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OP DE SNIJZAAL
Lichamen als lesmateriaal

MOHSIN OP REIS
Marokkaanse
Nederlanders volgen
HvA’er op de voet

DE RECTOR
VAN MOSUL
‘IS sloot de rechtenfaculteit als eerste’

40 JAAR USC
Broekjes werden langer,
conditietrainingen
korter

ADVERTENTIE

spreek je uit!
raadgevend referendum
23 nov – 11 dec
Op 23 november ontvangen alle studenten en medewerkers
van de UvA met stemrecht een e-mail van Ruigrok
Netpanel met link naar het referendum van de commissie
Democratisering & Decentralisering. Het referendum gaat
over de drie voorstellen van de commissie: de senaat,
het charter en de bestuursprincipes. Het kost je nog
geen kwartier. Check jouw e-mail en laat weten hoe jij de
toekomst van de universiteit voor je ziet. Spreek je uit!

commissiedd.nl
/referendum
uva.nl
/democratisering

@

Vragen? info@
commissiedd.nl
facebook.com
/referendumdd

UvA-referendum.nl
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Op naar
de Zuidas?

Niet alle studenten en medewerkers
zijn er blij mee, de voorgenomen
verhuizing van een deel van de
Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (FNWI)
naar een VU-gebouw aan de
Amsterdamse Zuidas. Ook financieel
is de verhuizing nog allesbehalve
rond.
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Studeren onder
Daesh
Het Iraakse leger staat op het punt
Mosul te bevrijden van de bezetters
van Islamitische Staat. Van de
universiteit daar is weinig meer over.
Rector Obay Al-Dewachi sprak met
Folia over de vernietigende gevolgen
van de bezetting. ‘De studenten zijn
bezig met overleven.’
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Marokkaanse backpacker
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Ooit was het een klein clubje (mannelijke) studenten dat samen hun conditie opvijzelde, tegenwoordig werken jaarlijks duizenden UvA’ers en HvA’ers op het USC aan
hun conditie en gezondheid. Een terugblik met sporters van het eerste uur. ‘Ik ga hier
altijd als herboren weg.’
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ip voor iedereen die zich zorgen maakt over de naderende
bestuurlijke scheiding van UvA en HvA, over het aantal
kleuren waaruit de UvA-gemeenschap deze week kan kiezen
bij het referendum, of over welke koffie straks te verkrijgen is
bij de nieuwe cateraar Cormet: lees ons verhaal op pagina 14
over de universiteit van Mosul.
Rector Obay Al-Dewachi ontvluchtte in 2014 halsoverkop de
stad en zijn universiteit voor de oprukkende milities van Islamitische Staat (IS). Hij werd beschoten en raakte gewond, en
moest vervolgens de afgelopen twee jaar toezien hoe duizenden van zijn studenten en docenten het leven lieten.
In het deels verwoeste universiteitsgebouw liggen wapens
opgeslagen, een in eeuwen opgebouwde bibliotheek ligt in
puin en het ‘onderwijs’ is teruggebracht tot medische studies
en enkele bètawetenschappen, allemaal ten dienste van de
heilige strijd van IS.
De Iraakse rector zit momenteel ergens in Koerdisch-Irak en
hoopt dat het door Iraakse troepen omsingelde Mosul snel
wordt bevrijd. Her en der verspreid over het land proberen
gevluchte studenten nog iets van hun studie te maken.
Persoonlijk had ik er een hekel aan als mijn grootouders
en hun generatiegenoten vroeger ter vergelijking naar de
hongerwinter, de Tweede Wereldoorlog of de véél koudere
winters in het algemeen verwezen – ‘Met tien graden vorst en
op houten banden naar school fietsen, da’s pas erg’. Daarmee sloeg elk gesprek over moderne ongemakken dood.
Maar toch.
Gekend middel om je eigen problemen te relativeren, is eens
goed over je eigen grenzen heen te kijken. In sommige gevallen heeft dit, zoals bekend, tot oorlog geleid, maar ik zou
het deze keer willen omdraaien. Zou het niet een mooi idee
zijn als een groepje UvA-medewerkers en studenten, wellicht
met financiële hulp van ons universiteitsfonds, de actiegroep
‘Rebuild Mosul University’ opricht? Even het denkvermogen
en de energie enkele maanden richten op het weer helpen
opbouwen van een zwaar getroffen collega-universiteit.
Voor je het weet smaakt alle koffie hier eigenlijk prima, en
blijkt het kiezen van een kleur een peulenschil. ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

Opblaaskrokodil

E

en Egyptische gemummificeerde reuzenkrokodil van drie
meter – de trots van het Rijksmuseum van Oudheden
in Leiden – blijkt in werkelijkheid een zorgvuldig gestapelde verzameling van 47 kleine krokodillen te zijn. Dat
ontdekten onderzoekers op een CT-scan die onlangs in het
Academisch Medisch Centrum (AMC) werd gemaakt.
De scans zijn gemaakt voor een 3D-applicatie, waarmee bezoekers van het museum een interactieve autopsie
kunnen doen op de krokodillenmummie. Daarbij krijgen
ze informatie over het mummificatieproces, de leeftijd en
lichamelijke kenmerken van de krokodillen.
In het oude Egypte werden allerlei diersoorten gemummificeerd als eerbetoon aan verschillende goden die zich
in een dierenlichaam konden manifesteren. Zo waren krokodillen een geschenk voor Sobek, de god van het water.
Dat er meer dan één krokodil in de mummie zit, werd
twintig jaar geleden al ontdekt, maar de vondst van de
tientallen babykrokodillen was een verrassing voor de
wetenschappers. Zij proberen nu te achterhalen waarom de
mummiemakers meerdere krokodillen in één mummie verwerkten. Mogelijk stopten ze verschillende generaties krokodillen in één pakket als verwijzing naar het oud-Egyptische
geloof in verjonging en nieuw leven na de dood. Een andere
verklaring is dat er gewoon niet genoeg grote krokodillen
voorradig waren, terwijl daar wel om werd gevraagd voor de
vele offers aan Sobek.
In elk geval moest de mummie eruitzien als één reuzenkrokodil. Museumbezoekers zullen zien dat er handig
gebruikt werd gemaakt van takjes, proppen linnen, touw
en plantenstengels om het bergje krokodillen de vorm van
één groot exemplaar te geven. Nep dus! Maar daarmee niet
minder interessant. ↙
Vanaf deze week zijn de nieuwe Egyptische zalen van het

3.000

euro heeft UvA-promovendus
Sanne Frequin nodig voor een
3D-scan van een graftombe in
de Utrechtse Domkerk. Met haar
crowdfundingsactie hoopt ze
uiteindelijk een breed publiek te laten
zien hoe de tombe van bisschop Gwijde van
Avesnes er oorspronkelijk uitzag.

5

HvA-teams hebben naar een oplossing gezocht
voor het fietsprobleem op het Roeterseiland. Eén idee,
garages met stedenthema’s, wordt al door de UvA nader
bekeken op haalbaarheid.

170

miljoen euro is
het geschatte bedrag waarmee
het Amsterdamse The Student
Hotel de vastgoedpartij heeft
uitgekocht waarmee het zijn eerste
drie vestigingen opzette. Nu The
Student Hotel alle vestigingen in eigen
bezit heeft, kan het met dat onderpand investeren in
nieuwe diensten en verdere groei in Europa.

53

punten scoorde de UvA volgens de
beoordelingsmethode van de keuzegids hoger onderwijs.
Daarmee bungelt de UvA onderaan de ranglijst van de zes
‘brede universiteiten’ van het land. De keuzegids baseert
zich voor zijn oordeel op ervaringen van studenten.

Rijksmuseum van Oudheden in Leiden geopend.
tekst Daniël Rommens beeld Interspectral

tekst Laura Cardona
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De Week

Oprechtheid
E

r zijn weinig verkiezingen waaruit
zoveel lering getrokken kan worden
als de Amerikaanse die van Donald
Trump de president-elect maakte.
Een van die lessen is dat oprechtheid het wint van correctheid – en
daar kunnen UvA en HvA wel wat
van leren.
Zo mag HvA-rector Huib de
Jong wel ‘nadrukkelijk’ zeggen dat
de gloednieuwe stilteruimtes die
in HvA-gebouwen zullen verschijnen geen gebedsruimtes zijn, diep
van binnen zal ook hij weten wie
er gebruik van gaan maken als die
lege ruimtes stil zijn geworden. Dat
zijn niet de areligieuze studenten uit
Kennemerland, maar wel de gelovige
studenten uit Nieuw-West. Dat was
al zo voordat toenmalig HvA-rector
Jet Bussemaker de stilteruimtes een
jaar of vijf geleden sloot, omdat het
op papier een ruimte was die voor
iedereen openstond, maar in de

praktijk een islamitische gebedsruimte was geworden. Het ‘inclusief’ houden van die stilteruimtes zal, ondanks
HvA’s inclusiviteitsplatform, nog een
behoorlijke opgave zijn.
Die valt weliswaar in het niet bij
de opgaven van het UvA-bestuur,
die meer weg hebben van de twaalf
werken van Herakles. Van alle kanten
wordt het bestuur opdrachten voor
de voeten gegooid. De actiegroepen
willen dat het bestuur zich onvoorwaardelijk achter de uitkomst van
het referendum schaart. De tandheelkundefaculteit wil – hoe ironisch
– haar medewerkers en studenten
niet helpen met kiezen en weigert
mailadressen ter beschikking te
stellen. De financieel noodlijdende VU
wil de financieel noodlijdende UvA
huurprijzen vragen waar zelfs échte
Zuidasbedrijven van schrikken. De bibliotheek wil aan iedereen voorleggen
waar men naartoe moet verhuizen,

maar laat tegelijkertijd alvast een
dure architect een verbouwing van de
Oudemanhuispoort uittekenen.
Het moge duidelijk zijn: de Augius
stal die de UvA de laatste maanden wederom aan het worden is,
heeft behoefte aan een Heraclische
schoonmaak. Maar juist de schoonmakers van de universiteit hebben
het zwaar. Ze vinden de werkdruk
te hoog, leidinggevenden te intimiderend en de contracten te flexibel.
Bovendien zou er worden gesjoemeld
met werkuren en pauzes. Dat kan
natuurlijk niet, voor een bestuur dat
zo ongelooflijk zijn best doet om correct te zijn. Waarschijnlijk is de deal
die de UvA met het schoonmaakbedrijf heeft gesloten wel correct, maar
de vraag is of de oprechtheid niet uiteindelijk aan het langste eind trekt. ↙

tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Tranen

‘I

k zou zo graag willen huilen, maar ik voel dat het
niet mag. Van de wereld niet. Ook niet van jou.
Waarom niet, weet ik niet. Mijn masker van controle
en rationaliteit smelt dan snikkend weg uit mijn ogen
en het menselijke beest, ongetemd, komt tevoorschijn, verwilderd of zoiets. Dat vinden mensen niet
leuk, denk ik. In de tram denken ze “we moeten
allemaal naar ons werk, dus wees een man”. Jij niet,
toch? Hoe durven we, wat een kleinzielige ontkenning van de chaos – de mens dwingt zich om alles op
een rijtje te hebben. Heb je dat niet, dan ben je geen
mens. Misschien is de eindeloze wanorde te regelmatig om iets van te voelen. Voor jou dan.
Toch wil ik huilen. Verlost worden van die zielige
afvalstoffen, de ejaculatie van de weinige oprechte
atomen die bestaan, de overgave! Ik weet zeker, dat
de foute soldaat die zich overgeeft en de dood recht
in de ogen kijkt, eigenlijk de enige is in de oorlog, die
écht wordt bevrijd. Want hij bevrijdt zichzelf. Wie zit
in het geblinddoekte schietpeloton? Alle mensen.
Mijn vrienden, familie, de mensen in de tram, die op
straat, die op de wereld. Zij doden jou en ze weten
het niet eens. Ook ik moet meedoen. Ik schiet je
waarschijnlijk dood. Kon ik je gezicht maar zien. En
dat masker verstoppen.’ ↙

Navraag
Reinout Wiers
De app Breindebaas laat probleemdrinkers
afbeeldingen van alcoholische drankjes
zich af swipen, en frisdrank naar zich toe,
om een negatieve associatie met alcohol
te creëren. Reinout Wiers, UvA-hoogleraar
ontwikkelingspsychopathologie, onderzoekt de
effectiviteit van de app.
Wat is uw rol in dit onderzoek?
‘De app is ontwikkeld op basis van een bestaande en
succesvolle training die binnen mijn onderzoeksgroep tot
stand is gekomen. Patiënten werden expliciet of impliciet
getraind om alcohol te mijden door bijvoorbeeld een joy
stick van zich af te duwen wanneer ze met alcoholplaatjes
werden geconfronteerd. In de Breindebaas-app is de
joystick vervangen door swipe-bewegingen. Ik geef advies
aan de ontwikkelaars van de app.’

Wat verstaat u onder een succesvolle training?
‘Uit diverse onderzoeken was eerder gebleken dat patiënten die onze trainingen met joystick volgen in aanvulling
op hun reguliere behandeling, tien procent minder kans
hebben op een terugval. We willen nu kijken of de app net
zo’n toegevoegde waarde heeft.’

Is tien procent niet heel weinig?
‘Binnen de kaders van het behandelen van alcoholverslaving gaat het om significante aantallen. Normaal valt
ruim de helft van de patiënten terug na een jaar. We hebben ook laten zien dat het werkt doordat snelle reacties
in de hersenen op alcohol sterker worden afgezwakt met
training dan zonder training.’

Kan de app iedere probleemdrinker helpen van
zijn of haar verslaving af te komen?
‘We zien deze app niet als vervanging voor reguliere
behandelingen, het is een aanvulling. Het werkt vooral
bij patiënten die serieuze stoppogingen doen, maar die
er niet zelfstandig in slagen triggers uit de omgeving te
negeren.’ ↙

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA
tekst Laura Cardona

23 NOVEMBER 2016

OP Z’N DUITS

Schlampen
H

oe meer iemand vreemdgaan afkeurt, hoe hoger
de kans dat hij denkt dat zijn
partner niet vreemdgaat.
Dat klinkt logisch, als je je
verkering vertrouwt. Dan
vertrouw je er immers ook
op dat zij jouw normen en
waarden respecteert en je dat
niet aandoet. Het is ook de
uitkomst van onderzoek onder
heteroseksuele Canadese
bachelorstudenten
die in een relatie
zaten.
Deze groep
vond trouw belangrijk. Het overgrote merendeel
wilde het graag
weten als hun partner was vreemdgegaan. Toch
had een derde nooit besproken wat ze precies
onder overspel verstonden (en we weten dat wat
als seks telt nogal varieert). De studie bevat een
aantal aardige weetjes. Zo schatten de respondenten de kans dat hun partner al was vreemdgegaan lager in dan de kans dat hun partner dat
ooit zou doen (respectievelijk 5 en 7,5 procent).
De roze bril stond bij deze mensen duidelijk op: de
kans dat een gemiddeld persoon van de andere
sekse vreemdgaat vonden ze namelijk maar liefst
42 procent. Misschien ook wel goed om te weten:
het percentage dat zelf ooit buiten de pot piste
was 9,1 procent.
Er zijn aanwijzingen dat de neiging om
schuin te marcheren in de genen zit. Hierbij
speelt het hormoon vasopressine een rol. Een
soort woelmuizen die hier niet gevoelig voor
is, is promiscue. Een variant van de soort die
wel lekker open staat voor vasopressine is
monogaam. Deze gevoeligheid werkt ook
zo bij mensenvrouwen – maar niet bij
mensenmannen.

mit Moral

Nu heb ik normaal weinig op met
zulke genetische verklaringen.
Ze zijn altijd veel te simplistisch
deterministisch: we zijn niet ons
brein en we zijn ook niet onze
genen. Maar in de woelmuis zitten
wel mogelijk relevante lessen
voor ons: wil je dat je partner niet
vreemdgaat, dan werken hormonen
beter dan voodoo.
Verwant aan vasopressine is
oxytocine, bekend als het knuffelhormoon. Veel met je
verkering knuffelen kan
haar dus weerhouden
je te bedriegen. Dan
moet ze daar natuurlijk wel van houden.
Anders is er kans dat
je haar met al dat
geknuffel wegdrijft, hup het bed van een ander
in. Oxytocine is ook beschikbaar als neusspray.
Een paar stiekeme snufjes en ze is voor eeuwig de
jouwe. In Nederland krijgen alleen zwangere en
net bevallen vrouwen daar een recept voor, maar
(gratis tip) Amazon staat niet in Nederland.
Daarnaast is het misschien goed je te realiseren dat je soms niet tegen de stroom in moet
zwemmen. Niet iedereen is geschikt voor monogamie. Dat komt niet per se omdat ze huichelachtige horken of bedrieglijke bitches zijn: ze zitten genetisch anders in elkaar. Niet-monogaam
willen zijn hoeft je geen stommerd te maken, je
kunt ook schlampen met moraal. In dat geval
kies je voor een open relatie met regels, bijvoorbeeld zoals gedoceerd in het boek The ethical
slut. Seks met een ander heet dan geen vreemdgaan meer, maar ‘consensuele monogamie’. Dat
klinkt niet alleen sexy, maar ook lief. ↙

Het percentage dat zelf
buiten de pot piste was 9,1

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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Actueel Verhuisplannen
Laatste dagen Maagdenhuis
FNWI

Intrekken bij de VU

NU of nooit?
Hoe gaat de UvA verder met de bètasamenwerking met de VU? Voor het einde van
dit kalenderjaar moet de universiteit beslissen of ze geld genoeg heeft om een deel
van de bètafaculteit te verplaatsen naar de Zuidas. Ondertussen vrezen studenten
dat ze er met die verhuizing niet op vooruit gaan. ‘We worden een UvA-bubbeltje
in een zee van VU.’

tekst Dirk Wolthekker
foto’s Daniël Rommens

W

ederom lijken studenten van de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
(FNWI) weinig zin te hebben in verdere samenwerking met de VU. Een paar jaar geleden ging het om een
door studenten geblokkeerde grootschalige samenwerking (een
fusie mocht het niet heten) van de drie bètafaculteiten van UvA
en VU in de Amsterdam Faculty of Science (AFS); nu om een
verhuisplan naar de Zuidas. Daar bouwt de VU aan het zogenoemde NU-pand (Nieuw Universiteitsgebouw), waar onder
meer de gezamenlijke informatiewetenschappen van UvA en
VU in zullen worden gevestigd. Het idee: hoe meer kennis op
één plek samenkomt, hoe meer kruisbestuiving, en dat is beter
voor onderwijs en onderzoek. Het is overigens niet de eerste
verhuizing: eerder zijn er al een aantal onderzoeksgroepen van
het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) naar de
Zuidas vertrokken.

Joint degree
De bètasamenwerking met de VU bestaat al jaren, en is op veel
punten succesvol. Zo werden vorig jaar nog twee bachelor-

en vier masteropleidingen samengevoegd – overigens met
instemming van studenten – die nu een joint degree opleveren,
een diploma van zowel de UvA als de VU. Die samenwerking
‘van onderop’ werd gerealiseerd door decaan Karen Maex,
intussen rector magnificus van de UvA, nadat het toenmalige
College van Bestuur op 20 december 2013 vastliep omdat de
AFS werd weggestemd.
Deze kwestie van de mislukte AFS heeft zich genesteld
in het collectieve geheugen van FNWI-studenten, die een
herhaling van de problemen vrezen. Studenten en medewerkers moesten toen een beslissing nemen over een plan waar zij
te weinig van wisten. Ook over het al dan niet verplaatsen van
informatica, kunstmatige intelligentie en informatiewetenschappen naar de Zuidas is een groot gebrek aan informatie,
zegt Kjeld Oostra, voorzitter van de studievereniging informatiewetenschappen Amsterdam (Via). ‘Er is geen duidelijke
datum en wat de consequenties zijn weten we ook niet. Straks
krijgen we misschien te horen dat we met ingang van volgend
studiejaar opeens naar de VU moeten.’
‘Wij vrezen herhaling van de problemen rond de AFS,’ zegt
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ook Esther de Boer, voorzitter van de facultaire studentenraad
van de FNWI. ‘Toen werd de medezeggenschap gevraagd in
te stemmen met de AFS, terwijl daar inhoudelijk en financieel
veel te weinig over bekend was.’ Oostra en De Boer spreken
van ‘een AFS 2.0’. De studentenraad heeft een brandbrief
gestuurd aan het CvB over de verhuizing.
Intussen zijn studenten zelf op jacht gegaan naar informatie
en hebben een aantal zaken geconstateerd. ‘Wij horen dat er
aan de VU minder goede
studentenfaciliteiten zijn,
bijvoorbeeld vanwege de
afwezigheid van een autismecoach, die we op Science
Park wel hebben,’ zegt Oostra. ‘En leden die eindelijk
een kamer hier in de buurt hebben gevonden, horen straks
opeens dat hun opleiding naar de VU verkast. De facultaire
studentenraad zal op Science Park blijven, maar als de studies
informatiewetenschappen naar de Zuidas vertrekken – ze

blijven onderdeel van de FNWI – zal het directe contact tussen
de studentenraad en de studenten vrijwel verdwijnen.’

Tentamenpapier
Oostra en De Boer zeggen dat er veel is geïnvesteerd in het
creëren van een gezamenlijke ‘Science Park-cultuur’, nadat in
2010 alle bètaopleidingen van de UvA onder één dak kwamen. Het gevoel UvA-student te zijn, zal straks verdwijnen,
vermoedt Oostra. ‘De gezamenlijke cultuur en betrokkenheid op Science Park
zijn er niet op de VU. Ook
al blijven we ingeschreven
aan de UvA, we worden daar
een UvA-bubbeltje in een
zee van VU. Zelfs het tentamenpapier zal waarschijnlijk van de
VU komen.’ Ook vreest Oostra dat de aandacht verschuift van
het onderwijs naar de logistiek. ‘En dat is niet goed.’
Ook medewerkers van de FNWI zitten met de voorge-

‘We vrezen herhaling van
de problemen rond de AFS’
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nomen verhuizing in hun maag. ‘Het houdt ons bezig,’ zegt
Piet Rodenburg, voorzitter van de facultaire ondernemingsraad. ‘Wij bekijken elke verhuizing individueel. Bij een eerdere
verhuizing hebben we een peiling gehouden onder de betrokken medewerkers. Toen die voor waren, stemden we in.’
Rodenburg noemt de verhuisbewegingen tussen UvA
en VU ‘een carrousel’ van elkaar opvolgende verhuizingen.
Soms is verhuizing van een UvA-opleiding naar de Zuidas
noodzakelijk, om andersom een opleiding van de Zuidas
naar het Science Park te kunnen halen. Daarbij moeten meer
UvA-studenten naar de VU vertrekken dan dat er VU-studenten naar Science Park komen, want sinds de oplevering van die
gebouwen in 2010 is de
FNWI reusachtig gegroeid, en de ruimte is er krap:
3.500 studenten toen, 5.500
studenten vorig jaar.
Waarnemend decaan
Peter van Tienderen van de
FNWI spreekt van ‘terechte zorgen’ over wat er zal gebeuren
met onderwijs dat door meerdere instituten wordt verzorgd
en over hoe de ondersteuning wordt georganiseerd. ‘Het
onderwijs moet kunnen profiteren van het instituut en van de
aanwezige expertise. Er moet draagvlak zijn bij medewerkers,
medezeggenschap en studenten. En het moet betaalbaar zijn.’
Juist dat prijskaartje kan de komende maand weleens de
bottleneck zijn: de kosten van de verhuizing naar het NU-pand
en de jaarlijkse huur die de UvA moet betalen zijn, zo wordt
gevreesd, niet voor de poes.

dan ook zelf. Wel is enige jaren geleden
een convenant gesloten tussen UvA en VU,
waarbij is afgesproken dat de UvA een deel
van de kosten zal betalen – zoals het nu lijkt
ongeveer vijf miljoen euro. Daarnaast moet
de UvA voor gebruik van het pand huur betalen. Hoe hoog die huur wordt, is vooralsnog
onbekend. Wel bekend is dat de gemiddelde
(commerciële) huurprijs op de Zuidas rond
de 350 euro per vierkante meter ligt, en dat
de VU zo veel mogelijk huurprijzen vraagt
conform de Zuidas-prijzen.
Dat weet ook Acta, de gezamenlijke
tandheelkundefaculteit van UvA en VU.
Het pand aan de Zuidas uit 2010, met een
vloeroppervlak van 25.000 vierkante meter
en dertien verdiepingen, dat Acta gebruikt
is ook van de VU. Volgens decaan Albert Feilzer geeft Acta
jaarlijks 22 procent van haar totale begroting uit aan de huur,
tien procentpunt meer dan de aan de UvA gebruikelijke twaalf
procent. Nogal een verschil dus. Om zoveel mogelijk geld over
te houden voor onderwijs en onderzoek heeft Acta inmiddels
twee verdiepingen ‘teruggegeven’ aan de VU en het filiaal in
Almere gesloten.
Bedoeling is dat áls de FNWI naar de Zuidas vertrekt, de
faculteit de aan de UvA gangbare vierkantemeterprijs betaalt,
de rest moet worden bijgepast uit de algemene kas door het
College van Bestuur. OR-voorzitter Rodenburg: ‘Er is een
herhaaldelijk bevestigde afspraak dat de FNWI UvA-prijzen
gaat betalen. Het verschil is
voor de universiteit.’
UvA-penningmeester
Hans Amman is dan ook
al maanden met de VU aan
het onderhandelen over de
financiën, want Amman
weet: wat het CvB uitgeeft aan de FNWI kan niet worden
uitgegeven aan de andere faculteiten. Amman weet ook dat de
financiële situatie aan de VU niet rooskleurig is, zoals onlangs
bleek uit een artikel in Ad Valvas: de universiteit kampt met
teruglopende studentenaantallen en heeft veel leningen. Met
andere woorden: collegevoorzitter Jaap Winter van de VU kan
wel iets van de huurprijs afhalen, maar niet onbeperkt.
Een duivels dilemma voor de per 1 januari vertrekkende
Amman. Recentelijk zei hij tijdens een CvB-uurtje: ‘We
moeten de verhuizing wel kunnen betalen.’ Mocht hij beslissen
dat de bèta-opleidingen niet naar de Zuidas gaan omdat de
zaak te duur wordt, dan zijn studenten en (sommige) medewerkers wellicht blij, maar dan blijft de VU, ondanks het eerder
gesloten convenant, met lege etages zitten. Die kan de VU dan
voor zichzelf gebruiken of extern verhuren. Maar dat was nooit
de bedoeling. ↙

Amman: ‘We moeten de
verhuizing wel kunnen betalen’

Duur
Het NU-gebouw aan de De Boelelaan wordt als het goed is
eind 2017 opgeleverd. Voor de goede orde: dat pand wordt niet
speciaal gebouwd voor de bètasamenwerking met de UvA. De
VU zou hoe dan ook nieuwbouw plegen en draagt de kosten

Speciaal voor jou

‘…Een nieuwsgierige docent
creëert een
nieuwsgierige
student…’
Thomas van Aalten
Fotograaf: Lo Andela Visagie & Styling: Leontien Kok

Pak ze uit de bak
of kijk op folia.nl

Gratis!
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Actueel Universiteit van Mosul

Alles
verwoest
in naam van
God
RECTOR AL-DEWACHI OVER ZIJN UNIVERSITEIT VAN MOSUL

Duizenden studenten en docenten overleefden de bezetting van het Iraakse
Mosul door Islamitische Staat niet. De gevluchte rector Obay Al-Dewachi
van de plaatselijke universiteit probeert vanuit Koerdisch gebied zo goed en
zo kwaad als het gaat iets van onderwijs door te laten gaan. Ook nu Mosul
bijna is bevrijd is dat niet zonder risico. ‘Als ik terugkeer,
word ik vermoord.’

tekst Laura Cardona en Maartje Geels
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Een verwoest gebouw van de Universiteit van Mosul. Dit beeld is afkomstig van een videokanaal van Islamitische Staat.

J

uni 2014. Strijders van Islamitische
Staat (IS) trekken de Noord-Iraakse stad Mosul in, en bezetten ook
het gebouw van de universiteit – op
dat moment, na de universiteit in
Bagdad, de grootste van Irak. Duizenden studenten en docenten proberen
halsoverkop te vluchten. Een deel van
hen redt het niet; zij worden ter plekke vermoord.
Dr. Obay Al-Dewachi is op dat moment rector. Het lukt hem te ontsnappen
aan IS. Vier keer werd hij beschoten. De
wetenschapper wijst naar zijn nek. ‘De
reden dat ik zo moeizaam praat, is dat ik
hier geraakt ben. Er zitten allemaal littekens.’
We spreken Al-Dewachi in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Hij is even
op bezoek in Nederland, waar hij op een
conferentie over instabiliteit, gedwongen
migratie en radicalisering vertelt hoe je
een universiteit zou kunnen opbouwen
na een allesverwoestend conflict.

Als Al-Dewachi over ‘zijn’ universiteit
vertelt, doet hij dat met trots. Met trots
en met weemoed. Want hoewel Mosul
op het punt staat bevrijd te worden van
Daesh – net als veel Arabieren weigert
Al-Dewachi de groep de titel ‘staat’ toe
te kennen – is het lot van de universiteit
hoogst onzeker.

Studie opgegeven
Zo’n 45 duizend studenten kregen les
aan Al-Dewachi’s oude universiteit.
Studenten uit alle hoeken van het land,
en met diverse etnische en religieuze
achtergronden. Soennieten, Sjiieten en
Koerden: Al-Dewachi was er maar wat
trots op.
Ongeveer twintig procent van de
studenten en staf vluchtte direct na de
bezetting, vele anderen volgden later.
Sommigen vonden hun heil bij universiteiten elders in Irak en hebben hun
studie inmiddels zo goed en zo kwaad
als het gaat weer opgepakt. Anderen stu-

deren thuis, een deel heeft het studeren
voor nu helemaal opgegeven.
Na de val van het regime van Saddam
Hussein was de situatie in Mosul een
tijd stabiel door de aanwezigheid van de
Amerikanen. Tot IS de stad binnentrok.
Zij vernietigden het grootste deel van
de oude stad. Al-Dewachi: ‘Daesh heeft
de universiteit nooit gebombardeerd. Zij
gebruiken de instelling juist voor eigen
gewin. Ongeveer tien procent van het
gebouw is later verwoest door Amerikaanse en Iraakse luchtaanvallen op
IS-strijders.’
Bij een van die bombardementen
raakte de bibliotheek, een van de
grootste van het Midden-Oosten en het
paradepaardje van de universiteit, zwaar
beschadigd. Wat er is overgebleven van
de belangrijke geschiedkundige objecten
als het Venustablet van Ammisaduqa, een spijkerschrifttablet, daar kan
Al-Dewachi alleen maar naar gissen.
Bovendien werden ongeveer honderd-
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De medische faculteit van de Universiteit van Mosul voordat IS binnentrok

duizend boeken uit de collectie door IS
vernietigd, omdat ze te veel Westerse
opvattingen zouden bevatten.

Duhok
Volslagen onduidelijk is hoe het er momenteel in de universiteit aan toegaat.
Want hoewel de telefoonverbinding twee
weken geleden werd hersteld, is communicatie vrijwel onmogelijk.
Al-Dewachi’s kantoor is
in ieder geval volledig verwoest. Ook terugkeren naar
zijn huis – gelegen op drie
minuten afstand van zijn
kantoor – kan Al-Dewachi
niet. ‘Als ik terugkeer, word
ik vermoord.’
Voor zover hij weet bleven er zo’n
twintigduizend studenten achter in
Mosul. Zij gaan nog steeds naar de
universiteit, maar van studeren kun je
volgens Al-Dewachi amper spreken. ‘Ze
zijn bezig met overleven. Zorgen dat je
te eten hebt, zorgen dat je veilig bent.
Onthouden doen ze niks.’ Inwoners die

de stad ’s nachts proberen te ontvluchten, worden zonder pardon neergeschoten. Hoeveel collega’s en studenten van
hem nog in leven zijn, weet de rector
niet precies.
De gevluchte rector probeert, voor
zover mogelijk, zijn universiteit te besturen vanuit de nabijgelegen stad Duhok
in Iraaks Koerdistan.

Dr. Obay Al-Dewachi

rechtssysteem, en dat is de Sharia, de
wet van God,’ vertelt Al-Dewachi.

Haram
Bijna al zijn collega’s van de rechtenfaculteit zijn inmiddels dood. Ook
de kunstacademie moest zijn deuren
sluiten. ‘Sommige kunstenaars beeldden
God af. Dat is volgens Daesh haram, verboden dus,’ aldus de rector.
De faculteiten geneeskunde en bètawetenschappen zijn nog wel open.
IS moedigt trainingen in
farmacie, verpleegkunde en
tandheelkunde aan, om zo
het tekort aan artsen op te
vangen dat ontstond toen die massaal de
stad ontvluchtten.
Ook moedigt IS sport aan, maar dat
heeft vooral tot doel om jihadi’s fysiek te
trainen. Een deel van de studenten van
de universiteit is inmiddels gerekruteerd
door IS. Sommigen doen mee uit vrees
voor hun eigen leven als ze niet meewerken, anderen doen het simpelweg in ruil

Op de rechtenfaculteit zijn
bijna alle collega’s vermoord
In deze stad werden ook veel van zijn
studenten opgevangen nadat zij moesten
vluchten. Zij volgen nu hun colleges in
de avonduren. De meesten studeerden
voorheen aan de faculteit Geesteswetenschappen in Mosul, die meteen dicht
ging toen IS de stad bezette. ‘Maar de
rechtenfaculteit werd als eerste gesloten.
Volgens IS bestaat er maar één geldig
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Dr. Obay Al-Dewachi sprak op IGNITE: een conferentie over gedwongen migratie, radicalisering en instabiliteit.

voor eten of andere basisbenodigdheden
die zeer schaars zijn in Mosul.
Al-Dewachi: ‘Als het zou kunnen,
zou ik de studenten die in de stad zijn
achtergebleven willen helpen, door ze
in contact te brengen met studenten die
zijn gevlucht.’ Zijn dochter en bejaarde broer wonen nog in Mosul. ‘Mijn
broer is te oud om te vluchten en mijn
dochter is bij haar man en
haar schoonfamilie. Die
zijn niet vitaal genoeg om
de stad te verlaten. Hun
huizen komen ze amper uit
en er is nauwelijks voedsel.’
Al-Dewachi raakt zichtbaar
geëmotioneerd als hij over
zijn familie vertelt. ‘Ze verkeren in zulk
groot gevaar.’

Het leven is er heel prettig en de mensen
zijn er aardig,’ zegt Al-Dewachi. Wie er
nu in zijn oude huis in Mosul wonen,
weet hij niet precies. ‘Ze gebruiken
al mijn spullen, van mijn meubels tot
mijn auto.’
Al-Dewachi blijft ondanks alles
hoopvol. Het aantal IS-strijders neemt af
en de groep raakt langzaam de controle

meegenomen, zoals laptops en instrumenten uit de laboratoria. ‘Het herbouwen van de universiteit kan alleen als de
stad helemaal veilig is,’ zegt Al-Dewachi.
Gelukkig wordt er hulp geboden door
de universiteit van Tikrit. Ook deze
Iraakse instelling was deels verwoest,
maar is in 2015 heropend en ving een
deel van de gevluchte studenten uit
Mosul op. Samen met
de studenten zoekt de
universiteit van Tikrit naar
een nieuwe toekomst. Zo
richtten ze onlangs een extra faculteit op, een faculteit
voor Peace Studies.
Of zijn oude studenten
ooit terug zullen keren naar Mosul,
weet Al-Dewachi niet. ‘Velen willen
niet terug naar een plek waar zoveel is
gebeurd.’ Anderen hebben nu een leven
elders in het land opgebouwd.
Op de vraag of Al-Dewachi denkt
dat zijn universiteit in te toekomst weer
open zal gaan is hij desondanks resoluut:
‘Yes, of course.’ ↙

‘Studenten in Mosul zijn
vooral bezig met overleven’

IS-strijders
De wetenschapper, die zelf verschillende
marketingstudies deed, heeft inmiddels
een woning in Duhok. ‘Het is maar
vijftig kilometer van Mosul verwijderd,
maar het is een compleet andere wereld.

kwijt over vitale wegen. De bevrijding
lijkt, half november 2016, nabij.
Hoe het verder moet als Mosul straks
helemaal bevrijd is, weet Al-Dewachi
niet. De wederopbouw van de beschadigde universiteitsgebouwen zal een eerste
stap zijn en ook is er dringend behoefte
aan materialen. IS heeft de universiteit
namelijk geplunderd en veel spullen
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SVEN ADAMSON (20)
MEDIA, INFORMATIE &
COMMUNICATIE, HvA
Kamer 7 m², Overtoom (West)
Woont hier sinds juni 2016
Betaalt 565 euro, inclusief
Huisgenoten 3
Voordeel ‘Het is heel centraal, vrienden
komen sneller langs dan toen ik op het
Java-eiland woonde.’
Nadeel ‘Het is best duur en ik zou er wel
een muurtje uit willen breken.’

‘I

k zou deze kamer tijdelijk onderhuren,
totdat het vriendinnetje dat hier woont,
terug zou komen van haar reis. Maar ze is
blijven steken in Guatemala en weet nog
steeds niet wanneer ze terugkomt. Inmiddels
ben ik de officiële huurder. De collage van
foto’s, knipsels en de houten maskers aan de
muur is nog van haar. Ik vergeet vaak dat het
er hangt. De planten zijn wel van mij. Ik hou
erg van planten. Ik haal ze bij een winkeltje in
de buurt. De verkoopster praat erover alsof
het mensen zijn. Zelf heb ik ze geen namen
gegeven hoor. O, toch wel! Die op de kast heb
ik ooit “Crazy Gracy” genoemd.
De deur heb ik – een beetje slordig –
afgeplakt om het licht buiten te houden
en de posters erop komen uit de Glamcult.
Het roze krukje heb ik een keer na het uitgaan van straat meegenomen. Het is handig als nachtkastje, hoewel er niet veel op
past. Alleen een plant en een klein boekje:
The little book of drinking games. Ik heb er
nog nooit een spelletje uit gespeeld, maar
er zit wel een grappig verhaal achter. Ik was
aan het reizen door Australië toen ik dit
boekje per ongeluk liet liggen in een hostel
in Sydney. Drie maanden later ontmoette ik
een Noors meisje in Melbourne: had ze dit
boekje in haar koffer zitten!
De kamer is niet groot, maar ik heb
wel leuke huisgenoten en woon op een
toplocatie. Na het stappen ben ik zo thuis.
De klingelende tram hoorde ik na een week
al niet meer en de verhalen van de dronken
mensen die ’s nachts over de Overtoom
lopen zijn eigenlijk best leuk om te horen.’ ↙
tekst Carlijn Schepers foto Martijn Gijsbertsen

‘De plant op de
kast heet Crazy
Gracy’

23 NOVEMBER 2016

19

20

FOLIA 10

‘Niet alle
backpackers
zijn hippies’
tekst Carlijn Schepers
foto’s Mohsin Amdaouech

Met zijn Facebookpagina Mohsin op wereldreis had hij binnen een dag tweeduizend
volgers. En toen was oud-HvA-student Mohsin Amdaouech (26) nog niet eens
vertrokken. Inmiddels heeft hij 44.000 volgers, grotendeels Marokkaanse
Nederlanders, net als hijzelf. Voor hen is backpacken niet zo vanzelfsprekend.
‘Ik laat zien dat er meer vakantiebestemmingen zijn dan Marokko.’

23 NOVEMBER 2016

Mohsin Amdaouech
BLIJFT DOORREIZEN TOT ZIJN LAATSTE EURO.

21

22

FOLIA 10

‘H

eb je geen vrienden of
zo?’ ‘Wat doe je daar dan
alleen? Naar de muren
staren?’ Als Mohsin in 2010 aan zijn
Marokkaans-Nederlandse vrienden
vertelt dat hij deze zomer niet naar
zijn familie in Marokko gaat, maar
een backpackreis door Zuidoost-Azië
wil maken, verklaren ze hem voor
gek. ‘Ik had net mijn mbo-opleiding
afgerond, was twintig jaar en had
een babyface van een twaalfjarige.
Toch ben ik gewoon gegaan, alleen.
Het volgende moment stond ik op
het vliegveld van Bangkok. Ik kon
naar links, naar rechts, alles was
mogelijk. Daar is mijn passie voor
reizen ontstaan.’
Mohsin besluit vanaf dat moment elke zomer een backpackreis
te maken. Ook zijn Marokkaans-Nederlandse vrienden van zijn studie,
commerciële economie, vinden het
maar raar. ‘De meeste studenten kennen wel iemand die voor lange tijd is
gaan reizen, maar in de Marokkaanse
gemeenschap is dat vrij ongewoon.
Je hebt namelijk een vaderland waar
ook vaak nog familie woont: Marokko.
Dus dat is automatisch je vakantiebestemming. In de zomer gaat iedereen
terug, zo zijn ze het gewend.’
Mohsin spaart het hele jaar voor
zijn reizen in de zomermaanden,
zodat hij naar Thailand, Maleisië, Singapore, Belize, Sri Lanka, de Malediven en nog veel meer bestemmingen
kan. Toch is het niet genoeg, want hij
moet steeds weer terug naar school
en aan het werk. Mohsin mist het ultieme gevoel van vrijheid. ‘Tot ik ging
afstuderen en tegen mezelf zei: ik ga
op wereldreis. Dus ik deed wat nodig
was: geld sparen, scriptie afronden
en mijn diploma halen. Elke stap die
ik nam was er één in de richting van
mijn persoonlijke doel.’
Voor hij het weet is het 13 maart
2015, heeft Mohsin zijn hbo-diploma
op zak en neemt hij afscheid van zijn
familie in Gouda. Hij heeft 16.500

MOHSIN
AMDAOUECH
1990 Geboren in Gouda
2007-2010 Mbo 4 marketing en
communicatie
2010 Eerste backpackreis
2010-2015 Hbo commerciële
economie (HvA)
2015 Fulltime wereldreiziger

euro gespaard, net zijn Facebookpagina geopend en een enkeltje
naar Rio geboekt. Het avontuur kan
beginnen. ‘Ik had toen nooit kunnen
bedenken dat ik zo lang zou blijven
reizen en dat mijn Facebookpagina
zo populair zou worden.’ Hij heeft op
het moment van vertrek, drie weken
na het aanmaken van zijn pagina,
al zevenduizend volgers en zijn inbox
loopt vol met berichtjes, vooral van
Nederlandse Marokkanen. Ze zijn
verbaasd, vinden het stoer en zijn
vooral benieuwd naar zijn verhalen.

Je stelt dat jongeren van Marok
kaanse afkomst niet vaak gaan
backpacken. Waarom jij wel?
‘Ik denk dat dat komt door mijn

vader. Hij heeft in zijn leven ook veel
gereisd. In de jaren zeventig kwam
hij naar Nederland. Mijn vader heeft
altijd hard gewerkt en was de eerste
Marokkaan die een café opende in
Gouda. Alle gastarbeiders kwamen
er over de vloer. Zijn passie voor
reizen ontstond toen hij een prijs
won van de Kamer van Koophandel:
een reisje naar Londen. Hij vond het
geweldig en besloot meer van de wereld te willen zien. Zijn reizen gingen
van Palestina en India, tot Nigeria,
West-Afrika, het Midden-Oosten,
Syrië en Mexico. Stel je een zeventigjarige man voor die in zijn eentje reist
en geen Engels kan: met handen en
voeten, lachen en een beetje Arabisch, Frans en Spaans.’
Als vader Mohamed thuiskwam,
luisterde Mohsin ademloos naar zijn
mooie reisverhalen. Al snel besloot hij
in zijn voetsporen te treden. Die inspiratie die zijn vader voor hem was,
probeert Mohsin nu voor zijn volgers
te zijn. Het was nooit een vooropgezet plan om zoveel volgers te krijgen,
maar nu hij merkt hoezeer hij Nederlandse Marokkanen inspireert, is hij
vastberaden er alles uit te halen. ‘Ik
heb een actieve, enthousiaste achterban. Ik krijg honderden berichten.
Zo veel, dat ik gewoon geen tijd heb
om alles te beantwoorden.’

Wat vragen je volgers zoal in die
berichten?
‘De volgers met een Marokkaanse
achtergrond willen alles weten over
reizen: wat doe je als je in een land
aankomt, wat moet je boeken,
hoe ga je van A naar B, hoe leer je
mensen kennen? Dingen die voor
autochtone Nederlanders misschien
vanzelfsprekend zijn, maar voor
hen nieuw.’
Mohsin hoort ook veel vooroordelen, die hij vervolgens ontkracht.
‘Veel mensen denken dat backpackers types zijn met dreadlocks, vieze
kleren en een tent op hun rug. Dat
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ze alleen maar buiten slapen en zich
liftend verplaatsen. Maar niet alle
backpackers zijn hippies.’ Mohsin laat
zijn volgers zien dat je niet op deze
manier hoeft te reizen. Alles wat in
een koffer past, past ook in een rugzak, stelt hij ze gerust. ‘Ik heb altijd
iets van zeventien shirtjes bij me.’

Welke vooroordelen over backpac
ken hoor je nog meer?
‘Dat reizen duur is. Veel volgers dachten dat ik wel miljonair moest zijn als
ik zo lang de wereld rond reisde. Aan
hen laat ik zien dat het even duur
is als een Marokkaanse bruiloft. In
plaats van één Marokkaanse bruiloft
kun je een jaar reizen!
Natuurlijk moet je
voor een reis, net als
voor een bruiloft of
nieuwe auto, wel eerst
sparen. Ik heb gewerkt
bij KPN. Ik verwachtte
dertienhonderd euro
per maand nodig te
hebben en dat blijkt
achteraf aardig te
kloppen. Ik heb dertien maanden
kunnen reizen van mijn gespaarde
16.500 euro.’

achterban als je iets plaatst?
‘Nee, mijn verhalen zijn voor iedereen. Hoewel ik soms wel de uitspraak
insha’Allah gebruik. Bijvoorbeeld: Ik
ga op reis, insha’Allah. Dat betekent:
ik ga alleen op reis als God het wil.
Maar dat doe ik niet speciaal voor
mijn islamitische volgers, vooral voor
mezelf. Ik schrijf in het Nederlands,
niet in het Arabisch, tenzij bepaalde
woorden niet goed te vertalen zijn.
Natuurlijk zet ik er dan wel tussen
haakjes de Nederlandse vertaling
bij, om de berichten voor iedereen
toegankelijk te maken.’
Mohsin doet wel veel met zijn geloof op reis. Zo bezoekt en fotogra-

deel van de ramadan hier te doen.
Dat was geweldig.’

Kwam je op reis veel andere back
packende Marokkanen tegen?
‘Twee in Colombia, twee in Brazilië.
Dat was het. Niet echt veel dus,
zoals ik al had verwacht. Hoewel het
in Azië wel meer begint te komen.
Ik hoor van steeds meer jongeren
met Marokkaanse achtergrond dat
ze door mij zijn geïnspireerd en naar
Thailand gaan om te backpacken.
Thailand wordt toch normaler als
vakantiebestemming. Soms lijkt het
wel het nieuwe Alanya. Maar ik kom
op mijn reizen vooral Engelsen en
Duitsers tegen. Er is een
cultuurverandering nodig
om meer Nederlandse
Marokkanen te laten reizen. Zoiets duurt jaren.’

‘Van één Marokkaanse
bruiloft kun je een
jaar reizen’

Waarom denk je dat je Facebook
pagina zo aanslaat?
‘Aan de ene kant natuurlijk omdat ik
een Marokkaanse Nederlander ben.
Als de pagina Jan op wereldreis had
geheten, was hij lang niet zo populair
geworden. Aan de andere kant ook
omdat mijn pagina in het teken
staat van positiviteit en omdat ik zo
persoonlijk en openhartig schrijf. Mijn
volgers weten wie mijn ouders zijn,
wie mijn nichtje is, hoeveel geld ik op
mijn rekening heb, wat ik meemaak
en hoe ik me daarbij voel. Bij veel
andere reisbloggers gaat het vooral
om hun bestemmingen, niet om de
persoon erachter.’

Hou je speciaal rekening met je

feert hij zoveel mogelijk moskeeën.
Zelfs in Bolivia, waar bijna de gehele
bevolking katholiek is, weet hij de
enige moskee in het land te vinden.
‘Geloof is niet gebaseerd op de plek
waar je bent. Geloof zit in jezelf. Dus
je kunt als moslim gemakkelijk op
wereldreis. Ik laat zien dat ik over de
hele wereld met open armen wordt
ontvangen door de moslimgemeenschap.’

Hoe gaat dat met de ramadan op
reis?
‘De eerste twee weken van de ramadan heb ik gedaan in Colombia.
Daar at ik ’s avonds in de moskee.
Maar op Facebook zag ik foto’s van
familie, tafels vol met eten en gezelligheid. De ramadan is toch iets wat
je sámen doet en ik was daar alleen.
Dus besloot ik spontaan terug naar
Nederland te vliegen om het laatste

Ben je veranderd door je
reizen?

‘Ik denk vaak terug aan
de competentie “interculturele sensitiviteit”
die naar voren kwam tijdens mijn
opleiding. Hoe kun je beter met
andere culturen omgaan? Dit leer je
het beste door te reizen. Je gaat door
een bril met allemaal verschillende
kleuren kijken en leert anderen te
benaderen met een open blik, zonder aannames.’

Toch zei je in het tv-programma De
Nieuwe Maan dat veel Nederlan
ders op vakantie gaan om cultuur
te snuiven, maar niet altijd open
zijn richting andere culturen in
Nederland.
‘Klopt. Ik heb daar toevallig een
recent voorbeeld van. Ik zat ‘s avonds
in de trein en wilde uitstappen op
Rotterdam Centraal. Een meisje voor
mij ook, maar ze was haar mobiel
vergeten op haar stoel. Dus ze liep
terug en ik zei: “Wel altijd achter je
kijken, dat doe ik ook.” “Nee, nee,
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nee, laat me met rust!” reageerde ze.
Ik: “Sorry hoor, ik gaf je gewoon een
tip.” Zij: “Wat zei je dan?” Dus ik herhaalde het. “O, sorry!” zei ze, en ik zei
dat ik wel schrok van haar reactie.
Toen zei dat meisje: “Ik dacht: dat is
weer zo’n Marokkaanse jongen die
me ’s avonds aanspreekt en iets van
me wil, of me probeert te versieren.
Ik schaam me nu echt.” Toen hebben
we erover gepraat tot aan de uitgang van het station en het gesprek
afgesloten met een knuffel.’
Mohsin noemt het
als voorbeeld van een
‘koude, Nederlandse’
reactie. ‘Ik ben heel
sociaal en praat met
iedereen. Moet ik dan
naar mijn telefoon
staren als ik in de trein
zit? Terwijl dat dé
plek is om mensen te
leren kennen? Gelukkig zei ze dat ze
voortaan zou proberen iedereen het
voordeel van de twijfel te geven.’ Zo’n
open instelling ziet Mohsin wél bij
veel reizigers. ‘Reizigers hebben veel
meer respect voor mensen met een
andere achtergrond. Daarom zou het
goed zijn voor een samenleving als

meer mensen zouden reizen.’
Hij wordt even afgeleid door een
berichtje dat op zijn mobiel binnenkomt. ‘Ik denk dat ik naar Sicilië
ga,’ zegt hij, als hij na een korte
stilte weer opkijkt van zijn telefoon.
Sicilie.nl heeft hem uitgenodigd het
Italiaanse eiland te bezoeken en er
uiteraard vervolgens over te schrijven. ‘Maar dat zou ik toch al doen.’
Nu Mohsin rond de 44.000 duizend volgers op Facebook, 20.000
op Instagram en 6.500 op Snap-

hij vorige maand Iran bezocht met
zijn vader.

Kun je op deze manier eeuwig door
blijven reizen?
‘Door de opdrachten is na twintig
maanden, waarvan ik er zestien op
reis ben geweest, het geld nog steeds
niet op. Ik probeer mezelf te branden.
Daarbij komt mijn opleiding commerciële economie natuurlijk goed van pas.
Maar ondanks dat ik altijd de drang
zal blijven houden om te reizen, zal
ik er toch een keer mee
stoppen. Op een gegeven
moment ga ik toch mijn
familie, F IFA-avonden met
vrienden, Champions League-wedstrijden, de Albert
Heijn, en mijn moeders
tajines te veel missen.
Mijn vader vindt het
ook wel goed zo en zegt
dat het tijd is dat ik aan het serieuze leven begin. Maar ik heb gezegd
dat ik door zou blijven reizen tot de
laatste euro, dus dat ga ik doen. Het
enige wat ik nu moet beslissen is
mijn volgende bestemming. Ik heb al
veertig landen bezocht, maar er zijn
er 194, dus keus genoeg.’ ↙

‘De eerste weken van
de ramadan deed ik
in Colombia’
chat heeft, raken ook commerciële
partijen geïnteresseerd. Zo deed hij
al opdrachten voor de Nederlandse douane en het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Ook benaderde Turkish Airlines
hem voor een gratis vlucht én een
upgrade naar businessclass, toen
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LINDA VAN
DER POL
Ambulancebroeder
R

oest, ik moet steeds aan de triestige liedjes van Daniël Lohues denken en dat is doorgaans niet zo’n heel goed teken. November zet zijn
nageltjes dieper in me dan de valse kat van buurman Jaap.
Naar buiten ga ik weinig. De dagen door werk ik aan mijn bureautje
aan de najaarsessays. Verplichte nummertjes, wisselende relevantie.
In 5.000 woorden verloor de linde voor mijn raam al haar bladeren.
In de laatste storm liet ze een paar takken los. Het vergeelde aanplakbiljet hangt steeds treuriger aan de bast: Kiki is zoek, de pratende roodstaartpapegaai van buurtgenoot Lidy.
Ik ken iemand die uitkijkt naar de herfst omdat hij dan in korte
broek en T-shirt door
de kou kan. Dat
vindt hij lekker. Zelf
verloor ik met mijn
verhuizing mijn wintergarderobe. ‘t Zal
per ongeluk naar het
Leger des Heils zijn
gegaan – gezien het
spul dat daadwerkelijk weg moest opnieuw in keurige, onaangeraakte
stapels in mijn lade ligt.
Deze dagen hul ik mezelf in de vesten die mijn ex-geliefde achterliet en waar het kan sleep ik een wollen deken achter mij aan. Sowieso
moet hij om mijn schouders hangen wil ik een alineaatje tikken, anders
wordt het niets.
'Meestal is de lucht donker of tenminste mistgrijs, alsof er een rookbom
is afgegaan in de stad en in mijn hoofd waarvan de rook niet meer optrekt.'
Dan danst er een alumnus door mijn geest. Een gezellige vrouw,
van top tot teen in King Louie gestoken, die iets leuks in de museale
sector is gaan doen en in het kader van loopbaanoriëntatie een praatje
voor mij en mijn medestudenten hield. ‘Als historicus ga je geen levens
redden,’ beet ze ons tenslotte zonder waarschuwing toe. ‘Wen eraan, je
bent geen fucking ambulancebroeder.’
Mistig, kaold en stille. Van Kiki geen spoor. Met de valse kat van
buurman Joop in de buurt ben ik bang dat ik haar in ieder geval als
verloren moet beschouwen. ↙

‘Als historicus ga je
geen levens redden’
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Actueel Het nut van een nieuwe senaat

‘We zijn gestoeld
op expertise’
tekst Steffi Weber
foto Daniël Rommens

Senaat nieuwe stijl – hadden we een oude dan? Dat een groot deel van de
universiteit geen weet had van een van haar oudste organen is niet zo gek:
het is vooral liefdewerk in de schaduw.

H

et is het paradepaardje van
de commissie Democratisering en Decentralisering: de
nieuwe, brede senaat. Een ‘deliberatief forum’ van 65 personen waarin
studenten, docenten, hoogleraren,
promovendi, tijdelijk en ondersteunend personeel en bestuurders met
elkaar in debat gaan over de vraag,
of we nog wel de goede kant op
gaan met zijn allen. Steekwoorden
zijn ‘kernwaarden’ en
‘langetermijnvisie’:
grote onderwerpen
waar de huidige medezeggenschapsraden
niet aan toekomen,
meent de commissievoorzitter
Lisa Westerveld.
Maar de UvA heeft al een senaat.
Onder de leiding van AMC-hoofd
psychiatrie Damiaan Denys komen
twaalf hoogleraren zo’n zes keer per
jaar bijeen om het bestuur gevraagd
en ongevraagd van advies te voorzien.
Als het aan de commissie ligt,
wordt dat orgaan omgevormd tot de
‘senaat nieuwe stijl’. Maar wat doet

de oude senaat precies, en wat mist
de UvA als we hem straks misschien
niet meer hebben?
Volgens Westerveld is het de
vraag of die überhaupt zal worden
gemist. ‘Vrijwel niemand weet dat
de senaat bestaat, en je moet veel
moeite doen om erachter te komen
wat er in hun adviezen staat.’ Die
ondoorzichtige werkwijze past
volgens haar niet bij de democra-

meent hij. ‘Het is een select groepje
van hoogleraren die al lang aan de
universiteit werken – experts in hun vak
– die het bestuur vrijblijvend en geheel
belangeloos adviseren op basis van
hun kennis en een onderling debat.’
De 51-jarige Denys gooide het roer
flink om toen hij ruim drie jaar geleden voorzitter werd. De senaat was
toen vooral een ‘praatgroepje’, zonder reglement of zichtbaar product
in de vorm van schriftelijke
adviezen. Bovendien stonden
de senatoren toen nog onder
de leiding van rector magnificus Dymph van den Boom.
‘Allereerst heb ik tegen haar
gezegd: dank u wel, maar ik wil u toch
vragen de senaat te verlaten,’ herinnert Denys zich. De aanwezigheid van
een bestuurder belemmert volgens
hem een open discussie. Bovendien
zou er sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling.
De volstrekte belangeloosheid is
een cruciaal kenmerk van de huidige
senaat, meent Denys. De leden
krijgen geen vergoeding en doen al

‘Allereerst vroeg ik de rector
de senaat te verlaten’
tische universiteit die de commissie
voor ogen heeft. ‘Bovendien kun je
je afvragen of een club van enkel
hoogleraren, voorgedragen door decanen, een goede afspiegeling vormt
van de universitaire gemeenschap,’
zegt Westerveld.
Volgens huidige senaatvoorzitter
Denys hoeft de senaat helemaal niet
representatief te zijn. ‘We zijn gestoeld
op expertise, niet op democratie,’
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het werk in hun vrije tijd. ‘Voor de
prestige hoef je er ook niet te zitten,
want niemand kent de senaat,’ zegt
Denys. En de besproken kwesties
zijn volgens hem zo abstract, dat ze
nooit direct invloed kunnen hebben
op het werk de senatoren, hun onderzoeksgroep of faculteit.
‘Ik houd van de universiteit als
instituut en koester ook intellectuele
mogelijkheden die zo’n universiteit
biedt,’ zegt Denys. ‘Misschien heb ik
wel een heel ouderwets beeld van de
universiteit als instelling die bepaalde
waarden uitdraagt in de maatschappij en daar garant voor staat. Dat is
voor mij de reden om het te doen,
niet meer en niet minder.’ Voor de
andere leden geldt volgens hem een
soortgelijke motivatie.
Kenmerkend voor de huidige senaat
zijn naast ‘belangeloosheid’ ook het
feit dat de besproken kwesties faculteitsoverstijgend zijn. ‘We bespreken
dikwijls onderwerpen die met integriteit, met ethiek of met sociale omgang te maken hebben,’ zegt Denys,
die de senaat daarom graag ziet als
het ‘geweten van de universiteit’.
Een greep uit de onderwerpen van
de afgelopen drie jaar: de samenwerking UvA-VU in een Amsterdam
Faculty of Science (dringend advies:
kijk eerst of er alternatieven zijn. Tevergeefs, de bètafusie werd niet veel
later weggestemd door de medezeggenschap); de keerzijde van internationalisering (advies: zie het niet als
doel op zich of als marketingtool)
en wetenschappelijke integriteit. Een
actueel voorbeeld is de samenwerking tussen UvA en HvA. De senaat
plaatste – nog voor de rapporten
van Berenschot en Deloitte – grote
vraagtekens bij de bestuurlijke unie,
die volgens rector Karen Maex mede
daardoor binnenkort wordt beëindigd.
Denys is enkele maanden geleden
benoemd voor een nieuwe termijn als
voorzitter. Hij heeft nog zo’n tweeënhalf jaar voor de boeg. In een nieuwe
senaat ziet hij echter geen rol meer

weggelegd voor zichzelf. ‘De charme
zit hem voor mij juist in de kleinschaligheid, de bescheidenheid, de
beperktheid en de efficiëntie. We vergaderen twee uur, gaan snel de diepte
in en schrijven dan een advies.’ Mocht
de nieuwe senaat er komen, dan staat
hij zijn functie af aan iemand die zich
wél tot het voorzitten van een veel
grotere groep geroepen voelt,’ zegt hij.
Denys noemt het plan wel een
‘interessant initiatief’. ‘Maar het is
niet vergelijkbaar met de huidige
senaat. Het zijn echt twee compleet
andere dingen.’ Wat hem betreft
zou de huidige senaat goed naast
de nieuwe kunnen blijven bestaan.
Commissievoorzitter Westerveld ziet
dat anders. Zij vreest voor overlap in
de onderwerpen. Westerveld: ‘Als we
één ding niet willen, dan is het wel
nóg een extra overleggroep erbij die
dubbel werk gaat doen.’
Westerveld zegt het te betreuren
dat Denys geen onderdeel wil uitmaken van de nieuwe senaat. ‘We
hebben twee weken geleden een
goed en constructief gesprek gehad
met enkele leden van de huidige
senaat en hebben goede hoop dat in
ieder geval een deel van de huidige
senaat ook na een mogelijke hervorming in functie zou blijven.’

Het CvB heeft zich eerder enthousiast uitgelaten over het idee van een
brede senaat, die volgens collegevoorzitter Geert ten Dam een gamechanger kan zijn. Het CvB benadrukt
echter ook dat ze blij zijn met de
huidige senaat. Of de oude senaat
naast de nieuwe zou kunnen blijven
bestaan, laten de bestuurders nog
even in het midden. ‘We wachten de
uitslag van het referendum af,’ zegt
woordvoerder Yasha Lange. ↙

DE SENAAT NU
• De senaat bestaat uit twaalf
hoogleraren (drie vrouwen, negen
mannen) die zes keer per jaar
vergaderen in het Maagdenhuis.
• Vergaderingen zijn niet openbaar.
• De decanen van de faculteiten
dragen ieder maximaal twee
leden per faculteit voor, die door
het CvB worden benoemd voor
een periode van drie jaar.
• Senatoren krijgen geen vergoeding.
• De senaat vormde onderdeel van
het bestuur tot hij in de jaren
zestig werd omgevormd tot adviesorgaan.
• Amsterdam is de enige Nederlandse universiteit die nog een
senaat van hoogleraren kent.
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Objectief 40 jaar USC

FOLIA 10

APPARATEN
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tekst Laura Cardona

Het Universitair Sportcentrum (USC) jubileert: veertig jaar
geleden werd de eerste locatie aan de De Boelelaan geopend.
Folia blikt terug in gesprek met Frans Boom, sporter én
fotograaf van het eerste uur – of eigenlijk nog daarvoor.
Over militante coaches, identiteitsfraude en de eerste
ghettoblasters; alles voor de sport.
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Studenten doen mee aan de conditietraining
bij het USC. Het was de eerste sport die voor
mannen aangeboden werd. In De Boelelaan
mochten ook de vrouwen meedoen, maar de
militante aanpak van toen bleek voor hen toch

foto USC

vaak te zwaar.

foto Frans Boom

T

Hij sportte jaren onder
valse naam en geleend
studentennummer

entamenzaal, stemloket of slaapplek tijdens de intreeweek, maar bovenal de plaats voor ruim zeventig sport
activiteiten: zo’n 15.000 studenten en niet-studenten
vinden elk jaar hun weg naar het Universitair Sportcentrum
(USC). Dit jaar viert de organisatie haar veertigjarig bestaan.
De teller is gaan lopen vanaf het moment dat de bouw van
het sportcomplex aan de De Boelelaan begon, maar eigenlijk
ligt de oorsprong nog verder in het verleden. In 1968 schreef
Frans Boom, eerstejaars economiestudent aan de UvA,
zich voor tien gulden in bij Stilos, de stichting lichamelijke
opvoeding voor studenten op de Hobbemakade. ‘Omdat ik
gymnastieklessen nuttig vond. Ironisch genoeg had ik op de
middelbare school een gymleraar die een soort militaire training gaf en daar was ik de op een na slechtste van de klas. Bij
het voetballen was ik een stoorspeler, met softbal liep ik naar
voren en viel de bal achter mij. Ik was totaal ongeschikt voor
dat soort activiteiten.’
Toch is hij gebleven, tot op de dag van vandaag. ‘In al die
jaren is het USC als een warm bad geweest,’ zegt Boom, nu 67.
In sportcafé de Oerknal in het USC Universum op het Science
Park kijken hij en Peter Prins, lid sinds 1973, terug op ruim
veertig jaar sportplezier in het sportcentrum, aan de hand van
Booms verzameling foto’s.

Valse naam
‘Ik had het toen nog niet over een warm bad, want er was nog
niet zoveel,’ vertelt Boom. Waar het USC nu meer dan zeventig
sportactiviteiten kent, was een rooster maken toen compleet
overbodig. ‘Conditietraining voor de jongens was het enige
wat er was. Geen andere activiteiten of een kantine waar je bij
elkaar kon komen. Je kwam er en je ging weer.’ Sporten was in
het prille begin bovendien nog gescheiden. ‘De zaal beneden
was voor de jongens en boven sportten de meisjes.’
Dat Boom is blijven plakken, ligt deels aan de leraren die
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weg van de conditietraining om zich op het bommen, maar ook
op bijvoorbeeld Dance a go go en streetdance te storten. ‘Ik keek
mijn ogen uit. Niet per se omdat al die meiden om mij heen
stonden; het was qua sfeer en nieuwigheid ontzettend leuk.’
Hij maakte de overstap als een van de weinige mannen –
Peter Prins bleef trouw aan de conditietraining. In de jaren
80 vormden ze met vier anderen een vriendengroep, die nog
steeds samen sport. Een favoriete traditie, vertelt Boom, was
dat de conditietraining in de De Boelelaan standaard eindigde
met rondjes hardlopen in de gang rondom de kleedkamers die
beneden de kantine liep. ‘Wie de kleedkamer uitkwam, werd
omver gelopen,’ zegt Boom.

foto USC

Pieken

hij in al die jaren heeft gehad, al bleven studenten vroeger
sowieso langer lid, zegt hij. ‘Ik heb acht jaar over mijn studie
gedaan – want in die tijd kon dat nog – en bij mijn afstuderen
was De Boelelaan klaar,’ vertelt Boom. Als doctorandus stapte
hij in 1976 het gloednieuwe sportcomplex in Buitenveldert
binnen. Stilos werd het USC, gesubsidieerd door het Ministerie
van Onderwijs op voorwaarde dat het USC een exclusieve studentenvoorziening zou worden. Boom wist als student-af deze
regel op ingenieuze wijze te omzeilen: hij sportte jaren onder
valse naam en geleend studentennummer. ‘De student schreef
zich in, en ik haalde de pas af met mijn pasfoto erop. Zo heb ik,
als je het USC-archief mag geloven, medicijnen, Nederlands en
nog wat andere dingen gestudeerd,’ grinnikt Boom. Hoe harder hij ging werken, bij het Ministerie van Financiën en later
bij de Gemeente Amsterdam, hoe trouwer hij sportte.

Zoals Boom en Prins De Boelelaan hebben zien verrijzen,
maakten ze ook de sloop mee. Het gebouw was oud, de grond
op de Zuidas te duur. Er werden plannen gemaakt om een
nieuw USC te bouwen op het Science park in Amsterdam Oost.
‘We zagen enorm tegen een verhuizing op. De Boelelaan was
in onze ogen een mooi en functioneel gebouw,’ vertelt Prins.
‘Maar er kwam een prachtig sportcomplex voor in de plaats
dat qua faciliteiten zeker niet onderdoet voor zijn voorganger.’
Volgens Boom was het in het splinternieuwe complex op de
campus het eerste jaar nog wel stil. ‘Amsterdam West haakte

De verhuizing bracht een andere belangrijke verandering
met zich mee. ‘In de De Boelelaan kwamen de vrouwen erbij,’
vertelt Boom. De andere sekse stroomde massaal binnen toen
de leraren begonnen toe te geven aan de modegrillen van
het tijdperk. In 1992 introduceerde Rodrigo Coesel, huidig
commercieel directeur van het USC, de muziek. Oudere leraren kwamen eerder al met gettoblasters aanzetten, maar hun
muziekkeuze was volgens Boom nog niet helemaal op maat. ‘Ze
probeerden mee te gaan met de trend, maar wat ze er precies
mee aan moesten wisten ze nog niet.’
Coesel bedacht daarvoor het Bommen – bewegen op muziek.
Elke woensdagmiddag stond hij op een verhoging in een bomvolle gymzaal. ‘De meiden kwamen met werkelijk honderdvijftig
tegelijk aanzetten in zo’n les en deden dan wat ik nu simpele
aerobics zou noemen,’ vertelt Boom. Ondanks dat Boom naar eigen zeggen toen al een buitenbeentje tussen alle jonge studenten
was, werd hij gegrepen door het fenomeen. Hij dreef langzaam

foto USC
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‘Ik denk niet dat veel
mensen met artrose nog
zo intensief sporten’
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STAGE
Sophie Mulder (22)
Studie Pedagogiek (HvA)
Stage Villa Pinedo
Verdiensten 125 euro per maand
Oordeel *****
foto Frans Boom
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af omdat het nieuwe USC te ver weg was, en het heeft even
geduurd voordat men het USC weer wist te vinden.’
Over de jaren heen valt hen een aantal veranderingen op.
‘De conditietraining is vriendelijker dan vroeger,’ zegt Prins.
Volgens hem heeft dat ermee te maken dat de opvatting over
wat een goede training is anders is geworden. ‘Leraren streven
nu naar een constante vorm van inspanning in plaats van het
pieken van vroeger.’ Hij merkt hierdoor dat studenten minder
fanatiek zijn geworden. Toch traint het groepje nog graag samen met de studenten. ‘Met z’n vijven lukt het ons mooi om nog
bij de vlotste jongens en meisjes aan te sluiten,’ vertelt Prins.
Ook Boom zit bij Step & Dance op het USC Universum nog
helemaal op zijn plek. ‘Als ik de les binnenkom zie ik een enkeling wel kijken, wat doet hij hier? Maar na vijf minuten zien
ze: o, hij kan het ook.’ Tussen de studenten voelt Boom zich na
ruim 45 jaar nog steeds het meest comfortabel. Hij heeft geen
kinderen, en geniet van de pittige discussies die studenten met
hem kunnen voeren over maatschapppelijke kwesties. ‘Mijn
moeder heeft ooit gezegd dat ik nooit student-af ben geweest.
En dat is ook zo. Hier voel ik me meer thuis dan onder leeftijdsgenoten die klagen dat het vroeger beter was.’
Met inmiddels zeven vestigingen en duizenden leden is het
USC uitgegroeid tot een imperium, maar de sfeer is nog even
ongedwongen als altijd. ‘Ik ga hier altijd als herboren weg,’ vertelt Boom. De mannen zijn nog lang niet van plan te stoppen.
‘Ik ga door totdat het niet meer gaat,’ zegt Prins. Boom is van
mening dat hij nu juist de vruchten plukt van al die jaren bewegen. ‘Ik denk dat er niet veel mensen zijn met artrose in hun
knieën die nog zo intensief sporten. Als ik nu stop dan roest ik
vast.’ In zijn USC-carrière heeft Boom in ieder geval nog één
droom: zijn eigen vijftigjarig jubileum in 2018. ↙

‘Villa Pinedo is een stichting voor kinderen van gescheiden ouders. Ik loop
er vier dagen per week stage en richt
me vooral op het nieuwe buddyproject.
Hierbij helpen we jongeren tussen de
12 en 24 jaar die willen praten over de
scheiding van hun ouders. Er zijn zoveel
kinderen die er last van hebben dat hun
ouders zich niet kunnen gedragen. Zij
worden geholpen door jongeren met
zelf ook gescheiden ouders. Om het
laagdrempelig te maken verloopt het
contact via een app.
Ik help bij de aanmeldingen en het
contact met de buddy’s. Daarnaast ga
ik de pedagoog ondersteunen. Die is
aangenomen voor kwesties waarbij de
buddy’s niet kunnen helpen, zoals laatst
toen een meisje zei dat ze dacht aan
zelfmoord. Verder ben ik zelf ook buddy
en geef ik soms workshops of presentaties. Hierbij gebruik ik mijn eigen
ervaring als kind van gescheiden ouders.

‘Ik merk nu pas de
invloed van de scheiding
van mijn ouders’
Ik vind het een leuke stage met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen
inbreng. Elke week is anders, het is nooit
saai. Ik heb al zoveel geleerd, ook over
mijzelf. Ik merk nu soms pas de invloed
die de scheiding van mijn eigen ouders
op mij heeft gehad.’ ↙ Carlijn Schepers
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ASIS
AYNAN
Fitna
H

et woord fitna ken ik door Geert Wilders. Het Tweede Kamerlid heeft wel
meer Arabisch-islamitische woorden in het Nederlands geïntroduceerd –
’t kan verkeren. Hij maakte in het pre-IS-tijdperk de korte film Fitna (2008).
In de film, die een kwartier duurt, worden zinnen uit de koran getoond op
zang. Tegelijkertijd trekken de beelden van Theo van Gogh, de Taliban, 9/11 en
de aanslagen in Madrid aan ons voorbij. Aan het eind van de film weet je dat
fitna niet voor een slagroomtaart staat, maar wat het wel inhoudt wordt niet
duidelijk.
Het Wikipedialemma vertelt dat fitna verleiding, beproeving, schisma,
oproer, en anarchie betekent.
De afgelopen weken klonk het woord veelvuldig in mijn omgeving. In Marokko kwam een visverkoper op bizarre wijze om het leven. De visboer had zonder
vergunning zwaardvis ingekocht. Toen de politie smeergeld
van hem eiste, weigerde hij.
In het geboorteland van mijn
ouders zijn steekpenningen een
diepgewortelde gewoonte. De
agenten van dienst pikten niet
dat hij die traditie negeerde, en
belden de vuilophaaldienst. Ze
gooiden de zeedieren in de vuilkar. De visboer, bevangen door waanzin, sprong
erachteraan om zijn waar te redden. De pers van de kraakwagen werd aangezet en de man werd geplet.
De moord leidde in Marokko tot grote, vredige straatprotesten. Ook in Nederland werd een kaarsenmanifestatie voorbereid. Een Haags gemeenteraadslid van een moslimpartij zei dat demonstreren volgens de islam verboden was,
de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland publiceerde een verklaring
waarin werd geïnstrueerd hoe ‘islamitisch’ te protesteren en op het internet
werd degene die de straat op wilde gaan, beschuldigd van fitna.
Die bevoogding: het is niet van deze tijd en de betutteling werkt averechts.
In de Marokkaans-Nederlandse ‘gemeenschap’ ontstaat steeds meer sympathie voor Wilders, om zijn klare taal en humor. Ook ken ik inmiddels een
handvol Marokkaanse Nederlanders die op Wilders gaan stemmen. Het is geen
stem vóór de PVV, maar tégen de voortdurende religieuze bevoogding.
Wie had dat in 2008 gedacht? ↙

Ik ken
Marokkaanse Nederlanders
die op Wilders gaan stemmen
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DANSEN
DOOR
DE KAMER
Judith van de Kamp is de winnaar van de
Robbert Dijkgraaf Essayprijs 2016.
Ze kreeg de prijs dinsdag uitgereikt op het
Gala van de Wetenschap in Amsterdam.
Het thema dit jaar was De vonk
van de wetenschap.
illustratie Marc Kolle

Z

aterdagochtend 5 augustus 2006. Ik was
thuis, het was zonnig en ik had net koffie
gemaakt. Ik sloeg de Volkskrant open en
zag een artikel met de kop ‘Wonderdokters’. Ik las,
en mijn ogen werden groot. In het stuk luidden
Nederlandse tropenartsen die jarenlang in Afrika
hadden gewerkt de noodklok over een fenomeen
dat zij laatdunkend ‘medisch toerisme’ noemden:
in je vakantie dokteren in Afrika. ‘Artsen komen
een paar weken de blanke specialist uithangen,
laten de video draaien als ze kauwgom uitdelen op

de kinderafdeling en keren met een map foto’s en
grote verhalen huiswaarts. Over tropische ziektes
weten ze vaak niets, in de cultuur van het land
hebben ze zich niet verdiept, en ze spreiden in de
lokale operatiekamers een westerse dadendrang ten
1
toon die tot pijnlijke situaties leidt.’
Ik vergat mijn koffie. Ik las het artikel nog eens,
en nog eens. Ik knipte het uit. Als ik toen had
geweten wat ik nu weet had ik vast en zeker door
de kamer gedanst. En misschien zelfs door de gang
van de flat. Want – en ik wist niet dat het kon – ik
had ineens een passie op het wetenschappelijke
vlak! Het zorgde ervoor dat ik tot op de dag van
vandaag onderzoek doe naar misschien wel het
meest fascinerende onderwerp dat er bestaat: de
inzet van westerse gezondheidswerkers in Afrika.

Verontwaardiging
Wat me die ochtend, nu bijna tien jaar geleden, precies triggerde was verontwaardiging. ‘Wat gebeurt
daar?!’ ‘Wat is westerse dadendrang?’ ‘Wie zijn die
blanken die Afrikaanse ziekenhuizen komen binnendenderen?’ Die eerste vragen zeiden vooral iets
over mij: over mijn positie in de wereld (wiegje in
Europa) en hoe ik vond die te ‘moeten’ gebruiken
(opkomen voor Afrika).
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Om antwoorden te vinden deed ik, in het kader
van de master medische antropologie en sociologie,
onderzoek in zeven Ghanese ziekenhuizen waar
die blanken kwamen. Ik vond antwoorden, maar
belangrijker: ik vond nieuwe vragen.
Ook benaderde ik toen de kritische tropenartsen uit de krant. Ik weet nog hoe ik met de trein
door heel Nederland reisde om ze te interviewen.
Ik weet ook nog dat ik met enige opluchting
vaststelde dat de felste criticaster uit de krant een
zachtaardige man was. Ik leerde dat die tropenartsen zich op hun eigen (vroegere) Afrika-werk
hadden voorbereid met een tropenopleiding, en dat
ze in de jaren dat ze er werkten ontdekten dat ‘goed
doen’ vreselijk ingewikkeld is. Het bleek dat ze de
dadendrang die ze de zogenaamde medisch-toeristen verweten maar al te goed kenden. Velen
hadden, soms na maanden en soms na jaren, de nadelige effecten van hun eigen verwoede verbeterpogingen ondervonden. En nu zagen ze hun collega’s
in groten getale in dezelfde valkuilen trappen. Het
enige verschil is dat die lui allang weer thuis op de
bank zitten voor ze dat beseffen.

Buitenspelen
Momenteel schrijf ik mijn proefschrift. Mijn data
verzamelde ik in een plattelandsziekenhuis in
Kameroen waar ik met man en dochtertje in 2012
voor twee jaar
ging wonen. Het
was een sprong
in het diepe. We
zegden onze vaste
banen op. Ik vond
een promotor die
bereid was mij bij
het voortzetten van mijn ‘wetenschappelijke passie’
te begeleiden. ‘Buitenspelen’ noem ik het weleens
gekscherend.
Mijn vragen zijn veranderd. Ik focus op de
relaties en machtsverhoudingen tussen (kort
aanwezige) westerse en lokale gezondheidswerkers.
Ik kijk naar wat mensen uit beide groepen voor
en over elkaar verborgen houden, en wat dit zegt
over hun belangen. En nog steeds ben ik bij vlagen
verontwaardigd. Ik weet inmiddels hoe misplaatst
het kan zijn om ‘voor Afrika op te willen komen’,
en die neiging heb ik dan ook niet meer. Maar wel
denk ik regelmatig: ‘Nah, zit dit zo?!’
Ik hoop dat mijn bevindingen inzicht verschaffen. Ik hoop dat het mensen raakt – door
verontwaardiging, nieuwsgierigheid of iets anders

– waardoor ze zelf vragen gaan stellen en op zoek
willen naar antwoorden. Dat is waar wetenschap
voor mij om
draait. Als mijn
proefschrift straks
klaar is, weet ik
zeker dat er nieuwe vragen zullen
blijven komen.
Wat ik dan
als eerste ga doen, is wat ik tien jaar geleden niet
deed: dansen door de kamer. En misschien zelfs
door de gang. ↙

Nog steeds ben ik bij
vlagen verontwaardigd

1

De Visser, E. (5 augustus 2006). Wonderdokters.
De Volkskrant.

Judith van de Kamp is als externe promovendus
verbonden aan het Amsterdam Institute for Social
Science Research (AISSR) van de Universiteit
van Amsterdam. In 2009 won ze met
haar masterscriptie de Pieter van Foreest
Wetenschapsprijs. Het prijzengeld gebruikte
ze drie jaar later als startkapitaal voor haar
promotieonderzoek in Kameroen. Ze promoveert
in 2017.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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Prikbord UvA
Jong UvA Kledingactie

IXA ‘How to finance your idea?’

Jong UvA, het netwerk voor
medewerkers van de UvA tot 36
jaar, organiseert net als vorig
jaar een kerstactie voor een
goed doel. Dit jaar is dat Dress
for Success, dat werkzoekenden
met een minimuminkomen van
representatieve kleding voorziet.
Ook geeft de organisatie praktische ondersteuning om
hun terugkeer op de arbeidsmarkt te versoepelen en hen
een steuntje in de rug te geven. Van 1 tot 15 december
zijn er op verschillende UvA-locaties kledingrekken te
vinden waar medewerkers hun blouses, broeken, rokken
en dassen kunnen doneren.

Van onderzoekers wordt
verwacht dat ze hun kennis
omzetten in praktisch nut voor
de maatschappij. Ze moeten valoriseren, en daar is subsidie voor
beschikbaar. Maar welke fondsen
en beurzen zijn er allemaal om je
valorisatie-idee mee te financieren? De Innovation Exchange Amsterdam (IXA) organiseert een workshop waarin hierop in wordt gegaan. Het
IXA gaat het ook hebben over crowdfunding of samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven. Donderdag
24 november van 8.30 tot 10.30 uur op het IXA-kantoor,
Science Park 904, kamer B0.160.

AISSR Harvest Day 2016

AAC Amsterdams Jazz Café

Ook dit jaar houdt het Amsterdam
Institute for Social Science Research van de UvA een zogenoemde
Harvest Day. Op deze dag licht
een keur aan onderzoekers toe
wat zij het afgelopen jaar aan
onderzoek hebben geoogst. Dit
doen ze in toespraken en door de
vertoning van filmpjes. Na afloop van de presentaties gaan
de onderzoekers in gesprek met het publiek. Aanmelden kan
via de website van de UvA. De Harvest Day vindt plaats op
woensdag 23 november van 12.00 tot 17.00 uur in CREA.
Na afloop wordt er geborreld.

Iedere vrijdagmiddag organiseert
de Amsterdamse Academische
Club aan de Oudezijds Achterburgwal het Amsterdams Jazz
Café. ‘Fijne muziek bij de borrel
om het weekend goed mee te
beginnen,’ aldus de organisatie.
Iedere week treedt er een andere
band op, met de laatste vrijdag van de maand het optreden van tangomuzikanten. Er wordt regelmatig gedanst,
maar het is ook leuk voor de borrelaars die minder geoefend zijn in tangopasjes. Vrijdag 25 november van 17.00
tot 19.00 uur.

FNWI Bèta in de Binnenstad
De bètabreak, de wetenschappelijke talkshow van de Faculteit
Natuurkunde, Wiskunde en
Informatica wordt zo nu en dan
in academisch-cultureel centrum
Spui 25 gehouden: Bèta in de
Binnenstad. Woensdagavond
23 november, tussen 20.00 en
21.30 uur, zal er worden gesproken over de ‘oorlog tussen
planten en plagen’. Hoe kan het dat de ene plant wel
bestand is tegen een plaag en de andere niet? Microbioloog Lotje van der Does en plantenfysicus Petra Bleeker
doen onderzoek waarmee ze planten willen helpen zich te
bewapenen tegen plagen. Zij zullen je bijpraten over het
laatste nieuws van het front.

ADVERTENTIE
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Prikbord HvA
Nominatie Zorgvernieuwingsprijs

HvA Stilteruimtes

Rieke Hengelaar, docent-onderzoeker en promovendus
ergotherapie, is met het project
‘Kofi en Anja aan de keukentafel’
(dat ondersteuning aan migratiemantelzorgers wil verbeteren) genomineerd voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016.
Deze prijs staat dit jaar in het teken van zorg een welzijn
van oudere migranten. Een vakjury kiest de winnaar, die
75.000 euro krijgt om het project verder uit te voeren. Er
is ook een publieksprijs: het publiek kan tot en met 28
november stemmen op de online favoriet. Op 29 november worden de winnaars bekendgemaakt.

Het College van Bestuur van
de Hogeschool van Amsterdam komt binnenkort met een
voorstel om ruimtes in te richten
waarin studenten en medewerkers zich ‘om welke reden dan
ook, even in stilte terug kunnen
trekken’. ‘Het gaat dan nadrukkelijk niet om één specifieke groep, of één specifieke reden,’ zegt rector Huib de Jong. In het collegevoorstel zullen randvoorwaarden voor gebruik staan beschreven. De
plannen zijn in een vergevorderd stadium. Het College van
Bestuur zou al met Facility Services hebben gezocht naar
de ruimtes die hiervoor kunnen worden gebruikt.

Dictee Passé

CE Slordige Docent

‘Er is voor 2016 geen opdracht
gegeven voor het organiseren van
het UvA-HvA-dictee. Er was voor
dit jaar niet voldoende budget en
menskracht beschikbaar, maar ik
ga wel de mogelijkheden onderzoeken voor een doorstart in 2017,’
zegt Floor-programmamanager
Eva Biesiot, die de voorgaande jaren het dictee organiseerde. Mocht ze het volgend jaar wel weer organiseren, dan is
de kans groot dat het een HvA-activiteit is, nu UvA en HvA
vanaf 1 januari bestuurlijk uit elkaar gaan. Momenteel is het
dictee pas vier keer georganiseerd, vanaf december 2012.

Er zijn geen bewijzen gevonden
dat een slecht functionerende
HvA-docent ‘structureel cijfers
verzon’. Dat stelt opleidingsmanager commerciële economie
Marlies Sandee in een e-mail aan
studenten. Willem Baumfalk,
decaan van de Faculteit Business
en Economie, zegt dat de cijfers die docent de afgelopen
vijf jaar heeft gegeven op ‘patronen’ zijn onderzocht. Op
basis van die analyse kan niet worden geconcludeerd dat
de docent structureel cijfers verzon, aldus Baumfalk.

Floor FabCity

REC Themagarages

FabCity vond dit voorjaar plaats
op de kop van het Java-eiland.
Kunstenaars, ontwerpers, ondernemers en studenten kwamen
bijeen om op nieuwe manieren
naar vraagstukken van de stad
van de toekomst te kijken. Meer
dan 300 studenten gingen vanuit verschillende disciplines en nationaliteiten aan de slag
in wijken in de stad. Belangrijkste gezamenlijke uitdaging:
hoe maken we steden slim, duurzaam én leefbaar? En
welke ontwerpprincipes helpen ons hierbij? Op woensdag
30 november, van 16.30 tot 18.30 uur wordt bij de Floor-
tribunes van het Kohnstammhuis gesproken over wat
FabCity heeft opgeleverd.

De fietsgarages op het Roeterseilandcomplex van de UvA
worden te weinig gebruikt door
studenten en medewerkers die
met de fiets naar hun werk of
college gaan. Om een oplossing
te vinden voor dit probleem
klopte de UvA aan bij de vakgroep Communication and Multimedia Design (CMD)
van de HvA. Studenten Kelvin van Amstel, Evita Zethof
en Tim Maas kwamen met de beste oplossing voor
het probleem: het introduceren van een thema (zoals
Parijs of New York) om de garages aantrekkelijker te
maken. De UvA is inmiddels begonnen het idee verder
uit te werken.
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Je
(eerste)
hart
vasthouden
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Voordat je leert mensen beter te maken, moet
je eerst weten hoe een lichaam er van binnen
uitziet. Daarom krijgen geneeskundestudenten
aan de UvA al in de vijfde studieweek hun eerste
anatomiepracticum met een echt mensenlichaam.
‘Ik dacht wel even aan mijn laatst overleden oma,
zij was ook zo stijf en koud.’
tekst Carlijn Schepers

foto Edith Gerritsma

E

lf geneeskundestudenten staan
om een stalen tafel heen. Ze dragen lange witte jassen en paarse
handschoentjes. Lange haren zijn in een
staart gebonden, horloges en sieraden
afgedaan. Gespannen kijken ze naar het
witte zeil dat duidelijk de contouren van
een mensenlichaam laat zien. Aan het
hoofd van de tafel – of eigenlijk het voeteinde van het lichaam – staat student-assistent Jojanneke, gekleed in een groen
met oranje schort en dezelfde paarse
handschoentjes. ‘Vinden jullie het spannend?’ vraagt ze. Dan haalt ze langzaam
het zeil weg, beginnend bij de voeten.
‘Geen zorgen, hieronder ligt eerst nog
een grote handdoek.’ Dan haalt ze ook
die weg en onthult ze het geprepareerde
lichaam. Een indringende alcoholgeur
stijgt op. Sommige studenten ademen
met een zucht uit. ‘Het lijkt niet echt op
een mens, het is heel geel,’ is de eerste
reactie. Jojanneke: ‘Het valt best mee
toch?’ De studenten knikken aarzelend.
‘Kleed je warm aan en zorg dat je
goed hebt ontbeten,’ was het advies
vooraf van docent anatomie Roelof-Jan
Oostra. Eigenlijk heeft het AMC liever
geen buitenstaanders bij de anatomiepractica, maar bij uitzondering mag
Folia aanwezig zijn bij de eerste keer
dat eerstejaars geneeskundestudenten
anatomieles krijgen met een volledig
lichaam. Het advies van de warme trui
geeft Oostra omdat het in de snijzalen

zo’n vijftien graden is. ‘Dan blijven de
lichamen beter geconserveerd.’ Een volle
maag zorgt ervoor dat je niet van je stokje gaat, want dat gebeurt nog wel eens bij
het zien van een geprepareerd lichaam.
Het practicum begon vanochtend met
een inleiding door Jojanneke, zelf vijfdejaars geneeskundestudent. Want het
is niet niks, anatomie bestuderen op een
lichaam waarvan je weet dat het van een
levend persoon is geweest. De studenten
zitten op lage krukken aan de tafels in
een van de snijzalen in het AMC. In de
hoek van de steriel witte zaal is een wasbak met desinfecterende zeep, daarnaast
bakjes met latex handschoentjes. Op
de schappen aan de muur staan plastic
anatomische modellen van hoofden,
bekkens en andere lichaamsdelen. Aan
het plafond hangen vier grote afzuigers.
En natuurlijk zijn er de twee stalen tafels
met de afgedekte lichamen.

Natuurlijke reactie
Jojanneke herinnert zich haar eerste
anatomieles met een echt lichaam nog
goed. ‘Ik zat in 5 vwo en had op een oriëntatiedag gekozen voor anatomie. Little
did I know dat ik dan echte lichamen
zou zien. Ik was in shock! Het is een
natuurlijke reactie gespannen te zijn.’
De studenten moeten het aangeven als
ze zich niet goed voelen en dan met de
rug tegen de muur op de grond gaan
zitten. Niet op een kruk, daar kunnen
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ze van afdonderen. ‘Maar in de drie
jaar dat ik snijzaalpractica geef, heb
ik slechts twee keer meegemaakt dat
iemand flauwviel. Dat waren niet eens
eerstejaars, maar vaak studenten die
een nachtje hebben doorgehaald of te
weinig hebben gegeten.’
Op hetzelfde moment krijgen
andere geneeskundestudenten ook een
inleidend praatje. Er zijn negen zalen
die tegelijkertijd worden gebruikt voor
de anatomiepractica. In elke zaal liggen
twee lichamen; een van een vrouw,
een van een man. Zo’n 380 eerstejaars
geneeskundestudenten maken deze week
voor het eerst kennis met hoe een echt
lichaam er van binnen uitziet. Volgens
docent anatomie en practicumleider
Lida van der Merwe zijn het waardevolle lessen. ‘Het is veel tastbaarder,
heel anders dan een plaatje in een boek.
Bovendien zien de studenten zo dat er
anatomische variaties tussen mensen
bestaan. Ook leren ze hier zich professioneel te gedragen binnen hun beroep.’
Voordat de studenten de lichamen
mogen bekijken, geeft Jojanneke ze eerst
wat achtergrondinformatie en natuurlijk
de huisregels: geen mobieltjes, geen
foto’s maken, geen tassen en jassen,
geen eten en drinken – maar wie zou
dat ook willen meenemen – en niets
op social media plaatsen. ‘Je hebt de
keus uit drie mogelijkheden na je dood:
begraven worden, gecremeerd worden of
je lichaam ter beschikking stellen aan de
wetenschap. In het register van het AMC
zijn ongeveer 4.500 mensen ingeschreven die voor dat laatste kozen. Daarvan
worden er 120 à 150 lichamen per jaar
gebruikt en liggen er ongeveer 95 tegelijkertijd hier opgeslagen. Deze mensen
zijn anoniem en hebben een gemiddelde
leeftijd van 85 jaar.’
De studenten worden even afgeleid
door het geluid van een stroompje water. Het blijkt wat bewaarvloeistof van
een van de lichamen te zijn dat door
het gat in de tafel in de emmer loopt
die eronder hangt. Jojanneke vertelt onverstoorbaar verder. ‘Na het overlijden
moeten de lichamen binnen 24 uur in

foto’s Daniël Rommens
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het AMC zijn. Anders is de ontbinding
al begonnen. Bijvoorbeeld de alvleesklier, die eet zichzelf al vrij snel op.’ Als
de lichamen binnenkomen wordt het
hoofdhaar afgeschoren en wordt er tien
liter fixatiemiddel in de liesslagader
gespoten. ‘Dat is de alcoholachtige geur
die jullie ruiken.’

Gelig en stug
Dan is het moment aangebroken dat
de studenten met de preparaten aan de
slag mogen. De eerste schrik van het
onthullen van het lichaam is eraf. Nu
mogen ze zelf voelen. De achttienjarige

Hannah was vooraf best bang. ‘Het
is toch heftig dode mensen te zien.
Ik dacht steeds aan het leven dat ze
hebben gehad. En ook: kunnen we niet
een minuutje stilte voor ze houden of
zo?’ Toch kan ze deze gedachten na een
tijdje laten gaan. Vooral als ze ziet dat
de lichamen veel minder op een mens
lijken dan verwacht. ‘Ze zijn niet roze
en zacht, maar gelig en stug. Het hoofd
vind ik nog wel eng. Vooral die van de
man, die heeft zijn ogen nog een beetje
open. Maar dan probeer ik me te bedenken dat ze er zelf voor hebben gekozen
hun lichaam te schenken. Juist zodat
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wij er wat van kunnen leren.’
Jojanneke begint met het openklappen van de borst. Eerst de lappen huid,
dan de ribbenkast die al doormidden
is gezaagd en dan laat ze een voor een
de organen zien. Sommige zitten los,
zoals het hart. Die haalt ze eruit. Ze
steekt haar vinger in een van de openingen. ‘Wat is dit?’ De aorta, weten de
studenten. Ook op de benen zijn klepjes
in de huid gesneden zodat ze opengeklapt kunnen worden, laat
Jojanneke zien. Dan haalt
ze een van de longen eruit
en vraagt een student erin te
knijpen. ‘Voel je de blaasjes?
Normaalgesproken zijn ze
gevuld met lucht, nu met
vocht.’ Voorzichtig voelt hij
aan de long. Hij kijkt er nog wat onwennig bij. Jojanneke, enthousiast: ‘Net een
spons hè?’ De studenten zijn duidelijk
verbaasd over hoe comfortabel ze zich
voelt met het lichaam. ‘Hoe lang doe jij
dit ook alweer? Je gaat er zo relaxt mee
om,’ zegt een van hen. ‘Wacht maar, dat
krijgen jullie straks ook.’

Als ze verder gaan met het bestuderen van het lichaam, vraagt een van
de studenten zich af waarom de neus
van de man zo ingedrukt is. Jojanneke
vertelt dat dat komt omdat er vier tot zes
lichamen per bak met vloeistof liggen
waarin ze worden bewaard. Dus worden
ze soms verdrukt. ‘Daarom hangen er
ook labels aan zowel het lichaam als de
loszittende organen, omdat ze in de bak
soms gaan drijven en we dan nog weten

gevangenen worden gebruikt, dat er
bakken zijn waar alleen maar hoofden
in drijven of dat een student er wel eens
touwtje heeft gesprongen met een darm.
Allemaal onzin natuurlijk.’ Daarom laat
Jojanneke maar al te graag zien dat de
eindeloos lange, wat donkere gang achter
de zalen helemaal niet zo spannend is.
Wel waarschuwt ze de studenten niet te
schrikken van de zaag die er staat. ‘Die
is nou eenmaal soms nodig, bijvoorbeeld
om een hoofd in plakjes te
zagen. Dan kun je heel mooi
de hersenen zien.’ In de gang
staan verder veel afgesloten
bakken waarin de lichamen
bewaard worden. Jojanneke
vindt het niet nodig dat de
studenten daarin kijken.
Verder staan er een paar tafels waar nog
bedekte lichamen op liggen en hangt er
een soort katrol om de lichamen mee uit
de bakken te hijsen.

‘Kleed je warm aan en zorg
dat je goed hebt ontbeten’
bij welk lichaam ze horen.’ ‘Dat is toch
onmenselijk,’ zegt een van de studenten
met een vertrokken gezicht. Jojanneke
besluit dus ook maar ‘de achtergang’ te
laten zien, waar de lichamen opgeslagen
worden. Hierover gaan zoveel spookverhalen rond, die wil ze graag ontkrachten.
‘Er zijn verhalen dat er Chinese

Dwarsdoorsnede
Dan mogen de studenten aan de slag
met de opdrachten en haalt Jojanneke
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de bedekking van het andere lichaam.
Hiervan zijn de darmen eruit gehaald,
blijkt als ze even later met een emmer
terugkomt. Ze legt de in bewaarvloeistof
gedrenkte darmen netjes op de plek in
het lichaam waar ze horen te zitten. Op
een andere tafel liggen ook twee onderlichamen, zonder benen, om de organen
in de onderbuik en de dwarsdoorsnede
op buikhoogte beter te kunnen zien. In
twee groepjes moeten de studenten nu
allerlei vragen beantwoorden over de
anatomie van het lichaam.
‘Ga met je hand van de bovenzijde
van de lever van ventraal naar dorsaal.
Hoe heet het ligament waardoor je niet
verder kunt?’ is een van de vragen. Het
ligamentum coronarium, voor wie het
wil weten. Sowieso vliegen de Latijnse
termen in het rond. ‘Een overblijfsel van
de zeventiende eeuw, toen de hele internationale medische wereld in het Latijn
met elkaar communiceerde,’ zegt docent
Roelof-Jan Oostra, die even langskomt
om te kijken hoe het gaat. ‘In een van
de andere zalen werd een student wat
licht in haar hoofd,’ vertelt
de docent. ‘Die zit even op
de gang bij te komen. Zo
zijn er altijd wel een of twee.
Maar hier staat iedereen zo
te zien nog.’
Ook Laureen (18) vond
het best spannend toen het
zeil van het lichaam werd
gehaald. ‘Maar die spanning ging snel
weg. Hoewel ik eerlijk gezegd in een flits
wel even dacht aan mijn laatst overleden oma. Zij was ook zo stijf en koud.’
Studiegenoot Bram (18) kan zich dat wel
voorstellen. Zelf vond hij het vooraf niet
eng, tot hij de lichamen zag liggen. Maar
ook bij hem ging dat snel weg. ‘Eigenlijk
vond ik het college over kindermishandeling van laatst veel heftiger.’ Wat
hem het meest opviel is de gele kleur
van de lichamen. ‘En dat de man geen
tanden meer had en zijn penis helemaal
zwart was.’
Laureen is wel blij dat ze vandaag
nog niet hoeven te snijden. Dat komt
pas over een maand als ze de lichamen

zelf gaan prepareren. De lichamen die
ze vandaag gebruiken kunnen trouwens
al wel tien jaar oud zijn. Zo lang gaan ze
maximaal mee als ze goed geprepareerd
worden. Op het moment dat ze toch
‘opgebruikt’ zijn, worden ze gecremeerd
en uitgestrooid op een speciaal veldje
op de Noorderbegraafplaats. In principe
wordt de familie niet op de hoogte

Maar dat een schaap een lange buikspier heeft en daarom niet overeind kan
komen als het op zijn rug ligt. ‘Als je de
anatomie van een mensenlichaam kunt
dromen dan is dat van grote toegevoegde
waarde voor je medische loopbaan.’
Er ontstaat wat rumoer als een paar
studenten de darmen bestuderen en er
opeens een zwarte substantie uitkomt.
Jojanneke schiet te hulp met
een prop papier. ‘In de loop
der jaren kunnen er uitstulpingen in de darmen ontstaan
die zorgen voor zwakke
plekken. Zo’n plekje is nu
geknapt.’ ‘Zit er nog poep in
de darmen dan?’ vraagt een
student verbaasd. Jojanneke
knikt instemmend. ‘Ook de maaginhoud
zit er waarschijnlijk nog in.’
Als de studenten de organen weer
hebben teruggestopt, de ribben en het
losliggende vel hebben dichtgeklapt en
de lichamen met een vochtige handdoek
en zeil hebben ingepakt, neemt Jojanneke ze mee naar de snijzaal ernaast voor
het laatste onderdeel van het practicum.
Van het preparaat dat daar ligt, is een
darm losgeknipt, zodat die helemaal
afgewikkeld kan worden. Er zijn wel zeven studenten nodig om de meterslange
sliert vast te houden. Nu beseffen ze pas
echt hoe lang een darm is. Dat had een
boek of computerprogramma ze nooit zo
kunnen laten zien. ↙

‘Het lijkt niet echt op een
mens, het is heel geel’
gesteld van wat er met het lichaam van
hun nabestaanden gebeurt, tenzij ze
hier bij de terbeschikkingstelling zelf
om vragen.

Toegevoegde waarde
Jojanneke vindt het bijzonder onderwijs
om te geven, zegt ze terwijl de studenten
zich over hun opdrachten van de anatomieles buigen. ‘Ook leuk dat de studenten les krijgen van een leeftijdsgenoot in
plaats van een stoffige, oude professor.’
Haar doel is de studenten te enthousiasmeren voor anatomie. Daarom vertelt ze
zoveel feitjes tussendoor. Bijvoorbeeld
dat onze buikspier bestaat uit blokjes en
we daarom gemakkelijk kunnen buigen.

Wat doe je nu?
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Randprogamma
coördinator

‘I

k schreef al tijdens mijn masterscriptie een hoop sollicitaties
omdat ik bang was om na het
afstuderen in een gat vallen. Op de
avond voor mijn verdediging hoorde ik dat ik dat ik een baan had.
Ik kon aan de slag als productie
assistent bij de Tomoko Mukaiyama Foundation, een stichting van
de gelijknamige Japans-Nederlandse pianiste die muziek, dans en
beeldende kunst verbindt.
Er was één probleem: ik was van
plan om dit jaar naar Korea te emigreren en zij zocht iemand die langer
kon blijven. Na een halfuur wikken
en wegen belde ik haar op om te
zeggen dat ik de baan wilde; dan
maar wat later naar Korea. Maar het
kwam anders dan verwacht.
Ik was amper begonnen toen we
te horen kregen dat de stichting
geen subsidie van het Fonds Podiumkunsten zou krijgen. We hadden
een goede beoordeling gekregen,
maar het Fonds had niet voldoende
geld en wij hadden domweg pech.
Via een collega van de Mukaiyama
Foundation kon ik per september terecht bij de Flamenco Biënnale. Daar
ben ik nu verantwoordelijk voor de
randprogrammering, ook heel leuk!
Ik dans al heel mijn leven – van
klassiek ballet tot hiphop – maar ik
ben zeker geen Flamenco-expert. Ik
vind het wel ontzettend mooi. Voor
de Biënnale organiseer ik lezingen en
het filmprogramma maar bijvoorbeeld ook ‘Flamenco proeven’: een
workshop waarbij de hapjes en
drankjes al zijn inbegrepen. Dan

‘Ik ben
zeker geen
Flamencoexpert’
Naam Ida Bulölö
Leeftijd 24
Studie Master
contemporary Asian
studies (UvA)
Afgestudeerd Juli 2016
Werk Randprogammacoördinator bij de
Flamenco Biënnale
Nederland
Salaris Ongeveer 1.900
euro per maand

proef je proef je Andalusië terwijl
je kennis maakt met de zang,
dans, het roffelen en voetenwerk van de Flamenco.
In november 2017 wil ik
dan écht naar Korea verhuizen. Het land fascineert me
sinds ik ontdekt heb dat heel
veel goede dansers daarvandaan
komen. Voor mijn scriptie heb ik
er drie maanden lang onderzoek
gedaan naar de fans van Koreaanse
popbands, de zogeheten K-pop. Ik
richtte me op de Saesaengfans, jonge
meisjes die alles doen om op te vallen
bij hun idool en daarbij niet terugdeinzen voor geweld. Dan ben je dat
meisje dat hem op het vliegveld in
zijn gezicht heeft geslagen.
In Korea zal ik waarschijnlijk eerst
moeten beginnen met taalles geven
maar uiteindelijk wil ik weer in de
culturele sector werken. Ik zit eraan
te denken een organisatie op te richten die functioneert als brug tussen
Nederland en Korea voor kunst en
culturele uitwisseling. In Nederland is
de interesse voor Korea de laatste jaren behoorlijk toegenomen en ik zou
investeerders kunnen adviseren over
de Koreaanse kunstmarkt. Andersom
zou ik bijvoorbeeld Nederlandse producties in Korea kunnen produceren.
Of ik ooit weer terugkom? Dat kan ik
nog niet zeggen, momenteel lijkt het
me in ieder geval leuk om voor een
langere tijd in Korea te zijn.’ ↙

tekst Steffi Weber foto Mats van Soolingen
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Bij de les
Hoorcollege De kunst van
het vervalsen door Machtelt
Brüggen Israëls, woensdag
9 november, 13.00 uur,
Oudemanhuispoort
Aanwezigen ca. 100
Percentage 65-plussers 80
Aantal rollators 1
Scrabblewoorden calciumcarbonaat,
polyptiek, siënese, xenofobie, craquelures

tekst en foto’s Carlijn Schepers

‘I

k neem aan dat velen van u in
een vreemde stemming zijn,
vanwege de vreemde stemming
in de VS,’ begint docent Arjan de
Koomen het college. Maar hij is niet
degene die vandaag gaat vertellen
over het vervalsen van kunst. Dat is
Machtelt Brüggen Israëls. De achterste rij is enthousiast. ‘Ik heb eigenlijk

Marélise Pollard (21)

derdejaars kunstgeschiedenis
‘Ik vind het een erg leuk college.
Maar ik ben wel bevooroordeeld, want ik ken de docent
al van een ander vak waarvoor
we op excursie zijn geweest. Ze
vertelt zo prettig: op een rustige,
zangerige manier. Wel weet
je dat je altijd een beurt kan
krijgen, maar dat is geen ramp.
Van vandaag zijn de technieken,
waarmee vervalsers mensen
sneaky bij de neus namen, me
het meest bijgebleven.’

FOLIA 10

zin om hard te gaan klappen en
fluiten,’ fluistert een student. Zoveel
studenten zijn er overigens niet, een
stuk of twintig achterin de zaal. De
overige stoelen zijn wel gevuld, maar
vooral met 65-plussers. Het vak is
een open UvA-college en blijkbaar
erg in trek bij ouderen.
Brüggen Israëls test haar microfoontje. Een man met zijn leesbril op
het puntje van zijn neus, steekt zijn
vinger op. ‘Mag het misschien iets
harder?’ vraagt hij beleefd. Vandaag
draait het om meestervervalser
Icilio Federico Joni, al noemde hij
zichzelf niet zo. De docent begint
met een reeks schilderijen, waarvan
de aanwezigen de maker moeten
raden. ‘Daar achterin zie ik mensen,
van wie ik weet dat ze het antwoord kennen,’ zegt Brüggen Israëls,
doelend op haar studenten. ‘Boticelli,’ antwoorden ze. Er volgen nog
een paar Boticelli’s, maar ditmaal
afgewisseld met vervalsingen. Alleen

Yacintha Habicht (21)

derdejaars kunstgeschiedenis
‘Ik vind dit een interessant vak. Ik
heb weer veel geleerd vandaag,
zoals dat sommige echte werken
werden geëxporteerd als vervalsingen, omdat ze dan wel de
grens over mochten. En natuurlijk dat vervalsingen als echte
werken werden doorverkocht.
Een groot pluspunt van dit vak is
de docent: ze vertelt duidelijk en
straalt rust uit. Ook de ouderen
vind ik erg schattig. Ze lachen
écht om de grappige dingen.’

aan de details kun je zien dat ze niet
echt zijn – vreemde ogen, een niet zo
lange nek – maar soms zelfs daaraan niet. Als de docent dieper op de
materie ingaat, komt er een aantal
vervalsingstechnieken langs. ‘Gebruik
oud hout en berook de achterkant.’
Of: ‘Laat je paneel in de zon drogen
of geef er een paar meppen op
voor een craquelé-effect’ – ofwel,
kleine scheurtjes. En: ‘Maak het goud
oud met een mix van vuil, kruiden,
pigment en sigarettenpeuken.’ Het is
slechts een greep uit de vele technieken die vervalsers gebruikten.
Het verhaal van Brüggen Israëls is
uitgebreid, omkleed met vele voorbeelden van schilderijen en levendige
details. Ze houdt de groep geboeid
van begin tot eind en krijgt dan het
daverende applaus dat de studenten vooraf al wilden geven. Als je
geen studie kunstgeschiedenis hebt
gekozen, zou je daar nu bijna spijt
van krijgen. ↙

Vera van Noort (21)

derdejaars kunstgeschiedenis
‘De docent is zo lief, ik kan uren
naar haar blijven luisteren. We
hebben altijd van negen tot zes
les op woensdag en dit college
is het ontspannen hoogtepunt
van de dag. Ik vond het leuk
ook vervalsingen van boeken en
kistjes te zien, niet alleen van
schilderijen. Niet bij alle colleges
van kunstgeschiedenis zitten
trouwens zoveel mensen met
grijs haar hoor. Dit vak is een
uitzondering.’

Promoties
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Donderdag 24/11

10.00 uur: Bibi Janssen – taalwetenschap
The Acquisition of Gender and Case in Polish and
Russian. A Study of Monolingual and Bilingual Children
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Pierre Winkler – taalwetenschap
Missionary Pragmalinguistics. Father Diego Luis de
Sanvitores’ Grammar (Agnietenkapel)
14.00 uur: Wilbert Smit – natuurkunde
The Cool State of Water: Infrared Insights into Ice
(Agnietenkapel)

Vrijdag 25/11

Wilbert
Smit
Donderdag 24 november, 14.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

10.00 uur: María Renner – neurowetenschappen
The Discovery of GluA3-Dependent Synaptic Plasticity
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Katharina Brück – geneeskunde
Epidemiology of Chronic Kidney Disease in Europe (Aula)
12.00 uur: Freek Kox – geneeskunde
Broadly Protective Influenza Vaccines. Redirecting the
Antibody Response Through Adjuvation (Agnietenkapel)
13.00 uur: Esther Wiegerinck – geneeskunde
Replacing the Valve Restoring the Flow. Effects of
Transcatheter Aortic Valve Implantation (Agnietenkapel)
14.00 uur: Rachel Thijssen – geneeskunde
The Interplay between Microenvironmental Signaling and
Novel Targeted Drugs in CLL (Agnietenkapel)

‘Op ijs kunnen we lekker schaatsen omdat
het oppervlak glad is, maar hoe ziet het oppervlak van ijs
er precies uit? Om daarachter te komen heb ik laserstralen
afgevuurd op het oppervlak van ijs. Door de trillingen van
de buitenste watermoleculen te meten ontdekte ik dat het
oppervlak van ijs is bedekt met een vloeibaar laagje water,
zelfs bij min 30 graden nog.
Dat komt doordat watermoleculen het liefst omgeven
zijn door andere watermoleculen. De watermoleculen
in het binnenste van ijs vormen daarbij een regelmatig
kristalstructuur. De moleculen aan de buitenkant, die aan
één kant de lucht raken, voelen zich daarin ongelukkig
en herschikken zich om gunstigere verbindingen met hun
soortgenootjes te maken. Door deze herschikking ontstaat
er een waterlaagje aan het oppervlak van ijs.’

Dinsdag 29/11

Leuk ‘Ik hield me als enige van mijn onderzoeksgroep

10.00 uur: Oliver Terzic – scheikunde
Thermal Desorption Gas Chromatography - Mass
Spectrometry Methods and Strategy for Screening
of Chemical Warfare Agents, Their Precursors and
Degradation Products in Environmental, Industrial and
Waste Samples (Agnietenkapel)
12.00 uur: Nicolás Weiss – geneeskunde
The Amplitude and the Phase or: Measuring Directional
and Random Motion with Optical Coherence Tomography
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Ryanne Krikke – geneeskunde
Residual Infectious Risks in Blood Transfusion
(Agnietenkapel)

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda

niet bezig met vloeibaar water, maar met ijs. Daardoor genoot ik ontzettend veel vrijheden, bijna alles was mogelijk!
Alle koelinstallaties werden bijvoorbeeld speciaal voor mijn
onderzoek ontworpen en gebouwd.’

Moeilijk

‘Voor mijn onderzoek had ik helemaal perfect,
glashelder ijs nodig. Tijdens het koelen blijft water normaal gesproken ook onder nul graden nog even vloeibaar tot het plotsklaps helemaal bevriest. De moleculen hebben dan niet genoeg
tijd om zich netjes te rangschikken en het ijs wordt troebel.
Ik moest het ijs dus op een andere manier laten groeien. Daarvoor hing ik een klein stukje ijs dat al perfect was in een pan
met water en verlaagde ik heel geleidelijk de temperatuur. De
watermoleculen groeien dan langzaam vast aan het ijs en zo
ontstaat er een klontje dat uit één enkel ijskristal bestaat.
Alleen, dat klinkt makkelijker dan het is. Het ging heel
vaak mis en soms zag ik het echt even niet meer zitten.
Wat ik dan deed? Dan ging ik mijn hoofd leegmaken op
de Jaap Edenbaan. Om mijn onderzoeksobject ook buiten
mijn lab te beleven, ben ik namelijk begonnen met schaatsen. Daar ga ik ook na mijn verdediging zeker mee door.’ ↙
tekst Steffi Weber
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PANDABIER

Op de tong

Je zult dit biertje, met
het wat zwartgallige
woordgrapje ‘uitstervende biersoort’
als motto, niet veel
tegenkomen in Amsterdam: het wordt
door de restaurateurs zelf gebrouwen.
‘Gebrouwen uit noodzaak, gedronken
uit liefde,’ vermeldt de website – of er
een deel van de bierprijs (€ 2,25) naar
de zwart-witte knuffelberen gaat, is niet
geheel duidelijk. Laten we het hopen.

SILKEN TOFU
Niet de stevige variant
die je in plakken kunt
marineren, maar
pudding-achtige tofu
die als een panna cotta
bij de betere Japanse
maaltijd wordt geserveerd. Een uitkomst
voor Green Happiness-adepten en anderen die hun sauzen wel volromig, maar
niet vol room willen.

DUM DUM PALACE
Dum Dum Palace is een
samenwerking tussen
twee nogal eclectische
collectieven. Hot Mama
Hot is bekend van
Rollende Keukens-foodtrucks, maar ze maken
ook artistic crepes, radio en broedplaatsen
in oude benzinepompen. Bij De Mooie
Jongens, die een paar huizen verderop een
conceptstore hebben, kan men niet alleen
gecureerd hips aanschaffen maar ook
‘aanschuiven voor het verder ontwikkelen
van concepten’ en ‘secuur handwerk zoals
solderen’ aanschouwen.

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.

Dum Dum Palace
Zeedijk 37

Dum Dum Palace vervult de wensen van elke stijlgevoelige yup met
prachtige gerechten en inrichting. Nu de magen nog.

Z

elf zou ik het riskant vinden om het zoveelste Aziatische restaurant op de
Zeedijk te openen. Bij binnenkomst wordt echter duidelijk dat Dum Dum
Palace niet het gebruikelijke Chinese publiek zal trekken, maar hip (en vermogend) Amsterdam. Hangplantjes? Check. Industrieel staal aan het plafond?
Check. Open keuken met een diverse keukenstaf? Check. Er is ook een mooie
bar waar je een Pandabiertje kunt drinken.
We beginnen met de spicy pork dumplings (€ 8,00) en de garnalen dumplings (€ 8,00). Beide zijn heerlijk, met een Thaise twist met koriander en
limoen en lekkere dipsaus. Dan volgt de silken tofu salade (€ 9,00) en een op
baba ganoush geïnspireerd auberginegerecht (€ 8,00). Dat valt wat uit de
overwegend Oost-Aziatische toon, en gegrilde stukjes aubergine met een dip
van aubergine is wat dubbelop. De salade is prachtig: drie witte eilandjes wit
met in balsamico gegaarde cherrytomaatjes en basilicum. Van de smaak had
ik echter meer verwacht. Tofu heeft een neutrale smaak en de balsamicodressing is niet bijster verrassend.
De steak tartaar (€ 10,00) is dan weer heerlijk. Het vlees is kort gesmoord
en smelt op de tong. Ook de dorade-curry (€ 14,00) is schitterend en niet te
versmaden: drie stukken krokant gebakken vis die voor de verandering eens niet
verdrinken in saus. De porties zijn echter vrij klein, en de hoeveelheid rijst die erbij
geserveerd wordt is gering: daar mogen ze wel wat guller mee zijn. Dum Dum
Palace is het proberen waard als je stufi net binnen is – of met lichte honger. ↙

tekst Tonya Sudiono
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Keys to
the city
NICHOLLE GONZÁLEZ

(23, Business Process Integration, HvA)
Uit: Stockholm, Zweden
Favoriete plek

‘Het gebied rondom de Dam, vooral de Kalverstraat. Het is er druk, maar het is
ook een hele mooie plek en in de winkels hangt altijd de laatste mode. Winkelen is
sowieso mijn guilty pleasure en dat heb ik dan ook al flink gedaan hier.’

Fijn voor je brein

‘De universiteitsbibliotheek vind ik echt niks. Mensen zijn er te luidruchtig. Voor een
groepsproject is dat niet erg, maar als ik me echt moet focussen ga ik gewoon
achter m’n bureau thuis studeren.’

Gekke Hollanders
Late nachten

‘Nederlanders vinden het leuk om in hun eigen taal tegen je te praten, heb ik gemerkt. Zelfs als ze doorhebben dat je er eigenlijk helemaal niets van verstaat.’
‘Dat hangt ervanaf wat je wil doen! Als je graag in bars hangt moet je naar Café
Van Leeuwen op het Rembrandtplein gaan. De kroeg zelf is nogal klein dus niet
geschikt om met een grote groep heen te
gaan. Maar als je toch een plekje bemachtigt, moet je absoluut de Moscow Mule
bestellen. Als je echt een nachtuil bent
dan is Zwarte Koffie de plek waar je moet
zijn. Paradiso organiseert dit feest elke
maand, met allerlei soorten muziek, hiphip, disco, funk… voor elk wat wils. En ook
niet onbelangrijk: ze zijn open tot vijf uur ’s morgens.

‘Het is prijzig maar
het zó waard’

Thuisgevoel

Vorkje prikken

‘Zweden en Nederlanders zijn totaal anders, maar wat we wel gemeenschappelijk
hebben is dat iedereen goed Engels spreekt. Dat maakt de communicatie wel zo
makkelijk.’
‘Bij The Pancake Bakery aan de Prinsengracht kun je echt geweldige pannenkoeken
krijgen. Hun pannenkoeken zijn groot en iedere topping hebben ze in huis, zowel
zoet als hartig. Bij Winkel 43 aan de Noordermarkt vind je lekkere appeltaart. De
stukken zijn groot en niet duur. Hip voor brunch is Bakers & Roasters, met een filiaal
in de Pijp en naast het Scheepvaartmuseum. Ze hebben daar heerlijke milkshakes.
Het is prijzig maar het zó waard. Ik reserveer daar wel altijd van tevoren, want de
rijen zijn – vooral op zondag – erg lang.’ ↙
tekst Maartje Geels

