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redactioneel
‘In het Westen wordt te veel vlees
gegeten, waardoor er niet efficiënt met
grondstoffen wordt omgegaan, het is
niet gezond en brengt dierenleed met
zich mee.’ Aldus het antwoord dat
universiteitshoogleraar Louise Fresco
ooit gaf op de vraag waarom ze bijna
geen vlees eet. Het al dan niet eten van
vlees is sinds kort ook een topic in de
kantines van UvA en HvA. Cateraar
Eurest heeft zijn licht namelijk eens
opgestoken in Amerika, waar vleesloze
maandagen onder de naam Meatless
Monday hot zijn. Dus dacht Eurest:
dat kunnen wij ook. En daarom vind
je deze maand in de Eurest-kantines
op maandagen geen rundvleeskroketten of broodjes achterham.
Want Eurest doet aan ‘catering met
een geweten’, zoals de cateraar zelf
op Facebook zegt. Mooi initiatief, en
Meatless Monday klinkt ook lekkerder dan ‘vleesloze maandag’. Wat
studenten ervan vinden is afwachten.
Maar de Folia-redactie signaleerde
via de sociale media al verschillende
afkeurende reacties van studenten die
dit opgedrongen vegetarisme maar
niets vinden, ook al duurt het maar
een maand. Zelf eet ik al meer dan
tien jaar geen vlees. Sommigen zullen
de actie van Eurest betuttelend vinden,
maar met dit type betutteling heb ik
geen moeite.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Van onbeschonken gedrag

B

randt u nog wel eens een kaarsje?
Doe dat dan deze week even voor die
twee arme drommels van studentenvereniging SSRA. Van alle circa 500
leden schijnen zij de enigen te zijn die nog geen
achttien zijn. Deze week benadrukte de vereniging daarom hoe streng erop wordt toegezien
dat de twee geen druppel alcohol binnenkrijgen. En we weten allemaal hoe tiranniek het
drankbeleid van verenigingen kan zijn. Angstvisioenen over zuipmarathons met pakjes Wicky
en zooipartijen in tomatensap houden ons nu al
wakker. Om maar niet te spreken over de nog
naar braaksel geurende zoenpartners die de twee
dus nuchter te lijf moeten gaan. Van onbeschonken gedrag zijn op de sociëteit, dat wens je je
ergste vijanden niet toe.
En leeft u ook even mee met onze vrome
vrienden van de VU. Van je geloof vallen, het is
een hard gelag. Decennialang keek men vanuit
Buitenveldert met afschuw naar die vlegels van
de UvA, die om het minste of geringste een
protestactie begonnen. En zag ze daar nu eens
zitten deze week, op de grond voor de kamer
van hun bestuurder. Een beetje trots zijn we wel.
De ’69-geest van de Maagdenhuisbezetting lijkt
na zoveel jaren nu zelfs tot de De Boelelaan te
zijn afgedaald. Ga zo door, jongens. Over vijfenveertig jaar lukt het jullie misschien om echt iets
tegen te houden!
Weet u het nog? Tot zo’n twee jaar geleden
volgden we allemaal vol spanning de soap rond
het Binnengasthuisterrein. Deze week startte
er plotseling gelukkig een nieuwe aflevering.
Het bewonersprotest richt zich deze keer op de
fietsenkelder. Kan weer spannend worden. Als
plotsuggestie hebben wij trouwens om de fietscoaches stevig dronken te voeren en nog wat
extra studenten in de gebouwen in te roosteren.
BG-terrein, de Utopia-editie: het kan naar onze
verwachting weer een kijkcijferhit worden.
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Occupy de VU, daartoe namen boze studenten
van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen
vorige week het initiatief. Met zo’n honderdvijftig
man blokkeerden ze de gang van bestuurder
Jaap Winter. Het effect van de actie voelde hij
onmiddellijk. Een cateringdame wist met haar
lunchkarretje de bestuurskamer niet meer te
bereiken. foto Joost Knaap

Ondertussen beginnen de pressiemiddelen
rondom de Nationale Studenten Enquête steeds
ernstiger vormen aan te nemen. Dat men dolgraag wil dat studenten de NSE invullen, zodat
de UvA–HvA door de volkomen nietszeggende
vraagstelling een even nietszeggend kwaliteitskeurmerk krijgt: dat wisten we natuurlijk allang.
Maar het moet gezegd: ze hebben de kunst van
het verleiden inmiddels wel onder de knie. Zo
werden HvA-studenten tijdens colleges blootgesteld aan een van de talloze infantiele video’s
die de hogeschool door Studio100 heeft laat
produceren. Op de UvA doen ze het nog beter.

Daar maken studenten die de enquête braaf
invullen zowaar kans op mieterse prijzen. De
jackpot? Een etentje met een van de docenten.
Met die opkomst zal het dit jaar wel snor zitten.
yyy Clara van de Wiel

4 februari 2014

tweet van
de week
Claire
@clairedeblok
Wat een dramatisch en vaag project, hele
dag door Amsterdam rondzwerven en geen
idee wat je moet doen... #hvasim
https://twitter.com/clairedeblok

het moment

Emeritus hoogleraar sociale wetenschap Abram de Swaan op weg naar het Bushuis. De UvA-socioloog gaf daar maandag 10 februari een lezing over zijn
nieuwe boek Compartimenten van vernietigingen: over genocidale regimes en hun daders. Het boek bevat een uitvoerige sociologische behandeling van alle
massamoorden in de twintigste eeuw. yyy foto Mats van Soolingen

navraag René Niemarkt
De hele maand februari is er op maandagen geen vlees te koop op Eurest-restauraties van UvA en HvA. Het Amerikaanse concept
Meatless Monday wordt als proef vier maal toegepast. Eurest-Vestigingsmanager René Niemarkt legt uit.

Mensen dwingen vegetarisch te eten. Is
dat niet een beetje betuttelend?
‘Wanneer we iets veranderen aan ons menu
levert dat altijd vragen en reacties op. Ditmaal is dat niet anders. Wij zijn inderdaad
ook beticht van betutteling, maar daar staat
tegenover dat we op Twitter en via de mail veel
meer positieve dan negatieve reacties hebben
gekregen. En het is zeker niet onze bedoeling
om belerend te zijn.’
Wat is dan wel jullie bedoeling?
‘De Meatless Mondays zijn een voortvloeisel

van een convenant dat Eurest, de UvA, de HvA
en de Students for Sustainability Amsterdam
tezamen hebben gesloten met als doelstelling
het verduurzamen van ons aanbod. De Meatless
Mondays zijn daar een component van, maar
wij organiseren bijvoorbeeld ook een debat over
duurzaam eten.’

Hoe zijn de reacties?
‘Je houdt altijd mensen die boos worden omdat
ze toch echt op maandag die rundvleeskroket
willen eten. Ik hoop dat er genoeg mensen tegenover staan die ook een groentekroket of een

andere vegetarische snack willen proberen.’

Moeten we er al voor vrezen dat er
binnenkort geen rundvleeskroketten en
broodjes ham meer te krijgen zijn aan
de UvA en de HvA?
‘Begin maart gaan we evalueren. Een voortzetting van de Meatless Mondays is een serieuze
optie, maar we kijken goed naar alle reacties.
Als er bijvoorbeeld op bepaalde locaties een
stevig verzet is tegen enkel vleesloze opties,
kunnen we op die locatie met het experiment
stoppen.’ yyy Henk Strikkers
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Gratis af te halen:
iPads en
lege bierkratten
Als pril kamerbewoner kreeg Stan Putman, student media & cultuur, al in de eerste week
bezoek van een inbreker. Hij verdiepte zich in de mores van het dievengilde, sprak met
deskundigen en moet voorzichtig concluderen dat de gelegenheid de dief misschien niet
schept, maar wel behoorlijk helpt. tekst Stan Putman / illustratie JeRoen Murré

D

rie maanden geleden kreeg ik de
sleutel van mijn eerste kamer. In
de twaalf vierkante meter die mijn
kamertje behelst was ik de koning
te rijk. Op dag één heb ik mijn muren geverfd,
op dag twee had ik mijn spullen er staan, op
dag drie gaf ik mijn eerste feestje en op dag vier
klom er een inbreker door het raam naar binnen. Een staatsgreep in mijn eigen paleis.
Gelukkig (of niet?) was ik de bewuste nacht niet
thuis, maar toen ik ’s morgens mijn deur opende, was mijn nederige stulpje veranderd in een
ravage. Mijn matras was van mijn bed gegooid,
mijn vieze onderbroeken lagen verspreid door
de kamer, mijn raam was geforceerd en mijn
camera was weg. Ik had mijn laptop en telefoon
wel bij me, anders hadden ze die waarschijnlijk
ook meegenomen; inclusief mijn onafgemaakte
papers en dierbare vakantieselfies.
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Wij (ervan uitgaande dat jij, lezer, een student bent) zijn een makkelijk doelwit voor de
schelmen en schavuiten die overal kansen zien
om een laptop mee te pakken. We zijn laks; we

‘Minimaal de helft van de
deuren op de gang zijn
niet op slot. Wedden?’
laten de deuren van onze kamers gewoon open
staan als we even gaan poepen of douchen. In
de panden waar we wonen is weinig sociale controle en ze zijn vaak slecht beveiligd. Bovendien
denken we dat inbrekers niet bij ons zullen
komen. Want serieus, wat valt er nou te halen
bij iemand die leeft op AH Basic-crackers? Die
glimmende iPhone bijvoorbeeld. Of dat Mac-

Bookje, je camera of portemonnee-met-toelagevan-paps.
Ik woon aan de rand van het centrum op de
begane grond met tien huisgenoten. De afgelopen twee jaar is er ongeveer negen keer bij ons
ingebroken; ik zeg ongeveer, omdat we door het
verloop van huisgenoten de tel kwijtgeraakt zijn.
Zo was er de keer dat mijn huisgenootje om half
zeven ’s morgens op de bank in de keuken een
man aantrof, en de nacht dat drie huisgenoten
wakker werden omdat ze hoorden dat er aan de
deur gemorreld werd. En de paar keer dat er bij
het betreden van de kamers laptops en telefoons
verdwenen waren.
Het kan echter nog brutaler. Mijn buurmeisje
Goltan Varashk moet hebben gedacht dat ze
nog droomde toen ze afgelopen zomer ’s morgens haar tasje zag wegvliegen: ‘Ik lag onder
mijn open raam te slapen met mijn handtas

naast me op een tafeltje. Ik werd wakker van geritsel en toen ik uit het raam keek stond er een
gast met een hengel mijn tasje weg te takelen.
Om half acht ’s morgens!’
De waakhond en huismeester van ons studentencomplex Cor van de Kasteele erkent het
probleem: ‘Als mensen hier langs lopen zien ze
allemaal mooie spulletjes liggen en als ze dat
eenmaal weten komen ze terug. Ik heb een tijdje
op de Stavangerweg in West gewerkt en daar
werd vaak ingebroken rond vier uur ’s middags.
Onze jonge, hoe moet ik dat netjes zeggen,

Neem een
inboedelverzekering!
Ik wil me nu even direct richten tot
jou, jongen, meisje. Ik ben geen
vertegenwoordiger van Achmea, noch
van de assurantielobby, maar dit wil
ik je op je hart drukken: neem een
inboedelverzekering. Voor een paar
euro per maand zijn je favoriete iDingen
verzekerd. Ik zeg je niet dat je bij diefstal
het volle aankoopbedrag terugkrijgt (voor
liefdadigheid moet je naar de kerk) maar
het is tenminste iets. Ik was de naïeve
jongen die geen inboedelverzekering
had en nu staat op de plek van mijn
superdeluxe spiegelreflexcamera (tip 2:
zet nooit je superdeluxe spullen vol in het
zicht) een stapeltje aangekoekte afwas.
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“medegekleurde mensen” pakten dan op weg
van school naar huis even een laptop mee.’
Cor wijt de inbraken vooral aan onze lakse
houding: ‘Ik wil met jou een wedje leggen. Stel
wij bellen nu bij een willekeurige bel aan, dan
word je zo binnengelaten. Vervolgens ben je
in de gang en zijn minimaal vijf van de tien
deuren niet op slot.’
Zo gezegd, zo gedaan. Bij een andere ingang
van mijn complex heb ik aangebeld en na een
paar bellen geprobeerd te hebben, werd ik binnengelaten. Om mijn onschuldige voorkomen

dan gaan ze wel naar de volgende. Er valt altijd
wel wat te halen.
Ik ben stiekem een man met een missie, nog belerender dan je moeder. Ik wil dat onze dierbare
bezittingen (lees: kratten AH Premium Pilsener)
veilig zijn. Zowel Saieda als Cor zien duidelijk
de oorzaak voor een groot deel bij ons liggen en
ik geef ze geen ongelijk. Dus hou alsjeblieft een
oogje in het zeil en doe die deur achter je luie
reet dicht. Bij mij komen ze niet meer binnen.
Zorg ervoor dat ze ook jouw kamer overslaan. yyy
Over de auteur Stan Putman is 19,

We denken dat inbrekers
niet bij ons komen omdat
er niks te halen valt
enigszins te maskeren deed ik mijn capuchon
op. Ik liep doodnerveus de gang in. Ik groette
de twee meisjes in het washok en dronk een glas
water in de keuken. In de gang stonden twee
deuren open met rijk gevulde handtassen en
dure leren jasjes vol in het zicht. Toen ik dit later
aan een van de meisjes vertelde reageerde ze
vrij laconiek: ‘Ik dacht dat je een vriend van een
huisgenoot was ofzo, hoe had ik kunnen weten
dat je een insluiper was?’.
Dit is een methode die buurtregisseur Saieda
Kajouaa ook hanteert. Op haar rondes door
de wijk kijkt ze hoe ver ze kan komen, precies
zoals de meeste dieven ook doen. ‘De insluipers
die hier komen zijn meestal gelegenheidsdieven. Ze kijken of het makkelijk is om binnen
te komen en dan nemen ze alles mee wat ze
kunnen vinden. Ze steken hun hand door een
open raam, lopen achter je aan het gebouw binnen of klimmen je balkon op en nemen twee
lege bierkratjes mee; hebben ze toch weer een
beetje geld.’
Duidelijke cijfers over inbraken in studentenwoningen zijn er volgens Saieda niet, maar
vooral in grote complexen, zowel van studenten
als niet-studenten, wordt er veel ingebroken.
Kunnen ze bij de ene woning niet naar binnen,

studeert media & cultuur aan de UvA en

Tips
• Huisfeestje? Doe je kamer op slot terwijl
je je biertjes wegtikt. Naarmate de avond
waziger wordt, heb je ook minder zicht
op wie er nou wel of niet uitgenodigd is.
• Sommige insluipers doen zich voor als
controleurs. Kijk of ze bedrijfskleding aan
hebben of vraag naar een legitimatie.
• Wees voorzichtig met je dure spullen: je
hebt al gauw voor meer dan duizend euro
aan apparatuur rondslingeren. Neem ze
mee of leg ze in ieder geval uit het zicht.
• Heb goed contact met je huisgenoten.
Weet wanneer er een verre achterneef in
de gezamenlijke ruimte blijft slapen.
• Ik wil geen open deuren intrappen,
maar doe je deur op slot (sorry voor
deze matige woordgrap). Ook als je
één minuutje bij een huisgenoot op
de kamer bent.
• Blijf op de hoogte over wat er speelt in
je wijk. Mijn wijkagent Saieda Kajouaa
zit bijvoorbeeld op Twitter en verspreidt
daar nieuws over inbraakgolven en
voortvluchtige criminelen.
• Zorg dat ze bij je buren inbreken. De
keuze is snel gemaakt tussen jouw kamer
met gesloten gordijnen en brandend licht
en die van je naïeve buurmeisje waar de
Apple-apparatuur achter het open raam
voor het grijpen ligt.
• Beter: zorg ervoor dat er überhaupt niet
bij jou én je buurmeisje ingebroken wordt.
Geef haar deze tips ook.

schrijft voor onder meer spunk.nl.

Wat als je niet
naar me luistert?
Stel je hebt mijn wijze tips niet opgevolgd
en er is toch een ongenode gast binnengekomen, wat moet je in godsnaam doen?
Politieagent Saieda Kajouaa vertelt: ‘Als
je een heterdaadje hebt, bel dan meteen
112 en roep om hulp. Veel lawaai maken
helpt het meest: roep je huisgenoten en
blijf schreeuwen, maar ga zeker nooit
de confrontatie aan. Als je bijvoorbeeld
na een nacht stappen thuiskomt en je
ziet dat er is ingebroken, maar de dief is
al gevlogen, bel dan 0900-8844 en we
komen langs. Dan kan je aangifte doen,
wordt er naar sporen gezocht en doen we
nog een buurtonderzoek waarbij we bij
mogelijke getuigen langsgaan. Ik plan ook
altijd nog een huisbezoek, om vragen te
beantwoorden en preventieadvies te geven.’
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‘Het gaat om passie,
enthousiasme en overtuiging’
‘Iedere docent van de HvA moet een masterdiploma halen,’ zegt rector Huib de Jong. In aanloop
naar de HvA-Docent van het Jaar-verkiezing ging hij in gesprek met Donne Engelbertink, student
Communication and Multimedia Design en bestuurslid van de Asva. tekst Jim Jansen / tekst kaders Sunny de Blok /
foto’s Danny Schwarz

‘D

e heer Boom uit Middelburg.’
Huib de Jong beantwoordt
bijna theatraal de vraag van
wie hij in zijn leven het meeste geleerd heeft. Hij laat even een korte stilte
vallen en steekt vervolgens de loftrompet over
een docent van wie hij bijna veertig jaar eerder
les heeft gehad. ‘Hij was leraar Nederlands op
de plaatselijke LDS [Lagere Detailhandelschool,
red.] in Middelburg en zorgde er uiteindelijk
voor dat ik naar het mbo ben gegaan. Meneer
Boom had aandacht voor elke leerling en mede
dankzij hem ben ik uiteindelijk op deze plek in
Amsterdam gekomen.’
Engelbertink: ‘Ik had les van Charlie Mulholland en het is niet voor niets dat hij in 2011
verkozen is tot Docent van het Jaar van de HvA.
Zijn colleges waren een genot om bij te wonen.
Hij heeft interesse in studenten, maakt grappen,
heeft zelfspot, maar is ook inhoudelijk onderlegd. De ideale docent wat mij betreft.’

Waar moet een goede docent aan
voldoen?
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Engelbertink: ‘Hij moet benaderbaar zijn en
openstaan voor vragen.’
De Jong: ‘Deskundigheid staat voor mij boven-

‘Elke student is anders
en de docent moet die
verschillen kennen en zijn
stof daarop aanpassen’
aan. Hij moet de stof helder onder woorden
kunnen brengen en het gevoel voor de groep is
van groot belang. Elke student is anders en de
docent moet die verschillen kennen en zijn stof
daarop aanpassen.’
Moeten docenten verplicht hun master
behalen?
De Jong: Ja, dat vind ik wel. Uiteraard met oog
voor de bijzondere kenmerken van een vakgebied.
Maar als je dat doorvoert, dan krik je het niveau
en de reputatie van de opleiding op. We hechten

DOCeNT VAN HeT JAAr
Dit jaar organiseert
Asva de vijfde HvADocent van het Jaarverkiezing. Doel is om
de waardering voor de
inspirerende, goede,
creatieve en positieve
docenten uit te spreken. De beste docent
per domein wordt bepaald aan de hand
van het aantal uitgebrachte stemmen. De
Docent van het Jaar wordt gekozen door
een jury bestaande uit zeven studenten,
één per domein. Winnaars van de vorige
verkiezingen waren Klaas Kalkwiek, Charlie
Mulholland, Malcolm Biezeveld en Jacob
Eikelboom. De virtuele stembussen zijn
van 4 februari tot en met 15 februari
geopend op docentvanhetjaar.hva.nl. De
prijsuitreiking zal op 10 april tijdens de
Onderwijsconferentie in Theater Carré
plaatsvinden. Er zijn drie geldbedragen te
winnen die de docenten mogen besteden
aan iets dat ten goede komt aan het
onderwijs binnen de opleiding.

ONDerWijSCONFereNTIe
Op 10 april houdt
de HvA een
Onderwijsconferentie
in Theater Carré. De
onderwijsconferentie
staat dit jaar in
het teken van
excellent leren. Op de conferentie
spreken onder anderen Louise Gunning
(collegevoorzitter van UvA en de HvA),
Huib de Jong (rector HvA), Alexander
Rinnooy Kan (universiteitshoogleraar
economie & bedrijfskunde aan de
UvA), dagvoorzitters Rien de Vos
(voorzitter Domein Gezondheid) en
Janneke Hohmann (programmamanager
excellentie HvA, o.v.b.) en wordt de
Docent van het Jaar bekendgemaakt
door Jim Jansen (hoofdredacteur
Folia Magazine). Tijdens het middagprogramma kan je deelnemen aan
workshops en masterclasses van
Maarten van Rossum, Jeroen van de
Baar en Mardjan Seighali.

eraan dat onze docenten doorleren en bijscholen.’
Engelbertink: ‘Ik vind het moeilijk te oordelen
over het verplichtend karakter; voor mij is het

‘Bij ons komen juist
de docenten vaak met
nieuwe snufjes op het
gebied van media’
van belang dat een docent inspireert – en dat
kan ook zonder master.’
Doet de HvA wel genoeg qua facilitering
van docenten?
De Jong: ‘Ik kom net uit een lunch met docenten
en die hebben me bijgepraat over problemen
op gebied van roosters, ICT en administratieve
rompslomp. We luisteren niet alleen, maar in het
programma “Slim, Sluitend en Slank” proberen
we de organisatie ook beter te laten aansluiten
op het onderwijs. De organisatie moet minder

bureaucratisch worden en ondersteunende diensten moeten aansluiten op het onderwijs.’
Het grote probleem is, niet alleen bij
de HvA maar in heel Nederland, dat we
hopeloos achter lopen op ICT-gebied.
Engelbertink: ‘Bij mijn opleiding merk ik daar
weinig van, want bij Interactieve Media proberen
we juist van alles uit op gebied van sociale media
en ICT. Bij ons komen juist de docenten vaak
met nieuwe snufjes op het gebied van media.’
De Jong: ‘Voor docenten hebben we een minimale basiskwaliteit ingevoerd, waarbij het
nieuwe leren en ICT-vaardigheden natuurlijk
zijn meegenomen. Maar ik ben ook van mening
dat het bij onderwijs gaat om contact tussen
studenten en docenten. En ICT moet een boost
geven aan dat contact.’
Op Folia Web werd recent uitgebreid
gediscussieerd dat de HvA op dit gebied
vooral aan het ‘aanpielemozen’ is.
De Jong: ‘Ik heb die discussie gevolgd en ben
er blij mee. Maar: je kan ijzer niet met handen
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breken. Je moet kijken waar ICT van nut kan
zijn en waar je van elkaar kan leren.’
een andere onderwijsgerelateerde
discussie op de site ging over de vraag
of studenten met dyslexie wel of niet
extra tentamentijd moeten krijgen.
Engelbertink: ‘De HvA heeft persoonlijk opleiden hoog in het vaandel staan, dus ik vind dat
iemand met dyslexie best wat extra tentamentijd
mag hebben.’
De Jong: ‘Als wij door een kleine ingreep als
verlenging van de toetstijd en zonder af te doen

‘Een vrouw als
Docent van het Jaar
zou leuk zijn’
aan het niveau de kansen van een individuele
student op een diploma vergroten, dan moeten
we dat altijd doen.’
Op 10 april wordt bekend wie de Docent
van het Jaar wordt; dit jaar voor het
eerst een vrouw?
Engelbertink: ‘Dat zou leuk zijn, maar het gaat
niet om geslacht. Het gaat om passie, enthousiasme en overtuiging.’
De Jong: ‘Ik ga daar niet op sturen. Ik weet dat
de competitie de afgelopen jaren door mannen
is gedomineerd, maar de selectie en procedure
zijn in handen van studenten. Ik vind niet dat
ik me daarmee moet bemoeien om een vrouw
te laten winnen. Het gaat om de docent met de
meeste kwaliteit. Wel hebben wij veel erg goede
vrouwelijke docenten.’ yyy

17-21 februari campagneweek;
op verschillende locaties kan met
stemcomputers worden gestemd.
3-14 maart bekendmaking en uitreiking
domeinwinnaars.
17-28 maart jurybezoeken bij colleges.
10 april bekendmaking en uitreiking Docent
van het Jaar tijdens de Onderwijsconferentie
in Carré.
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passie

Slacklinen
JONAS KONijNeNberg (23, ALO-student aan de HvA) balanceert boven grachten en ravijnen op een elastische band
van slechts enkele centimeters breed.
‘Vier jaar geleden stond ik voor het eerst op een
slackline en ik was direct verkocht. Het was iets
wat ik heel graag wilde kunnen. Het mooiste aan
slacklinen vind ik dat je echt methodisch en creatief te werk moet gaan om er goed in te worden. Je
moet fysiek, mentaal en motorisch beter worden
om lange tijd op die band te kunnen balanceren.
Ik heb inmiddels op allerlei bijzondere plaatsen
geslacklined, onder andere boven de grachten en
in een Belgisch kindertelevisieprogramma. Maar

het meest speciale gevoel krijg ik als ik hoog in de
bergen ben. Zo heb ik een keer bij de Gotthardpas geslacklined: dan sta je op twee kilometer
hoogte op een band van een paar centimeter met
helemaal niets om je heen. Dat geeft echt een
magisch gevoel, alsof je aan het vliegen bent. Toen
ik begon met slacklinen had ik hoogtevrees. Inmiddels heb ik mijn angst overwonnen, maar het
blijft elke keer spannend. Afgelopen zomer heb
ik een internationale wedstrijd gewonnen waarbij

je trucs moest uitvoeren. Het zou mooi zijn als ik
dat kunstje kan herhalen, maar dat is niet mijn
belangrijkste doel. Ik wil mezelf verbeteren, steeds
hoger en steeds langer slacklinen. Daarom oefen
ik gemiddeld tien uur per week, maar dat varieert
sterk. In ieder geval ben ik dagelijks bezig om fit
te blijven. Stel dat morgen iemand een slackliner
zoekt voor een spectaculaire opening, dan moet
ik daar klaar voor zijn.’ yyy tekst Yannick Fritschy /
foto Fred van Diem
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Sotsji is wel/geen pl
De een geniet met volle teugen van de Spelen en heeft er een
hekel aan als sporters de dupe worden van politieke kwesties.
De ander beschouwt sport als oppervlakkig vermaak en ziet
het liefst een volledige mediaboycot. Jacomine Ravensbergen
en Jacob Eikelboom over de Winterspelen in Sotsji.
tekst Yannick Fritschy / foto’s Bob Bronshoff

D

e Olympische
Winterspelen
in Sotsji zijn inmiddels in volle
gang, maar in de aanloop ernaartoe
ging het in de media nauwelijks
over sport. Politici en BN’ers spraken
massaal schande van de toewijzing
van de Spelen aan een land waar
de mensenrechten voortdurend geschonden worden. Van Neelie Kroes
tot Paul de Leeuw, allemaal vonden ze
dat de Nederlandse afvaardiging in Sotsji een
statement moet maken. De vraag is alleen wie dat statement moet maken. Is het de taak van sporters, politici of
journalisten? En wat is dan een effectief statement? Deze vragen legden we voor aan twee personen die op verschillende
manieren betrokken zijn bij de Spelen in Sotsji. Jacomine
Ravensbergen is voorzitter van het Domein Bewegen,
Sport en Voeding aan de HvA. Ze is met name actief in
de roeisport en was bij de Olympische Zomerspelen
van 2008 en 2012 aanwezig als umpire. Jacob Eikelboom is docent communicatie aan de HvA en
werd in 2013 verkozen tot Docent van het Jaar.
Hij is tevens werkzaam geweest als voorlichter
van het COC, de homobelangenorganisatie
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die tijdens de opening van de Winterspelen een protestactie hield
bij het Amsterdamse Homomonument.
D66-politicus boris Dittrich vond dat Ireen Wüst als biseksuele topsporter een statement zou moeten maken
in Sotsji. Terecht?
Ravensbergen: ‘Absoluut niet, de sporters hebben wel wat anders
aan hun hoofd. Ze hebben vier jaar lang keihard gewerkt om dit te

‘Sporters moet je niet lastigvallen
met wilde ideeën over boycots of
statements’
bereiken, dan moet je ze niet op het laatste moment nog lastigvallen met wilde ideeën over boycots of statements. Ze hadden
bovendien geen enkele invloed op de keuze voor Sotsji. Het ergste
vind ik als mensen sporters willen gebruiken voor hun eigen
boodschap, om daarmee vervolgens zelf op de bühne te staan. Als
ze willen dat er in Sotsji een statement gemaakt wordt, moeten ze
er zelf naartoe gaan.’
Eikelboom: ‘Sporters moet je dat niet vragen, die zijn daar
om heel andere redenen. Sport is vooral heel oppervlakkig
vermaak dat wordt ingezet om het volk gedeisd te houden.

ek voor statements
Brood en spelen is wat de mensen willen, dat was bij de Romeinen al zo en is nu niet anders. Sporters zijn daarom niet
de juiste mensen om statements over te brengen. Dat is de
taak van politici.’
er is veel kritiek geweest op het besluit dat koning
Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Mark
rutte en minister van Sport edith Schippers alle vier
naar Sotsji gaan. Hadden ze hier moeten blijven?
Ravensbergen: ‘Nee, maar ik vind de delegatie wel opvallend
groot. Het had van mij allemaal wat minder gemogen. Ik heb echter begrepen dat onze koning en premier volgens onze constitutie
niet los van elkaar opereren. Aangezien Willem-Alexander als
voormalig IOC-lid vanzelfsprekend aanwezig is, kon Rutte dus
niet zomaar in Nederland blijven. De beste oplossing zou voor mij
zijn om net als de VS een brede afvaardiging met ex-topsporters
te sturen, onder wie enkele bekende homoseksuelen. Dan maak je
pas een goed statement.’
Eikelboom: ‘Ja, Willem-Alexander en Rutte hadden een signaal
moeten afgeven door niet achter die kermis aan te hobbelen. Dan

‘Willem-Alexander en Rutte hadden
een signaal moeten afgeven door niet
achter die kermis aan te hobbelen’
geef je aan: ‘Wij vinden mensenrechten belangrijker dan sport.’
Ter plekke de dialoog aangaan met Poetin gaat echt niet gebeuren. Ze voeren waarschijnlijk een paar achterkamergesprekken,
om vervolgens in het Holland Heineken Huis te dansen als Sven
Kramer een gouden medaille heeft gewonnen. Als ze vóór de
Spelen hadden besloten weg te blijven, zou dat veel meer indruk
hebben gemaakt.’
De landelijke media hebben de afgelopen tijd veel
aandacht besteed aan de keerzijde van de medaille.

Moet de NOS nog een stap
verder gaan en de Spelen
überhaupt niet uitzenden?
Ravensbergen: ‘Nee, dat is een
belachelijk idee. Dat gaat over de
ruggen van sporters en sportliefhebbers. Het zou veel beter zijn
als de NOS bijvoorbeeld voor
en na elke uitzending een
indringend spotje over
mensenrechten zou laten
zien, zoals dat van Amnesty International op de radio.
Dan gebruik je de impact van de
Spelen op een goede manier om
actie te voeren.’
Eikelboom: ‘Dat zou een heel
goede actie zijn, omdat je
mensen dan dwingt er over na
te denken of ze mensenrechten
belangrijker vinden dan sport.
Nu beweert iedereen van wel,
maar in de praktijk blijkt dat het volk
zich vooral met oppervlakkig vermaak bezighoudt. Neem bijvoorbeeld de petitie van het COC:
die is door zo’n 30.000 mensen ondertekend. De petitie
tegen Zwarte Piet kreeg daarentegen ruim twee miljoen
likes. Die oppervlakkigheid van onze samenleving kun je
alleen doorbreken door ophef te veroorzaken, bijvoorbeeld met
een mediaboycot.’
Door alle randzaken zou je bijna vergeten dat er ook
nog gesport wordt in Sotsji. gaan jullie de Spelen op
televisie volgen?
Ravensbergen: ‘Absoluut, ik geniet altijd enorm van sport en heb
heel veel zin om ernaar te gaan kijken!’
Eikelboom: ‘Nee, al kan ik niet om overmatige aandacht in
het NOS Journaal heen.’ yyy
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Op de bres voor toetstijdverlenging bij dyslexie
Dyslectische studenten hebben juist wél recht op extra
tentamentijd, schrijft Peter Starreveld in reactie op het
opiniestuk van Han van der Maas in Folia. illustratie Marc Kolle

P

rofessor van der Maas houdt in Folia
nr. 18 een pleidooi voor het niet langer toekennen van extra tentamentijd
aan mensen met dyslexie. Ik ben het
daar volstrekt niet mee eens en dat wil ik hier
graag uitleggen.
Wat is precies het probleem? Geeft u eens antwoord op de tweekeuzevraag uit onderstaande
figuur, voordat u verder leest:

U hebt waarschijnlijk ervaren dat het ontcijferen
van de tekst u meer moeite kostte dan normaal,
maar dat u het antwoord op de vraag direct wist
zodra u de vraag begreep. De moeilijkheden bij
het ontcijferen van de tekst uit de figuur zijn
voor een normale lezer hoogstwaarschijnlijk
rechtstreeks vergelijkbaar met wat een persoon met dyslexie meemaakt bij het lezen van
normale tekst, zoals deze. En dat maakt ook
direct duidelijk waar het bij dyslexie om gaat: het
is (vooral) een leesprobleem. En belangrijker:
dyslexie heeft niets te maken met de vraag of een

16

FoliaMagazine

student de leerdoelen beheerst. Dat laatste is
natuurlijk wat universiteiten willen meten met
hun toetsing: wat weet een student, of wat kan
een student met aangeboden kennis doen (de
academische vaardigheden).
WeT geLijKe beHANDeLINg
Vanwege de ervaren moeilijkheden bij het
ontcijferen van de toetstekst is een student met
dyslexie in het nadeel ten
opzichte van een reguliere
student die die moeilijkheden niet ervaart. Kan dat dan niet anders?
Natuurlijk, een schriftelijke toets is slechts een
middel om tot het toetsdoel te komen en daar
zijn prima alternatieven voor. Er kan bijvoorbeeld ook mondeling getoetst worden. Tegen
mondelinge toetsing is van alles in te brengen,
maar in principe is het mogelijk goede mondelinge toetsen te ontwikkelen. Op een dergelijke
toets zou een student met dyslexie, mits even
goed voorbereid als een student zonder dyslexie,
natuurlijk even hoog scoren, terwijl dezelfde
student bij een schriftelijke toets in het nadeel is.
Dat maakt direct duidelijk waarom de universiteit bij schriftelijke toetsing iets moet doen voor
studenten met dyslexie: als een student met
dyslexie de leerdoelen even goed beheerst als
een student zonder dyslexie, zouden beiden bij
de toetsing ook hetzelfde moeten scoren.

Dat brengt me op een volgend punt. De auteur
stelt dat snel kunnen lezen een onderdeel
is van de beroepspraktijk van academici en
daarom best getoetst mag worden. Een dergelijke suggestie is echter pas steekhoudend als
de eindtermen van een opleiding dit aspect
zouden omvatten. Ik kan u verzekeren dat dat
bij psychologie, de opleiding waar de auteur en
ik beiden werkzaam zijn, niet het geval is. Een
derde punt dat niet onbesproken mag blijven, is
het feit dat voor zover ik weet op alle opleidingen speciale maatregelen worden genomen om
de moeilijkheden die studenten met dyslexie
hebben bij het ontcijferen van een toetstekst op
enigerlei wijze te compenseren. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ik ben geen jurist, maar
de Wet gelijke behandeling lijkt hier heel duidelijk over: een opleiding waar schriftelijk wordt
getoetst zonder compensatiemogelijkheden
voor studenten met dyslexie behandelt gelijken
(studenten die evenveel weten of met hun kennis
kunnen) als niet gelijk (studenten met dyslexie
zijn dan immers in het nadeel) en dat mag niet.
Los van die wet, zou geen enkele opleiding dat in
mijn ogen moeten willen.
DYSLeCTICI ZijN NODIg
Afgezien van bovenstaande drie hoofdpunten is
het pleidooi van de auteur ook op details onjuist.
Ik noem er drie. Ten eerste suggereert de auteur
dat intelligentie gerelateerd is aan het feit of
iemand snel kan lezen. Zelfs als dat zo zou zijn
is dat echter irrelevant: een universiteit moet
niet de intelligentie van een student meten maar
uitsluitend of een student de leerdoelen beheerst.
Ten tweede suggereert de auteur dat luiheid ook

Dijkgraaf

Vunzige fysica

een cognitieve functiestoornis is waarvoor gecompenseerd zou moeten worden. Geen enkele
examencommissie zal een luie student echter op
enigerlei wijze willen compenseren, simpelweg
omdat luiheid helemaal geen algemeen aanvaarde cognitieve functiestoornis is. Tenslotte schrijft
de auteur volkomen terecht dat accuratesse en
snelheid twee kanten van dezelfde medaille zijn.

‘Dyslexie heeft niets te
maken met de vraag of
een student de leerdoelen
beheerst’
Echter, bij de belangrijkste producten die een
student oplevert, de bachelor- en de masterthese, speelt leessnelheid helemaal geen rol – de
toetsperiode bestrijkt hier immers weken tot
maanden. Bovendien wordt bij bijna alle overige
toetsen de toetsduur zodanig gekozen dat alle
studenten zonder cognitieve functiebeperking
die de stof voldoende hebben bestudeerd ook ge-

noeg tijd hebben om de toets volledig te kunnen
maken; snelheid wordt daarmee voor die studenten irrelevant. Om snelheid ook voor studenten
met dyslexie irrelevant te maken is er daarom
een eenvoudige oplossing: toetstijdverlenging.
De toetstijdverlenging compenseert dan voor
de extra tijd die studenten met dyslexie moeten
besteden aan het ontcijferen van de toetstekst.
Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt waarom
aan studenten met dyslexie extra toetstijd moet
worden toegekend. Studenten met dyslexie die
meer tijd in hun studie stoppen dan reguliere studenten – en dat zal wel moeten, zij lezen immers
trager – kunnen daarmee volkomen gelijkwaardig
functioneren. En dat is belangrijk: we kunnen het
ons als maatschappij helemaal niet permitteren om
mensen met een dergelijke cognitieve functiebeperking buitenspel te zetten. We hebben iedereen
hard nodig! yyy
Peter Starreveld is UHD bij de opleiding
psychologie aan de UvA en voorzitter van de
examencommissie van die opleiding. In 2009
was hij UvA-Docent van het Jaar.

Natuurkunde komt in twee smaken: hoge-energie
en lage-energie. De eerste variant bestudeert de
allerkleinste deeltjes in grote versnellers. De tweede
variant probeert te begrijpen hoe de natuur zich
gedraagt op alledaagse schalen; zeg maar in de
keuken. Waar is de mooiste wetenschap te vinden,
aan het begin of aan het einde? Is het belangrijk om
te weten dat water uit moleculen bestaat? Of wil je
begrijpen waarom het kookt bij 100 graden?
In de publiciteit zijn hoge-energiefysici veel
zichtbaarder. De speurtocht naar de fundamentele
bouwstenen wordt eindeloos fascinerend gevonden. En er is een traditie om neerbuigend te doen
tegen de overkant. Zo noemde de ontdekker van
quarks het concurrerende vakgebied (dat ook solid
state physics wordt genoemd) graag squalid state
physics. Zoiets als ‘vunzige fysica’.
Iedereen kent bijvoorbeeld nu de naam van Peter
Higgs, nadat in CERN ‘zijn’ deeltje werd gevonden
en hij daarvoor een Nobelprijs kreeg. Maar wie
heeft van Phil Anderson gehoord? Vast minder
mensen. En dat is onverdiend. Zeker omdat hij
Higgs ook nog eens voor was.
Anderson is een van de sterhoogleraren van Princeton. Iedereen is dan ook bij zijn lezing. Kortgeleden
werd hij negentig jaar, maar hij is nog altijd actief.
Hij wordt voorgesteld als de nummer 1 op de hit list
van Moeder Natuur – zo vaak heeft hij haar geheimen
gestolen. Hij kreeg in 1977 de Nobelprijs en werd
onlangs verkozen tot de meest creatieve fysicus.
Anderson stelde in 1962 een algemeen mechanisme
voor waarmee deeltjes massa kunnen verkrijgen.
Twee jaar later werd dit idee door Higgs en anderen
beroemd gemaakt.
Tijdens het colloquium wordt Anderson gevraagd
of toen iemand zijn artikel had gelezen. Hij antwoordt droog: ‘Ja, één iemand. Higgs.’
De strijd lijkt nog niet over. Maar het einde van zijn
lezing is bemoedigend. Andersons conclusie is: er
is maar één fysica. yyy Robbert Dijkgraaf
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Voor een project over Harold Pinter bestudeerden 48 studenten
theaterwetenschap niet alleen zijn toneelteksten, ze speelden ook twee van
zijn stukken. ‘Denk aan de Pinter-pauzes!’ tekst Stephan Vegelien / foto’s Bas Uterwijk

M

De boeken dicht,

idden op het podium staat
een badkuip. Erboven hangen
tientallen brieven, gevouwen tot
vliegtuigjes. Het zijn brieven van
een moeder aan haar zoon. Zijn vader is overleden en hij heeft al tijden niets meer van zich laten
horen. In de badkuip zit Niels Nuijten. Hij speelt
de zoon. Met zijn telefoon neemt hij een bericht
op voor zijn moeder. Hij vertelt haar over zijn
leven. Over zijn hospita, een oudere vrouw die
prachtig over de oorlog vertelt. En over zijn buren.
Het buurmeisje, dat altijd in haar studie verdiept
is. Langzaamaan wordt hij steeds verder het huis
in getrokken, opgenomen in de familie, vertelt hij.
Hij voelt zich op zijn plek. Of hij het bericht ooit
aan zijn moeder stuurt, blijft in het midden.
Nuijten en tegenspeelster Monique Rommers spelen in Family Voices , een stuk van Harold Pinter
(zie kader). Zij zijn twee van de 48 studenten theaterwetenschap die de afgelopen maand de boeken
hebben verruild voor het toneel. Voor het project
‘Van tekst naar voorstelling’ maakten de studenten
twee voorstellingen op basis van Pinters werk.

En dat is voor veel voor de studenten zo. Nuijten kwam met het idee voor de voorstelling. De
thematiek van een het ouderlijk huis verlaten en
op jezelf gaan wonen sprak hem aan.
In september doken de studenten in het oeuvre
van Pinter. Ze lazen en bespraken zijn werk, dat
berucht is vanwege het grote verschil tussen de
letterlijke tekst en wat er intussen op het toneel
gespeeld wordt. Pinter schreef ook minutenlange pauzes in zijn stukken; het draait bij hem dan
ook vooral ook om wat er níet geschreven staat.

‘Denk aan de Pinter-pauzes!,’ riep dramadocent
Christina Hauge regelmatig tijdens de repetities.
ONgeMAKKeLijKHeID
Dat is ook goed te merken in het andere toneelstuk dat de studenten opvoeren: De kamer.
Hoofdrolspeelster Doris Zijlema is daarin de
neurotische Rose, die haar kamer niet uitkomt.
Buiten de kamer speelt veel van het verhaal zich
af, maar dat zie je niet als kijker. Minutenlang
staat Rose te wachten, te luisteren naar wat er op

NOg NOOIT geACTeerD
Het is half drie ’s middags in het Universiteitstheater aan de Nieuwe Doelenstraat als de studenten zich wagen aan de generale repetitie. ‘Ik
hou nog even mijn joggingbroek aan hoor,’ zegt
hoofdrolspeler Nuijten tegen een medestudent.
De spijkerbroek die hij tijdens de voorstelling
draagt mag nog niet nat worden.
‘Ik heb nog nooit eerder geacteerd,’ vertelt hij.
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Luuk van der Vaart en Doris Zijlema als het stel Bert en Rose Hudd in De kamer

de planken op
De kamer: de medespelers kijken emotieloos toe als Bert zijn ware aard onthult.

de gang gebeurt. Haar man loopt binnen, maar
zegt niets tegen haar; de huisbaas komt binnen
en praat langs haar heen. Rose voelt zich er ongemakkelijk bij, en dat merk je. Kopjes poetsen,
nét niet op het randje van de stoel gaan zitten,
nerveuze trekjes – hier is iets heel erg mis.
Die ongemakkelijkheid is wat Pinter graag overbrengt. De studenten hebben dat maandenlang
moeten leren van papier. Vervolgens de proeve:
kunnen zij Pinter ook overbrengen op toneel?
‘De tekst hadden we, maar voor de rest stond
niks vast,’ vertelt Nuijten. Alle studenten kwamen met een idee, waarvan er in december twee
werden uitgekozen door de docenten. In vier
weken tijd moesten de studenten het stuk op de
planken zetten. De regie, het spel, het decor, de
techniek en de vormgeving: alles deden ze zelf.
INTeNSe WeKeN
Het waren vier intense weken, vinden Nuijten en
Zijlema. ‘Een maand lang zaten we op elkaars nek,’
vertelt Zijlema. Dag in, dag uit werkten de studenten in kleine groepen aan hun stuk. ‘We zien

alle andere klasgenoten vandaag eigenlijk weer
voor het eerst sinds een maand,’ vertelt Nuijten.
‘Met je kleine groep werk je heel intensief samen.
Iedereen maakt zich zorgen over iets. Ik over mijn
spel, anderen over het decor. Alles moet samen-

Pinter schreef
minutenlange pauzes
in zijn teksten
komen. En ja, dan ontstaan er weleens discussies.’
Hij lacht. ‘Maar we hebben geen ruzie gekregen,
hoor. Ik heb hier juist vrienden gemaakt.’
De studenten vinden het vooral ook heel fijn om
een keer de praktische kant van een theatervoorstelling te zien. ‘Theaterwetenschap is eigenlijk
een beetje gek,’ zegt Nuijten. ‘Theaterwetenschappers analyseren woord voor woord het
werk van een auteur, en zoeken betekenis in alles
wat opgeschreven is. Een wetenschapper schreef
ooit een paper over bloemen in de decors van

Pinter. Waarop Pinter zei: “Mijn vrouw maakt de
decors en zij houdt nu eenmaal van bloemen.”’
Als het doek valt zijn de studenten extatisch.
Een betere generale hadden ze niet kunnen
wensen. Nu is het tijd voor het echte werk. yyy

Wie is Harold Pinter?
Harold Pinter (1930-2008) was een van de
grootste toneelschrijvers van Groot-Brittannië.
In 2005 won hij de Nobelprijs voor de
Literatuur. Hij stond bekend om zijn stevige
politieke uitspraken: zo noemde hij de Britse
premier Tony Blair het schoothondje van de
Amerikaanse president George W. Bush.
Het werk van Pinter is beroemd om zijn lange
pauzes. De soms minutenlange stiltes staan
geschreven in de theaterteksten, maar wat
er in die tijd gebeuren moet is aan de acteur.
Dit zorgt regelmatig voor intense, spannende
en dreigende scènes. Bekende stukken van
Pinter zijn The Dumb Waiter, The Birthday
Party, The Homecoming en Betrayal.
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objectief
VOOr eN NA
AMC-onderzoeker en arts Oren Lapid
promoveert volgende week op verschillende
aspecten en invalshoeken van onderzoek
naar borsten. Zo heeft hij datasets over
borstvergrotingen, maar ook -verkleiningen
bestudeerd. Van borstvergrotingen toont
Lapid in zijn proefschrift aan dat deze de
kans op borstkanker niet groter maken.
Borstgroei bij mannen is een ander onderwerp in het proefschrift. Lapid laat, vertelt
hij, tijdens zijn colleges graag een foto van
Jack Nicholson zien waarop hij onderuitgezakt op een boot zit met een biertje in zijn
hand, terwijl hij zijn man boobs trots op zijn
borstkas laat rusten. Maar, voegt Lapid daaraan toe, in het geval van pathologische afwijkingen aan de mannenborst – die meestal
goedaardig zijn – is een behandeling over het
algemeen gewenst.
Op de foto’s zijn twee patiëntes te zien die
door afwijkingen niet-symmetrische borsten
hadden. Na de reconstructieve ingrepen
blijft een asymmetrie van de tepels over.
Deze zijn verwijderd en verplaatst voor een
beter resultaat.
Lapid, zelf plastisch chirurg in het AMC, zegt
veel baat te hebben bij zijn proefschrift: ‘Mijn
onderzoek is verweven met mijn werk als
plastisch chirurg, zowel inhoudelijk bij operaties als dat ik patiënten beter kan informeren.’
Wie Lapid googelt komt algauw op een pagina van virtual aesthetics-bedrijf Crisalix terecht, waarbij Lapid aangesloten lijkt. Je kunt
zelfs via de site direct een afspraak met hem
maken: ‘Dr. Oren Lapid can show you your
“new you” in 3D.’ Lapid zegt hier niets mee
te maken te hebben. Hij heeft zich wel ooit
geregistreerd bij Crisalix, dat nu zijn naam
op de website gebruikt. ‘Ik heb nog nooit
met 3D-modellen gewerkt en heb niets met
ze te maken. Ik moet ze nog steeds vragen
mijn naam van die site te halen.’ yyy tekst Mina
Etemad / foto’s: proefschrift Oren Lapid.
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Daar zijn de brugpiepers
Geen aspirant-student kan er dit jaar onderuit: het verplichte proefstuderen. Alhoewel de
UvA zelf liever spreekt over matching. ‘Voor deze toets ga ik echt niet leren. Dan maar een
onvoldoende. Het telt toch niet mee.’ tekst Clara van de Wiel / foto’s Martijn van de Griendt

Z

e heeft vannacht bij familie in de
buurt geslapen. Want helemaal uit
Groningen komen, daarvoor had
ze vanochtend wel erg vroeg op
moeten staan. Anna Vegter (17) is ruim op
tijd, deze woensdag in de Oudemanhuispoort
van de UvA. Een halfuur voor haar allereerste
college aan de universiteit van start gaat, staat
ze in de hal al te wachten. Anna is er sowieso
vroeg bij. Al in januari schreef ze zich in voor

de opleiding economie & bedrijfskunde.
Daardoor kan ze nu al meedoen met UvA
Matching: het verplichte proefstuderen, zoals
het bij de presentatie vorig jaar ook wel werd
genoemd. Maar volgens coördinator Marjolein
Zieck, die vanochtend trots de binnenstromende scholieren welkom heet, is dat toch echt niet
de juiste betiteling. ‘Bij het proefstuderen ga je
toch alleen een beetje snuffelen. Dit is bedoeld
om studenten een reëel beeld van een opleiding

te geven. Zodat ze echt kunnen kijken of die
wel bij hen past.’
Ook Anna is daarvoor vandaag naar Amsterdam gekomen. Of ze hier in september weer
staat, dat weet ze nog niet. ‘Het wordt of dit, of
een tussenjaar. Dan ga ik reizen in Azië.’ Ze is in
haar eentje. Haar vriendinnen blijven allemaal
in Groningen. ‘Deze opleiding kun je alleen hier
in Amsterdam volgen,’ legt ze uit. De hoofdstad
vond ze aanvankelijk wel een beetje spannend.
‘Maar ik vind het hier eigenlijk toch wel leuk.
En het is een mooie kans om ergens helemaal
opnieuw te beginnen.’
Vanaf dit jaar moet iedereen die aan een universiteit of hogeschool wil komen studeren meedoen

‘Dertig uur per week? Zo
veel ga ik echt niet doen’

Anna Vegter (17) en Beau de Saegher (17)
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aan een zogenaamd ‘matchingprogramma’. De
scholieren krijgen daarmee ‘een realistische kennismaking met de opleiding’. Maar vooral is het
programma bedoeld als een laatste check van de
studiekeuze, om de hoge uitval onder eerstejaars
terug te dringen. Bindend, dat is het advies dat
na een proeftoets wordt gegeven niet. Maar wel
hoopt de UvA dat het advies scholieren richting
de juiste opleiding stuurt. De meesten van hen
zullen voor de check pas in juni, na de centrale
examens, naar de UvA afreizen. Maar voor de

Declan Blom (17) en Kevin van Vliet (17)

vroege beslissers vond bij een paar opleidingen
vorige week al een eerste matchingronde plaats.
e-COACHeS
De meeste scholieren zijn vanochtend meer dan
twintig minuten voor aanvang van het college
in de hal aanwezig. Op een tafel is koffie en thee
klaargezet. Vooralsnog schenkt niemand in. ‘Jullie mogen gewoon pakken, hè,’ roept een jongen
in een neongroen T-shirt. Hij is een van de vier
aanwezige e-coaches: ouderejaars of pas-afgestudeerden die de studenten de komende dagen via
internet gaan helpen met de stof. Want ook thuis
moet er geblokt worden, om te kunnen slagen
voor de afsluitende toets, volgende week in de
tentamenzalen van het IWO. Onhandig, vindt een
meisje uit Ede. ‘Deze week heb ik ook herexamens
op school.’ Er zijn meer mensen met dat probleem.
Gesteld voor de keuze weet de zeventienjarige het
wel. ‘Voor deze toets ga ik echt niet leren. Dan
maar een onvoldoende. Het telt toch niet mee.’

Tijdens het college van docent Joris Ebbers is
het muisstil in de zaal. Etuis liggen op de bankjes. Een enkeling heeft zijn grafische rekenmachine meegebracht. De achtendertig slides van

‘Ik zie hier vooral kakkers
en van die mensen die
rechts stemmen’
de powerpointpresentatie zijn in het Engels. Net
zoals de studieboeken volgend jaar, legt Ebbers
uit. ‘Wie van jullie heeft er weleens gehoord
van een SWOT-analyse?’ vraagt hij. Een paar
handen gaan voorzichtig de lucht in. Marketingbegrippen als upstream integration, product differantiation en competitive advantage passeren
in rap tempo de revue. Met pen en collegeblok
wordt er driftig meegeschreven. Laptops en
smartphones zijn nergens te bekennen.

Op de eerste rij van de zaal zit de Amsterdamse
Youssef Al Ghouch. Hij drinkt tijdens het
pauzekwartiertje een pakje Wicky op de gang.
Het college vond hij een eitje. ‘Ik had de stof de
afgelopen weken al bestudeerd.’ Gewoon, naast
zijn middelbareschoolwerk; in de avonduren.
Kwestie van goed plannen, vindt Youssef. Dat
hij volgend jaar economie en bedrijfskunde
gaat studeren wist hij al een tijdje zeker. ‘Vorig
jaar had ik er al veel over nagedacht. Daarna
ben ik naar open dagen geweest en volgde ik
de meeloopdag. Dit college was precies wat
ik verwachtte.’
TOCH MAAr NIeT
De circa vijftig scholieren worden na het
hoorcollege door hun coaches naar het Atrium
geleid. Lunchpakketjes worden uitgedeeld.
Twee zachte bollen met beleg, een appel en een
bekertje melk. ‘Die denken natuurlijk ook: wat
moeten die hier?’ lacht een meisje, terwijl ze
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Iedereen gaat matchen

Vanaf dit jaar moeten alle universiteiten en hogescholen aan studiekiezers
verplicht een ‘studiekeuzecheck’ aanbieden. Niet bij alle instellingen ziet
die er hetzelfde uit. Zo hoef je in Maastricht alleen een digitaal formulier
in te vullen, terwijl iedereen in Amsterdam en Utrecht sowieso moet
langskomen voor een ‘realistische studieactiviteit’. In juni vindt aan de
UvA en HvA de grote ronde plaats, waar alle scholieren langskomen voor
een proefcollege en een toets. Het advies dat ze daarna krijgen is nooit
bindend. Wel mogen opleidingen met een numerus fixus, bijvoorbeeld
rechten aan de UvA, een alternatief selectieprogramma voeren waarbij
ze mensen kunnen weigeren. Studiekiezers hebben alleen recht op de
‘check’ als zij zich vóór 1 mei hebben ingeschreven. Late beslissers: die
kunnen zonder pardon geweigerd worden voor de opleiding van hun
keuze. Wel kunnen scholieren die op basis van hun eerste ervaring willen
switchen, terecht bij een laatste ronde in augustus. Wie er dan nog niet
uit is, die moet definitief een jaartje wachten.

gaat dat werken?

Betere selectie aan de poort is een langgekoesterde wens van zowel
Den Haag als de universiteiten en hogescholen zelf. In het eerste jaar
stopt bijna tien procent van de universitaire studenten weer met hun
studie. Op de hogescholen ligt dit aantal met circa zeventien procent
nog een stuk hoger. Verspilling van tijd, geld en talent, vindt men. En
dus moeten studenten via proefstudeerdagen en motivatiegesprekken
vooraf een duidelijker beeld krijgen van wat hun te wachten staat. Of
het gaat helpen? Dat is nog niet zo zeker. Zo bleek uit een evaluatie
van de HvA-opleiding Business, IT & Management (BIM) in 2012 dat
in de drie jaar dat daar motivatiegesprekken waren gevoerd het aantal
studenten dat het eerste jaar haalt niet was gestegen. Daar staat
tegenover dat de opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC)
van dezelfde HvA het aantal uitvallers door strengere selectie juist wist
te halveren. Of alle matching-energie uiteindelijk echt leidt tot betere
setjes, dat zullen we dus pas over een jaar weten.

nog niet,’ schatert Kevin. Hij slaat zijn klasgenoten op de schouder.
qUIZ
Met een quiz proberen de studiecoaches ook
tijdens de lunch nog iets aan voorlichting te
doen. ‘Wekelijks ben je meer dan dertig uur
aan je studie kwijt: waar of niet waar?’ Wat
een stomme vraag, vindt Tijmen. ‘Dat is toch

‘We konden nu nog
lekker vrij krijgen van
school’
Mourad (17) en Youssef Al Ghouch (17)

naar studenten kijkt die een tafel verder in een
boek verzonken zitten. ‘Dat denk ik ook altijd
als ik bruggers zie. Was ik zelf ook zo klein?’
Haar tafelgenotes komen uit het hele land, van
Eindhoven tot Haarlem en Leeuwarden. Ebbi
Elferink (18) is vanochtend uit Noordwijkerhout gekomen. In Amsterdam komt ze wel
vaker, om te winkelen of naar een museum te
gaan. Veel gezelliger dan Rotterdam, vindt ze.
Maar of deze studie het voor haar wordt? ‘Ik
vond het college wel leuk. Maar ik zie mezelf
gewoon niet echt econoom worden,’ legt ze uit.
‘In zo’n net pak. Ik zie hier vooral kakkers en
van die mensen die rechts stemmen. Ik denk
dat ik het toch niet ga doen.’ Maar eigenlijk
wist ze dat vorige week al, bekent ze. Welke
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studie het dan wel wordt? Misschien communicatie. Maar ook politicologie en filosofie
lijken haar wel wat. ‘Gelukkig kan ik nu in juni
met de andere matchingronde meedoen.’
De vrienden Declan Blom, Kevin van Vliet en
Tijmen Sagers weten het wel honderd procent
zeker: in september starten ze samen met economie. Om veel geld te verdienen, lachen ze. En
als je het al weet, waarom dan tot in juni met de
verplichte matching wachten? ‘Dan hebben we
vakantie, nu konden we nog lekker vrij krijgen
van school,’ legt Declan uit. De reis is al geboekt.
Na de examens gaat het zeventienjarige drietal
uit Vinkeveen naar het Spaanse Blanes. ‘O, dat
is lachen man,’ weet een tafelgenoot te vertellen.
‘Maar wel best rustig.’ ‘Dan ken je deze gasten

hartstikke subjectief. Ik ga echt niet zo veel
doen.’ Zijn aandacht verschuift naar de appels
uit het lunchpakket. Al snel verdwijnt er een in
de hals van zijn buurman. Of ze hun toekomstige studiegenoten al een beetje hebben
geobserveerd? Zeker, vertelt Declan. ‘Ik had
verwacht dat er alleen jongens zouden zijn.
Dat valt reuze mee. Er zijn gelukkig ongeveer
evenveel meisjes.’
Vlak voor ze het tweede college van de dag
in gaat, is de Groningse Anna er nog niet uit.
Leuk, dat vond ze het hoorcollege marketing
wel. En ook het hofje in de Oudemanhuispoort
bevalt haar. Maar wanneer weet je iets nou
zeker, vraagt ze zich af. ‘Van vandaag hangt het
niet echt af. Ik hoop eigenlijk dat ik het gewoon
ergens in de komende weken zeker ga weten.
Zomaar, opeens.’ yyy

foto Mats van Soolingen

op de tong

Cotignac

Trompenburgstraat 111 (Rivierenbuurt)

I

n ‘het slaperigste deel van de Rivierenbuurt’, zoals het zuidelijkste stukje tussen
Rijnstraat en Amsteldijk onlangs in Het
Parool werd omschreven, beginnen mensen wakker te worden. Tegenover het een jaar
oude Horno La Maria (zie kader) zit sinds 1 janu-

COTIgNAC
Petra Vlasbom, eigenares
van restaurant Cotignac, heeft een Franse
echtgenoot. Met hem
samen heeft ze een huisje
in het Zuid-Franse dorpje
Cotignac; vandaar de naam van het restaurant.
Je kunt hier de hele dag terecht voor Frans
eten en drinken. In de toekomst wil Vlasblom
thema-avonden gaan organiseren, waarbij
gastkoks komen koken. En de terrasvergunning is alvast rond, dus als het straks eindelijk
weer lente wordt kun je in de Rivierenbuurt een
Frans terrasje pakken.

ari het Franse Cotignac, een al even pretentieloos
buurtrestaurant met een al even simpele maar
knusse inrichting die een al even grote aantrekkingskracht op koopkrachtige yuppen uitoefent.
De avond begint goed met de beste witte huiswijn
ooit (€ 3,70), en, bij wijze van voorgerecht, goede

berLAgebUUrT
Wandel voor je aanschuift
eens rond in dit deel van
Amsterdam, gebouwd
naar het plan uit 1915
van H. P. Berlage in de
stijl van de Amsterdamse
School. De indeling van de wijk bestaat uit
driehoeken en vijfhoeken. Eenheid en geometrie moesten het ideaal van een klasseloze samenleving communiceren; orde en schoonheid
zouden de arbeiders verheffen. Berlage zelf kun
je als standbeeld bewonderen op het Victorieplein, vóór de ‘Wolkenkrabber’ uit 1931. Routes
vind je op geheugenvanplanzuid.nl.

olijven (€ 3,50) en een flinke portie emmentaler
(€ 4,-). Alleen is het brood een beetje slap, alsof
het uit plastic in plaats van uit de oven komt.
Als hoofdgerecht kiezen we steak tartare
(€ 14,50) en kip (€ 17,50), die we laten begeleiden door alweer een wijn die zijn prijs waard is:
een biologische Syrah uit Frankrijk (€ 29). Het
kippenvlees is wat droog, maar de vleugeltjes
smaken heerlijk. De steak tartare moet helaas terug naar de keuken: deze is zo zout en scherp dat
ik het vlees niet meer proef. De vriendelijke maar
wat zenuwachtige ober brengt als vervanging een
groentequiche (€ 12,50). Een prima ding, gevuld
met paprika, courgette en aubergine. Precies de
groenten ik er ook als bijlage bij krijg, evenals
mijn tafelgenoot. Lekker makkelijk voor de
keuken, zullen we maar denken. Goedmaker zijn
de smaakvolle frieten van aardappel mét schil en
verrukkelijke huisgemaakte mayonaise.
De toetjes (een perzikenflan en een citroenmeringuetaartje à € 5,50) zijn in orde, en de flan
laat zich wonderwel begeleiden door een biertje.
Al met al een redelijk diner, maar voor hetzelfde
geld gaan we liever ergens anders heen. Pretentieloos is goed voor de sfeer, maar pakt in dit
geval nadelig uit voor het eten. yyy Eline Visser
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie (met prijzen) naar redactie@folia.nl en
de originele bon naar Folia, Stephanie Gude, Prins
Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

HOrNO LA MArIA
Zit Cotignac vol, of heb
je meer zin in Italiaans
eten? Ga dan naar
Horno La Maria, aan de
overkant van de straat,
onlangs met een 8+ beoordeeld door ‘de nieuwe Johannes van Dam’
(Hiske Versprille) in Het Parool. Het is een
restaurant met een huiskamersfeer en lekkere
steenovenpizza’s. Het menu wisselt iedere
week, en soms twee keer per week. Want er
wordt hier klein ingekocht, zodat alles vers
is. Vechtstraat 79.
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(advertenties)

Folia maakt
kennis...
...met Martin

Stam

lector outreachend werken
en innoveren HvA
Woensdag 12 februari tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 13 februari terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

19 februari • Jaap Seidell
universiteitshoogleraar VU

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

FLOOR AGENDA

KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.FLOOR.HVA.NL
ROMANTIEK BIJ FLOOR
Woensdag 12 februari, inloop 16.00 uur,
debat 16.30 uur
Op 14 februari is het weer Valentijnsdag.
Om alvast in een romantische stemming te
komen organiseert Stichting De Visiefabriek
in samenwerking met FLOOR vandaag (12
februari) een liefdesdebat. Sprekers zijn: Jan
Drost – HvA-docent, filosoof en schrijver,
Marike de Valk – relatietherapeute en Peter
Vonk – hoofd Studentenartsen.
EXPO ‘VIJF JAAR PASSIE!’ FRAIJLEMABORG
Tot en met vrijdag 28 februari - Fraijlemaborg
Wegens grote belangstelling heeft FLOOR
besloten de expositie van fotograaf Fred van
Diem Vijf jaar Passie! ook tentoon te stellen
op de locatie Fraijlemaborg. In deze expo

CREATING TOMORROW

heeft Van Diem in samenwerking met Folia
Magazine twintig hoogtepunten uit vijf jaar
Passie geselecteerd. De expositie is vanaf
maandag 3 februari tot en met vrijdag 28
februari te zien.
FLOOR COLLEGECAFÉ: FAVELA STREET GIRLS
Donderdag 27 februari, 16.30 uur,
Kohnstammhuis
Straatvoetbal voor meiden in de favela’s
van Rio opzetten. Het is het droomproject
dat oud-HvA-studente Roxanne Hehakaija
in maart daadwerkelijk gaat uitvoeren. Via
crowdfunding kreeg de bekende (straat)voetbalster ruim 10.000 euro bijeen om kansarme
meiden een betere toekomst te geven. In het
CollegeCafe vertelt Roxanne over het project,
dat al veel landelijke media-aandacht kreeg.

overigens
Overigens staat in het teken van Science in Transition (SiT), een beweging van ontevreden wetenschappers. Ze maken zich zorgen over
publicatiedruk, de ondemocratische aard van de wetenschap, het aanzien van wetenschappers en de kwaliteit van het wetenschappelĳk onderwĳs.
Deze week een stelling naar aanleiding van het SiT-debat tĳdens de BètaBreak. Meer bĳdragen lezen of zelf reageren kan op foliaweb.nl.

Doordat risicovol langetermĳnonderzoek nauwelĳks wordt
gefinancierd, raakt de wetenschap in het slop.

Karen Maex
decaan Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica
‘Moeilijk. De universiteit moet een plek zijn voor
risicovol langetermijnonderzoek. Maar de projectmatige subsidies zijn ook niet verkeerd, ze
kunnen helpen de wetenschap vanuit overheid
of bedrijfsleven strategisch te sturen. Punt is
alleen dat juist de projectmatige aard die sturing
soms niet ten goede komt, omdat wetenschap-

bij beursaanvragen bijna een voorspelling moet
doen van je onderzoeksuitkomsten, legt nog
extra de klemtoon op het kortetermijn- en risiIdealiter schrijf je dus in op de subsidieprojecten
die geënt zijn op de langetermijndoelen van de
universiteit zelf, maar die stemmen niet altijd
overeen. De geldstromen voor langetermijnonderzoek vanuit de universiteit en de kortlopende
subsidies van NWO moeten dus in evenwicht
zijn. Of dat het geval is, verschilt per discipline.
Maar ik deel de angst van wetenschappers voor
de krimp van het bedrag dat de universiteit naar
eigen inzicht mag besteden. Onderzoek is gebaat
bij meer

Carsten de Dreu
hoogleraar arbeidspsychologie

Jeroen Kluck
lector water in en om de stad
‘Eens. Fundamenteel onderzoek, waarvan
uitkomsten en eventuele toepassingen ongewis

‘Eens! De laatste tien jaar is de onderzoeksaan de universiteit naar projectsubsidies waar
wetenschappers voor concurreren. Gaandeweg
natie is funest voor fundamenteel onderzoek.ideeën, waarbij wetenschappers via artikelen met
elkaar in debat ontdekken wiens ideeën stand
houden, maar de competitie die projectmatigeonderzoekssubsidies in de hand werken is die om
schaarse middelen en daar gaat de wetenschap
aan ten onder. Daarbij strijdt je namelijk met col
lega’s om subsidie. Hun inhoudelijk gelijk wordt . Gevolg is dat weten
die ze verdienen. Ik begrijp dat middelen niet
onbeperkt zijn. Misschien moeten we dus met
minder wetenschappers toe. Maar ik zou stoppen
met de JSF en dat geld investeren in onderzoek,

nu op projectbasis geschiedt. Als je via een
instantie als NWO subsidie aanvraagt, moet je
daar vaak een maatschappelijke of commerciële
geldschieter bij zoeken en die willen helaas resultaat waar ze direct geld of nut in zien. Dat is
op lange termijn niet goed voor de wetenschap.
Als je je alleen op kleine, behapbare vragen
richt, loop je op een gegeven moment dood.
Om verrassende ontdekkingen te kunnen doen,
moet je de ruimte krijgen ongewisse vragen
te bestuderen. De HvA bekostigt lectoren en
docent-onderzoekers. Dat biedt een basis voor
onderzoek, maar om echt een slag te maken
zijn we aangewezen op geld van bijvoorbeeld
NWO. Dat is, ondanks onze nadruk op de
praktijk, juist voor hbo’s lastig. Hbo-onderzoek
wordt door subsidieverstrekkers blijkbaar niet
voor vol aangezien, dus werken we samen met
universiteiten om mee te kunnen doen. Daar
gen voor de vertaalslag naar de samenleving of
de praktijk.’ ❙❙❙ Marieke Buĳs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Henk Strikkers

INSTAgrAMACCOUNT HVA
De Hogeschool van Amsterdam is
sinds vorige week actief op het sociale netwerk Instagram, bekend
van de foto’s met een filtertje.
Daarop zoekt zij naar foto’s die het
alledaagse leven van studeren op
de grootste hogeschool van het
land illustreren. Alle medewerkers
en studenten worden opgeroepen
om hun HvA-gerelateerde foto’s
met het account te delen. Zelf foto’s aanmelden kan via instagram.
com/hogeschoolvanamsterdam.

COCAïNe VergrOOT KANS
OP berOerTe
Gebruikers van cocaïne hebben binnen 24 uur na de inname een zes tot
zeven keer grotere kans op ischemische beroerte dan niet-gebruikers.
Die bevindingen presenteerden Amerikaanse wetenschappers op de American Stroke Association’s International Stroke Conference. Ischemische
beroerten ontstaan doordat bloedvaten richting de hersenen verstopt
raken. Buiten de 24 uur na gebruik
hebben gebruikers dezelfde kans op
een beroerte als niet-gebruikers.
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STUDeNTeN

LeIDSe STUDeNT
beDreIgT VOOrZITTer
exAMeNCOMMISSIe
Een rechtenstudent van de Universiteit Leiden heeft uit onvrede met een
besluit van de examencommissie over
zijn propedeuse de voorzitter van dat
orgaan maandenlang bedreigd. De bedreigingen bestonden onder meer uit
brieven, het bekladden van het woonhuis van de voorzitter en het ingooien
van een ruit. Inmiddels is de verdachte
aangeklaagd en zal hij eind maart voor
de rechter moeten verschijnen.

ONDerZOeKeN

ONTDeKKINgeN

NIeUWe DINO ONTDeKT
In het noordwesten van China is een nieuwe
dinosaurussoort ontdekt door paleontologen van de Universiteit van Pennsylvania,
zo schrijven zij in het tijdschrift PloS One.
Ze doopten de dino Yongjinglong datangi.
De nieuw ontdekte soort was een vegetariër, leefde in het Krijt (135-65 miljoen jaar
geleden) en behoort tot de Sauropoda, die
bekendstaan om hun reptielachtige voeten
en lange nek.

ONAANTreKKeLijKe
geZICHTeN WOrDeN beTer
ONTHOUDeN
Duitse onderzoekers melden in het
tijdschrift Neuropsychologia dat mensen
meer moeite hebben met het onthouden van aantrekkelijke gezichten dan
met onaantrekkelijke. De oorzaak
hiervan moet waarschijnlijk gezocht
worden in het feit dat aantrekkelijke gezichten meer emoties oproepen en het
denkproces hierdoor kan worden verstoord. Voorheen werd altijd gedacht
dat mensen gemakkelijker aantrekkelijke gezichten onthouden, omdat men
liever naar knappe mensen kijkt.

Benmiloud

promoties
VrijDAg 14/02
11.00 uur: Annabeth de Vries – Geneeskunde
Testing the Undescended Testis. (Aula)

13.00 uur: Evelyn van der Plas – Geneeskunde
The Undescended Testis. Putting the Pieces Together. (Aula)

hora est

Paul Luijendijk
Geneeskunde

14 februari, 14.00 uur, Agnietenkapel

14.00 uur: Paul Luijendijk – Geneeskunde

Aortic Coarctation: Late Complications and Treatment
Strategies. (Agnietenkapel)

WOeNSDAg 19/02
14.00 uur: Oren Lapid – Geneeskunde

Topics in Plastic Surgery of the Breast. (Agnietenkapel)

DONDerDAg 20/02
10.00 uur: Søren Jensen – Experimentele fysica
Charge Carrier Dynamics in Photovoltaic
Materials. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Marc van Opijnen – Rechtsgeleerdheid
Op en in het web. Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke
uitspraken kan worden verbeterd. (Agnietenkapel)

VrijDAg 21/02
10.00 uur: Bouchra Arbaoui – Politicologie
Transformations of Television Systems. Implications
for Media Content, Political Parties and Political
Attitudes. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Bilge Güvenç Tuna – Geneeskunde
Smooth Muscle Cell Function and Organization of the
Resistance Artery Wall. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Marise Machielsen – Geneeskunde
Schizophrenia and Comorbid Cannabis Use Disorders.
Brain Structure, Function and the Effect of Antipsychotic
Medications. (Aula)

oraties
DONDerDAg 20/02
16.00 uur: Wouter de Jonge – Geneeskunde

‘Het was een uitdaging
om zelfstandig te werken’
bevinding ‘Ik heb onderzoek gedaan naar de
complicaties op de lange
termijn bij patiënten met
een aangeboren vernauwing van de aorta. De
vernauwing wordt meestal
vlak na de geboorte ontdekt, soms pas op
latere leeftijd. Door een operatie wordt de vernauwing opgeheven. Veel voorkomende complicaties zijn een hoge bloeddruk, aneurysmavorming en vroegtijdige aderverkalking. In
mijn promotieonderzoek heb ik gezocht naar
risicofactoren voor complicaties en welke mogelijkheden er zijn om ze te voorkomen. Mijn
conclusies zijn onder andere dat patiënten met
een hoge bloeddruk bij inspanning uiteindelijk
de patiënten zijn met een hoger risico op chronische hoge bloeddruk op de lange termijn.’
Leuk ‘Je werkt aan je eigen project, bent
manager van je eigen bouwwerk – het was een
uitdaging om zelfstandig te werken. En het is
uiteraard bijzonder om de resultaten in het
buitenland te presenteren en daar te kunnen
discussiëren met experts.’

Het Nieuwe denken over ontsteking. (Aula)

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

(advertentie)

proefschriften.nl
Aandacht voor uw
proefschrift.

Moeilijk ‘Tijdens het promotietraject combineerde ik meerdere projecten in het AMC en
werkte samen met verschillende universitaire
centra in Nederland, wat best complex was.
De kunst is om meerdere ballen tegelijk in de
lucht te houden. Hier word je als arts niet voor
opgeleid.’ yyy Mina Etemad

Slaapbankbeleid
Als je in Amsterdam studeert en woont op een plek
met sanitaire voorzieningen die meer behelzen dan
een gat in de grond én die groot genoeg is om al je
ledematen ontspannen kwijt te kunnen, zonder dat
je daar binnen een paar maanden weer uit moet,
maandelijks een bank voor moet overvallen of zestien gastarbeiders moet bevredigen, heb je het goed
voor elkaar. Gefeliciteerd. De meesten van ons hebben het slechter getroffen en zijn bijna evenveel tijd
kwijt aan het zoeken, vinden, behouden en betalen
van woonruimte in Amsterdam als aan studeren of
wonen zelf. Afhankelijk van hoe groot de plek is die
je voor jezelf hebt bemachtigd, is het de vraag of je
die plek voor jezelf kunt houden. Want de huislozen dolen nog steeds rond als zombies, en hebben
het op je bank gemunt.
Zo blij als ik ben met mijn antikraak-huisje, zo leuk
vind ik het om het te delen. Wie tijdelijk op mijn
slaapbank wil komen crashen is altijd welkom,
want ik weet zelf hoe rot het is om geen huis te
hebben en uren op en neer te moeten reizen als je
studeert. En goede vrienden zorgen dat je niet snel
spijt krijgt van je gastvrijheid.
Maar hoe leuker de persoon is die op mijn bank
plakt als Silly Putty aan het plafond, hoe moeilijker de etiquette is. Langer dan een paar weken
wil ik mijn huis eigenlijk niet delen, en iemand
die eenmaal binnen is stuur je niet zomaar weg.
Moet je een deadline afspreken? Aandringen op
het zoeken van een huis komt snel onaardig over.
En iemand die uit schuldgevoel dan maar alles in
het huishouden gaat doen, wil ik al helemaal niet
wegsturen. Wat is de ultieme bankplak-ettiquette
om gezeur te voorkomen? Misschien gewoon nooit
je slaapbank uitklappen. Maar toch, ik zou een
vriendin nooit willen aanzetten tot het bevredigen
van zestien gastarbeiders. yyy Hadjar Benmiloud

Dhr. P. Luijendijk: Aortic Coarctation: Late
Complications and Treatment Strategies.
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Een verzamelaar van mensen
Deze week in Folia maakt Kennis: lector outreachend werken en
innoveren Martin Stam, specialist in armoedeonderzoek en de transitie
van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

‘E

en heel snel en associatief denker.’
Dat is het eerste wat opkomt bij
hoofddocent en lerarenopleider
Wietske Miedema als ze een
korte kenschets zou moeten geven van Martin
Stam. ‘Martin kan door die denktrant op nieuwe
en soms wilde ideeën komen,’ zegt ze. ‘Hij is in
staat om zijn gedachten vrijelijk te laten gaan,
al gaan de gedachten soms ook met hem op de
loop. Soms moet je hem echt beteugelen. Dat
merkte ik toen we in 2008 samen aan de UvA
promoveerden op het onderzoek Leren van
innoveren. Wat en hoe leren docenten van het innoveren van het eigen onderwijs. En dat merk ik
eigenlijk nog steeds, bijvoorbeeld als we samen
aan wetenschappelijke artikelen werken. Soms
is hij eerste auteur, soms ik. Met hem werken is
heel leuk, maar soms ook lastig.’
Martin Stam (Sliedrecht, 1950) is lector outreachend werken en innoveren bij het Kenniscentrum Maatschappij en Recht, onderdeel van het
domein met dezelfde naam van de HvA. Martin
(getrouwd, twee kinderen) studeerde in de jaren
zeventig Nederlandse taal- en letterkunde aan
de UvA en was daarna docent aan het CICSA,
het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale
Arbeid, kort gezegd de sociale academie en
haar rechtsopvolgers, waardoor hij bij de HvA
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belandde. Vele jaren later promoveerde hij aan
de UvA en in het verlengde van zijn dissertatie
richt hij zich met zijn team op kennisontwikkeling in de sociale sector, waarin de vraag centraal
staat hoe verschillende ‘krachten’ die zich met
kwetsbare burgers bemoeien beter benut kunnen
worden door samen te werken. Martin leidt sinds
2009 een Wmo-werkplaats die in verschillende

‘Martin hoort het liever niet,
maar hij is een anarchist’
publicaties, maar ook via het organiseren van
congressen, masterclasses en de minor outreachend werken en innoveren de competenties
naar voren brengt van professionals die met dit
soort burgers werken.
In september hield Martin zijn lectorale rede onder de titel ‘Het belang van onzeker weten. Over
de revisie van de verzorgingsstaat’. Over de verzorgingsstaat zegt hij: ‘De oude verzorgingsstaat
wordt ontmanteld en het recht op zorg gaat op de
helling. Er wordt steeds meer een beroep gedaan
op sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Dat vind ik een heel fascinerend en actueel
onderzoeksterrein.’ Het onderwerp komt ook aan
de orde in de Armoedemonitor Amsterdam, die

volgende week wordt uitgereikt aan staatssecretaris
Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Martin leverde een bijdrage aan de monitor.
Historicus Walter van der Kooi, die al zo’n veertig jaar met Martin bevriend is, roemt hem om
de bijzondere professionele switch die Martin
heeft gemaakt. Ze kennen elkaar al sinds de tijd
dat ze beiden aan het CICSA werkten; de een als
neerlandicus, de ander als historicus. ‘Als neerlandicus heeft Martin zich ontwikkeld tot een
toonaangevend theoreticus op het gebied van
sociaal werk. Hij is een buitengewoon scherp
intellectueel en helder denker. Hij komt bovendien voor zijn zaak op en is een hele goede
knokker. Hij hoort het me liever niet zeggen,
maar hij is een anarchist die in de instituties is
beland. Hij is zeer eigenzinnig en ongevoelig
voor hiërarchische verhoudingen. Ik denk dat
hij daarom ook zo’n goed onderzoeker is op
het gebied van het outreachend werken. Daarin
staan de mensen om wie het gaat centraal. Walter legt bij wijze van spreken liever verantwoording af aan de mensen die onder hem staan dan
aan de mensen die boven hem staan.’
Tineke Bouwes, projectmanager bij het Kenniscentrum Maatschappij en Recht, heeft dagelijks
met Martin te maken, want hij is haar baas. Ze
vindt het lastig om te zeggen wat voor soort

Folia maakt
kennis
baas hij is, want Martin voelt helemaal niet als
baas. Maar goed, als hij dan toch een baas is,
dan ‘een hele goede en horizontale baas,’ zegt
Bouwes. Wat ze bedoelt sluit eigenlijk aan bij
wat Walter van der Kooi zegt: Martin gaat op
een gelijkwaardige manier met mensen om.
‘Martin laat zijn medewerkers daarbij vrij, hij
geeft vertrouwen en je mag fouten maken. Daar
moet je vervolgens natuurlijk wel wat van leren,
maar daar geeft hij de kans ook voor. Of liever
gezegd: hij geeft de kans om samen en met
elkaar te leren. Zijn promotieonderzoek Leren
van innoveren brengt hij ook steeds zelf in de
praktijk. Hij verzamelt mensen om zich heen
die ook op die manier willen werken, maar
complementair zijn aan hem. Het zijn altijd een
beetje rare mensen in de zin dat het mensen
zijn die niet de gebaande paden volgen en die
kritisch naar de dingen kijken. En wat heel
bijzonder is aan Martin is zijn prachtige taalgebruik: mooie zinnen met mooie metaforen.
Je zou zo een boek kunnen samenstellen van
zijn prachtig geschreven e-mails. Zulke talige
mensen als Martin zie je niet vaak meer.’ yyy
Op 12 februari zendt Folia Radio een interview uit met
Martin Stam. Aan de orde zullen komen zijn lectoraat
binnen het kenniscentrum maatschappij en recht,
armoede in Amsterdam en Nederland, de Armoedemonitor Amsterdam en de verzorgingsstaat. Te beluisteren via Amsterdam FM, in de ether op 106.8 en op
de kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur.
Vanaf de volgende dag terug te luisteren via
foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto TV.
Daarna via salto.nl
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(advertentie)

AmsterdAm Leeft!
een rAdIOPrOgrAmmA vAn urBAn mAnAgement en AmsterdAm fm

Wat speelt er in Amsterdam? Wat is de dynamiek van deze stad en welke
dilemma’s brengt het met zich mee? Studenten en experts bespreken dit met
betrokkenen in het radioprogramma Amsterdam Leeft!
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, praten we over burgerparticipatie,
buurtagenda’s en democratie. Hoe democratisch is Amsterdam eigenlijk? Praat mee
tijdens de opname op vrijdag 21 februari tussen 13.00 en 14.00 uur in de OBA op de
Oosterdokskade. Of luister op dinsdag 25 februari tussen 18.00 en 19.00 uur naar
Amsterdam Leeft!.
106.8 fm - kabel 103.3 - www.amsterdamfm.nl

creAtIng tOmOrrOw

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

Linoleum
Deel 15 Waarin ik onderwerp van een
weddenschap blijk te zijn.

Z

es namen stonden er op het aluminiumbordje. Dr. Vontges als een-nalaatste. Het was een grijzig en slecht
verlicht kantoor. Vier werktafels. In
iedere hoek een. Overal stapels boeken, tijdschriften en geniete A4’tjes. Op de vloer lag linoleum.
Mijn eerste vier levensjaren in Marokko herinnerde ik mij nauwelijks. Het lukte mij niet
beelden of gesprekken van toen op te roepen. Op
onverwachte momenten ving de herinnering een
flard uit mijn geheugen. Een starende blik of de
uitspraak van een berberwoordje, maar de meest
wonderlijke slinger terug in de tijd kreeg ik door
fantoomgeuren. Schapenvacht, verse karnemelk
of gedroogd vlees dat aan de waslijn van de binnenplaats hing: ik rook het, maar dat was onmogelijk. In Nederland was dit alles er niet.
Hoe anders ging het in dit land. Alles werd
als een film opgeslagen. De dikke witte wolken tijdens de landing op Schiphol, de zachte
achterbank van de auto die ons naar Schalkwijk
bracht, vrouwen in een spijkerbroek, rode fiets-

paden, overal ramen, penseelkwasten, houdbare
melk, koek met zacht karamel, stopcontacten,
iedere boekbladzijde zijn eigen paginanummer,
boterhammen, botsauto’s en linoleum. In Nederland was mijn herinnering een brede, diepe
rivier waar de oneindige stroom van beekjes en
weteringen uit allerlei hoeken in uitmondden.
Na een paar maanden gingen mijn broer Allal,
zus Rachida en ik naar basisschool De Trekvogels.
Bij binnenkomst werd ik misselijk en gaf over. De
leraren dachten dat het kwam doordat we werden
gescheiden. Daarom lieten ze ons de eerste dagen
bij elkaar. Ik bleef iedere morgen braken. Allal
en Rachida kotsten niet, maar voelden zich ook
ongezond. Het zou de heimweeziekte zijn. Maar
we werden niet goed van de linoleumgeur. Overal
lag zeil op de grond, behalve in de koffiekamer en
het lokaal van de zesde klas. In Kassita hadden we
zwarte plastictassen en rubberen sandalen, maar
zo een uitgestrekt industrieproduct kende we
niet. Ons reukorgaan moest wennen.
Aan de telefoon klonk iets van tevredenheid in
mevrouw Vontges stem. Ze vroeg in het kantoor
of ik had nagedacht welke studie ik zou willen
volgen. Ik had geen idee en haalde mijn schouders
op. ‘Hoe heet die nieuwe propedeuse ook alweer?’

vroeg ze aan een collega, die achter zijn bureau
in een studentpaper was verdwaald. Zonder op te
kijken: ‘Oriëntatie op de wetenschap.’
Wie naar de universiteit wilde, maar door onzekerheid, onkunde of achtergrond richting miste,
kon een speciaal programma volgen. Verschillende opleidingen stelden enkele schoolbankjes
beschikbaar om de eventuele aanleg te ontdekken.
‘Je loopt als het ware stage,’ zei mevrouw
Vontges. ‘Aan het eind van het schooljaar heb
je met een aantal vakken kennisgemaakt en
weet je hopelijk welke studie je gaat volgen. Dat
propedeuseprogramma is echt iets voor jou.’ De
woorden waren niet alleen voor mij bestemd.
Ze richtte haar boodschap ook tot haar collega’s.
Het werd mij duidelijk dat over mijn komst een
weddenschap was aangegaan.
Ik bedankte mevrouw Vontges. ‘Ken je Selsabiel?’ vroeg ze toen ik naast mijn stoel stond.
‘Het is een Marokkaanse studentenvereniging.
Misschien is het iets voor je.’ yyy Alie Boudount
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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prikbord HvA
HvA Verkiezingsdebat

DOO Andreaspenning

De gemeenteraadsverkiezingen staan dit jaar gepland
op 19 maart. In Amsterdam zou de Partij van de
Arbeid voor het eerst sinds decennia niet de grootste
kunnen worden. Wat wil de PvdA en hoe willen de andere partijen het beter doen? De Asva-studentenunie,
CREA en Folia organiseren op donderdag 13 februari
een verkiezingsdebat in de muziekzaal van CREA. Onder meer de PvdA,
D66, GroenLinks, SP en de Nieuwe Amsterdamse Toekomst zullen de
degens kruisen over het Amsterdamse kamertekort, de nachtmetro en
andere studentgerelateerde onderwerpen. Entree is gratis.

Wilfred Fischer, aanjager en algemeen coördinator
van de Academie van de Stad, ontving op de laatste
dag van januari uit handen van toenmalig wethouder
Eric Wiebes de Andreaspenning. Dat is een eerbetoon
aan iemand die grote prestaties heeft verricht voor de
stad Amsterdam. Fischer, werkzaam bij het Domein
Onderwijs & Opvoeding, krijgt de penning omdat hij de Academie van de
Stad oprichtte. De Academie van de Stad brengt Amsterdamse studenten
in aanraking met de problemen van de ‘gewone Amsterdammers’. Kijk
voor meer informatie op academievandestad.nl.

DOO Docentenlab

HvA mijnhva.nl

Sinds begin november is het Learning Tomorrow
Docentenlab van de Hogeschool van Amsterdam
geopend. Daar kunnen docenten ondersteuning
zoeken bij de implementatie van nieuwe media en
technieken in het onderwijs. Onder meer problemen
met de digitale leer- en werkomgeving, powerpointpresentaties en sociale media kunnen worden voorgelegd. Iedere week zijn er
vier spreekuren: dinsdag (12.00-16.00 uur) en vrijdag (10.00-14.00 uur)
in Kohnstammhuis (ruimte 04A37) en woensdag (12.00-16.00 uur) en
vrijdag (12.00-16.00 uur) op de locatie Leeuwenburg (ruimte B7.38).

Het medewerkers-intranet is per 3 februari vervangen
door de nieuwe website mijnhva.nl. Die nieuwe website bevat alle informatie die medewerkers nodig hebben, zoals het HvA-gebonden nieuws en de mededelingen van de domeinen, de A-Z-lijst, de digitale leer- en
werkomgevingen van de verschillende domeinen,
beleidsstukken en informatie over staven en diensten. De oude websites
(intra.hva.nl en dlwo.hva.nl) zijn per direct onbereikbaar gemaakt. Sites
van andere organisaties en programma’s als Jong HvA en Slim Sluitend
Slank zijn op die manier toegankelijk.

DEM Succesvolle

DMCI SpinAwards

webshops

Uit onderzoek van de HvA blijkt dat slechts 1 op de 5
webwinkelhouders kan leven van zijn of haar online
shop. Hoe zorg je ervoor dat je tot die succesvolle 20
procent hoort en wel kunt leven als geslaagde webwinkelier? Daarover organiseren eCRC en CAREM op
woensdag 19 februari een seminar op de HvA-locatie
KroonState aan de Wenckebachweg. Onder meer lector Online Ondernemen Jesse Weltevreden en succesvolle webwinkeleigenaren zullen
spreken. Het middagseminar start om 14.00 uur en eindigt om en nabij
17.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

De applicatie Boks is door de lokale jury van de SpinAwards genomineerd voor de landelijke finale. Twee
HvA-studenten bedachten de telefoon-app met als doel
om mensen op een visueel aantrekkelijke manier te stimuleren het intakegesprek met een reclasseringsambtenaar te bezoeken. Op 26 en 27 maart 2014 vinden de
SpinAwards Inspiration Days plaats in muzyQ te Amsterdam. Drie weken
later, op 17 april 2014, vindt in Panama de SpinAwards Night plaats.
Daarbij worden in veertien categorieën prijzen uitgereikt. De HvA’ers
dingen mee in de categorie Mobiel.

DMCI Mens

HvA Doorstroomconvenant

voor de lens

Door intelligente camera’s en videomonitoringsystemen verandert ons leven. Het seminar ‘Mens voor de
Lens’ van het HvA-lectoraat Digital Life gaat dit jaar
over de mogelijkheden van dergelijke slimme camera’s
in onder meer smartphones, auto’s en Google Glass.
Onder meer Iskander Smit en Dariu Gavrila zullen
spreken over respectievelijk apps voor Google Glass en voetgangersdetectiecamera’s in Mercedessen. Het middagseminar is gratis en heeft plaats
op donderdagmiddag 20 februari vanaf 12.30 uur. Locatie is Pakhuis de
Zwijger en de entree is gratis.
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Bestuurders van alle regionale opleidingscentra
en hogescholen van Noord-Holland en Flevoland
ondertekenden op 5 februari een convenant om de
doorstroom van mbo naar hbo te vergemakkelijken.
Op dit moment valt ruim een kwart van de mbo’ers
die doorstromen naar hogescholen in het eerste jaar
uit. Volgens de ondertekenaars is er veel te winnen bij betere en eerdere
voorlichting aan mbo’ers. Daartoe is de website leerverder.nl in het leven
geroepen. Hierop staat welke stappen mbo’ers moeten doorlopen om te
voorkomen dat zij snel uitvallen.

prikbord UvA
Wetenschap AmSIA

2014

Universiteitshoogleraar Alexander Rinnooy Kan is
dit jaar de voorzitter van de Amsterdam Science &
Innovation Award. Deze prijsvraag voor het meest
toepasbare of inspirerende idee voortkomend uit Amsterdams wetenschappelijk onderzoek wordt jaarlijks
georganiseerd door de kennistransferbureaus van
UvA en VU. Rinnooy Kan volgt Louise Fresco op. Vanaf 1 maart kunnen
ideeën worden ingediend bij de Technology Transfer Offices van beide
universiteiten. Prijsuitreiking: 5 juni. Voor meer informatie zie: tto.uva.nl
of tto.vu.nl

FGw Van

Luxemburgfonds

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

FMG Betto

Deelmanprijs

Hoogleraar neuropsychologie Hilde Geurts is door de
Stichting Neuropsychologie Nederland onderscheiden
met de Betto Deelmanprijs, vernoemd naar de Groningse neuropsycholoog Betto Deelman. Deze wordt
elk jaar uitgereikt aan een Nederlandse neuropsycholoog die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt
voor het vak. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro en een
oorkonde. Geurts is bijzonder hoogleraar autisme. De Betto Deelmanprijs
wordt op vrijdag 25 april aan haar uitgereikt.

Bachelor Gamma

College

Op 26 februari vindt de oprichtingsbijeenkomst plaats
van het fonds dat is genoemd naar literatuurwetenschapper Jan van Luxemburg (1936-2012). Het fonds
is gericht op het bevorderen van leesplezier. Referenten
zullen zijn: John Neubauer, Mieke Bal en Guido Snel.
Jan van Luxemburg was UvA-literatuurwetenschapper
en coauteur van verschillende literatuurwetenschappelijke boeken. Een
van de doelstellingen van het fonds zal zijn het uitreiken van een prijs ter
bevordering van leesplezier. Aanvang 10.00 uur. Locatie: Spui 25. Aanmelden via spui25@uva.nl

In september gaat het Engelstalige Gamma College
van start. Dit leidt op tot de interdisciplinaire bachelor
Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Binnen de opleiding werken drie verschillende faculteiten
samen: maatschappij en gedrag, rechten en economie
en bedrijfskunde. De driejarige opleiding, vergelijkbaar
met het AUC, is kleinschalig en bedoeld voor ‘ambitious and intellectually
talented students’. Motivatie vereist; er vindt selectie aan de poort plaats.
Open dag: 27 februari. Zie ook de bachelorportal van de UvA-site.

FNWI Buitenaards

Lezing Wakker

leven

worden

Op woensdag 19 februari gaat de BètaBreak over de
zoektocht naar buitenaards leven, een interdisciplinair
onderzoeksgebied waarin de ontwikkelingen elkaar
snel opvolgen. Is de ontdekking van buitenaardse
levensvormen dichterbij dan we denken? En zo ja,
wat betekent dat voor ons? Te gast zijn sterrenkundige
en exo-planeetdeskundige Carsten Dominik en planetair geomorfoloog
Sebastiaan de Vet, die kennis over de aarde gebruikt om meer te weten
over mogelijk leven op Mars. Locatie: centrale hal van de bètafaculteit op
Science Park. Aanvang: 12.00 uur.

Op zondag 16 februari vindt in Science Center NEMO
om 11.00 uur de honderdste Wakker Worden Kinderlezing plaats. Sinds de eerste lezing in juni 2003 hebben
al vele kinderen deze lezingen gevolgd. Samen met de
UvA organiseert Science Center NEMO iedere maand
een lezing met een kindervraag. Kun je bacteriën eten?
En waar komt de regenboog vandaan? Deze bijzondere jubileumlezing
wordt gehouden door Rob van Hattum, inhoudelijk directeur van NEMO
en rector magnificus Dymph van den Boom. Locatie: Oosterdok 2. Aanmelden: groentjes@e-nemo.nl

Sport Pubquiz

Acasa Filmavonden

Weet jij wie de koning van de Olympische Spelen
is? Of welk land bovenaan in de medaillespiegel is
geëindigd? Of wie de voorzitter is van het Internationaal Olympisch Comité? En welk koppel het kunstschaatsen heeft gewonnen? Ofwel: volg jij alles wat
er in Sotsji gebeurt op de voet? Test dan jouw kennis
over de Olympische Winterspelen van 2014 tijdens een Pubquiz in eetcafé
Oerknal in het USC op Science Park. Wanneer: 26 februari. Tijdstip: 20.00
uur. Kosten: € 10,- per team (max. vijf personen personen). Info: evenementen@usc.uva.nl

Studenten van het Amsterdam Centre for Ancient
Studies and Archeology (Acasa), het samenwerkingsverband tussen UvA en VU op het gebied van de Oudheid, zijn begonnen met het organiseren van filmavonden over de Oudheid, waarbij steeds een expert op het
gebied van het filmonderwerp een inleiding verzorgt.
De eerste lezing/filmavond vond deze week plaats, de volgende avond is
op 11 maart en zal een vertoning bevatten van 300: Rise of an Empire met
toelichting van specialisten op het gebied van de Perzische oorlogen.
Info: filmcommissieacasa@gmail.com
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wasdom
Complexe
verhoudingen
doorzien
Mark Minkman
Leeftijd 49 (geboren op 4 augustus 1964)
Beroep Directeur van Paradiso
Studie Politicologie en econometrie
Afgestudeerd 1988, politicologie
Docent ‘Heinz Neudecker, hij gaf algebra. Ik
ben toen ik al werkte opnieuw econometrie gaan
studeren, voor mijn plezier, en zat samen met
een ook wat oudere vriend bij hem in de collegebanken. Neudecker vond het leuk dat er mensen
geheel uit vrije wil zijn vak volgden in plaats van
voor de studiepunten en liet ons meedenken
over ingewikkelde matrixberekeningen.’
Locatie ‘Het Binnengasthuisterrein. Heel bijzonder om op zo’n historische locatie in de binnenstad van Amsterdam te studeren. Onze kantine
was de oude snijzaal van het ziekenhuis dat er
vroeger zat.’
Café ‘Kapitein Zeppos. Ik was geen fervent kroegbezoeker, maar daar kwam ik wel regelmatig.’
Afknapper ‘Ik had eerst een propedeuse econometrie gedaan en vergeleken met die studie
stelde politicologie eigenlijk geen klap voor. Maar
daardoor had ik wel de tijd om relevante levenservaring buiten de collegebanken op te doen.’
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stage
Mark Minkman studeerde politicologie en econometrie,
werd later directeur van de Vara en is dat sinds kort
van Paradiso. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k wilde na mijn eindexamen
eigenlijk al naar Amsterdam, maar
was net achttien en vond het nog
een te grote stap. Daarom begon ik
aan een studie econometrie in Tilburg, dichtbij
Geldrop waar ik ben opgegroeid. Ik koos voor
econometrie omdat ik iets bijzonders wilde
doen, iets wat bijna niemand anders deed. Ik
vond het ook wel heel interessant dat econometrie wiskunde en economie in één is en
bekend staat als een moeilijke studie. Na twee
jaar had ik mijn propedeuse gehaald, maar kon
ik me nog geen voorstelling maken van wat ik
later zou kunnen met econometrie. Het bleef
me te abstract. Daarom besloot ik een heel
andere studie te gaan doen, eentje waarbij ik
me wel iets kon voorstellen: politicologie. En
dan ook maar meteen in Amsterdam. Ik was in
die periode erg geïnteresseerd in politiek, maar
tijdens mijn studie zocht ik toch vrij snel weer
de exacte kant op. Ik studeerde af in methoden
en technieken, waar nog redelijk wat wiskunde
en statistiek bij kwamen kijken. Omdat ik
weinig moeite voor mijn studie hoefde te doen,
had ik veel tijd voor andere dingen. Met een
groep vrienden exploiteerde ik bijvoorbeeld
een jongerencentrum in Geldrop en af en toe
draaide ik als dj in Paradiso. Dat de studielast
niet zo zwaar was, betekent trouwens niet dat
ik er niets geleerd heb. Ik kan dankzij politicologie snel machtsverhoudingen inschatten en
doorzien. Dat kwam later goed van pas toen
ik bij de publieke omroep werkte, waar de
verhoudingen vaak erg complex lagen.
Na mijn afstuderen heb ik eerst bij het Bureau
Onderzoek & Statistiek van de gemeente
Amsterdam gewerkt en daarna bij de Stichting

voor Economisch Onderzoek. Ik kon me
dankzij dat werk veel beter een voorstelling maken van wat je met econometrie kon
doen, dus ben in mijn vrije tijd weer vakken econometrie gaan volgen. Ik deed het
puur voor mijn plezier en heb alleen vakken
gevolgd die ik leuk vond. Jaren daarna heb ik
mijn opgedane kennis en liefde voor wiskundige modellen gebruikt om play-offs in het
betaald voetbal in te voeren. De play-offs zijn
een soort toetje na de reguliere competitie,
waarbij de nummers vier tot en met negen uit
de Eredivisie nog eens tegen elkaar spelen en
waarvan de winnaar Europees voetbal mag
spelen. Samen met een vriend, hoogleraar
experimentele economie Jacob Goeree, heb ik
een model gemaakt om deze play-offs door te
rekenen en zo hebben we het systeem uiteindelijk bij de KNVB aan de man gekregen.
Ik ben nog een tijd onderzoeker geweest bij
consultancybedrijven en deed op een gegeven
moment een opdracht bij de Vara. Ik raakte
onder de indruk van de bezieling waarmee de
mensen daar hun werk deden. Toen ik een paar
jaar later werd gevraagd om zakelijk directeur
te worden, leek het me een mooie uitdaging
om leiding te geven aan die mensen en een
nieuw pad in te slaan. Diezelfde bezieling vind
ik nu terug bij Paradiso waar ik sinds een paar
maanden directeur ben. Ik voel me als een vis
in het water; net als bij de Vara is creativiteit
hier ontzettend belangrijk en mag ik daar sturing aan geven. Daarnaast vind ik het geweldig
dat ik in zo’n mooi gebouw mag werken. Ik heb
me nooit zo gestoord aan het beton van het
Hilversumse Mediapark, maar Paradiso is toch
echt wel van een andere orde.’ yyy

Saskia Ligthart (21)
Studie Nieuws & media (MIC, HvA)
Stage Radio 2 en Radio 5 Nostalgia
Verdiensten € 300,Sterren JJJJJ
‘De radio is een heel mooi medium; ik heb er altijd al aan de slag gewild. Het is een van de oudste
media, maar blijft succesvol. Als je naar de radio
luistert, moet je dat altijd heel gericht en bewust
doen – bij de tv is dat heel anders. Ik loop stage op
de webredactie van Radio 2 en Radio 5 Nostalgia,
waar ik artikelen voor de website schrijf en de
sociale media verzorg. Het hoogtepunt van mijn
stage was de Top 2000 bij Radio 2. Hoe we ons in
die week online profileerden was erg belangrijk,
want vooral dan trekt Radio 2 veel luisteraars. De
weken voorafgaand aan de Top 2000 heb ik veel
artikelen geschreven, die ik vervolgens online heb
gezet en gedeeld op sociale media. Tijdens die
week heb ik ook de vragen die we binnenkregen
moeten beantwoorden. Daar zaten veel bijzondere
verhalen tussen, bijvoorbeeld van een vader die
stervende in het ziekenhuis lag en wiens kind van
twaalf ons belde omdat ze samen naar de radio zaten te luisteren. Na mijn stage mag ik hier blijven
voor twee dagen in de week. Daar ben ik uiteraard
heel blij mee. Want zie maar eens van buitenaf
binnen te komen als je geen lijntje hebt… Ik heb
ook veel goede feedback gekregen en het is altijd
erg gezellig op de redactie; soms zelfs een beetje
té. We houden ook allemaal van bakken. Vandaag
had ik bananenbrood, Oreobrownies en havermoutkoekjes mee. Een week niet gebakken is een
week niet geleefd, is ons motto.’ yyy Mina Etemad
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Ben jĳ de
volgende?

Studente
nhuizen
zĳn inbre
kerspara
dĳzen

7 februari, 13.00 uur, Roeterseilandcomplex, gebouw J/K. tekst en foto’s Yannick Fritschy

it gesprekken over de 5000 meter in
Sotsji blijkt voor aanvang van het college al dat er sportliefhebbers in de zaal
zitten. Docent Gerard Weltevreden
speelt daar goed op in door de studenten voortdurend
naar hun eigen sportpsychologische ervaringen te
vragen. Dat hij niet onbeslagen ten ijs komt, blijkt uit
het feit dat de docent vrijwel alle studenten bij naam
kent. Toehoorders die vorige week afwezig waren
(onder wie de Folia-verslaggever) vraagt hij dan ook
meteen om hun naam. Van sommige studenten weet
Weltevreden ook welke sport ze beoefenen, iets wat
van pas komt als hij op zoek is naar praktijkvoorbeelden. Bij zijn eerste vraag, over verschillende soorten
doelen die je jezelf als sporter stelt, komen de reacties
nog wat aarzelend op gang. In het vervolg van het
college geven de studenten echter steeds enthousiaster
antwoord. Zo vertelt een volleyballer dat het loont om
het woord ‘banaan’ te zeggen als je leert blokkeren,
omdat je lichaam daarbij gekromd moet zijn.
Dat is een mooi voorbeeld van sporters die in zichzelf
praten, een onderwerp dat Weltevreden op verrassende wijze introduceerde met een oude Heinekencommercial (‘Je ziet er scherp uit, Donny’). De docent
maakt het college extra interactief door regelmatig
studenten te vragen een non-verbale reactie toe te
lichten, bijvoorbeeld wanneer iemand met zijn vinger
naar zijn voorhoofd wijst als het gaat over een streng
fitnessprogramma dat je honderd dagen achtereen
moet volgen. Helaas is een gezamenlijke spierontspanningsoefening, waarbij je met je ogen dicht je vuist
moet ballen, voor de meeste studenten een brug te
ver. Ook komen de achterliggende theorieën soms wat
zweverig over. Maar omdat Weltevreden de studenten
voldoende ruimte geeft hun reacties te ventileren,
blijft het college tot de laatste minuut levendig. yyy

en UvA

cover
JeRoen Murré

Hoorcollege Inleiding in de sportpsychologie door Gerard Weltevreden, vrijdag

Aantal studenten ongeveer 50
Man-vrouw verhouding 2:1
Veelgedragen kledingstuk hoodie
Scrabblewoorden activatieregulatie,
neurofeedbacktraining, mind-to-muscle-technieken

voor HvA

Sjoerd Evelo
19, psychologie

‘Dit college is kleiner dan
andere psychologiecolleges,
waardoor het wat beter te
volgen is. Het is heel interactief;
eigenlijk een soort combinatie
tussen een hoorcollege en een
werkgroep. De docent is relaxed en gebruikt goede voorbeelden. Veel voorbeelden
zijn voor mij heel herkenbaar, omdat ik zelf op redelijk
hoog niveau heb geschaatst.’

Amber Reuling
19, psychologie

‘Ik vind dat de docent heel leuk
college geeft, vooral omdat hij
erg betrokken is bij de studenten.
Hij heeft zelfs van iedereen de
naam ingestudeerd. De interactiviteit zorgt ervoor dat je gedachten minder snel afdwalen dan
bij sommige andere colleges. Het is ook interessant om de
verhalen van medestudenten te horen. Ik volg dit college
vooral omdat ik wil weten hoe mensen gemotiveerd raken
om te gaan sporten. Mijn familie is bijvoorbeeld niet
vooruit te branden!’

Berber Kracht
22, psychologie

‘Ik wil graag een master sportpsychologie doen, dus dit vak
volg ik als voorbereiding daarop.
De persoonlijke aanpak van de
docent vind ik heel goed. We
deden vorige week zelfs een
voorstelrondje, waarbij iedereen
wat over zijn eigen sportervaringen vertelde. Sommige
studenten vonden dat niet echt nodig, maar ik vond het
juist leuk om te horen dat veel van ons op hoog niveau
hebben gesport.’

colofon
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cultureel studentencentrum

agenda 12 - 19 feb

black power

wo

12

docu, gratis / € 5

20:00

Over de opkomst en
neergang van de Black
Power beweging in
archiefmateriaal, muziek
en interviews.
Docu: The Black Power
Mixtape.

stukafest
Twintig studentenkamers fungeren voor één
avond als minipodia. Met
muziek, literatuur, theater
en meer.
Meer info en kaartverkoop: stukafest.nl

wo

AMSTERDAM
12/02/14

21 GEWELDIGE ACTS

12

zo

20:30

TESSA ROSE JACKSON
MUZIEK

V E R H A A LT J E
VOOR DE DORST
LITERATUUR

VITTOrIA rObijNS (20), MeDIA,
INFOrMATIe & COMMUNICATIe (HvA)
‘Ik lees de Folia onderweg, bijvoorbeeld in de bus of tram. Ik blader altijd
snel door naar de interviews of opiniestukken. Deze week staat er een interessant artikel in over bronwater. Ik kocht altijd bronwater en zal er nu
wel wat meer rekening mee houden als ik een flesje water koop. Wat
ik zo fijn vindt aan de Folia is de diversiteit aan artikelen. Er is nooit
maar één thema in een nummer en dus altijd voor iedereen wel
wat te lezen. Ook de infographics zijn altijd mooi gemaakt, ik
krijg altijd een goed overzicht. Als ik iets zou moeten veranderen, zijn het de lange artikelen. Ik denk dat veel studenten de
Folia lezen als ze onderweg zijn naar iets. Grote stukken zijn
dan lastig om te lezen en worden denk ik sneller overgeslagen.
Als je meer korte stukken publiceert zullen meer mensen dit
lezen. Ook zou ik wat meer succesverhalen willen zien. Ik heb
de rubriek Wasdom natuurlijk al wel eens gezien, maar ik wil
ook graag weten hoe de net afgestudeerden het nu doen. Ik
denk dat als je een nieuwe rubriek maakt en schrijft over
succesvolle ondernemers die 2 jaar geleden nog op de
HvA of UvA studeerden, je veel studenten inspireert.’ yyy
tekst en foto Sunny de Blok

LIEVE BERTHA

verkiezingen
gemeenteraad
debat, gratis

KLEINKUNST

do

VOOR MEER INFORMATIE EN DE ONLINE VERKOOP VAN KAARTEN KIJK OP

WWW.STUKAFEST.NL

13

20:00

De Amsterdamse
politieke kopstukken
debatteren over alles wat
de Amsterdamse student
aangaat. I.s.m. ASVA,
CSR en Folia

seks in
nederland

debat, gratis / € 5

wo

19
21:00

Dertig studenten uit heel
Europa gaan met elkaar
in gesprek over prostitutie, Sunny Bergman en
Tinder. I.s.m. AEGEE

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

deining
‘Strenge woorden: ze zijn voornamelijk
voorbehouden aan mensen die op scholen en
kantoren werken. Op kantoren wordt er nog
weleens gesproken over “per ommegaande”, wat
in e-mailtijden nergens meer op slaat, maar
wel heel kordaat klinkt.’ Schrijver PAULIeN
COrNeLISSe in haar column in NRC
Handelsblad.
‘De VU heeft een ernstige fout gemaakt door een
commissie aan het werk te zetten op basis van een
anonieme klacht.’ KeeS SCHUYT, voorzitter
van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke
Integriteit, over de commissie die de VU instelt
om onderzoek te doen naar de uitgestelde promotie van Karima Kourtit, in NRC Handelsblad.

de mooiste metaforen, over tijdsgewrichten die
worden gevangen in weldadige dialogen. Maar
als een boek niet enige emotie oproept, een vorm
van betrokkenheid, dan is elke beeldspraak en
structuur verder overbodig.’ Schrijver THOMAS
HeerMA VAN VOSS in de Volkskrant.
‘Niet omdat ik per se zo dun mogelijk moet zijn
van mezelf, maar ik wil ook zeker geen gram
aankomen. Het stomme is dat eten ongeveer het
enige is waaraan ik kan denken. Wat wel, wat
niet? Vanaf wanneer niet? Vanaf wanneer weer
wel? Best wel vermoeiend.’ Student MAAIKe
(naam is gefingeerd) over ‘drunkorexia’ in
de Volkskrant.
Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voor-

‘Er zijn boeken volgeschreven over de eisen
waaraan literatuur zou moeten voldoen, over

malig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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