studenten te laten betalen per studiepunt. Het plan
is bedacht door de LSVb, maar vóór
Berkhouts tijd. Zelf was hij enkele
maanden geleden nog fel tegenstaander van het ‘supermarktmodel’,
zoals hij het destijds noemde. ‘Studenten met extra verantwoordelijkheden hoeven straks alleen maar te
betalen voor de vakken
die ze echt volgen, het
wordt dus eerlijker,’ zegt
hij nu voor de camera
van de NOS.
Hij meent het,
verzekert hij even later
met een kop thee in een
Amsterdams studentencafé. Máár, voegt hij
eraan toe: ‘Dan moeten
we wel erkennen dat het collegegeld
gewoon te hoog is, anders had dit
helemaal niet gehoeven. Ik vind nog
steeds dat we eigenlijk helemaal
geen collegegeld zouden moeten betalen.’
Berkhout mag dan als LSVb-voorzitter een gematigder toon aanslaan
dan voorheen, zijn idealen blijft hij
ook in zijn nieuwe functie trouw. Als
medeoprichter van de studentenactiegroep Humanities Rally, die zich
hard opstelde tegen de bezuinigingen
bij de Faculteit der Geesteswetenschappen, was hij van begin af aan
nauw betrokken bij de protesten aan
de UvA, die uitmondden in de bezetting van het Maagdenhuis. Met grote
gevolgen, zoals het aftreden van

bestuursvoorzitter Louise Gunning.
De student wijsbegeerte, die afgelopen jaar nog met een megafoon
door de Spuistraat liep, staat nu aan
het roer van de LSVb, een lobbyorganisatie die behoorlijk goed ingebed is
in het politieke systeem. ‘Het is veel
polderen en overleggen. In Kamervragen horen we soms letterlijk onze
formuleringen terug. Het was zeker
even wennen,’ zegt hij. De eerste drie
maanden waren dan ook erg druk en
intens voor Berkhout. ‘Deze functie
is anders dan alles wat ik eerder heb
gedaan, maar het is wel mooi werk.’

Wat vind je er mooi aan?
‘Wij werken als landelijke vertegenwoordiger van lokale studentenvakbonden en zijn ruim dertig jaar

partner namens de studenten bij het
ministerie en bij Kamerleden, maar
daar schuilt wel een risico in.’

Namelijk?
‘Hoe dichter je op de macht zit, hoe
moeilijker het wordt om je principes
niet uit het oog te verliezen. Als je
mag meedenken over een geheel
nieuwe vorm van bekostiging van
het onderwijs, om maar wat te
noemen, dan kun je jezelf makkelijk
belangrijk gaan voelen omdat je er
in zo’n vroeg stadium bij betrokken
bent. Terwijl het juist je taak is om
afstand te bewaren en je kritisch op
te stellen.
Een ander probleem is dat je zelf
minder transparant wordt. De LSVb
staat als lobbyorganisatie op het
afvinklijstje van beleidsmakers. Dus voordat een
minister een voorstel
lanceert, probeert
hij ons achter zich te
krijgen. We zijn voor een
groot deel bezig in een
vroeg stadium plannen tegen te houden
waarvan we verwachten
dat ze nadelig uitpakken
voor studenten. Als het goed is, hoor
je vervolgens nooit meer iets over
die plannen. Dat is natuurlijk goed,
alleen ziet dan ook niemand wat we
doen. Er gebeurt een hoop achter
de schermen. En omdat dat op een
vrij abstracte manier gebeurt, is het
moeilijker aan je achterban, aan
de studenten, uit te leggen wat je
precies aan het doen bent.’

‘Betrokkenheid?
Die had ik als tiener al’
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geleden opgericht om landelijk actie
te kunnen voeren voor studenten.
De visie van de LSVb gaat uit van de
idee dat onderwijs toegankelijk moet
zijn en dat je daarmee gelijke kansen
kunt bieden aan iedereen. Daarin
zie je sterk de idealen terug van de
studentenbeweging uit de jaren ‘80.’

Het was bedoeld als actieplatform,
maar inmiddels is het toch meer
een lobbyorganisatie.
‘Klopt, de organisatie is behoorlijk
veranderd. Dat komt doordat de
LSVb heeft bereikt wat hij wilde
bereiken, namelijk dat studenten
meer betrokken worden bij besluitvorming in het hoger onderwijs. Dat
is gebeurd, de LSVb is de gespreks-

Waarom ben je LSVb-voorzitter
geworden?
‘Na de studentenprotesten zag ik het
als mogelijkheid om het onderste uit
de kan te halen. Ik wilde gewoon alles
doen om te voorkomen dat de veranderingen die we in gang hebben
gezet weer zouden versloffen.’
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Het is dus eigenlijk actievoeren
next level?
‘Ja. Het is niet dat ik dit voor mijn
carrière doe.’

Niet? Het is wel een mooi opstapje. Je kent straks iedereen in Den
Haag en je hebt politieke ambities.
‘Die heb ik absoluut niet.’

Wel gehad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was je lijsttrekker van de jongerenpartij Nieuwe Amsterdamse Toekomst.
‘Gehád, ja. En NAT was ook anders,
dat was lokaal en veel onschuldiger dan de landelijke politiek. Op
gemeenteniveau kun je je bovendien
inzetten voor heel concrete dingen,
dat sprak me aan. Ik wilde dingen veranderen.’

Waar komt die betrokkenheid vandaan?

Hoe?
‘Dat kan ik nu niet zeggen. Er zijn
manieren voor en ik kan me voorstellen dat we dat gaan doen. Maar
het is moeilijk te voorspellen, zeker
omdat het een verkiezingsjaar is en
er veel dingen gaan gebeuren. In
maart zijn de verkiezingen, daarna
wordt er een nieuwe Kamer geïnstalleerd. In de formatieperiode kan van
alles gebeuren. Dan kunnen nieuwe
maatregelen worden genomen en
maatregelen worden afgeschaft.

ders hebt, maar voor een ander deel
wordt het, zeker op de lange termijn,
ontzettend problematisch.’

Wat wil je concreet veranderen?
‘Het gaat niet alleen om her en der
wat maatregelen aanpassen, maar
vooral ook om de principiële discussie. Concreet betekent dit dat we ons
willen inzetten voor verlaging van
het collegegeld.’

Wanneer ben je trots, als je over
een jaar het stokje overgeeft?
‘Als ik in de spiegel kan kijken en kan
zeggen: ik heb níet mijn ziel verkocht.’ Berkhout lacht. ‘Nee hoor,
dat is een beetje overdreven. Maar
ik weet nog goed waarom ik hieraan
ben begonnen en ik sta daar nog
steeds achter, dus ik wil
daarin niet van koers veranderen.
Verder wil ik eraan bijdragen – en dat is dus niet
concreet, maar toch – dat
we niet het idee verliezen
dat hoger onderwijs iets
van collectieve waarde is,
een gemeenschappelijk
goed. Kijk naar de ontwikkelingen die gaande zijn:de groeiende
invloed van het bedrijfsleven op het
onderwijs, de precaire positie waarin
de geesteswetenschappen zich nog
steeds bevinden, de concurrentiedruk
om onderzoeksgeld, noem maar
op. Dat allemaal maakt het steeds
moeilijker om onderwijs te zien als
iets waar je gewoon van leert en wat
om die reden al bestaansrecht heeft.
Ik wil er zo veel mogelijk aan bijdragen om die tendens te blokkeren of
dwars te zitten.’

‘Hét speerpunt is
toegankelijk onderwijs’

‘Die had ik als tiener
al. Er zijn veel dingen
waar ik iets van vind
of waarvan ik denk
dat ze beter kunnen.
Dan moet je je dus
ook inzetten om iets
te veranderen, lijkt me. Zo simpel is
het eigenlijk. Je bent niet alleen, je
bent onderdeel van een samenleving
en die máák je; een maatschappij is
geen natuurverschijnsel. Het is iets
waarvan je deel uitmaakt en wat je
dus kunt veranderen als dat nodig is.
Dat heeft me eigenlijk altijd vanzelfsprekend geleken.’

Waar wil je je het komende jaar
voor gaan inzetten?
‘Het speerpunt is toegankelijk onderwijs. Ik wil enerzijds voorkomen
dat dingen nog slechter worden dan
ze zijn, dus zo veel mogelijk plannen tegenhouden die negatief zijn
voor studenten. Anderzijds wil ik
het politieke debat op zo’n manier
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beïnvloeden dat er meer ruimte komt
voor toegankelijk onderwijs. Dat
kan bijvoorbeeld door actievoeren,
al is dat alleen succesvol als er een
concrete aanleiding is. Maar die kun
je natuurlijk uitlokken of forceren.’

Eén van de redenen waarom de
langstudeerboete is afgeschaft,
is omdat er nieuwe verkiezingen
kwamen en studenten toen hun punt
konden maken door te zeggen: “Dit
kan echt niet, wat jullie ook doen, de
langstudeerboete moet weg.” Op die
manier oefen je druk uit op zo’n formatie. Ik hoop dat we volgend jaar
ook zo te werk kunnen gaan.’

Wat zijn de grootste bedreigingen
voor toegankelijk onderwijs?
‘Twee dingen: het collegegeld en de
algemene kosten van levensonderhoud. Kamers, zeker in Amsterdam
en Utrecht, worden ontzettend duur.
Voor een bepaalde groep maakt het
niet uit, bijvoorbeeld als je rijke ou-

Hoe ga je dat doen?
‘Om te beginnen moeten we ons
als jongeren in dit verkiezingsjaar
beter organiseren. Ik zie daar zeker
kansen. Grof gezegd is onze gene-
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aan het eind sta je ineens in de hal
van het Maagdenhuis.’

We zijn inmiddels anderhalf jaar
verder. Hebben jullie iets bereikt
met de bezetting?

ratie op heel veel vlakken gewoon
de lul. Kijk naar de afschaffing van
de studiebeurs en de stijging van
het collegegeld tijdens je studie en
hoe lastig het is om een woning
of een vaste baan te vinden als je
bent afgestudeerd. Dat zijn grote
problemen die onze hele generatie
raken en ik vind dat we dat niet
moeten accepteren.’

Je hebt nu contact met al die andere lokale studentenvakbonden.
In hoeverre leven de dingen waar
jullie in het Maagdenhuis voor
hebben gestreden in de rest van het
land?
‘Onderwerpen als democratisering
spelen overal, ze komen gewoon
minder aan de oppervlakte.’

Vind je dat teleurstellend?
‘Niet per se. Bij de Maagdenhuisbezetting zijn ook op veel andere
universiteiten groepjes ontstaan van
mensen die iets willen veranderen.
Dat het bij ons tot een bezetting
is gekomen, heeft ook heel veel te
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maken met toeval. Dat is een van
de mooie dingen van actievoeren, je
weet niet wat de volgende stap wordt
en je weet ook niet wat het resultaat
ervan is. Ik had nooit verwacht dat we
het Maagdenhuis zouden bezetten,
terwijl ik die protestmars die eraan
vooraf ging mede georganiseerd heb.
Aan het begin heb ik ook nog een
speech gegeven, dan loop je mee en

‘Dat denk ik wel. Het is natuurlijk
even afwachten wat er gebeurt
met het referendum. Ik wil bij dezen
graag even een oproepje doen: stem
vooral, het is belangrijk! Wát je stemt
maakt niet uit, als er maar een goede
opkomst is. Om terug te komen op je
vraag: het protest zelf voelde als een
revolte. Dan wil je natuurlijk – net als
bij een échte revolte – zo snel mogelijk
zo veel mogelijk veranderen. Dat blijkt
dan niet te kunnen en dat is vervelend, maar dat betekent niet dat je
niets voor elkaar hebt gekregen.
De twee hoogste bestuurslagen
van de universiteit, het College van
Bestuur en de Raad van Toezicht, zijn
allebei in hun geheel vervangen na
het protest. In de nasleep daarvan is
ook nog gebleken dat de bestuurlijke
samenwerking tussen de UvA en de
HvA helemaal nergens op sloeg, dus
die wordt ook teruggedraaid. Er is
geen revolutie geweest en we leven
nu niet in een universitaire heilstaat,
maar we hebben op lokaal niveau
wel degelijk verandering op gang gebracht.’

Heb je al onderzocht hoe je het
ministerie van Onderwijs kunt
bezetten?
Lachend: ‘Nou… ja! Het wordt knap
lastig, want het gebouw is erg goed
beveiligd. De ramen kunnen niet
open en je moet eerst over heel hoge
toegangspoorten zien te komen. Je
zou kunnen klimmen, maar dat doe
je niet zomaar.’

Betekent dit dat je het ook niet
gaat doen of dat het gewoon een
uitdaging is?
‘Dat laatste.’ ↙
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DER POL
Oneerlijk
‘J

e bent mooi,’ zegt de huisgenoot terwijl hij het aluminiumfolie van mijn
kuipje smeerkaas trekt. ‘Niet dik, hoor. Helemaal niet. Maar…’
Het is middernacht. Ik heb net hardgelopen en wil nu enkel nog douchen
en mijn bed in — in die ‘maar’ ben ik nauwelijks geïnteresseerd. Wachtend op
een Grindr-date drentelt de huisgenoot wat onrustig door het huis tot hij bij
mij aanklopt om een boterham te bietsen.
‘Maar je heupen,’ vervolgt hij. De huisgenoot besmeert mijn laatste plakjes
roggebrood en ik vraag me af wat ik morgen meenemen moet naar college.
Onverstoorbaar praat hij verder: ‘Ze zijn nogal aanwezig.’
Had ik geen tandenborstel in mijn mond gehad, dan was ik in de
verdediging geschoten.
De jongen is geen fan
van de heup, maar des te
meer — misschien juíst
daarom — van RuPaul’s drag
race. Enthousiast grist hij
mijn laptop van de bank
en typt iets onbegrijpelijks
in de zoekbalk. ‘Prachtig,
prachtig,’ mompelt hij. Op het scherm: een vrouw van minstens twee meter.
Haast even hoge hakken, een paarse mini-jurk, onberispelijke (eveneens
paarse) make-up. En, niet geheel onverwacht, slanke heupjes en dijen.
‘Zie die benen! Kijk! Kijk! En die heupen!’
Er volgen meer plaatjes, telkens datzelfde figuur. Ik spuug mijn
tandpasta uit.
‘En Doutzen dan?’ vraag ik. ‘Tyra, andere modellen van wie ik de naam
niet weet.’
De huisgenoot kijkt me scheef aan. ‘Mooi hoor. Mooi. Maar ze halen het
hier niet bij.’
‘Oneerlijk! De mooiste vrouwen zijn gewoon mannen?’
De bel gaat. Het is donker, ik kan niet zien wie er in de voortuin staat, maar
ik ken zijn type: een onbehaard lijf, iel maar tegelijkertijd een beetje gespierd.
De huisgenoot drukt een kus op mijn wang en stuift de kamer uit.
‘Inderdaad,’ hoor ik hem grinniken op de gang, ‘de mooiste vrouwen
zijn mannen.’
Op mijn bureau blijft een halve plak roggebrood liggen. ↙

De mooiste vrouwen
zijn mannen
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Iedere peuk telt
tekst en foto Daniël Rommens

H

et lijkt een twijfelachtige eer, maar Hillary Clinton
ligt op kop in de race om de meeste uitgedrukte
sigarettenpeuken onder haar naam. Op het Roeterseiland
kun je vanaf vorige week je stem uitbrengen op de twee
Amerikaanse presidentskandidaten door je peuk netjes in
een van de twee bakjes te deponeren. Het concept werd
al eerder toegepast op de Amstelcampus door studenten van Studio HvA. De campusbeheerders werden daar
zo enthousiast van dat ze besloten om het ook op het
Roeterseiland toe te passen in een poging de overlast die
rokers veroorzaken wat te verminderen. Ben je nog niet
gestopt? Druk ‘m nu uit en stem. ↙
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Dossier

tekst Hannah Hamans

illustratie’s Daniël Roozendaal

VRIJ ONVEILIG,
VRIJ ONVOORDELIG
Geld en soa’s, die hebben toch niets met elkaar te maken? Sinds kort wel.
Voorheen konden jongeren zich tot hun 25ste gratis laten testen bij de
GGD; nu is die leeftijd verlaagd tot twintig. Het aantal mensen met een soa
is sindsdien gestegen, terwijl er minder wordt getest. Hoe gaan studenten
aan de HvA en UvA met soa’s om? ‘Ik heb nog nooit seks met
condoom gehad.’

‘Z

al ik je eens iets geks vertellen:
ik heb nog nooit veilige seks
gehad,’ zegt Tom (25), student
communicatie aan de HvA. Hij is homo
en heeft alleen seks met mannen. ‘Ik ben
voor het laatst getest in de
zomervakantie, omdat ik
werd opgebeld dat een van
mijn vorige sekspartners
gonorroe had. De kans dat
ik iets had was heel klein,
maar ik heb me toch laten
testen. Als ik geen relatie heb doe ik
alleen aan orale seks. Als we dan willen
overgaan op anale seks laten we ons allebei testen. De drempel om een soatest te
doen is voor mij heel laag. Ik bel, maak
een afspraak en ik hoef niet te betalen.
Waarom zou ik het niet doen?’
Tom lijkt eerder uitzondering dan

regel. In 2015, na een jarenlange stijging,
hebben voor het eerst minder mensen
zich laten testen op soa’s. Dat blijkt uit
de cijfers van het Rijkinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu. Er is een

De afname van het aantal consulten
hangt samen met bezuinigingen van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Sinds januari 2015 ontvangt de
GGD minder geld om soaconsulten uit
te voeren en moet ze meer
mensen weigeren voor een
gratis consult. Hiervoor
konden jongeren zich tot
hun 25ste gratis laten testen.
Nu is de leeftijdsgrens
verlaagd tot twintig, omdat
jongeren tot die leeftijd het kwetsbaarst
zijn. Alleen jongeren tussen de twintig
en 25 die onder een risicogroep vallen,
zoals jongeren met klachten of jongeren die gewaarschuwd zijn door een
partner, kunnen nog terecht bij de GGD.
Mannen die seks hebben met mannen
en sekswerkers kunnen zich altijd gratis

‘Als zij er niet over begint ga
ik er ook niet over beginnen’
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afname van 3 procent in vergelijking tot
2014. Daarentegen zijn er meer mensen
positief op een soa getest. Zo werd er bij
17,2 procent van de consulten een soa
vastgesteld, terwijl dit in 2014 nog 15.5
procent was. Er is vooral een toename
van de diagnoses chlamydia, gonorroe
en syfilis.
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laten testen. Diegenen die niet onder een
risicogroep vallen worden voortaan voor
een soatest doorverwezen naar hun huisarts. Daar is de test niet gratis: de kosten
gaan af van het eigen risico. Afhankelijk
van de verzekeraar en van welke testen
je moet doen, kan dat tussen 40 en 300
euro kosten.

Preuts
Voor Kira (21), student pedagogiek aan de HvA, is de drempel
voor de GGD zonder te betalen
al hoog genoeg. ‘Als ik naar de
GGD ga, doe ik een gebedje dat
ik niemand tegenkom. Maar ik
wil ook niet naar de huisarts.
Ik ben preuts en ik wil niet
voor zo’n onderzoek met mijn benen
wijd. Mijn huisarts is een oude man en
bij de GGD testen ze je tenminste op
alles.’ Vorige week heeft ze zich laten
testen, maar ze heeft de uitslag nog niet
ontvangen. Hoewel Kira niet jonger
dan twintig is, kon ze toch bij de GGD
terecht. ‘Ik heb ingevuld dat ik erge
klachten had.’ Maar dat was niet zo.

Ze liet zich testen omdat ze een
half jaar geleden een aantal maanden
onveilige seks heeft gehad met een
jongen. ‘Maandenlang hebben we met
geen woord over soa’s of veilige seks
gerept. Meteen de eerste keer deden we
het zonder. Het voelt dom, maar je gaat
ervan uit dat het goed gaat. We waren
ook niet exclusief. Ik heb geen seks met

mydia, loop je er misschien maanden
mee rond.’
En dat kan ernstige gevolgen
hebben. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld
door chlamydia of gonorroe klachten
krijgen als bekkenontsteking, chronische buikpijn, buitenbaarmoederlijke
zwangerschap, onvruchtbaarheid en
vroeggeboorte. Mannen kunnen een
bijbalontsteking krijgen
of tijdelijk verminderde
vruchtbaarheid. Hoe
vaker je een ziekte als
chlamydia hebt, hoe
groter de kans is dat
je er complicaties aan
overhoudt. ‘Op de lange
termijn zijn die complicaties voor vrouwen groter, maar
mannen moeten zich ook bewust zijn
van hun verantwoordelijkheid, omdat zij
soa’s doorgeven. Voor vrouwen kunnen
de eileiders bijvoorbeeld al bij een eerste
infectie aangetast raken. Nu is die kans
niet zo heel groot, maar je zult maar over
tien jaar kinderen willen krijgen, en het
lukt niet.’
Soa Aids Nederland raadt mensen
daarom aan om bij een nieuwe partner
de eerste drie maanden condooms te
gebruiken en zich vervolgens op soa’s
te laten testen. Heb je geen soa’s, dan
kun je afspreken om te stoppen met het
gebruik van condooms.

‘Ik lieg dat ik klachten heb,
dan word je sneller geholpen
en is het gratis’
andere jongens gehad, maar van hem
weet ik het niet.’
Tom laat zich ieder half jaar testen,
maar doet het niet met condoom. Is dit
een goede tactiek? Hanna Bos, arts bij
Soa Aids Nederland, heeft haar twijfels:
‘Het is goed dat je je laat testen, dat is
verantwoordelijk. Maar als je je vandaag
test en je krijgt volgende week chla-

Stroef
Waarom hebben jongeren seks zonder
condoom? ‘Ik durfde de eerste keer
niet te zeggen dat ik seks met condoom
wilde,’ zegt Kira. ‘Het is best wel een
drempel.’ Samir (26), student aan de
UvA, herkent dit wel. ‘Als zij er niet over
begint ga ik er ook niet over beginnen.
Idealiter doe ik het zonder. Met condoom is het gevoel minder en het is een
stroef momentje in de geilheid.’ Kira:
‘Voor mij maakt het qua genot niet of uit
of ik het met of zonder doe.’
HvA-student verpleegkunde Anne
Wijn (25) heeft het gevoel dat zij het condoom belangrijker vindt dan jongens.
‘Ik vind een condoom niet hinderlijk. Ik
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heb bij sommige mannen het idee gehad
dat we seks hadden met een condoom
omdat ik dat wilde, maar dat het voor
hen niet uitmaakte. Maar ik heb één
keer seks met een jongen gehad die per
se zonder wilde. Het is omdat ik assertief
was en mijn poot stijf heb gehouden
dat we uiteindelijk veilige seks hebben
gehad. Maar de seks was door deze
onenigheid ook onprettig.’
Samir maakt zich niet zo druk over
soa’s. ‘Ik lig niet wakker van chlamydia
of gonorroe. Soms denk ik achteraf: dat
had best een risicogeval kunnen zijn.
In een waas van dronkenschap denk je
dan: oeps. Maar ik heb nog nooit een
soa gehad, dus ik heb dat besef ook niet.
Misschien ben ik wel door het oog van
de naald gekropen. Ik heb wel altijd een
of twee condooms thuis liggen. Maar het
is niet dat ik, als ik van huis ga, denk:
Sleutels, portemonnee en condooms.
Nee, ik vind dat echt de verantwoordelijkheid van degene bij wie je slaapt.’
Drugs en alcohol hebben ook invloed op
de beslissing om wel of geen condoom
te gebruiken. ‘Met drugs ben ik vroeger
wel over mijn grenzen gegaan. Dan
dacht ik: dit had ik nuchter niet gedaan,’
zegt Kira.

Partnerwaarschuwing
En hebben de studenten ook weleens
seks zonder condoom terwijl ze niet
weten of ze soavrij zijn? Samir geeft toe
van wel. ‘Ik voel me dan niet echt slecht.
Het is wel een dubbel gevoel. Ik ga ervan
uit dat ik veilig ben. Als ze het vraagt
zeg ik wel eerlijk dat ik al een periode
niet getest ben, maar dat ik denk dat ik
niks heb.’
Soa Aids Nederland valt
op dat mannen onvoorzichtiger met soa’s omgaan dan
vrouwen. Arts Hanna Bos:
‘Dit zien we ook terug in de
partnerwaarschuwing; heteromannen waarschuwen hun partner
minder.’ Opvallend is ook dat afgelopen
jaar 13 procent minder heteroseksuele
mannen zich hebben laten testen dan

vorig jaar. Maar dit schijnt het gevolg
te zijn van de strengere afbakening van
risicogroepen bij de GGD.

dia kun je onvruchtbaar worden, maar
van gonorroe? Geen idee. Ik denk dat
iedereen er daarom zo makkelijk over
denkt, omdat we de risico’s
en de gevolgen ervan niet
weten. We hebben echt
meer voorlichting nodig.
Niet alleen aan het begin
van de middelbare school,
maar ook als we ouder zijn. Ik had graag
voorlichting gehad op de HvA.’
Anne: ‘Ik heb me nooit echt geïnteresseerd voor soa’s en heb altijd gedacht:

‘Ik had graag voorlichting
gehad op de HvA’
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‘Ik denk er misschien te licht over,’
zegt Tom. ‘Je krijgt een antibioticakuur
en je bent er weer vanaf. Ik ken de
risico’s ook niet precies. Van chlamy-
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geholpen en is het gratis.’ Maar de
GGD is hier niet blij mee. ‘We merken
af en toe in de spreekkamer dat de
informatie van de cliënt anders is dan
werd aangegeven op de vragenlijst. Dit
is niet wenselijk, want dit betekent mogelijk dat personen met een hoger risico minder snel een afspraak krijgen.’

Laboratorium

“Het gaat niet over mij.” Niemand let
goed op. Het is net als met roken. Mensen die roken denken ook dat ze nooit
kanker krijgen totdat ze het hebben.’

Kosten
Nu het testen op soa’s voor jongeren
boven de twintig niet meer gratis
is, maken de studenten zich zorgen.
Tom: ‘Vroeger deden ze bij de GGD
een soatest bij mannen, waarbij een
wattenstaafje in de plasbuis moest. Dat
deed ontzettend pijn, waardoor veel
jongens niet naar de GGD gingen. Nu,
met het betalen voor testen, wordt de
drempel weer hoger.’ Anne: ‘Stel, je wilt
je vriendje naar de soakliniek sturen.
Haal hem dan maar eens over als hij er
ook nog voor moet betalen.’ Samir: ‘Als
ik voortaan moet betalen, dan denk dat
ik me in plaats van ieder half jaar nog
maar een keer per jaar laat testen.’
Soa Aids Nederland is ook bezorgd
over de nieuwe regelgeving. Bos: ‘Elke
drempel voor het testen op soa’s is slecht
voor de soabestrijding. Laat testen kan
leiden tot complicaties en kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid, soa’s
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worden hierdoor vaker doorgegeven. We
horen regelmatig verhalen van jongeren
die afzien van testen vanwege de kosten.’
Om toch een gratis soatest te krijgen
vullen de studenten de vragenlijst
anders in. Milena Borger (22), student
Europese studies aan de UvA: ‘Ik lieg
dat ik klachten heb, dan word je sneller

Is de zelftest die je online of bij de
drogist voor minder dan twee tientjes kunt kopen dan een goede optie?
Soa Aids Nederland raadt dit af. ‘Je
bent voor een soatest het beste af bij
je huisarts of de GGD. Een zelftest is
geen vervanging voor een consult.’ Vele
van die zelftesten blijken bovendien
onbetrouwbaar te zijn. Op de website
van Soa Aids Nederland is een lijst te
vinden met testen die in een laboratorium worden uitgevoerd en betrouwbaar zijn.
Kira wil het in de toekomst in ieder
geval anders aanpakken. ‘Voortaan wil
ik altijd seks met condoom. En als ik
langer met iemand ben, wil ik weten of
hij clean is. Pas dan wil ik het zonder
doen. Maar ik zal hem wel geloven op
zijn woord. Als ik om een bewijs van
een test moet gaan vragen, dan gaat dat
echt te ver.’ ↙

ADVERTENTIE
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HADJAR
BENMILOUD
Lara Croft vs. Call of Kenau

V

orige week speelde ik Tomb Raider op de
PS4 en dook het internet op zodra ik vastliep in level 2, want een arme, emanciperende millenial betaalt natuurlijk geen zestig euro
voor een spel om het na 6 procent op te geven.
Toevallig bleek precies die dag Tomb Raider twintig jaar te bestaan,
er verschenen wereldwijd artikelen
over de evolutie en
emancipatie van
Lara Croft die overal opdoken tussen
mijn zoekresultaten. Opvallend genoeg waren vooral vrouwen de
auteurs van de odes aan Lara Croft, zo ongeveer
de enige vrouwelijke superheldin in de gamedimensie die, met haar superkracht-punttieten
groter dan haar hoofd, in 1996 debuteerde als
door mannen bedachte powerbits.
Maar ik ben als meisje ook opgegroeid met Lara
Croft, want als kleine grafrover wilde ik slechts
twee dingen. Archeoloog worden, en hele grote
borsten. Toen ik Lara Croft ontdekte en daarmee
een heel nieuwe manier van gamen die draait
om mysterie, actie én puzzels oplossen in plaats
van domweg knallen, was ze dus direct mijn
digitale rolmodel. Het was Lara of Spyro, het
vriendelijke paarse draakje.
Lara Croft rende in 1996 nog letterlijk tussen
dino’s rond en had toen weinig diepgang, maar
ach, diepgang boden grafische kaarten van
spelcomputers ook niet.
Angelina Jolie pleitte er bij de verfilming van Tomb
Raider voor om Lara Croft meer menselijke trekjes

te geven, zodat vrouwen zich ook daadwerkelijk
met haar zouden kunnen identificeren. De gamemakers hebben deze lijn doorgezet. Afgelopen
weekend bracht ik tandenknarsend door terwijl
ik moest ontsnappen aan een geheime sekte en
bijna verkracht en vermoord werd, maar met
Lara’s ‘vrouwelijke
intuïtie’-knop overwon
ik iedereen omdat ik
met licht en rode flitsen
precies kon zien waar
het veilig was en waar
het gevaar loerde.
Er is kritiek op het
stereotype superheldinnen in games en op tv:
blijven ze eens een keertje sterk, dan zijn ze altijd
verkracht of aangerand voordat ze ‘werden wie
ze zijn’. Misschien heb ik een zwak voor Lara
Croft, maar ik vond het ontsnappen aan een
verkrachting best een goede gamebeleving, en
blijkbaar ben ik niet de enige vrouw. Sowieso is
seksueel geweld helaas een grote realistische
dreiging zodra je tieten krijgt.
Toegegeven, het zou helemaal fantastisch zijn
om een échte vrouwelijke superheldin te hebben,
om mee op avontuur te gaan. Een Nederlandse
bijvoorbeeld, want we hebben door alle goede
game-opleidingen hier ontwikkelaars genoeg.
Neem een populair spel als Call of Duty, mix het
met Tomb Raider en creëer een heldin die met
driehonderd andere vrouwen Nederland tegen
het Spaanse Leger verdedigt.
Waarom Call of Kenau nog niet bestaat? Omdat
onze vrouwelijke superhelden nog steeds een
scheldwoord zijn. ↙

Archeoloog worden en hele
grote borsten, dat wilde ik
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Mulisch lezen
in Tbilisi
Maar liefst 15.000 studenten in het buitenland studeren Nederlands als
tweede taal. Wat beweegt hen om zo’n kleine taal te leren? Folia interviewde
zeven studenten – in verrassend vloeiend Nederlands. ‘In Bulgarije is het
Nederlands exotisch.’
tekst Carlijn Schepers
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Jieming Ye (Kees, 20)
Bachelor Nederlands (eerstejaars)
Shanghai International Studies University, China

‘M

isschien ga ik ooit wel een bedrijf beginnen waarmee ik
kan handelen met Nederland. Dan komt de taal goed
van pas. Natuurlijk had ik Duits kunnen kiezen – ook een rijk
land – maar dan had ik veel meer Chinezen om mee te concurreren. Er studeren wel tien keer zoveel mensen Duits op mijn
universiteit. Maar misschien ga ik ook wel een boek schrijven
over de Nederlandse grammatica. I lóóóve grammatica. Het
grootste verschil met Chinees is de woordvolgorde. Die is in het
Nederlands heel belangrijk – het werkwoord moet bijvoorbeeld
op de tweede positie in de zin – terwijl in het Chinees alleen de
betekenis telt. De uitspraak vind ik wel moeilijk, maar om die te
verbeteren kijk ik vaak naar The Voice of Holland via YouTube.
Als ik aan anderen vertel dat ik Nederlands studeer, zijn ze vaak superverbaasd. Maar dan leg ik ze uit hoe leuk de Nederlandse taal is. Ik heb naast een Engelse naam, zoals veel Chinezen, ook een Nederlandse naam. Onze docent uit Groningen schreef een
paar opties op het bord: Kees, Herman en Freek. Ik vond Kees het leukst.
Uit mijn eerste studiejaar is een aantal dingen over Nederland me het meest bijgebleven. Nederland is het land van de fietsen
én van de ov-chipkaart én van de vele boten in de Amsterdamse grachten. En natuurlijk van Koningsdag: een heel groot feest met
wereldberoemde dj’s als Armin van Buuren. Een groot verschil met China is dat Nederlanders rond hun achttiende het huis uit
gaan, terwijl je hier thuis blijft wonen en door je ouders wordt ondersteund totdat je een baan vindt.’

Elena Kerdikoshvili (20)
Bachelor sociologie met bijvak Nederlands (eerstejaars)
Staatsuniversiteit Ilia Tbilisi, Georgië

‘T

oen ik hoorde dat je aan de Ilia State University als enige universiteit
in Georgië Nederlands kunt studeren, werd ik meteen nieuwsgierig. Ik
was altijd al gecharmeerd van de Nederlands-Vlaamse kunst, dus had meteen
ook sympathie voor de Nederlandse taal. Vervolgens werd ik alleen maar
meer gemotiveerd door mijn enthousiaste en vriendelijke klasgenoten. Hoe
meer ik me verdiep in de taal, hoe groter mijn belangstelling wordt. Om beter
te worden luister ik vaak naar radiozender 100% NL. Zo hoor ik niet alleen
Nederlands praten, maar ook leuke Nederlandse liedjes!
Als ik aan mensen vertel wat ik studeer, reageren ze heel verbaasd.
Daarna volgt vaak een waterval aan vragen. Vooral: “Wat ga je er dan mee
doen?” Maar dat weet ik nog niet. Misschien word ik wel vertaler. Er zijn
zo veel Nederlandse boeken nog niet vertaald in het Georgisch, dat vind
ik jammer. Het zou geweldig zijn als mensen hier Nederlandse literatuur
en poëzie zouden kunnen lezen, zoals de prachtige gedichten van Hans
Andreus en Stefan Hertmans.
Een van de grootste verschillen tussen Nederland en Georgië is de punctualiteit. In Georgië is alles niet zo strak geregeld als bij jullie. Zo begint
de meerderheid van de evenementen hier niet om de afgesproken tijd. Ga je
bijvoorbeeld naar de film van acht uur, dan begint hij sowieso niet voor half
negen – en daar kijkt niemand raar van op.
Ik ben nog nooit in Nederland geweest, maar wil daar zeker nog naartoe. Ik
kijk met name uit naar alle musea en dan vooral die met kunst van Jan Steen.’
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Gergana Georgieva (23)
Bachelor Toegepaste linguïstiek met Duits en Nederlands (derdejaars)
Universiteit St. Cyrillus en St. Methodius van Veliko Tarnovo, Bulgarije

‘I

n Bulgarije is Nederlands een exotische taal. Mijn keuze om het te gaan
studeren kwam eigenlijk gewoon voort uit nieuwsgierigheid. Ik wilde een
taal leren die totaal anders was dan mijn moedertaal. Nou, dat is het Nederlands zeker. Ik vind het wel jammer dat er maar zo weinig mensen Nederlands
studeren hier: ik heb maar drie klasgenoten! Terwijl ik denk dat je er heus wel
een baan mee kan vinden. Er zijn genoeg Nederlandse bedrijven in Bulgarije.
Het moeilijkst aan de Nederlandse taal vind ik de uitspraak van de “g”.
Misschien moet ik maar net doen alsof ik een Belg ben, die zeggen de “g”
niet zo raar. Wat ik ook bijzonder vind, is hoeveel verschillende dialecten het
Nederlands heeft. In Amsterdam praten ze heel anders dan in het zuiden.
Ik probeer mijn taalvaardigheid te verbeteren door in het Nederlands te
chatten met de vrienden die ik maakte tijdens de cursussen van de Taalunie
(organisatie ter bevordering van de Nederlandse taal wereldwijd, red.). Ook lees
ik veel Nederlandse boeken, zoals De aanslag van Harry Mulisch, en volg ik Nederlandse bloggers op YouTube, zoals Dylan Haegens.
Natuurlijk leren we ook van alles over het land zelf. Ik vind het grappig dat Nederlanders elkaar drie keer kussen bij een
begroeting en Bulgaren maar twee keer. Nederlanders zijn veel opener, maar ook directer. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Af en
toe is directheid juist beter. Dan weet de ander tenminste wat je denkt. Ook is Nederland op veel vlakken liberaler dan Bulgarije,
bijvoorbeeld qua marihuana; dat wordt hier nóóit legaal.’

Bojana Matić (24)
Bachelor Nederlands (derdejaars)
Universiteit van Belgrado, Servië

‘M

ijn eerste kennismaking met het Nederlands
was via tv-kok Rudolf van Veen op 24Kitchen.
Rudolf is heel populair hier in Servië. Ik denk door zijn
vrolijkheid en gerechten die anders zijn dan de nationale kost. Ik werd geraakt door de klank van zijn taal
en van het een kwam het ander: een studie Nederlands.
Ik dacht dus niet echt aan een Nederlandstalige baan.
Ik wilde gewoon een mooie taal leren.
Inmiddels hoop ik wél na mijn studie een gerelateerde baan te vinden. Als vertaler wellicht. Veel mensen gaan in een callcenter werken, maar als je vier jaar
hebt besteed aan de Nederlandse taal, kunst en cultuur,
vind ik dat een beetje jammer. Hoewel het wel een goed
uitgangspunt kan zijn.
Om te oefenen ben ik zoveel mogelijk bezig met de taal. Ik bekijk allerlei programma’s via uitzending gemist. Mijn favoriet is
de serie Hollands Hoop over een heel Nederlands thema: wiet. En er speelt een Servische acteur in. Ook Overspel en A’dam - E.V.A.
zie ik graag. Verder lees ik boeken, zoals Max Havelaar van Multatuli en kijk ik Nederlandse films, zoals Turks Fruit.
Natuurlijk leren we niet alleen over de taal, maar bijvoorbeeld ook over grote Nederlandse schilders – Rubens, Van Gogh,
Mondriaan – de provobeweging, het multiculturalisme, Nederlandse tolerantie en het drugsbeleid.
Het Nederlands is best moeilijk om te leren. Vooral dictees vond ik in het eerste jaar lastig. Behalve mijn favoriete woord, dat wist
ik al snel te schrijven: “spruitjes”! Het klinkt zo leuk en ik vind ze ook nog eens lekker.’
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Ekaterina Smirnova (Katja, 21)
Bachelor Nederlands (tweedejaars)
Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, Rusland

‘I

k koos Nederlands om een unieke specialist te worden. Dat
begrijpt niet iedereen. Mensen vragen vooral of ik er wel
een baan mee zal vinden. Misschien ga ik literatuur vertalen of
word ik docent, maar ik heb nog genoeg tijd om daarover na te
denken. Ondertussen probeer ik zoveel mogelijk mensen over
te halen Nederlands te leren. Zoals mijn vriend: tegen hem zeg
ik sommige woorden zo vaak, dat hij ze al overneemt. Toen ik
laatst boos op hem was, zei hij ineens “Tjonge jonge!”
We begonnen de opleiding Nederlands met z’n zessen,
waarvan nu de helft over is. Zes volle dagen per week naar de
universiteit gaan is moeilijk vol te houden als je niet gemotiveerd genoeg bent een kleine taal te leren.
Om de taal te leren lezen we veel. Vooral kinderboeken als Jip en Janneke en Meester Pompelmoes zijn goed om mee te beginnen.
We hebben ook Doe maar gewoon van Hans Kaldenbach gelezen, een boek met grappige feiten over Nederlanders. Hieruit leerde
ik dat jullie een stevige handdruk belangrijk vinden. Terwijl het in Rusland helemaal niet uitmaakt hoe je elkaar de hand schudt.
Ook houden jullie van oogcontact, Russen minder. Een ander cultureel verschil is het uittrekken van je schoenen bij iemand
thuis: in Nederland hoeft dat niet, in Rusland is het verplicht.
Spreekvaardigheid oefen ik met Nederlanders die hier Russisch studeren. Nu kan ik eindelijk woorden als “geheugen” uitspreken. Het Nederlands Talen Instituut bracht ons met elkaar in contact. We vieren ook samen feestjes, zoals Sinterklaas. Dan
bakken we zelf pepernoten, want die kun je hier natuurlijk niet krijgen.’

Rico Higa (20)
Bachelor Nederlands (tweedejaars)
Universiteit van Nagasaki, Japan

‘M

ijn favoriete Nederlandse woord is “doorzichtig”. Het klinkt zo grappig. Daarna komt “gezellig”, want dat is niet in het Japans te vertalen
en beschrijft zo goed het Nederlandse volkskarakter. Ik denk dat het grootste
verschil tussen Japan en Nederland het gevoel voor humor is. Nederlanders
maken vaak ironische grappen, Japanners niet.
Ik heb ooit een uitwisselingsprogramma in Vlaanderen gedaan. Daar
raakte ik gecharmeerd van de Nederlandse taal. Ik herinner me dat ik met
mijn gastgezin altijd het tv-programma Manneke Paul keek en ik presentator Paul de Leeuw zo leuk vond praten. Ik weet nog dat ik het verschil
tussen het Vlaams en het Nederlands gek vond.
Het moeilijkst aan de taal vind ik de lidwoorden. Is het nou “de” of
“het”? Gelukkig bestaat daar een gratis app voor: De Het. Verder probeer ik
de taal beter te leren door naar Nederlandse televisie te kijken. De Hokjesman
vind ik een superleuk programma. Ook kijk ik naar shows met mijn favoriete Nederlandse musicalsterren – Pia Douwes en Willemijn Verkaik – en volg
ik Nederlandse bloggers op YouTube. “D is for Dazzle” vind ik de leukste.
Mijn familie en vrienden vinden het cool dat ik Nederlands studeer en
zijn trots op me, maar er zijn ook mensen die zeggen dat ik beter een populairdere taal kan studeren. Daar ben ik het niet mee eens. Ik wil in de toekomst graag in Nederland gaan werken en dan is het
handig de taal te beheersen. Ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in cultuuruitwisseling, dus ik zou graag evenementen organiseren
waarbij Nederlanders en Japanners elkaar beter leren kennen.’
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STAGE
Nora Hulscher (24)
Studie Klinische neuropsychologie (UvA)
Stage revalidatie bij Reade
Vergoeding 180 euro per maand
Sterren ****

Yichi Zhang (Anneke, 19)
Bachelor Nederlands (eerstejaars)
Communication University of China, Beijing

‘T

oen ik jong was, leerde ik over het prachtige Nederland met
de molens en ik wist: ooit in mijn leven reis ik daarheen.
Jaren later moest ik een studie kiezen en wilde ik graag een taal
leren. Dus koos ik geen Spaans of Portugees, maar Nederlands.
Er zijn maar heel weinig mensen in China die dat spreken, dus nu
ben ik heel speciaal. Het is wel een ontzettend moeilijke taal om te
leren. Vooral de “rrr”, die letter kunnen wij Chinezen niet uitspreken. Daarom vind ik woorden als “broer” ook zo moeilijk.
Ik ben helaas nog nooit in Nederland geweest, maar het derde
jaar ga ik in Groningen studeren. Dan wil ik naar Utrecht, Amsterdam, naar de musea met kunst van Rembrandt en Van Gogh,
het Vondelpark en ga ik jullie heerlijke kaas eten.
Ik heb al veel over de verschillen tussen Nederland en China
geleerd. Jullie hebben een koninklijke familie, wij niet. Als jullie
naar een verjaardag gaan, dan feliciteren jullie alle aanwezigen.
Dat vind ik gek. Wij feliciteren alleen degene die jarig is. Wat ik
ook bijzonder vind, is dat veel Nederlanders nog papieren agenda’s
hebben. Dat vind ik zo leuk! In China zetten we afspraken in onze
mobiel.
Na mijn studie wil ik werk zoeken in de media of als vertaler.
Misschien hebben ze bij de
televisie wel mensen nodig
Wie naar de cijfers kijkt, ziet dat
voor een programma met
het Nederlands helemaal niet
internationale studenten ofzo.
zo klein is als het op het eerste
Maar het zal moeilijk worden.
gezicht lijkt: 15.000 studenten aan
Ik vind dat er nog veel te
weinig contact is tussen China ruim 175 hogescholen en universiteiten in 40 landen studeren
en Nederland. Ik hoop dat er
Nederlands. Ze krijgen er les van
meer Chinezen voor Nederzo’n 700 docenten.
lands zullen kiezen, zodat dit
verandert.’ ↙
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Sinds zeven maanden loop ik mee bij
Reade, een centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam. Ik werk op de afdeling niet aangeboren hersenletsel. Patiënten komen
meestal met spoed bij ons binnen omdat
ze bijvoorbeeld door een verkeersongeluk of een beroerte niet meer kunnen
praten of lopen of zich niet meer kunnen
concentreren. Ik mag actief meedenken
over de diagnostiek, de behandeling en
het revalidatieproces. Daarnaast zie ik
dagelijks patiënten voor therapie.
Het zijn lange dagen, maar het is
ontzettend leuk dat ik patiënten goed
leer kennen en een houvast mag zijn in
een moeilijke periode. Op de afdeling
hebben we een tijd terug een Ghanese
zangeres behandeld die niet meer kon
zingen. Verschrikkelijk! Het was haar
lust en haar leven.
Mensen komen binnen als een hoopje ellende, maar het is mooi om aan het eind
van de behandeling met hen terug te
kijken en te zien hoe ver ze zijn gekomen.
Het heeft wel een tijdje geduurd voordat
ik zo veel verantwoordelijkheid kreeg.
Aan het begin hoorde koffie halen er ook
gewoon bij. Ergens kan ik dat wel begrijpen. Het gaat hier om de psyche van de
mens. Elke fout die je maakt gaat ten
koste van een persoon. Daarom word ik
toch vaak als ‘maar een stagiair’ gezien.
Zelf had ik in dat opzicht graag meer
vrijheid gehad. Of ik verder wil in deze
sector weet ik nog niet. Eerst maar mijn
scriptie schrijven.’ ↙ Laura Cardona
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Operationeel
Management
Trainee

T

oen ik American Studies en
Conflict Resolution and Governance ging studeren had ik niet
per se het doel om bij de NS aan de
slag te gaan. Ik ging dan ook niet
studeren om een specifiek vak te
leren, maar om mijzelf in de breedte te ontwikkelen. De handvatten
die ik bij het studeren heb verkregen
komen mij sowieso van pas in mijn
werk en in het leven. Mijn baan bij
de NS past mooi in deze lijn. Tijdens
mijn tweejarige traineeship leer ik
leidinggeven aan operationeel personeel, terwijl ik continu kan blijven
doorleren en me kan blijven ontwikkelen. Ik houd me bezig met het
stroomlijnen van diverse processen
ter verbetering van de reiservaring en
de treindienst. De reiziger staat bij
ons namelijk op één, twee en drie.
Ik heb het erg naar mijn zin, het is
een warme organisatie. De mensen
die dagelijks zorgen dat de treinen
blijven rijden hebben zoveel passie en
kennis. Neem de bevlogenheid waarmee bijvoorbeeld wordt gewerkt
aan het slijpen van de wielen, daar
kan ik echt enthousiast van worden.
Dat ik zo nu en dan een nachtdienst
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‘De NS is
een warme
organisatie’
Naam Joey de Mol
Leeftijd 26
Studie bachelor
Geschiedenis (traject
American Studies) / master
Conflict Resolution and
Governance
Werkt als Operationeel
Management Trainee bij
NS.
Salaris ongeveer 3000
euro bruto per maand

heb, vind ik niet zo erg. Dat hoort
erbij. Ik vind het belangrijk dat er
uitdaging in mijn werk zit en dat
ik een maatschappelijke bijdrage
kan leveren. Bij de NS zit ik midden
in een maatschappelijk en een commercieel speelveld, waarin die twee
dingen goed samenkomen.
De komende twee jaar blijf ik
dagelijks vanuit Amsterdam afreizen
naar de service- en herstellocaties in
de regio Randstad Zuid; Rotterdam,
Utrecht en Den Haag. Daar ga ik
op korte termijn de supportafdeling
aansturen en mijzelf onder andere
onderdompelen in de langetermijnplanning van rangeerbewegingen.
En het mooie: ik hoef op geen enkele
verjaardag uit te leggen waar ik
ook alweer werk. De NS, daar heeft
iedereen in Nederland een mening
over en een gevoel bij. In die zin is de
NS het Nederlands Elftal onder de
bedrijven, met zijn zeventien miljoen
bondscoaches. De reiziger staat bij
ons op één, twee en drie. Had ik dat
al gezegd?’ ↙

tekst Lennart Bolwijn foto Mats van Soolingen
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Prikbord UvA
Dwars Bestuurslid

FNWI Nanokristallen

Dit weekend heeft Dwars,
de jongerenorganisatie van
GroenLinks, Fabian van Hal
aangesteld als bestuurslid Leden
& Organisatie. Van Hal studeert
politicologie aan de Universiteit
van Amsterdam. Het jonge bestuurslid heeft er zin in: ‘Volgend
jaar wil ik mijn best doen om onze groene, sociale en
gezellige vereniging te laten bloeien.’ Het bestuur van
Dwars bestaat uit acht leden en is gekozen voor de termijn van een jaar. Als voorzitter is de Utrechtse Noortje
Blokhuis verkozen.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben,
in samenwerking met Japanse
teamgenoten, de relatie tussen de
bandkloofenergie van individuele
nanokristallen van cesiumloodbromide en hun grootte en vorm
onderzocht. Nanokristallen zijn
extreem klein, zo’n duizend maal kleiner dan de dikte van
een menselijke haar. Door de bandkloofenergie van alleenstaande nanokristallen te vergelijken met die van nanokristallen van dezelfde grootte maar omringd door buren,
hebben zij de interactie tussen aangrenzende nanokristallen
voor het eerst op een nanometerschaal in beeld gebracht.

Eerstejaars Instroom

Novemberlezingen Amsterdam

Uit de voorlopige instroomcijfers van de UvA blijkt dat de
universiteit 18,2 procent meer
eerstejaars heeft mogen verwelkomen dan vorig jaar. Het
aantal internationale studenten
stijgt met maar liefst 95 procent.
Landelijk begonnen 8 procent
meer mensen aan een studie dan vorig jaar. De instroomcijfers zijn nog voorlopig, benadrukt de universiteit, maar
toch kan al worden vastgesteld dat de dalende lijn die de
vorige twee jaar zichtbaar was zich niet doorzet. De laatste twee jaar was juist een stevige daling van het aantal
eerstejaars te zien.

De Novemberlezingen van het
Genootschap Amstelodamum
worden, zoals gebruikelijk,
gehouden op donderdagen van
12.30 tot 13.00 uur, dit jaar op 3,
10, 17 en 24 november. Dit jaar
staan de Novemberlezingen
van het Genootschap Amstelodamum in het teken van ‘de oertijd van Amsterdam’. De
eerste lezing wordt gegeven door historicus Peter Hendrikx en gaat over de voorgeschiedenis van Amsterdam:
‘Ontwikkeling van ontginning en bewoning van Amstelland (10e tot 13e eeuw)’.

SciPost Eerste Editie

Allocatiemodel Advies

Donderdag 27 oktober verscheen
de eerste editie van SciPost
Physics, een nieuw wetenschappelijk tijdschrift voor de natuurkunde dat zowel voor auteurs als
lezers gratis is (two-way open
access). Het is onderdeel van de
voor fysici unieke wetenschappelijke publicatieportal SciPost, die de strenge maar transparante selectiemethode van peer-witnessed refereeing
hanteert. UvA- en FOM-natuurkundige Jean-Sébastien
Caux initieerde SciPost uit onvrede over het traditionele systeem van wetenschappelijk publiceren, waarin
onderzoekers moeten betalen om hun eigen publicaties te
kunnen inzien en delen.

Onderzoeksgroepen die zich in
een keurslijf geperst voelen om
specifiek onderzoek te verrichten en zich daardoor aangetast
voelen in hun wetenschappelijke
autonomie komen in de toekomst wellicht beter aan hun
trekken. De werkgroep Allocatiemodel, die 25 oktober haar advies aanbood aan CvB-vicevoorzitter Hans Amman, stelt namelijk voor een pilot te
starten met een alternatieve financiering van onderzoek.
Daarbij worden onderzoeksgroepen in staat gesteld ‘zich
verder te ontwikkelen’. Daarmee komt er meer geld voor
strategische keuzes en beleid.
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Prikbord HvA
Techniek Symposium Online begeleiding

Werkplekken Workbooth

Naast reguliere begeleiding
zoeken steeds meer scholen
en docenten manieren om hun
studenten ook online te helpen
en te motiveren. Over deze
zogenaamde ‘e-coaching’ wordt
op 2 november van 14.30 tot
18.00 uur voor de tweede keer
een symposium georganiseerd bij de Faculteit Techniek in
de Leeuwenburg. Door welke vorm van online begeleiding
presteren studenten beter? Deelnemers aan het symposium leren over de combinatie van reguliere en online
begeleiding, ervaringen in de praktijk, de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden in het veld en meer.

In het Wibauthuis en de Leeuwenburg kunnen studenten
sinds vorige week studeren in
een Workbooth. De HvA heeft
hier deze bijzondere werkplek
geplaatst. De Workbooth is een
hokje van zeven kubieke meter
dat aan één kant open is. Erin
staan een tafel en comfortabele banken waaraan in stilte
of in groepsverband kan worden gewerkt. De werkplek
is gebouwd van duurzame materialen. Het concept is
bedacht door zes studenten van de minor Ondernemerschap. Ook de Hogeschool voor Kunsten Utrecht heeft al
interesse getoond in de Workbooths.

Make IT Work Spin-off Utrecht

Academie Gratis sporten

Het omscholingsproject ‘Make
IT Work’ van de HvA krijgt een
Utrechtse spin-off. Het project
waarbij afgestudeerde bacheloren masterstudenten binnen een
jaar worden omgeschoold tot
ICT’ers is de basis voor een nieuwe
ICT-opleiding aan de Hogeschool
Utrecht. De opleiding start in februari 2017 en zal net als
het HvA-project hoogopgeleide ICT’ers afleveren. Hiernaar
is een grote vraag in de sector. Alleen al in de regio Amsterdam staan ruim tienduizend ICT-vacatures open, dus
de afgestudeerden wacht een grote kans op een baan.

De HvA hecht veel belang aan
sport en vitaliteit, omdat sport
tal van voordelen heeft. Niet
alleen zorgt lichaamsbeweging voor een betere fysieke en
mentale conditie, het speelt ook
een positieve rol bij onder andere
teambuilding en studieresultaten. Daarom is er nu het hele jaar door, naast het reeds
bestaande vitaliteitsaanbod, een divers aanbod van
sportactiviteiten gratis beschikbaar voor de medewerkers
van de HvA. Wil je meer weten of je direct inschrijven? Ga
dan naar academie.hva.nl.

Onderzoek Meedoen in de stad

HR Matchingsoverleg

Met ‘De HvA maakt er een punt
van’ brengt de HvA op haar website sinds een jaar onderzoeken
van haar medewerkers en studenten onder de aandacht. Deze
maand is het thema ‘Meedoen in
de stad’ en worden vijf onderzoekers gevolgd die zich met hun
projecten inzetten voor mensen die juist niet meedoen in
de stad. Bijvoorbeeld mensen die geen sociale contacten
hebben of werkloos zijn. De onderzoeken gaan onder
andere over jongeren met schulden, vluchtelingen en
laaggeletterdheid.

Medewerkers die op zoek zijn
naar een nieuwe baan kunnen zich aanmelden voor het
matchingsoverleg. Dit overleg,
waarbij HR-adviseurs vraag en
aanbod koppelen, vindt maandelijks plaats. Werknemers die
een andere functie willen of die
weg moeten van hun huidige plek, kunnen hier kijken
naar kansen binnen de interne arbeidsmarkt van de HvA.
Er kunnen ook andere vacatures voorbij komen, zoals voor
de UvA, VU, Acta, het AMC en VUmc. Geïnteresseerden
voor het matchingsoverleg kunnen zich via hun HR-adviseur aanmelden.
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De documentaire The Next Rembrandt beleefde
deze week zijn wereldpremière op het filmfestival
InScience. De film, in regie van UvA-alumnus Juliette
Stevens, gaat over een inmiddels wereldberoemd
3D-geprint schilderij met dezelfde titel, ‘een
compleet nieuw schilderij op basis van het DNA van
Rembrandts werk.’ Het ontketende een wereldwijde
discussie over de vervagende lijn tussen kunst en
wetenschap.

tekst Laura Cardona

H

et was alsof de meester van
schaduw en licht himself weer
tot leven was gewekt voor het
maken van een laatste portret. Deze keer
waren computerdata de schilder en was
de technologie het penseel.
Het klinkt absurd. Waarom zou je
een computer een kunstwerk willen
laten maken dat in wezen alleen door
een mens kan worden
gemaakt? Documentairemaakster Juliette Stevens
stelde zichzelf die vraag
nadat ze hoorde over The
Next Rembrandt. ‘Ik dacht:
als er computers iets níet
kunnen, is het wel een
schilderij creëren. Dat komt normaal
gesproken immers voort uit de menselijke gevoelswereld en emotie.’
In opdracht van ING en reclamebureau J. Walter Thompson Amsterdam
ging een team van datawetenschappers,
ontwikkelaars en Rembrandt-experts
toch deze controversiële uitdaging aan.

In anderhalf jaar tijd probeerden zij met
data en technologie iets te raken wat niet
voor mogelijk werd gehouden, namelijk
de artistieke ziel.

Close-ups
Stevens: ‘Ik werd pas aan het einde
bij het proces betrokken door New
Amsterdam Film Company. Zij zocht in

schilderij in Amsterdam onthuld aan
de hele wereld. ‘Tijdens de onthulling
wilde ik vastleggen wat er te zien was in
de ogen van de mensen die
naar het schilderij keken.
Uit de close-ups die ik heb
gefilmd, bleek dat een mix
van ongemak en fascinatie
te zijn. Ongemak over een
kunstwerk dat niet door een
mens is geschilderd, maar
ook fascinatie voor hoe ver de huidige
technologie is.’
Dat er een knap staaltje technologie
bij is komen kijken, mag duidelijk zijn.
Om de typerende stijl van Rembrandt te
destilleren, werd allereerst een omvangrijke database opgebouwd van alle 324
bekende schilderijen van Rembrandt,

beeld J. Walter Thompson

De computer moest leren
denken als de schilder
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opdracht van J. Walter Thompson een
regisseur voor een onafhankelijke documentaire over The Next Rembrandt. In de
laatste drie maanden van het project heb
ik door de ogen van de projectmanager,
Emmanuel Flores Elías, de laatste stappen naar The Next Rembrandt gevolgd.’
Op 5 april 2016 werd het gloednieuwe
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om deze pixel voor pixel te onderwerpen
aan een grondige analyse.
Dat was geen makkelijke
klus. ‘Rembrandt is helemaal geen consistente schilder. Als er geen lineaire
ontwikkeling is, maakt dat
het lastig om een generieke
schilderstijl te extraheren.’

Zwarte kleding
Voor het ontwerp van het nieuwe schilderij richtte het team zich daarom op
alle portretten die de Hollandse meester
in een vrij consistente periode, van 1631
tot 1641, schilderde. Experts kwamen na
een uitgebreide demografische analyse
tot het ideale nieuwe portret: het moest
een naar rechts kijkende, blanke man
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worden tussen de dertig en veertig jaar
oud, met gezichtsbeharing. Zwarte
kleding, een witte kraag en een hoed
zouden zijn beeltenis afmaken.
Om de artistieke stijl van de schilder
te begrijpen, moesten de experts de computer leren denken en schilderen zoals
Rembrandt. Daarvoor ontwikkelden zij
een computerprogramma dat keek naar
Rembrandts gebruik van geometrie,
compositie en schildermaterialen.
Een gezichtsherkenningsalgoritme
identificeerde vervolgens de meest typerende geometrische patronen. Dit algoritme werkte als een digitale copycat die
tot op de pixel nauwkeurig vergeleek hoe
Rembrandt in verschillende portretten
een oog, een oor of een neus schilderde.
Het was voor de copycat daarna makkelijk om nieuwe gezichtskarakteristieken
in dezelfde stijl te ontwerpen.
Zo leverde de computer het ontwerp
aan voor een nieuw schilderij. De pixeldata hielpen de computer het reliëf van
de penseelstreken te reproduceren en
een geavanceerde 3D-printer bracht het
schilderij met dertien lagen speciale inkt
op verfbasis tot leven.
‘Toen ik het schilderij voor het eerst
zag, wist ik natuurlijk al dat het door een
computer was gemaakt,’ vertelt Stevens.
‘Ik was ook bij het printproces geweest.
Desalniettemin was ik erg verbaasd
over hoe goed het was gelukt en hoe

Het 3D-schilderij was
trending op Twitter
mooi het eruit zag. Ik denk serieus dat
als het schilderij in een museum tussen
andere Rembrandts zou hangen een
leek niet zou doorhebben dat het om een
print gaat.’

Vervagende grenzen
Dat The Next Rembrandt ‘net echt’ is, ontging ook de mediawereld niet. Op Twitter
was de The Next Rembrandt trending en

uit alle hoeken van de wereld stroomden
de reacties binnen. De meest vooraanstaande internationale media grepen deze
kans om te berichten over de vervagende
grenzen tussen wetenschap en kunst.
Daarmee was het doel van de bedenkers
bereikt: om een gesprek op gang te brengen over de impact van wetenschap op de
kunstwereld en de veranderende relatie
tussen technologie en emotie.
‘Ik had hier zelf heel gemengde gevoelens
over. Het is een heel uitdagend experiment dat laat zien hoeveel liefde wij hebben voor de kunst.’ Toch is Stevens, juist
door het nieuwe schilderij, de kunstenaar
meer gaan waarderen. ‘Dat je denkt:
jeetje, wat een vakmanschap, wat een
creativiteit en wat een gave om zo’n mooi
schilderij te maken dat zelfs een computer
er niet aan kan tippen. Het nieuwe schilderij kan er door algoritmes nog zo dichtbij komen, maar er is iets wat de computer
niet kan, en dat is een ziel of een gevoel
erin leggen. Dat is ongrijpbaar.’
Stevens kwam tijdens het maken van
de documentaire dan ook tot mooie
inzichten over de vraag of technologie wel
zo ver moet gaan in de kunst. ‘Filosoof
Peter-Paul Verbeek legde op een mooie
manier uit waarom we deze grenzen opzoeken. Hij vertelde mij over de constante
drang om ons als mens te ontwikkelen en
daar ook techniek bij te gebruiken. Mensen zijn alleen heel snel, onterecht, bang
dat technologie hen gaat
vervangen. Het gaat ons wel
veranderen, op die manier
dat de wereld om ons heen
anders wordt en we op een
nieuwe manier naar kunst
gaan kijken, maar technologie gaat ons als mens niet
vervangen.’ In dat opzicht zouden we ons
dus niet moeten laten intimideren door
technologie, vindt Stevens.

Verbeeldingskracht
Niet alleen Peter-Paul Verbeek komt
in de documentaire aan bod. ‘Ik ben
beschouwend van aard en vond het
daarom interessant om verschillende
kanten te belichten door verschillende
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mensen te interviewen.’ Volgens de
documentairemaker lag de grootste uitdaging juist in het feit dat de wereld van
Rembrandt en de wereld van de huidige
technologie in een korte tijd samengebracht moesten worden. Zonder te zeer
een eigen standpunt in te nemen, heeft
ze geprobeerd deze werelden voor het
publiek bloot te leggen. ‘Het is het leukste als de kijker zelf de ruimte krijgt om
ideeën te formuleren.’
Op die manier is Stevens ook zelf vanuit een kunstenaarsperspectief op zoek
gegaan naar het raakvlak tussen kunst
en wetenschap. ‘Het visualiseren van iets
heel abstracts en onbegrijpelijks, zoals
het verhaal achter The Next Rembrandt,
is de kunst van het beeld. Wij willen als
kunstenaars laten zien wat wetenschappers willen verbeelden, maar vaak niet
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zelf kunnen visualiseren. Datawetenschappers hebben een kunstenaar nodig
om algoritmes zichtbaar te maken; om te
begrijpen wat het zijn en wat ze doen.’
Daarmee wil Stevens aangeven dat
kunstenaars en wetenschappers elkaar
kunnen aanvullen om tot nieuwe ideeën
te komen. ‘Beiden hebben creativiteit
en verbeeldingskracht nodig.’ Dat Rembrandts erfenis anno 2016 een team van
kunstexperts, datagoeroes en ontwikkelaars heeft geïnspireerd om samen te
werken aan een baanbrekend project is
daar het bewijs van. ↙
Kijk voor een trailer van The Next
Rembrandt op folia.nl.
InScience – Dutch International Science
Film Festival in Nijmegen is nog te

• Juliette Stevens studeerde
Pedagogische Wetenschappen
aan de UvA.
• Haar passie voor film is
begonnen na het volgen van een
filmcursus bij CREA.
• Ze is niet naar de Filmacademie
gegaan, omdat ze er niet aan
moest denken opnieuw te
moeten beginnen aan een studie.
• Stevens heeft nu haar eigen
creatieve onderneming, Moving
Portraits.
• Naast The Next Rembrandt heeft
zij ook Symmetry Unravelled
geregisseerd, een documentaire
over de opera-film Symmetry
waarin een CERN-natuurkundige
wordt meegevoerd door kunst,
liefde en dans.
• J. Walter Thompson sleepte
zestien (!) prijzen in de
wacht tijdens het Cannes
Lions International Festival
of Creativity voor The Next
Rembrandt.

foto Daniël Rommens
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bezoeken tot 6 november.
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Bij de les
Hoorcollege Psychopathologie
door Malcolm Biezeveld,
woensdag 26 oktober,
15.20 uur, Wibauthuis
Aanwezigen ca. 50
Percentage vrouwelijke studenten 95
Humoristische filmpjes 5
Scrabblewoorden Stanley
Milgram-experiment, borderline
persoonlijkheidsstoornis, constitutionele
dispositie

tekst en foto’s Maartje Geels

L

ost, valt er op het shirt van
één van de weinige mannelijke
aanwezigen te lezen; dat gevoel
deelt ondergetekende oud-student al
snel. De les is de laatste in een reeks
over psychopathologie, verplichte
kost voor tweedejaars studenten
van de studie Sociaal Pedagogische
Hulpverlening. Voor aanvang worden
achterin de weekendplannen alvast

Rosella Gigliotti

(20, tweedejaars SPH)
‘Het vak was ontzettend interessant maar wel confronterend.
De docent had bij het eerste
college al aangegeven dat het
heftig zou worden omdat hij
veel wilde laten zien. Als je later
bijvoorbeeld een patiënt met
een psychose moet helpen,
moet je een psychose natuurlijk
wel kunnen herkennen. Ik begrijp
dus wel waarom de colleges zo
visueel zijn.’
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doorgenomen, maar Biezeveld begint
stoïcijns te vertellen. Het geroezemoes sterft al snel weg wanneer de
docent, die in 2012 werd uitgeroepen
tot Docent van het Jaar, begint over
zijn werkervaring bij het Pieter Baan
Centrum. Vanuit die expertise praat
hij de zaal in amper twee uur bij over
zware psychiatrische ziektebeelden en
persoonlijkheidsstoornissen.
Halverwege de les moet een van de
studenten de collegezaal tijdelijk verlaten omdat de hoeveelheid bloed op
het scherm hem even te veel wordt.
Ook gaat er een collectieve, langgerekte ‘aauw’ door de zaal wanneer
Biezeveld op het scherm een foto
projecteert van een psychiatrische
patiënt die zichzelf met een nietje
heeft toegetakeld. Gelukkig komt er
bij zijn uitleg wel de nodige humor aan
te pas. Het hoorcollege is een aaneenschakeling van internetfilmpjes,
definities uit de DSM (het handboek
van psychische stoornissen), slides met
foto’s van Hannibal Lecter en heftige

Thomas van Drielen

(20, tweedejaars SPH)
‘Hij is een ontzettend boeiende
docent die veel vanuit zijn werkervaring vertelt. Daardoor komt
het soms dichtbij. Ik ben nog een
beetje wit vanwege de hoeveelheid bloed in de Powerpoint.
Gelukkig waarschuwt Biezeveld
altijd voor hij zulke heftige foto’s
laat zien zodat ik eventueel nog
de tijd heb om op te staan en
weg te lopen. Het gaat nu trouwens wel weer prima hoor.’

foto’s van zelfbeschadiging. Biezeveld
loodst de zaal er vlot doorheen. Maar
wat moet je eigenlijk precies doen
als je daadwerkelijk een keer met
een Hannibal the Cannibal-figuur
te maken krijgt? (Hint: hij heeft een
antisociale persoonlijkheidsstoornis.)
Antwoord: Eerlijk zijn en zijn ego zoveel
mogelijk strelen. Dan is de kans het
grootst dat je ’s avonds ongeschonden
thuis komt. Saai is het college van
Biezeveld in ieder geval zeker niet. ↙

Malcolm Biezeveld

(docent psychopathologie)
‘Ik werk al elf jaar bij de HvA maar
breng nog steeds werkbezoeken
aan mijn oude werkplek, het
Pieter Baan Centrum. Ik krijg daar
casussen te zien die ik weer kan
voorleggen aan mijn studenten.
Mijn colleges zijn geen standaardcolleges die ieder jaar hetzelfde
zijn. Soms zijn ze confronterend.
Ik ben afgestudeerd op stille pijn,
ik realiseer me heel goed dat in de
zaal – statistisch gezien – twee of
drie studenten zitten die ervaring
hebben met zulke onderwerpen.
Daarom maak ik van tevoren afspraken met studenten: ze mogen
ter plekke altijd even weglopen,
als ze het maar laten weten. We
sturen onze studenten straks
de praktijk in en daar maken ze
het allemaal mee. Het is wreed
om tijdens de opleiding dan te
denken: “Dat merk je later wel in
de praktijk.” Taboes over psychiatrie mogen er in de collegezaal
niet zijn.’
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Donderdag 03/11

10.00 uur: Thibault Sellam – informatica
Automatic Assistants for Database Exploration
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Magdalena Mazur – biologie
Characterization of Arabidopsis SUMO conjugation
as orchestrator of nuclear bodies and transcription
(Agnietenkapel)

Hans
de Haan
Vrijdag 4 november,
13.00 uur, Aula

Vrijdag 04/11

10.00 uur: Döske van der Wilk – sociologie
Van wie is het plein? Over de (on)toegankelijkheid van
de openbare ruimte in een gentrificerende buurt te
Amsterdam (Agnietenkapel)
11.00 uur: Derk Arts – geneeskunde
Improving medical decision making: Stroke prevention in
atrial fibrillation (Aula)
12.00 uur: Elise Seip – psychologie
Desire for Vengeance and Revenge (Agnietenkapel)
13.00 uur: Hans de Haan – kunstgeschiedenis
Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916
(Aula)
14.00 uur: Yuk Wah Cheung – geneeskunde
Diagnosis, treatment and long-term effects of venous
thromboembolism (Agnietenkapel)

Dinsdag 08/11

10.00 uur: Yan Su – geneeskunde
Hypothalamic control of liver and white adipose tissue
metabolism (Agnietenkapel)
12.00 uur: Susanne Stalman – geneeskunde
Start, Small, Think Big (Agnietenkapel)
14.00 uur: Janneke van ’t Hooft – geneeskunde
Improving evaluation of obstetric interventions
(Agnietenkapel)

Woensdag 09/11

10.00 uur: Laban Musinguzi – antropologie
Why Non-Medical Social Resources Matter (Agn.kapel)
11.00 uur: Alexandra Bensdorp – geneeskunde
The enigma of unexplained subfertility (Aula)
12.00 uur: Emmanueil Turinawe - antropologie
Lessons from Existing Informal Helping Frameworks in
Uganda (Agnietenkapel)
13.00 uur: Birkan Tas – Cultural Analysis
Reclaiming Hope: Affect, Temporality, Politics (Aula)
14.00 uur: Merel Bruijn – geneeskunde
Fetal fibronectin in the prediction of preterm birth
(Agnietenkapel)

Bevinding

‘Mijn proefschrift beschrijft en analyseert
de ontwikkeling van villa’s en landhuizen in en buiten de
stad in de periode 1840 tot 1916, met name aan de hand van
plattegronden. Mijn hypothese was dat de villa- en landhuisplattegronden een weerslag vormen van de sociaal-maatschappelijke ordening en gebruiken voor de hogere middenklasse, de notabelen en de elite. Immers, alleen meer of iets
minder welgestelden en mensen met een vast inkomen uit
arbeid en/of vermogen kunnen zich een villa op een eigen
kavel veroorloven. De villa onderstreepte zo ook de status
van de eigenaar-bewoner en toonde, als woning voor één
gezin, dit gezin als kern van een beschaafde maatschappij.
Deze bewoner werd tegen het einde van de negentiende
eeuw steeds vaker onderdeel van een loontrekkende, ‘betere’
middenklasse met een vast beroep en inkomen. Hij – het
waren vrijwel altijd mannen – kon procuratiehouder zijn,
directeur van een HBS, eigenaar van een kleine fabriek. Met
andere woorden: de groep die zich een villa buiten de stad
kon veroorloven groeide flink. Zij woonden in de villaparken
in het Gooi, Zuid-Kennemerland en de Veluwerand langs de
spoorlijnen en werkten in de stad. De forens ontstond.’

‘De villa onderstreepte de status
van de bewoner’
Leuk ‘Het onderzoek biedt vanuit de villa en het landhuis
een beeld van de negentiende en vroeg-twintigste-eeuwse
ontwikkeling van niet alleen de woning, maar ook van het
veranderende en moderniserende Nederland, die zijn weerslag mede vindt in de veranderingen in villa’s en landhuizen
en de maatschappelijke groep.’

Moeilijk

‘Een lastig element in het hele onderzoek
werd gevormd door het feit dat elke villa in feite een uniek
product is dat in principe is toegesneden op de individuele
wensen van de opdrachtgever. Voor vrijwel alles is wel een
uitzondering te vinden. Het gaat dan ook vooral om het
algemene, meer geabstraheerde beeld.’ ↙
tekst Dirk Wolthekker

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Op de tong

MANCHEGO
Manchego (of queso
manchego) is
een Spaanse kaas uit
de regio La Mancha,
gemaakt van de melk
van het schapenras Manchego. Het is
een geperste kaas met een licht pikante
en zoute smaak, die na zestig dagen tot
twee jaar rijping geconsumeerd wordt.

CREMA CATALANA
Dit karakteristieke
nagerecht wordt in
Catalonië door velen
gezien als de voorloper
van de Franse crème
brûlée, hoewel ook de
Fransen en de Engelsen
aanspraak maken op de uitvinding van dit
nagerecht. De bereiding en ingrediënten
verschillen: crema catalana (met melk,
kaneel en citroenzest) wordt in een pan
op het vuur bereid. Crème brûlée (met
room en vanille) maak je au bain-marie.

SANGRIA
Die maken we zelf
beter: snijd 2 appels,
2 sinaasappels (met
schil) in stukjes of plakjes, gooi er een halve
kop brandy en een
vierde kop sinaasappellikeur bij, vul aan met een fles rode wijn,
zet minstens vier uur in de koelkast, voeg
er twee kopjes koud bruiswater aan toe en
schenk uit.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.
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Sal Gorda
Van Breestraat 107 hs

De volle spaarkaart met restaurantzegels van Albert Heijn heeft me
al meermalen culinaire pareltjes doen ontdekken. Deze oester van een
eettent bleek echter gruwelijk leeg te zijn.

I

k ben er fan van verschillende maaltijden te proberen, echt waar. Tapasbar
Sal Gorda is daar uitermate geschikt voor, helemaal met het standaardmenu dat voor Albert Heijn-spaarders is samengesteld. Voor dit menu heeft de
chef negen verschillende gerechten uitgekozen, van vlees, vis en groente. De
toppers van de menukaart, en dat allemaal voor 25 euro.
Dat bleek achteraf een stuk duurder dan mijn gezelschap en ik enthousiast
hadden bedacht. De viskroketjes hadden net zo goed gevuld kunnen zijn met
aardappelpuree, de garnalen in de echt veel te heftige knoflookolie waren
niet te pruimen en de gekruide lamsworstjes – die dan weer prima smaakten,
maar ook niet meer dan dat – werden vergezeld door een salade gedrenkt
in wat wel zwembadwater leek. Een verademing was de verse jus d’orange
(€ 2,95) om die smaken en de mindere drankjes weg te spoelen; een glas cava
(€ 4,90) en een glas rode sangria (€ 3,95). De minder spectaculaire gerechten
waren vlak, voorspelbaar maar oké. Maar ja, wat kun je verknallen aan een
mandje brood met aioli of plakjes manchego?
Eerlijk is eerlijk, het eten vulde wel en ik heb me absoluut vermaakt met
mijn gezelschap om de spanning die heerste elke keer wanneer we ons aan
een nieuwe tapa waagden. De crema catalana (€ 5,80) was een zoete goedmaker van de smaakexplosies van die avond, maar had absoluut niet genoeg
overtuigingskracht om dit restaurant aan te raden. ↙

tekst Bart Lichtenveldt

28-10-16 17:41

47

2 NOVEMBER 2016

Keys to
the city
ALEXANDRA SARAFOGLOU

(25, Researchmaster Psychologie, UvA)
Uit: Mannheim, Duitsland
Fijn voor je brein

‘Het Learning Center in het Roeterseilandcomplex is de perfecte plek om te leren. Als
dat vol is, ga ik altijd naar het psychologiegebouw. Daar zijn ook wat studeerplekken
en er zitten vaak andere psychologiestudenten. Ik wil die plekken trouwens helemaal
niet promoten; blijf weg uit het psychologiegebouw! Ga naar je eigen gebouw!’

Late nachten

‘Voor mij is de beste plek om het laat te maken bij vrienden thuis. Ik ga eigenlijk
nooit naar clubs. Een van mijn vrienden heeft een gigantische woonkamer en kookt
altijd voor iedereen. Dat zorgt altijd voor de gezelligste tijden.’

Thuisgevoel

‘Een avond met vrienden en een after-work-out werken erg goed als je heimwee
hebt. Daarnaast skype ik vaak met vrienden en familie en helpt het als ik de eerstvolgende datum dat ik weer naar Duitsland ga in mijn hoofd heb.’

Vorkje prikken

‘Eigenlijk zijn alle burgerbars in Amsterdam fantastisch, en natuurlijk de Thaise en
Indische tentjes rond het Leidseplein en de Nieuwmarkt. Je moet voor die laatste
wel iets verder van de pleinen struinen om de goede te vinden. Als je het eerste
het beste restaurant inloopt dat je ziet zodra je de tram uitstapt, word je zeker
teleurgesteld.’

Guilty pleasure

‘Dat moet toch wel coffeeshop De Graal zijn. Ik denk dat ik er maar drie keer ben
geweest, met vrienden. Er zijn drie grote kamers met elk een ander thema: een
neonlichtenkamer, een chillkamer met veel banken en een muziekruimte. In die
laatste staan allemaal verschillende instrumenten die je kunt bespelen.’

Gekke Hollanders

Vrienden maken

‘Behalve dat Nederlanders altijd kaas eten tijdens de lunch hebben jullie een
vreemde passie voor humus. Daarnaast nemen jullie avondeten veel te serieus;
onmogelijk veel gangen als een gigantisch contrast met het saaie middageten dat
jullie naar binnen schuiven.’
‘Doe dat met je studiegenoten! En dan met name met de Nederlanders. Het is eeuwig zonde als je niet met lokale mensen bevriend raakt, ook al is dat erg moeilijk.
Alle mensen die hier wonen hebben al een vriendenploeg, dus je moet erg je best
doen om daar deel van te kunnen uitmaken. Maar het is het absoluut waard.’ ↙
tekst Bart Lichtenveldt
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