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Hét jaarlijks evenement voor en door alumni en
medewerkers van de universiteit van amsterdam
PROGR A MM A BIN NENSTA D
Met o.a. Louise o. Fr esco // Peter sLoot // Pau Lien cor neLisse
edwa r d de H a a n // rosa nne Hertzberger // Pau L ta ng // br it ta
böHLer // José va n diJck // Her M a n in een ba kJe geitenk wa r k
OUDER-EN-K INDPROGR A MM A SCIENCE PA R K
Met o.a. wor k sHoPs H a a ien sniJden // grondbor en
a rcHeoLogie // geba r enta a L // teddy ber enziek enHuis
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meld je a an! alumni.uva.nl/universiteitsdag
toegang: alumni 25 euro, studenten 15 euro, uva-medewerkers en
recent afgestudeerden gratis
locatie: Binnenstad: oudemanhuispoort en omgeving.
ouder-en-kindprogramma: science park
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redactioneel
De eerste keer dat ik op een flipperkast speelde was begin jaren tachtig
op Texel. De lichtjes, het geluid en
de bal die onnavolgbaar door de kast
stuiterde: ik vond het allemaal even
fascinerend. Toen ik de camping in
De Koog niet meer frequenteerde,
verminderde mijn interesse voor het
flipperen. Tijdens mijn studententijd,
hier aan de UvA, werd ik opnieuw
met het fenomeen geconfronteerd.
Op maandag at ik altijd met studiegenoten in de mensa, wat werd
afgesloten met een spelletje op de
Junk Yard: de kast in het aanpalende
café De Krater.
Nu gaat er geen week voorbij of ik
speel wel een potje. Twee jaar geleden
schreef ik het boek No Balls No Glory
en in mijn huiskamer staat een prachtige Tommy the Pinball Wizard-kast.
Daarom was ik zo blij met het idee
van redacteur Bien Borren om een
verslag te maken van een bijzonder
flippertoernooi in Frankrijk. Is er
sprake van een link met de UvA? Zeker. Al sinds 2006 zijn UvA-studentes
de filles de score: de scheidsrechters
die getooid in jarenzestigjurkjes op
hoge hakken de scores bijhouden en
de leiding over de dag hebben. Lees
het artikel op pagina 22 en waan u
even in de waanzinnige wereld van
de flipperkast.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Corporate rebellen

A

lways questioning. Inquiring minds.
Seeking solutions. Nee, u bent niet
beland in een brainstormsessie
voor de nieuwe Philips-slogan. Het
zijn de kakelverse kreten waarmee de identiteit van de Universiteit van Amsterdam wordt
uitgedragen. Deze week lanceerde de marketingafdeling haar nieuwe campagne, waarmee
ze naar eigen zeggen ‘het saamhorigheidsgevoel
wil koesteren’ alsook de ‘corporate story van
de universiteit in beeld wil brengen’. Wij willen
niet eens weten hoeveel mindmapping er aan dit
slagzinnengeweld is voorafgegaan!
Niet minder dan honderd ‘onafhankelijke denkers’ werden voor de campagne op de gevoelige
plaat vastgelegd. En die kans op 15 seconden
faam greep menigeen met beide handen aan.
Precies zoals 45 jaar geleden trok men gezamenlijk naar het Maagdenhuis, alleen deze
keer in zondagstenue en zonder bivakmuts. De
hoogleraar ethiek, de scherpzinnige alfa-decaan
en de kritische waakhonden van de studentenraad: allemaal bleken ze in de rij te staan om te
helpen de ‘corporate story’ van de UvA in beeld
te brengen. Zij aan zij, onafhankelijk en uitgesproken, hangen ze binnenkort in een bushokje
bij u in de buurt.
Niettemin voelde een aantal studenten deze
week de aandrang nog een beetje rebels te zijn.
Durven tegenspreken is niet voor niets een van
de nieuwe UvA-slagzinnen! En waar kun je
je als student dan beter druk over maken dan
over facilitaire voorzieningen? In deze moderne
tijden kan het hele hoger onderwijs immers
eenvoudig aan een gebrek aan stopcontacten ten
onder gaan. Met nog vier maanden te gaan zijn
de studenten er nu alvast van overtuigd dat de
verhuizing naar het nieuwe Roeterseilandcomplex één groot fiasco gaat worden. We willen
niet zeuren, maar hier lijkt toch een tikje weinig
sprake van ‘seeking solutions’.
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We are U, dat betekent ook een door topregisseur John Appel geregisseerd spotje. Verrassend
is vooral de glansrol die hoofd van de afdeling
enfants terribles Ewald Engelen daarin speelt.
Het acteertalent waarmee hij de kijker wint voor
zijn UvA, daar kan Pierre Bokma een puntje aan
zuigen. Dat de hoogleraar in talloze talkshows
voor de camera heeft kunnen oefenen, is goed te
zien. Chapeau!

Maar ergens hebben ze natuurlijk groot gelijk.
Verhuizen, daar kan alleen maar ellende van komen. Dat weet ook Jens Förster als geen ander.
U weet wel, die hoogleraar sociale psychologie
die de nieuwe UvA-kreet ‘no guts, no story’ misschien nét iets te serieus nam. Förster flikkerde
tijdens een vorige verhuizing al zijn ruwe onderzoeksdata in de prullenmand. Met als gevolg dat
hij zich nu niet meer kan verdedigen tegen de
fraude-aanklacht. Wij staan uiteraard vierkant
achter hem. Waar het samenhorigheidsgevoel
zo groot is, is het een kniesoor die zijn wetenschappelijke broeders niet op hun blauwe ogen

vertrouwt. Ons voorstel is dan ook de nieuwe
kledinglijn van de UvA op te dragen aan de
gevallen hoogleraar. ‘Wij zijn allen Jens Förster’
zal er in grote letters op de shirtjes prijken. Als
dat geen samenhorigheidsgevoel is, dan weten
wij het ook niet meer. yyy Clara van de Wiel

8 mei 2014

tweet van
de week
Diana Kretschmann
@dekretz
Werkcollege #UvA
- ‘Mevrouw, kan ik even een lepel halen?’
- ‘Want?’
- ‘Ik heb nog wat mie van gisteren bij me.’
#onderwijsiederedaganders

het moment

Met de EVA hoopt het HvA-team van Bob Rijlaarsdam de zuinigste elektrische auto ter wereld in handen te hebben. Tweehonderd teams en drieduizend studenten vanuit heel Europa zullen van 15 tot en met 18 mei in Rotterdam strijden om de titel meest duurzame auto van Europa en van de wereld tijdens de 30e editie van
de Shell Eco-marathon. De EVA, ofwel Electric Vehicle Amsterdam, doet dit jaar voor het eerst aan de race voor elektrische auto’s mee. Vorig jaar won een team van
de HvA met de waterstofauto H2A de titel meest duurzame auto van Europa. De H2A rijdt ook dit jaar weer mee. yyy tekst Sunny de Blok / foto Mats van Soolingen

navraag
Scheidend CSR-voorzitter Sam Quax roept alle UvA-studenten op deze week te gaan stemmen voor de studentenraadsverkiezingen.

Waarom moeten alle studenten deze
week gaan stemmen?
‘Omdat het nu of nooit is. Er staat heel veel op
het spel.’
Vertel.
‘Er is voor studenten veel te kiezen deze week.
Kijk naar de facultaire samenwerkingen, kijk
naar huisvesting, kijk naar de samenwerking
met de VU. De fusie tussen de drie bètafaculteiten van UvA en VU hebben we afgelopen
december tegen weten te houden. Zo belangrijk
kan de studentenraad dus zijn.’

Wat zijn de belangrijke onderwijsissues die spelen?
‘Er is een universitaire trend gaande die niet per
se gunstig is voor studenten. Zo lijkt de invloed
van het bedrijfsleven op curricula groter te
worden. Ik vrees dat dit vooral zal betekenen
dat bèta-achtige opleidingen belangrijker zullen
worden, ten koste van de alfawetenschappen.
Dat is niet goed, daar moet evenwicht in blijven. Komend jaar wordt ook het nieuwe Instellingsplan van kracht. Het is belangrijk dat een
nieuwe studentenraad bij de totstandkoming
daarvan maximale invloed uitoefent.’

De opkomst bij de studentenraadsverkiezingen is traditiegetrouw niet
groot: rond de 25 procent.
‘De ambitie moet bij een opkomst van veertig
procent liggen. Niet realistisch? Best wel! Zelfs
knoeperrealistisch als we kijken naar wat er
gaande is in de universitaire wereld. Maar het
bereiken van dat percentage ligt in handen
van de verschillende studentenpartijen. Het
gaat er nu om dat zij deze week een goede en
vooral zichtbare campagne voeren waarin
ze hun boodschap duidelijk maken.’ yyy
Dirk Wolthekker
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‘Ik haatte de bioscoop, want
daar kon je niet drinken’
Zeven maanden geleden besloot HvA-student Lois Bisschop radicaal te stoppen met drinken.
Volgens haar is alcoholmisbruik onder jonge vrouwen veel erger dan we denken. ‘Hoe meer
naar de klote ik was, hoe leuker mijn vrienden het vonden.’ tekst Clara van de Wiel / foto’s Fred van Diem

W

at voor dag het was weet ze al
niet meer. Ergens in augustus in elk geval, want de zon
scheen en het was warm.
Vlakbij haar huis liep Lois Bisschop (29) over
de Wibautstraat. Helemaal kapot. Haar broer
was komen helpen een kast in elkaar te zetten,
maar Lois voelde zich alsof ze elk moment kon
neerstorten. Of ze de avond tevoren gedronken
had? Vast wel, denkt ze. ‘Ik weet alleen nog dat
ik me aan een stoplicht vast moest houden. En
ik bleef maar denken: wat is er toch met me aan
de hand? Toen ineens vanuit het niets schoot het
door me heen: ik heb een alcoholprobleem.’
Vandaag schijnt op de Wibautstraat ook de
zon. De schaterlach van Lois vult geregeld de
koffiebar. De vraag alleen al vindt ze hilarisch.
Of ze tijdens een avond met vrienden vroeger
wel eens bewust koos om niet te drinken. ‘Nee
joh, echt niet!’ Zojuist heeft ze verteld hoe ze in
haar eentje als ze ’s avonds na haar horecabaantje thuiskwam, soms een fles wijn leegdronk.
‘Als beloning. Dan had ik hard gewerkt, de hele
avond andere mensen ingeschonken. Tuurlijk
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mag je dan ’s avonds zelf een lekker wijntje
opentrekken.’ Ze aarzelt even. ‘Als ik dat nu zo
zeg, dat klinkt toch ook niet zo heel erg?’
Drinken, dat deed Lois altijd al stevig. Maar
sinds haar relatie uitging en ze weer op zichzelf
woonde, werd het steeds meer. En onzichtbaar
voor iedereen. Twee flessen wijn op een avond,

‘Als beloning trok ik
een fles wijn open’
dat was geen uitzondering. Bijvoorbeeld thuis,
na het werken. Maar tijdens het uitgaan gingen
er ook bier en sterk in. Katers moest ze er haast
elke dag uitdrinken. ‘Ik dronk op een gegeven
moment alleen nog om me weer beter te voelen.
Maar de link tussen mijn shit en dat ik niet van
de drank kon afblijven, die had ik nooit gelegd.’
Een openbaring, noemt ze het moment bij het
stoplicht nu. Een paar uur later belde ze haar
huisarts: ‘Ik heb een alcoholprobleem en ik kom
er nu aan. Neem me maar op. Doe ermee wat je

wilt, maar ik wil nooit meer drinken.’ Een opname of een afkickprogramma, daar kwam het
niet van. In plaats daarvan besloot de studente
cultureel maatschappelijke vorming zichzelf met
haar iPhone te filmen. Op de documentaire die
ze zo over haar afkickproces maakte, studeert ze
deze zomer af.
Comazuipen
‘Het was gisteren zonnig, hè?’ vraagt Lois, als
ze nadenkt hoe ze er een jaar geleden bij zou
hebben gezeten. ‘Dan had ik dus een kater
gehad. Want dan had ik zeker op het terras
gezeten.’ Hoeveel wijntjes er precies ingingen,
dat verschilde. Maar waarschijnlijk wel een stuk
of tien, twaalf, denkt ze. De dag van de week
maakte niet uit. ‘Het was voor mij eigenlijk altijd weekend.’ Als ze vriendinnen vroeg om mee
te gaan lunchen, was dat eigenlijk een smoesje.
‘Dat klinkt beter dan: ga je vanmiddag mee wijn
drinken? Zo nodigde ik mensen ’s avonds ook
uit. Kom je asperges eten? Want daar kun je lekker witte wijn bij drinken. Of kaasfondue. Biefstuk. Ik verzon mijn gerechten om er wijn bij te

kunnen schenken.’ Vrijwel elke avond was Lois
zo wel ergens met een glas in de hand te vinden.
Behalve in de bioscoop. ‘Dat haatte ik echt.
Laatst had ik het er met een vriendin over en die
zei: nu weet ik waarom jij nooit van de bioscoop

hield. Dat klopt, besefte ik toen. Omdat je daar
niet kan drinken.’
Thuis, bij haar moeder werd er nooit gedronken. Een taboe, noemt Lois het. Omdat de
moeder van haar moeder er vroeger niet van

af kon blijven. Aarzelend legt ze een verband.
‘Misschien is het genetisch, dat weet ik niet. En
dat verbod, daardoor werd het voor mij wel heel
spannend. Dat zou best de reden kunnen zijn
waarom ik zo excessief ging drinken.’
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Het begon toen ze een jaar of veertien was.
Shotjes Apfelkorn en Passoa, met vriendinnen
op het Leidseplein. Tegenwoordig zouden we
het misschien wel comazuipen noemen, lacht
ze. Of het wel eens echt uit de hand liep? Nee,
denkt Lois. Of ja, op de EHBO is ze wel eens
beland. Niet met een alcoholvergiftiging hoor,
haast ze te zeggen. Maar wel gewoon out. En,
legt ze uit, als je dat aan vrienden vertelt is dat
grappig. ‘Hoe meer naar de klote hoe leuker,
was het toch wel.’ In haar omgeving stond Lois
erom bekend goed dronken te kunnen worden.
‘Kwam ik weer met een blauw oog aanzetten.
Daar had je dat gekke wijf weer. Dat was dan
hilarisch.’ De brede lach verdwijnt even van
haar gezicht. ‘Dat besef, dat is een van de eerste
dingen die ik tegen mezelf zeg op film: het is
niet grappig meer. Ik kan hier zelf niet meer
om lachen. Daarvoor is dit gewoon te erg.’ Haar
vrienden neemt ze niks kwalijk. ‘Dit is voor zoveel mensen normaal. Er is geen referentiekader.
En binnen een vriendengroep zijn er bepaalde
rollen. Misschien is het ook wel fijn om iemand
erbij te hebben die het altijd net iets bonter
maakt. Ik denk dat mensen mijn gedrag eigenlijk wel relaxed vonden.’ Dat is ook de reden dat
het bij haar zo uit de hand kon lopen, denkt ze.
‘Als ik nou elke avond een lijn coke zat weg te
snuiven, dan zouden mensen gevraagd hebben:
gaat het wel goed met je? Maar elke avond een
paar wijntjes, niemand die daar raar van opkijkt.
Dat doen heel veel mensen. Niemand zag dat ik
daarna nog effe een paar glaasjes meer dronk.’
Geen slaChtoFFer
Zeven maanden geleden besloot Lois van de ene
op de andere dag het roer radicaal om te gooien.
Met het telefoontje naar de huisarts zette ze de
eerste stap. Wat ontzettend stom dat we nooit
doorhadden dat dit jouw probleem was, zei hij
direct. ‘Ik had wel therapeuten gehad, als het
niet zo lekker ging. Maar ook voor hem vielen al
die klachten nu pas op hun plek.’ Lois sloot zich
vanaf dat moment drie weken thuis op. Telefoon
uit, Facebook eraf. ‘Ik wilde niemand spreken.
Eerst zelf herstellen en alles op alles zetten om
niet te drinken.’ Ze meldde zich ziek op haar
horecawerk en is er niet meer teruggegaan. Wel
begon Lois direct fanatiek te sporten. In haar
keuken hing ze een bord waar ze met grote
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letters ‘stoppen chardonnee-en’ op schreef. ‘Nee
dus,’ grinnikt Lois. ‘Als een soort spel. En daar
zette ik dan elke dag een streep. Om het stoppen
leuker voor mezelf te maken.’
Een project, noemt Lois haar afkickproces
meerdere keren. Op internet zocht ze allerlei
methodes op, maar haar eigen manier bedacht
ze uiteindelijk zelf. En eigenlijk is die er niet
echt. Behalve dan: zelf radicaal besluiten dat je
stopt. En dat nauwgezet filmen, om jezelf bij de
les te houden. AA, Jellinek: als je ernaar vraagt
begint Lois haast te briesen. Bullshit, vindt ze
het. ‘Met z’n allen in een kringetje, zo van: kijk
ons eens zielig zijn. Slachtoffer van de alcohol.

‘Zielig in een kringetje
zitten bij de Jellinek?
Flikker toch op’
Je bent daar een nummertje dat ze met een vaste
methode gaan behandelen.’ Ze heeft het wel
geprobeerd, vertelt ze. De oefeningen waarbij je
nauwgezet je gevoelens en zin in alcohol in een
schriftje op moet schrijven. ‘Flikker nou toch
op, dacht ik. Je moet bij mij niet met opdrachtjes aankomen. Ik doe het gewoon.’
Het kan volgens haar beter. En vooral: luchtiger.
‘Het is allemaal zo fucking zwaar. Als je bij de
Jellinek aankomt: zo depressief. Iedereen loopt
te janken van: ik vind het zo erg dat ik stop.
Maar je wordt er uiteindelijk beter van. Maak
er dan ook een feestje van!’ Of iedereen dat
zomaar kan? ‘Als ik het kan, kan iemand anders
het ook. Omdat ik het echt wilde. Al die mensen
die zeggen: ik wil echt stoppen, maar het lukt
niet. Dan ik denk: gelul, je wilt gewoon geen
katers hebben. Je kan niet voor iemand anders
stoppen, dat kun je alleen voor jezelf doen. En
als je het echt wil, dan lukt het je gewoon.’ Meer
kan ze er eigenlijk niet over zeggen. Je moet
gewoon niet meer drinken. Punt.
taboe
Docenten op de HvA reageerden direct enthousiast, toen ze voorstelde haar afkickproces in
een documentaire te verwerken. Maar daarvoor
wilde Lois wel meer filmmateriaal dan alleen
dat van haar iPhone. Ze trok de straat op, om

mensen te interviewen over hun alcoholgebruik.
Ook wil ze nog langsgaan bij een afkickcoach,
om over de problematiek te praten. ‘Na vijf
minuten naar mijn geouwehoer te luisteren ben
je er ook wel klaar mee. Ik wil een punt maken.
Verslaving, vooral bij vrouwen, is zo’n taboe. Ik
denk dat er heel veel meisjes en vrouwen in het
geheim thuis zitten te drinken. Doodongelukkig.’ Drinken heeft voor hen volgens Lois een
andere functie dan voor mannen. ‘Als je bekijkt
wat een vrouw allemaal moet zijn. Stoer, mooi,
slim, leuk, gevat: noem maar op. Dan denk ik:
mijn god, daar ga je wel van zuipen ja. Maar
tegelijkertijd is het een taboe. Ik heb mannen
gevraagd: wat vind je van een dronken vrouw?
Die zeggen allemaal: verschrikkelijk.’
saaie muts
Onlangs zat Lois op een terras. Zij met een kop
thee, haar vriendin met een gin-tonic. ‘Komt er
zo’n popiejopie gast op ons af. En terwijl hij naar
mijn thee kijkt zie je hem denken: saaie muts. En
hij wendt zijn blik af. Jij bent wel leuk, hoor ik
hem tegen mijn vriendin zeggen.’ Het confronteerde haar met haar grootste angst, vertelt Lois.
‘Dat ik een saaie muts zou zijn zonder. Wie de
hel gaat nou met mij daten nog? Hoe moet ik
een gesprek voeren?’ Ze lacht er direct hard om.
‘Ik merk dat hoe langer ik nuchter ben, hoe relaxter ik ben. Ook met mannen. Tuurlijk vind ik
het ook wel eens ongemakkelijk. Maar dan denk
ik: ah, fuck it. Kan mij het schelen.’
Wanneer hoor je nou over een jonge vrouw met
een alcoholverslaving, vraagt Lois. ‘Nooit. Ik wil
dat bespreekbaar maken. Het klinkt stom, maar
het moet hipper worden gemaakt.’ Onder de
naam Alcoholvrij Hier is ze daarom van plan een
stichting op te richten, waarmee ze lezingen wil
gaan geven voor jonge vrouwen die worstelen
met alcohol. Haar dagboekfragmenten verwerkt
ze momenteel tot een boek, dat ze hoopt uit te
geven. ‘Ik zeg niet: drinken is slecht. Helemaal
niet. Ik vind het reuzeknap als je er normaal mee
om kunt gaan. Maar mensen die iets in mijn verhaal herkennen, voor hen wil ik er zijn. Ik kan als
ervaringsdeskundige zeggen dat het leven zonder
alcohol ook echt heel leuk is.’
Op een zonnige dag in het weekend bestelt
Lois op het terras tegenwoordig een ginger
ale, met veel ijs in een wijnglas. Maar, geeft ze

toe: uitgaan zonder alcohol is minder leuk. ‘Je
wordt veel sneller moe. Vroeger ging ik van de
gekkigheid met mensen zoenen, met iemand
mee naar huis. Dat spannende van uitgaan, dat
is nu anders.’ Onlangs ging ze voor het eerst
dansen. Daar hield ze altijd ontzettend van,
vertelt ze. Ze veert op. ‘En het was leuk man!
Ik hield het vol tot vier uur en ik had allemaal
gesprekken met mensen! Maar er was wel
een punt waarop ik zei: ik ga naar huis. Dan
is iedereen dronken en is het voor mij mooi
geweest.’ Aan vreemden uitleggen waarom ze
niet drinkt is ze ondertussen trouwens wel beu.
Een T-shirt, dat zou volgens haar een uitkomst
zijn. ‘Met het logo van Alcoholvrij Hier erop,
of de tekst “I was just drinking…” Die wil ik nu
zelf gaan drukken en aanbieden.’
Of ze ooit weer zal kunnen drinken? Lois
haalt haar schouders op. Misschien, denkt ze.
Voorlopig is ze er een beetje bang voor, bekent
ze. Ze spuugde onlangs, toen er bij het koken
een druppel wijn op haar lip spatte. Tijdens

het uitgaan laat ze vrienden haar spa rood
voorproeven. Als de dood is ze, dat ze een slok
alcohol binnenkrijgt. Ze slikt even. ‘Kijk, ik
heb er natuurlijk een leuk verhaal van gemaakt.
Maar het is en blijft een verslaving. En het blijft

‘Als ik alleen kan
stoppen, kan een
ander het ook’
gewoon verschrikkelijk moeilijk.’ Bijvoorbeeld
als ze oud-collega’s tegenkomt of als iemand
haar appt om weer eens te gaan drinken. ‘Dat
is heel confronterend. Omdat ik de rol had van
het meisje met wie je altijd gezellig kunt zuipen.
Ik ben echt een pleaser, dus dat doet af en toe
pijn. Ik vind het heel moeilijk om mensen teleur
te stellen.’
Maar toch, denkt ze, is er iets wezenlijks
veranderd. ‘De knop is om. Het is alles of niets

voor mij. Ik denk dat ik me onbewust zo naar
de klote aan het werken was dat ik wel moest
stoppen. Ik zeg ook vaak tegen mezelf: ik was
een hele goede drinker, maar ik ben nog beter in
stoppen.’ Ze lacht weer hard. ‘Grappig toch. Al
die dingen waar ik onzeker over was en waarom
ik dronk: die blijk je als mens gewoon van nature te hebben. Dat maakt me echt blij. Ik zag er
heel erg tegenop, om te stoppen. Ik dacht: dan is
mijn leven over. Maar het begint pas.’ yyy

Check ook het filmpje dat Krakers maakten: Hoe normaal is het om alcohol te drinken? Foliaweb.nl/video’s
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Onbewust op de
automatische piloot
Cognitieve weerstand is een intrigerend fenomeen in de luchtvaart: piloten maken fouten als
ze in onverwachte situaties niet snel genoeg kunnen schakelen. tekst Kirsten Dorrestijn / foto Jan van Breda

I

n de luchtvaart moet het personeel met
complexe techniek omgaan. ‘Cognitieve
weerstand’ is een van de menselijke
eigenschappen die de aanleiding kan zijn
voor fouten in de cockpit, stelt Robert Jan de
Boer. Hij is lector Aviation Engineering van de
Hogeschool van Amsterdam en onderzoekt de
relatie tussen mens en machine in de luchtvaart.
‘Cognitieve weerstand wil zeggen dat mensen
hun mentale beeld niet aanpassen, ondanks
dat er signalen zijn dat dat moet gebeuren,’ legt
De Boer uit. ‘Als je handelt met een bepaalde
verwachting, kost het tijd voordat je de signalen
oppikt die aangeven dat je je verwachtingen
moet bijstellen. Dit gebeurt geregeld in het
dagelijks leven.’
roDe streep
De Boer deed promotieonderzoek naar
cognitieve weerstand. Hij liet mensen via een
computerprogramma een opdracht uitvoeren,
maar met de regels die hij had geïnstrueerd was
het doel daarvan onhaalbaar. ‘Ik heb gekeken
hoe lang het duurde voordat de deelnemers hun
tactiek wijzigden. Sommige wijzigden deze niet,
ondanks dat ze zich realiseerden dat ze zo het
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doel niet konden halen. Andere deden het binnen enkele minuten. Bij alle mensen was er een
omslagpunt. Eerst werkten ze op de automatische piloot, daarna gingen ze bewust nadenken.’
In de cockpit gaat het soms mis omdat piloten
op de ‘automatische piloot’ werken. Zo steeg in
2010 op Schiphol per ongeluk een vliegtuig op

‘Je kunt als mens
niet op alle prikkels
reageren’
vanaf de taxibaan in plaats van de startbaan.
De bevindingen van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid wijzen op symptomen van cognitieve weerstand. De Boer: ‘Vermoedelijk heeft
de piloot wel signalen gekregen dat hij niet
op de startbaan zat. De lichtkleur op de baan
is anders, de rode streep die hij had mogen
verwachten, ontbrak. Dit alles is op zijn netvlies
gekomen, maar omdat hij ervan overtuigd
was dat hij op de goede baan zat, heeft hij de
informatie niet verwerkt en zijn mentale model
van de werkelijkheid niet aangepast.’ Normaal

gesproken was de startbaan waarvan de bewuste
piloot vaak opsteeg direct naast de taxibaan,
maar op deze dag waren de procedures iets
anders, waardoor hij niet de eerste, maar de
tweede rechts had moeten afslaan. Cognitieve
weerstand is een mechanisme waarmee mensen
energie besparen. De Boer: ‘Je kunt als mens niet
op alle prikkels reageren.’
VlieGtuiGsimulator
Op dit moment doen een aantal van De Boers
studenten onderzoek naar cognitieve weerstand
bij ervaren en beginnende piloten. De tests vinden plaats in de vliegtuigsimulator in de kelder
van HvA-locatie Leeuwenburg. Acht computerschermen staan opgesteld rondom twee stoelen:
twee platliggende schermen tussen de stoelen
in, vier op ooghoogte vóór de stoelen en twee
bungelend boven de stoelen. Honderden flikkerende touchscreenknoppen en -meters geven
het gevoel in een echte cockpit te zitten.
‘We geven piloten de opdracht om van Amsterdam naar Londen te vliegen,’ vertelt De Boer.
‘Onderweg confronteren we ze met foutmeldingen die op bepaalde meters te zien zijn, maar
niet op het centrale foutmeldingsscherm. We
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laten één motor uitvallen tijdens de daling. Dat
is te zien aan het gebrek aan vermogen op de
linkermotor, onevenwichtig brandstofverbruik
en een automatische roeruitslag om het verschil
in stuwkracht rechts en links te compenseren.’
De piloten krijgen twaalf minuten de tijd om
de fout te ontdekken. Sommige hebben het al
binnen een halve minuut door, andere merken
de hele vlucht niets. Tussen ervaren en nietervaren piloten blijkt een groot verschil te zijn:
de ervaren piloten hebben het bijna allemaal
door binnen zes minuten, terwijl de helft van de
beginnende piloten na twaalf minuten nog niets
heeft gezien.
straaljaGer
Een onzeker karakter vermindert de cognitieve
weerstand. Maar of onzekere piloten beter
presteren is moeilijk te meten. ‘Piloten hebben

Wat doet-ie nu?!
Studenten Aviation Engineering doen
onder begeleiding van Robert Jan de Boer
onderzoek naar ‘automation surprise’, dat in
het verlengde ligt van cognitieve weerstand.
Het betekent dat een automaat iets doet wat
de piloot niet begrijpt. ‘Wat doet-ie nu?!’ is
een bekende uitspraak onder piloten. Lector
Robert Jan de Boer: ‘De studenten hebben
tweehonderd beroepsvliegers geënquêteerd.
Aan de hand van de antwoorden stellen we
vast dat piloten gemiddeld 23 vluchten per
maand maken en dat er eens in de twintig
vluchten iets gebeurt wat de piloot verrast.
Dat is best veel, ook al heeft het meestal
geen grote gevolgen.’
Een van de piloten werd bijvoorbeeld tijdens
het autolanden op Schiphol opgeschrikt
doordat het toestel plotseling weer optrok.
Waarschijnlijk had hij zonder dat hij het te

een vrij eenduidig karakter,’ verklaart De Boer.
‘Ze worden al in een vroeg stadium geselecteerd
op consciëntieusheid, stressbestendigheid en
rationaliteit. Doordat ze allemaal min of meer
hetzelfde karakter hebben, zien wij bij onze onderzoeken weinig kans het effect van persoonlijkheidskenmerken te onderscheiden.’ De Boer
denkt niet dat het profiel van piloten drastisch
bijgesteld moet worden. ‘Consciëntieusheid en
plichtsgetrouwheid blijven de fundaties waarop
we willen dat piloten vliegen.’
Ook de lector zelf heeft zijn vliegbrevet voor
privépiloot. Dat haalde hij tijdens zijn studie,
maar naar zijn eigen inzicht vloog hij te weinig
om het met genoeg zelfvertrouwen te blijven
doen. Het effect van cognitieve weerstand
ondervond hij een aantal keer aan den lijve. ‘Als
piloot moet je constant het luchtruim afspeuren.
Eén keer vloog er een helikopter onder me door

die ik naar mijn mening te laat zag. Een andere
keer was het een straaljager die het leuk vond
om me aan het schrikken te maken. Straaljagers
hebben een radar, dus hij had mij waarschijnlijk
al veel eerder gezien.’ yyy

merken een verkeerde knop aangeraakt.
Andere piloten hadden te maken met
automation surprise door onverwachte
snelheidsverandering tijdens de vlucht. ‘De
kist werd plotseling omhoog geduwd, met
de neus omhoog getrokken,’ schrijft een
geënquêteerde. Weer een ander maakte
mee dat het vliegtuig tijdens het autolanden
opeens weg van de landingsbaan richting
het gras werd gestuurd. Kortom, piloten zijn
ook maar mensen die zo hun fouten maken.
Maar of we met deze informatie nog lekker
ontspannen in het vliegtuig kunnen zitten…

logistieke en bedrijfskundige aspecten van
de luchtvaart komen aan bod. Een populaire
afstudeerrichting is een gecombineerde
opleiding waarbij studenten naast hun
Bachelor of Engineering hun brevet voor
verkeersvlieger halen. Per jaar worden
ongeveer twintig studenten toegelaten.
Een voordeel van deze richting is dat de
afgestudeerde piloten een technische
achtergrond hebben, waardoor ze bij een
krappere markt ook op technische vacatures
binnen de luchtvaart kunnen solliciteren.
Volgens Robert Jan de Boer moet het vak
van de piloot niet te veel geïdealiseerd
worden. ‘Zoals de opleidingsmanager bij
iedere open dag zegt: ‘Ga drie uur lang
voor een open meterkast zitten met een
stofzuiger die aan staat naast je. Kijk naar de
ronddraaiende metertjes en als je het na drie
uur nog steeds leuk vindt, ben je geschikt.”’

aviation studies
Aviation Studies combineert technische
aspecten van het vliegtuig met de inrichting
en organisatie van een luchthaven. Ook de

robert jan de boer
1965 Geboren in Vlaardingen
1988 Afgestudeerd in Luchtvaart- en
Ruimtevaarttechniek, TU Delft (cum laude)
1988-1995 Engineering en productie bij Unilever
1995-1998 Adviseur bij A.T. Kearney
1999-2007 Hoofd Engineering bij Fokker
2007-2012 Promotie TU Delft op ‘Cognitieve
weerstand’
2007- heden Adviseur en trainer op het
gebied van socio-technische systemen
2009-heden Lector Aviation Engineering,
Hogeschool van Amsterdam
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Hoe beïnvloeden onze online vriendschappen die in het echte leven? Filosoof Marjolein Lanzing
doet er onderzoek naar en vindt dat er reden is tot zorg. ‘Facebook is gebouwd op het samenbrengen van overeenkomsten, niet op het koesteren van verschillen.’ tekst Marieke Buijs / illustratie Pascal Tieman

Facebookvriendschap
‘W

eet je zeker dat je je account wilt deactiveren? Je
520 vrienden kunnen niet
meer met je in contact
komen. Patricia zal je missen. Gijs zal je missen.
Marleen zal je missen. Alejandro zal je missen.
Seton zal je missen.’ Met deze mededeling, gelardeerd met de profielfoto’s van de vrienden in
kwestie, waarschuwt Facebook voor de ernstige
gevolgen van het opzeggen van je account.
Is de waarschuwing terecht? Sociale media als
Facebook, Instagram en WhatsApp maken het
mogelijk op de hoogte te blijven van de wederwaardigheden van een oud-teamgenoot die in
Australië woont, even gauw een berichtje te
sturen aan de vriendin die ziek in bed ligt en
je blijdschap te tonen aan een vriend die z’n
statistiektentamen heeft gehaald. Dragen ze daarmee bij aan het opbouwen en onderhouden van
vriendschap? Filosoof Marjolein Lanzing (25)
richtte zich voor haar masterscriptie onder meer
op deze vraag en kwam tot de conclusie dat sites
als Facebook de basisprincipes van goede vriendschap eerder ondermijnen dan stimuleren. ‘We
vertrouwen ons sociale leven klakkeloos toe aan
technologie. Ik wilde weten of dat wenselijk is.’
Lanzing is niet eenvoudig te identificeren in het
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volle café De Jaren. Op internet is er geen foto van
haar te vinden. Niet op LinkedIn, Facebook, Tumblr, Instagram of op haar UvA-pagina. Uiteindelijk
blijkt het de jonge vrouw te zijn die in een oud
groen leren jasje en op zwarte Vans binnen komt
rennen. Enthousiast vertelt ze over vriendschap,
het onderwerp waar ze zich een halfjaar over
gebogen heeft en op gaat promoveren; mits NWO
haar beursaanvraag, die ze samen met hoogleraar

‘Het fundament van
echte vriendschap is het
samen leven’
Beate Roessler schreef, honoreert. ‘Vriendschap is
het leukste onderwerp ter wereld om te onderzoeken. Hoewel iedereen er dagelijks mee bezig is,
liggen de theorieën over vriendschap nog niet vast.
En zeker over de invloed van sociale media op de
betekenis van vriendschap is weinig bekend.’
aristoteles
Om te kunnen beoordelen hoe sociale media
vriendschap beïnvloeden, stelde Lanzing zich
de vraag: ‘Wat maakt een vriendschap goed?’

En sloeg er ter inspiratie oude en hedendaagse
denkers op na: Aristoteles, Kant en technologiesocioloog Sherry Turkle bijvoorbeeld. ‘Ik
kwam tot de conclusie dat het fundament van
echte vriendschap het samen leven is. Je moet
ervaringen delen om elkaar te leren kennen.
Dat deel van mijn theorie heb ik van Aristoteles
geleend. Die beschreef al dat samen dingen
meemaken, met je vriend wandelen over de
Agora bijvoorbeeld, een absolute voorwaarde is
voor het opbouwen van vriendschap.’ Naast het
samen leven identificeert Lanzing drie stappen die goede vriendschap vormgeven. Eén:
vrienden vertrouwen elkaar intieme informatie
toe. ‘In vertrouwen genomen worden roept
empathie en betrokkenheid op. Als een vriendin mij midden in de nacht wakker belt om
haar hart te luchten over een verbroken relatie,
zegt ze daarmee dat ze mij vertrouwt en dat ze
zich juist tot mij richt om verder geholpen te
worden. Hoeveel dat betekent, merk je als je je
inbeeldt dat je bij het ontwaken ontdekt dat je
vijf oproepen van haar hebt gemist. En bij het
terugbellen hoort dat ze in de put zat over de
relatiecrisis, maar dat het inmiddels wel weer
gaat omdat ze er met Henny over heeft kunnen
praten. Dan denk jij: “Henny?! Hoezo kan

is een illusie
Henny jou helpen?” Je voelt je als vriend een
beetje gepasseerd.’
VertrouWensbanD
Het vertrouwen en de betrokkenheid leiden er
vervolgens toe dat vrienden openstaan voor
elkaars mening en regie. ‘Die vriendin belt specifiek mij op, omdat ze weet dat ik haar verhaal
kan plaatsen en erop kan reflecteren. Ik begrijp
bijvoorbeeld dat het haar pijn doet omdat ze gek
van die jongen was, maar weet ook dat ze vaak
ruzie hadden en kan haar aanraden eerst tot
zichzelf te komen, voordat ze alles in het werk
stelt de jongen in kwestie terug te winnen.’
Dankzij die vertrouwensband sta je volgens
Lanzing open voor elkaars suggesties. ‘Op die
manier ontstaat er iets unieks, je ervaart nieuwe
dingen onder invloed van elkaar en laat een
spoor na in elkaars leven. Stel dat jij heel erg
van techno houdt en een vriend die erg van
ballet houdt tegen je zegt: ‘Het valt me op dat je
alleen nog maar naar technofeesten gaat. Zou je
het leuk vinden om een keer met mij naar een
balletvoorstelling te gaan?’ Daar ga je waarschijnlijk wel op in, bij gratie van de vriendschap. Zo verbreed je je horizon. Daarna ben
je niet ineens balletfan, maar ontdek je wellicht

dat je moderne dans mooi vindt, of dat je tot
rust komt bij een balletvoorstelling. Dankzij je
vriendschappen verken je alternatieven en heb
je de mogelijkheid een volmaakter en autonomer individu te worden.’
bijKletsen
Facebook en andere sociale media faciliteren
geen van de stappen in het vriendschapsmecha-

‘Vroeger ging je bij een
vriendin langs om elkaars
kiekjes te bekijken’
nisme dat Lanzing beschrijft. In tegendeel. Het
fundament van samen leven wordt eerder ondermijnd, doordat Facebookgebruikers gemiddeld
een uur per dag aan het medium besteden. Of
vrienden elkaar daadwerkelijk minder live zien is
nog niet onderzocht, maar volgens Lanzing verplaatsen steeds meer activiteiten zich naar de online wereld. ‘Vroeger ging je na de zomervakantie
bij een vriendin langs om elkaars vakantiekiekjes
te bekijken. Nu zie je ze nog voordat de vriendin
terug is al op Facebook staan. Ook even bijklet-

sen in de stad is minder aan de orde nu je elkaar
met een constante berichtenstroom op de hoogte
houdt van je belevenissen. Via die berichten heb
je natuurlijk wel contact, leef je ook een beetje
samen, maar daarmee mis je facetten van live
samen leven die belangrijk zijn. Je kunt elkaars
boodschap bijvoorbeeld minder goed interpreteren omdat je de non-verbale communicatie mist,
en je doet geen nieuwe gedeelde ervaringen op.’
Bovendien zijn we vergroeid met onze smartphone en hebben we dus ook als we elkaar live
zien minder aandacht voor elkaar. Lanzing: ‘Voor
samen leven is onverdeelde aandacht nodig,
de constante interruptie van gepiep en gezoem
is de dood in de pot voor het ontwikkelen van
intieme gesprekken.’
KritisChe reFleCtie
Ook de voorwaarden van het delen van intieme
informatie en de kritische reflectie daarop staan
volgens Lanzing onder druk door Facebook. De
informatie op je tijdlijn is te zien door honderden
Facebookvrienden: vrienden, familie, collega’s,
teamgenootjes, mensen met wie je op de basisschool zat of die je op reis bent tegengekomen.
‘De verandering gaat niet van de ene op de andere
dag, maar Facebook stimuleert ons meer te delen
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met zoveel mogelijk mensen, in plaats van met de
paar vrienden aan wie intieme informatie traditioneel was voorbehouden. Dat kan de betekenis van
vriendschap veranderen. Als jij na de break-up
niet een vriendin opbelt, maar het nieuws op
Facebook zet, krijg je sympathie: ‘Ah, wat vervelend’ of ‘Sterkte!’, maar geen spiegel voorgehou-den. Je krijgt niet de suggestie dat de relatie toch
al ongezond was en dit misschien geen slechte
uitkomst is, terwijl die kritische reflectie bij uitstek
een norm was van vriendschap.’
Sociale netwerksites draaien om bevestiging. Het
zijn geen neutrale netwerken die zijn vormgegeven om jouw leven compleet te maken, maar
commerciële bedrijven die jou profileren en je
gegevens doorverkopen. Hun doel is zo veel mogelijk datapunten te verzamelen. Dus nodigen ze
je uit nieuwe connecties aan te gaan, je bij nieuwe
groepen aan te sluiten en veel pagina’s en posts
leuk te vinden. Lanzing: ‘Facebook is gebouwd
op het samenbrengen van overeenkomsten,
niet op het koesteren van verschillen. Daardoor
bevestigt het netwerk je in je eigen patronen. Je
deelt een verslag van een film die je hebt gezien in
een groep van Quentin Tarantino-fans en oogst
daarmee vierendertig likes. Dat voelt goed en
daagt je op geen enkele manier uit je horizon te

verbreden.’ Wat de gevolgen daarvan zijn, of we
langzaamaan veranderen in zombies die alleen in
hun eigen zeepbel leven, is nog niet uitgekristalliseerd. Het tempo waarin sociale platforms elkaar
opvolgen en met nieuwe toepassingen komen,
staat in schril contrast tot het ritme van
wetenschappelijk onderzoek: de data-

weerhouden sociale
media te onderzoeken. ‘Ik zie het als mijn

taak als filosoof om maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te volgen. De digitalisering van
ons privéleven is bij uitstek een ontwikkeling die
verstrekkende gevolgen kan hebben en dus moemoe
ten we ons afvragen of dat wenselijk is. Op basis
van mijn scriptie denk ik dat er reden is
promotieon
tot zorg. Tijdens mijn promotieonderzoek wil ik dieper ingaan op
de vraag wat de waarde is van
vriendschap en wat de ethische
consequenties zijn van het leven
in een sfeer die ons aanzet steeds
meer persoonlijke informatie met
veel mensen te delen. Ik ben geen fa
fatalist die denkt: we zitten nu eenmaal op
dit spoor en de trein dendert voort, er
is niets meer aan te doen. Als blijkt dat
au
sociale media vriendschap en dus autonomie daadwerkelijk ondermijnen,
moeten we bijsturen. Bijvoorbeeld
media
door kinderen les te geven in mediagebruik en daarbij uit te leggen wat de
volwas
beperkingen zijn.’ Maar ook voor volwassenen heeft Lanzing een boodschap: ‘Koester je
vrienden, juist als jullie verschillend zijn. Echte
vriendschap is uniek en maakt je een completer
mens, daar moet je heel goed voor zorgen.’ yyy

gegevens worden aan elkaar gekoppeld
en de databedrijven ontwikkelen steeds
geavanceerder manieren om verbanden te
ontdekken en voorspellingen te doen over jouw
gedrag. Stel je liket Starbucks en op
basis van metadata uit je telefoon
destilleert het bedrijf dat je iedere
ochtend rond kwart voor negen
langs een vestiging fietst. Als zij
je een kwartier daarvoor een
speciale aanbiedingscoupon
sturen, is de kans groot dat
jij hun suggestie volgt: mensen
zijn zeer gevoelig voor persoonlijke
reclame. We denken dat we de netwerksites
gratis gebruiken, maar we betalen ervoor door
onze data weg te geven.’
Studenten reageren doorgaans onverschillig

op Van Dijcks waarschuwingen. ‘Ze
redeneren in eerste instantie vanuit hun
eigen kleine wereld en concluderen dat
ze niets te verbergen hebben. Ik wil ze
prikkelen om verder te denken, in te zien
wat de sturende invloed is van commerciële
bedrijven. Momenteel worden er rechtszaken
uitgevochten over wie de eigenaar is van
onze gegevens en wie er toegang tot heeft.
Informatie verdwijnt nooit meer van internet,
terwijl normen veranderen. Denk bijvoorbeeld
aan roken. Tot twintig jaar geleden was dat
doodnormaal, nu is het not done. Wellicht dat
zich bij drinken een vergelijkbare verandering
voltrekt. Filmpjes en foto’s die nu onschuldig
lijken, zijn dat wellicht niet meer in de ogen
van een toekomstig werkgever of – in een
ander land – een toekomstig regime.’

‘Koester je vrienden
juist als jullie
verschillend zijn’
verzameling, reflectie, peer review
en publicatietermijn. Toch laat
Lanzing zich daardoor niet

het gevaar van dataficatie
Niet alleen de open gebruikerskant van
netwerksites, ook de meer obscure
achterkant van die sites beïnvloeden ons
leven. hoogleraar mediastudies josé van
Dijck onderzocht de ‘dataficatie’ van
sociale netwerken sinds 2002 en
schreef daar het boek The
Culture of Connectivity over.
Tijdens de universiteitsdag
op 24 mei geeft ze hier college
over. ‘Ongeacht wat je privacyinstellingen zijn, alles wat jij op die
netwerksites doet wordt verzameld,
geanalyseerd en doorverkocht aan
dataverwerkingsbedrijven. De informatie is
niet aan jouw naam gekoppeld, maar je wordt
wel geprofileerd en op basis daarvan krijg je
gerichte reclame. Steeds meer verschillende

16

FoliaMagazine

foto Mats van Soolingen

op de tong

De Liefde

Bilderdijkpark 1A (West)

A

lhoewel de naam clichématig
aandoet, besloten wij na positieve
recensies het er toch op te wagen
en te reserveren bij De Liefde
in Amsterdam-West. Bij aankomst bleek het
restaurant piepklein: zes tafels in totaal, wat

meteen een intieme sfeer gaf aan de ruimte
en waardoor we ons – hoe belachelijk ook –
meteen speciaal voelden. Wat je verwacht bij
zes tafels, maar wat in Amsterdam helaas niet
altijd het geval is, was dat de bediening ons
snel hielp en ons met een glimlach te woord

stond. Het eten was bijzonder: ons voorgerecht,
de groentequiche, bestond uit twee rondjes
bladerdeeg met daartussen gegrilde groenten
met geitenkaas. Weer eens wat anders dan die
eeuwige standaardquiche die vegetariërs vaak
wordt aangesmeerd. Het hoofdgerecht ‘duo van
wild zwijn’ bestond uit stoofvlees en een worstje
van een… juist ja. Heel lekker vlees, en goed
om te weten dat de bio-industrie dit beest met
rust heeft gelaten. De bietjes die ernaast lagen
smaakten prima met het wild. De vis van de dag
was tonijn, die helaas vrij droog was, waardoor
ik mij afvroeg hoe vers het stuk was. Maar de
salade die erbij zat was zoals hij hoort te zijn:
met verse knapperige blaadjes die ergens naar
smaken, in plaats van een laf hoopje groen met
wat wortelrasp. Ook de couscous die bij de vis
werd geserveerd was erg lekker. Als toetje ging
ik, als chocoladeliefhebber, voor het ‘chocoladetrio’: shortbread, brownie en een bolletje witte
chocoladeijs kunnen bijna niet misgaan. Al
met al hebben we goed gegeten, voor in totaal
€ 76,80. Het enige wat volgende keer beter kan
zijn de porties, die groter mogen. Dan komen
we met liefde terug! yyy Laura Kraak

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.

De lieFDe

bilDerDijK

QuiChe
Qui

De naam van dit restaurant is afgeleid van de
rooms-katholieke kerk De
Liefde, die hier tot 1990
heeft gestaan en waarvan
de naam verwees naar
de nabijgelegen begraafplaats De Liefde. Deze
verhuisde later en werd omgedoopt tot SintBarbara. De kerk De Liefde werd toegewijd
aan de heilige Nicolaas van Myra: Sinterklaas
dus. Het gebouw waar restaurant De Liefde in
is gevestigd hoorde bij de kerk; achter de bar is
de oude muur van dit voormalig ‘lijkenhuisje’
mooi geïntegreerd in het interieur.

Het Bilderdijkpark, waar
De Liefde staat, is vernoemd naar de Nederlandse auteur, dichter,
historicus, geschiedschrijver, taalkundige
en advocaat Willem Bilderdijk (1756-1831).
Zijn ambitie om dichter te worden werd door
zijn strenge vader gedwarsboomd – Willem
moest als boekhouder aan de slag. Maar hij
werd toch nog dichter; in 1781 verscheen
zijn eerste bundel met licht erotische verzen
Mijn Verlustiging, met door hem zelf geetste vignetten.

Een quiche is een
hartige taart die bestaat
uit een luchtige mix van
eieren en room, waaraan
groenten, vlees of vis en
meestal ook kaas wordt
toegevoegd. De bekendste quiche is de Quiche
Lorraine, waarvan spek en kaas de hoofdingrediënten vormen. Een Quiche Alsacienne is een
Quiche Lorraine met ui. Quiche is afkomstig
uit Lotharingen, een zowel Duitse als Franse
streek. De verfranste naam is afgeleid van een
woord uit de streektaal dat verwant is aan het
Duitse woord Kuchen (koek).
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opinie

De schaapjes
van de UvA
Ilios Willemars wordt niet vrolijk van zijn eigen generatie
studenten. illustratie Marc Kolle

W

ie zijn die wezens op de UvA
toch? Die schimmen die
in die lokaaltjes zitten? Die
figuren die een paar uur per
week voor zich uit zitten te staren naar computerbeeldschermen waarop het blauwe licht van
Facebook en Twitter fonkelt? Die mensen die
klagen dat docenten niet snel genoeg nakijken.
Die mensen die, wanneer naar hun mening
wordt gevraagd, opschrikken en iets beginnen te stamelen over die ene tekst die ze niet
gelezen hadden. Die mensen, meestal ergens
tussen de twintig en vijfentwintig, die twee dagen voor een tentamen op het idee komen om
te vragen welke stof ze hadden moeten hebben
gelezen de afgelopen tien weken. Zeven weken
bedoel ik: 8-8-4 verdomme. Wat is de naam
toch van die types die constant verontwaardigd
zijn over de organisatorische kwaliteiten van
onze universiteit? Die mensen die verontwaardigd zijn dat ze worden ondervraagd over stof
die in colleges is behandeld.
Wie heeft er nou tijd om naar een college te
gaan? Of zoals Ralien Bekkers (Folia, 11 april
2014) laatst trots opmerkte toen een docent haar
blijkbaar had voorgesteld dat ze aanwezig zou
zijn bij een college, in plaats van een tripje te
maken naar Qatar om over klimaat te babbelen:
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‘Dat ging ik mooi niet doen, natuurlijk.’ Wie zijn
die mensen die net als Bekkers ‘niet erg gevoelig
zijn voor autoriteit’ en uit pure recalcitrantie
(wat dapper hè?) geen boek meer aanraken? Is
het opstandigheid, desinteresse, verwendheid,
of is het leven van een twintig-en-nog-wat ie-

Dijkgraaf

Enerzijds
mand op de UvA zo zwaar dat lezen onmogelijk
is geworden? Woorden. Zinnen. Een heel boek?
Voor wanneer? Dat is te veel. Altijd te veel. We
hebben toch ook een leven.
De vraag houdt aan, het antwoord herhaalt zich.
We noemen ons studenten. Al die mensen zijn
studenten. We doen dingen buiten de universiteit, daar is dat leven van ons. De universiteit is
een hinderlijke onderbreking van dat leven. Een
onderbreking waar mensen ons dingen vragen.
Een onderbreking waar mensen hopen op

Hopelijk halen we een
zes en vraagt niemand
ons iets
ideeën, zoektochten, woorden… één idee? Een
onderbreking waar ideeën niet komen.
Domme vragen bestaan niet… Vragen over
aantallen. Vragen over cijfers. Vragen over
feiten. Heb ik het goed? Hoeveel pagina’s is
dat per week? Hoe lang moet de presentatie
duren? Krijg ik een cijfer voor participatie? Is
dat niet arbitrair? Wie bepaalt dat? Waar is het
antwoordmodel? Moet ik een voldoende halen
voor mijn tentamen? Mag ik compenseren? Ik
wil compenseren! Moet ik aanwezig zijn? Hoe
vaak mag ik een werkgroep missen? Waarom
staat niet alles in de modulehandleiding?
Waarom moet ik dat boek kopen? Moet ik het
lezen? Is het tentamenstof? Ja? Waarom?
We kunnen ons afvragen, zoals Simon Boeke
(Folia, 16 april 2014) terecht deed, waarom we
gezien worden als schapen die rijp moeten worden gemaakt voor de slacht. We geven ‘de UvA’
de schuld, dat instituut dat zich, zoals Boeke
schrijft, ‘nog hoofdzakelijk bezighoudt met het
bespoedigen van ons studiesucces’. Dat is het:

‘de UvA’ is niet geïnteresseerd in ons. De studenten zijn het slachtoffer, dat is de conclusie.
Het slachtoffer van een kwaadaardig systeem,
van een boer die ons in de nek hijgt. Deadlines,
deadlines, deadlines… Herkansingen?
Wanneer een schaap is omgevallen moet de
boer het weer rechtop zetten, anders sterft het.
Hoe herkent een boer zijn schapen? Aan hun
geblaat. We zijn vrijwillig op onze ruggetjes
gaan liggen door te weigeren ons te interesseren voor wat we zouden kunnen leren van
die docenten die nooit snel genoeg nakijken.
We liggen lekker en we hoeven niets. Met onze
ogen open, onze snuiten in de wind. Hopelijk
leest iemand ons iets voor. Hopelijk is het niet
‘saai’, kost het geen moeite. Hopelijk worden we
gevoerd; grazen gaat lastig als je naar de lucht
tuurt. Hopelijk is het eten in het Atrium morgen
lekkerder. Hopelijk halen we een zes. Hopelijk
vraagt niemand iets aan ons. We blaten, we
blaten dat het een aard heeft. En de boer hoort
onze roep en zingt, met de krakerige stem van
Hans Dorrestijn in zijn ‘Schapenlied’:
Schaap graas maar lekker
Of slaap warm in je hok
En lever de wol voor
Trui en voor sok. yyy
Ilios Willemars, student sociologie

Het is goed drie zaken te onderscheiden: 1. wat
denken wetenschappers; 2. wat denkt het publiek;
en 3. wat denkt het publiek dat wetenschappers
denken. Aan de eerste twee meningen valt weinig
te doen. De wetenschap is – per definitie – eigenwijs. Het grote publiek houdt er ook graag een
eigen mening op na. De verschillen tussen hun
posities kunnen groot en ingrijpend zijn. Zo is er
bijna unanieme overeenstemming onder onderzoekers (97 procent) dat menselijk handelen het
klimaat verandert, maar minder dan de helft van
het publiek kan zich daarin vinden.
In het algemeen zal het moeilijk zijn de publieke opinie volledig mee te voeren in wetenschappelijke redeneringen. Punten een en twee zullen dan ook altijd
verschillen. Maar het derde punt – wat men denkt
dat de wetenschap denkt – is wel te beïnvloeden.
Allereerst moeten we vaststellen dat deze kloof
tussen de wetenschap en haar publieke imago
bestaat en levensgevaarlijk is. Bijvoorbeeld, in recent
onderzoek onder de bevolking van zestien landen
blijkt dat maar 51 procent van het publiek gelooft
dat de meeste wetenschappers het erover eens zijn
dat mensen klimaatverandering veroorzaken. De
rest denkt, ten onrechte, dat de wetenschap diep verdeeld is of het probleem niet ernstig genoeg vindt.
Dit verstoorde publieke beeld van de wetenschap is
zorgwekkend, maar wel te begrijpen. Volgens mij
is het een gevolg van de vreemde rekenkunst van
kritiek, die mij bijvoorbeeld terughoudend maakt
sociale media te gebruiken. Honderd positieve
reacties en één negatieve is niet hetzelfde als negenennegentig positieve reacties. Kritiek laat zich niet
uitgommen. Die enkele tegenstem blijft doorklinken en doorknagen, hoeveel overeenstemming er
verder ook is. In ons hoofd eindigt ieder debat als
een gelijkspel. Alleen de nuance van de wetenschap
kan de houdgreep van enerzijds-anderzijds doorbreken. Soms is het antwoord namelijk gewoon
enerzijds. yyy Robbert Dijkgraaf
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objectief
GriezelKabinet
Museum Vrolik – het anatomisch museum
van de UvA gevestigd in het AMC – opende
10 en 11 mei zijn deuren om zijn toch al
bijzondere collectie extra in de schijnwerpers te zetten. Een speciaal programma, het
Amsterdamse Weekend van de Anatomie,
moest extra bezoekers naar het AMC lokken.
Zij konden zich in het museum vergapen aan
foetussen op sterk water, dwarsdoorsneden
van ledematen en verbrijzelde botten. Dat
deze ooit van mensen zijn geweest, leken
de meesten snel vergeten. ‘Het is gewoon
ontzettend interessant om te zien hoe we er
van binnen uitzien. Een baby op sterk water
is na korte tijd al niet griezelig meer,’ zei een
van de bezoekers verbaasd.
Curator Laurens de Rooy is tevreden over
de opkomst. ‘Ik schat dat er dit weekend zo’n
150 mensen in het AMC zijn langsgekomen,
wat best veel is voor een klein museum als
Vrolik. Bovendien organiseerden we samen
met Joanna Ebenstein van het Morbid
Anatomy Museum in Brooklyn in New York
workshops waar nog eens zo’n zeventig man
op af is gekomen. Velen daarvan kwamen uit
Engeland, Duitsland en België. Ze kenden
Joanna van haar blog en zagen in dit weekend een goede gelegenheid om haar te ontmoeten en museum Vrolik te bezoeken. Het
was verder heel bijzonder dat kunstenares
Eleanor Crook voor het eerst in Nederland
een workshop gaf. Zij maakt levensechte
wasmodellen van menselijke lichaamsdelen
[zie onderste twee foto’s, red.]. Een eeuwenoud ambachtelijk beroep, dat bijna niet meer
bestaat. Eleanor is een van de weinigen die
de fijne kneepjes ervan nog beheerst. De
deelnemers waren enthousiast; misschien
gaan we dit wel jaarlijks organiseren.’ yyy
tekst Peter Boek / foto’s Bas Uterwijk
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Flirten met de flippermeisjes
Een half dozijn Amsterdamse meisjes legt jaarlijks ruim duizend kilometer af om in kostuum
de behaalde scores van Franse flipperaars te noteren. Psychologiestudent Meike van den
Bongaardt is een van hen. tekst Bien Borren / foto’s Iris Bergman

S

inds 2006 verwelkomt vissersdorp
Mortagne sur Gironde elk voorjaar een
keur aan flipperfanatici en liefhebbers
voor het concours de flipper. Van heinde
en verre reizen belangstellenden af naar het
Franse gehucht. Het plaatsje ligt aan de Estuaire
de la Gironde, het estuarium waar de rivieren
de Garonne en de Dordogne samenkomen. Het
gerinkel van antieke flipperkasten galmt op zaterdag 3 mei door het dorp, afkomstig uit een grote
zaal aan de haven. Door de dikke stenen muren is
het binnen koel, maar de verhitte koppen van de
Franse fanaten kleuren er niet minder rood om.

‘Ne bougez pas,’
spreekt Meike een
flipperaar streng toe
‘Het is alsof ik in een ansichtkaart ben beland,’
lacht Meike van den Bongaardt (21) terwijl ze
haar lange, gouden nepwimpers laat wuiven.
Fille de score of pinballgirl wordt ze liefkozend
genoemd. Ze gaat getooid in een synthetisch
jarenzestigjurkje dat ze daags voor het evenement in de Franse kringloop heeft gekocht.
Meike torent op blokhakken ver boven de kleine
Fransen uit. De psychologiestudente heeft haar
witblonde haar getoupeerd en houdt met een
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schuin oog de kast in de gaten. ‘Ne bougez pas,’
spreekt ze de desbetreffende flipperaar bestraffend toe. De man probeert met fikse rukken
de loden kogel de juiste kant op te leiden. Zijn
buik rust op de glasplaat. ‘De fanatiekelingen
hebben er een handje van om de flipperkast op
tilt te doen springen om vervolgens bij mij te
komen zeuren om een nieuw spel. Zo werkt dat
dus niet,’ zegt Meike streng. De studente staat

te midden van een bonte kakofonie van schel
gerinkel en felle kleuren. Ze gedijt in het tumult.
De blondine windt de mannelijke dorpelingen
met weinig moeite om haar slanke vingers en
haar gebrekkige Frans lijkt haar geen parten te
spelen. Integendeel, het staat de studente charmant wanneer ze met handen en voeten probeert uit te leggen dat het game-over is wanneer
de bal tussen de flippers verdwijnt. Meike: ‘Als

Met de klok mee: Ruth van de Pol, Meike van den Bongaardt, Lisan Kroese, Bien Borren,
Sarah-Jane Groen en Anouschka Boswijk

Flipperen in amsterDam
Amsterdam telt ruim
zeventig gelegenheden
met flipperkasten. Coffeeshop The Spirit (Westerstraat 121) heeft met
zeven stuks de grootste
verzameling. In Boom Chicago (Rozengracht
117) kun je op twee machines spelen: Star Trek
en Terminator-2. Wie tot ver na middernacht
wil flipperen, is in De Buurvrouw (Sint Pieterspoortsteeg 29) op het juiste adres en bij De
Schutter (Voetboogstraat 13-15) is de Thunderkast gratis. The Addams Family uit 1992
is de populairste kast ooit: het Amsterdamse
exemplaar is te vinden in poolcafé De Gracht
(Nieuwe Achtergracht 110). Verder staan bij
het Crea Café (Nieuwe Achtergracht 170) en
het sportcafé van de Amstelcampussporthal
(Tweede Boerhaavestraat 10) drie kasten. In café
De Oerknal vind je The Roadshow en No Fear.

flippermeisje ben je eigenlijk constant
aan het flirten. Ik maak bewust veel
oogcontact en lach hard en veel, want
dat werkt het beste.’
maChtspositie
Het flipperfestijn wordt georganiseerd door de
Nederlanders Ariane van Tuyll en Coen ter Kuile. De twee hebben een decennium geleden het
Amsterdamse horecaleven ingewisseld voor een

Met handen en voeten
probeert ze uit te leggen
dat het game-over is
vervallen meelmalerij in een getijdenhaven aan
de Gironde. In tien jaar tijd hebben ze het huis
van de molenaar en de bijbehorende gebouwen
omgebouwd tot een heus imperium. Coens
collectie elektromechanische flipperkasten vond

een nieuw
onderkomen in het depot waar
de molenaar vroeger zijn meelzakken opsloeg.
Houten balken en een ruwe cementen vloer
vormen het decor van de dertig stuks die in een
halve cirkel staan opgesteld, elk geflankeerd
door een fille de score. Honderdvijftig mensen
strijden dit jaar om de hoofdprijs; een eigen flipperkast, afkomstig uit Coens verzameling.
Meike ontfermt zich vandaag over de kasten Jack
in the box en Oxo. Het is aan haar om de behaalde
scores van de deelnemers neer te pennen en aan
de wedstrijdjury door te geven. Het is van groot
belang dat ze secuur te werk gaat. ‘Ik had zojuist
een team van zeer gedreven mannen die, nadat
alle ballen waren gespeeld, met eigen camera een
foto van de uitslag maakten. Dit ter controle voor
wanneer ik een fout zou maken.’ Ze trekt een
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Cinema en plein air
Behalve de flippercompetitie in het voorjaar
organiseren Ariane en
Coen ook het openluchtfilmfestival Cinema en
plein air dat elk jaar in
de nazomer plaatsvindt. In de luwte van de
platanen worden in de schemer klassieke en
onbekende arthousefilms op een groot doek
vertoont. Zowel Engelse als Franse varianten passeren de revue en ze zijn bijna altijd
ondertiteld. Tevoren schuift iedereen aan tafel
voor een diner dat is geïnspireerd op de desbetreffende film. Vanuit een mobiele bioscoop
worden de films op banden van 35 millimeter
gedraaid. Cinema en plein air zal dit jaar
plaatsvinden van 20 tot en met 23 augustus
in de haven van Mortagne sur Gironde. Voor
meer informatie over de flippercompetitie en
het filmfestival, kijk op maisondumeunier.com

net alsof ik alles weet van de techniek. Ik durf
niet te praten bij die pro’s, want ik ben bang dat
ze boos zullen worden omdat ik ze afleid.’ Meike
doet voor hoe ze met haar kin in de lucht en haar
rug recht vanonder haar wimpers naar de speler
gluurt. Dan ontdooit ze en lacht haar tanden
bloot. ‘Maar als ik een team krijg waarbij de alcoholwalm me al van verre tegemoet treedt, maak
ik grapjes en lachen we samen wanneer de bal uit
het spel verdwijnt.’ Ze is even stil voordat ze vervolgt: ‘Ik ben een allemansvriend, maar wel met
gepaste afstand. Wij flippermeisjes hebben een
code, een eed misschien wel. Daarmee bedoel

‘Het mysterieuze van
een flippermeisje is
haar kracht’

wenkbrauw op. ‘Uiteindelijk ben ik de scheidsrechter en dat brengt de nodige verantwoordelijkheid met zich mee. Als scoremeisjes heb je een
machtspositie. Ik ben de baas over de flipperkast.’
mysterieus
Volgens Meike is er een wezenlijk verschil tussen
de fanatiekelingen en de amateurs. ‘Wanneer
ik zo’n bloedserieuze figuur aan mijn kast krijg,
neem ik zelf ook een andere rol aan. Ik doe dan
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ik te zeggen dat je wanneer je je in je jurkje hijst
en die belachelijke wimpers opplakt, je iemand
anders bent. Als scoredame ben je een fenomeen
en dat karakter moet je bewaken.’ Ze maakt de
vergelijking met theater. ‘Wel het kostuum en
de rol, maar geen script. Ik mag zelf de invulling
geven.’ Meike strijkt met de palm van haar hand
onzichtbare kreukels uit de diepblauwe stof. ‘Het
mag niet te gezellig worden. Mijn voorkomen is
een show en het jurkje maakt me brutaler dan
normaal. Mensen verwachten iets van je. Ze
hebben een bepaald beeld van je. Als ik ze vertel
dat ik studeer, zijn ze snel weg. Ze vallen van hun
geloof wanneer ik ze meer meedeel dan nodig

is. Het mysterieuze dat rond een flippermeisje
zwermt, is haar kracht.’
Het is een lange dag en de dames doen het
werk geheel vrijwillig. Meike vervult de rol
van flippermeisje met veel plezier: ‘Het feit
dat dat telkens weer lukt geeft ontzettend veel
voldoening en het is een unieke ervaring op
een bijzondere plek.’ Bovendien, zegt ze, is het
weer eens totaal iets anders dan de studie. ‘Je
bent er echt even helemaal uit.’ De ganse dag
lang willen mensen met Meike op de foto, er
wordt naar haar gelonkt en gefloten. ‘Of ze
ooit handtastelijk worden? Nee, dat heb ik nog
nooit meegemaakt.’ Terwijl ze dit zegt loopt een
Fransoos langs en in zijn voorbijgang spreekt
hij een onbegrijpelijke volzin uit. Maar zijn blik
spreekt boekdelen. Meike kijkt hem na en vervolgt: ‘Ik prijs mij gelukkig met mijn minimale
Franse woordenschat.’ yyy

passie

Musicals
milCo FeijnenbuiK (18, student theaterwetenschap) lacht en huilt graag mee tijdens musicals.
‘In 2009 namen kennissen me voor het eerst mee
naar een musical, Kruistocht in spijkerbroek. De
grootsheid van zang, dans en acteren bij elkaar
was indrukwekkend. Sindsdien heb ik 21 shows
gezien, waarvan sommige twee keer. Next to
Normal is mijn favoriet. Daar speelt Freek Bartels
in, van wie ik een groot fan van ben. Ook deze
musical heb ik twee keer bezocht, met tranen in
mijn ogen. Het is geen feel good-musical, maar
een feel everything-musical. Dat gaat veel dieper
dan de doorsneemusical. Dit soort musicals zijn

mijn favoriet. Er zijn ook grotere, luchtigere
musicals met een vrij slap verhaal, veel muziek en
veel dans. Dat soort shows vind ik wat minder,
maar je wordt er wel vrolijk van en ik vind de
afwisseling leuk. Ik zou wel willen meespelen in
musicals, maar ik kan niet goed zingen en dat
is wel essentieel. Achter de schermen bij het
maakproces betrokken zijn of meeschrijven
aan scripts lijkt me ook leuk. Voorlopig zal
het meer bij het kijken en genieten blijven. En
lachen of huilen als het moet. Ik probeer me

enigszins in te houden, maar bij de eerste keer
Love Story had ik daar wel moeite mee. De
muziek zit na een voorstelling vaak nog dagen
in mijn hoofd en ik koop vaak de cd. Ook koop
ik posters en programmaboekjes. En de laatste
jaren stond ik na de voorstelling bij de artiestenuitgang voor een foto. Daar ben ik nu mee
gestopt, omdat ik sinds een paar weken voor
musicalsites.nl schrijf. Dus dan vind ik het niet
zo professioneel. Al zou ik het soms nog wel
willen.’ yyy tekst Mina Etemad / foto Fred van Diem
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(advertenties)

proefschriften.nl
Aandacht voor uw
proefschrift.

Folia maakt
kennis...

...met Paul

Helbing

directeur Communicatie HvA
Woensdag 14 mei 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 15 mei terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

21 mei • Beate Roessler
hoogleraar Wijsbegeerte UvA

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
DE VISIEFABRIEK: DEBAT OVER HET
OUDSTE BEROEP TER WERELD
Donderdag 15 mei, 19.00 uur,
Kohnstammhuis - Tribunes
Een onderwerp waar iedereen een mening
over heeft: prostitutie. In Nederland proberen
politici prostitutie meer in te perken. Wat
betekent dit voor de veiligheid van de vrouwen
en mogelijke invloed op de mensenhandel?
Discussieer mee met De Visiefabriek en
experts tijdens het debat over het oudste
beroep ter wereld.

en de dood. Hayco Oudemans, schrijver van
Oostbloks huisgezelschap Nieuw Repertoire,
debuteerde met het stuk. Gratis voor studenten
van de HvA en UvA.

WOMEN INC. TALKSHOW
Dinsdag 20 mei, 16.00 - 18.00 uur
Kohnstammhuis - Tribunes
Tijdens de themaweek over werk & toekomst
leer je bij de WOMEN Inc. Talkshow Slim
carriere maken?! alles over loonverschillen,
levenskeuzes & onderhandelen. Zo leert
acteur Mimoun Ouaïssa hoe je je goed
presenteert. Jannet Vaessen (directeur
OOSTBLOK SPEELT ROTTERDAM
WOMEN Inc.) vertelt over loonverschillen.
Vrijdag 16 mei, 16.30, Kohnstammzaal
Theaterstuk ‘Rotterdam’ vertelt het verhaal
Daarnaast vertellen wethouder Andree van Es
van drie studenten. Ze maken zich druk over
en 2 succesvolle HvA alumni over hun carrière.
tosti’s, shoarma en de tv, maar ook over relaties Aanmelden kan via floor.hva.nl

CREATING TOMORROW

overigens

Uit inschrijvingen voor komend studiejaar blijkt dat studenten steeds vaker kiezen voor een studie met goed
arbeidsmarktperspectief, zoals techniek, gezondheidszorg en landbouw.

Goed dat jongeren pragmatische keuzes maken. Je hart
volgen is leuk, maar er moet ook brood op de plank.

beate roessler
Hoogleraar wijsbegeerte
‘Oneens. Alleen als je je hart volgt komt er
brood op de plank. Stel: je houdt van geschiedenis, maar gaat vanwege het toekomstperspectief
economie studeren. Dan word je als econoom
waarschijnlijk minder goed dan je als historicus
zou zijn geweest. Waar je plezier in hebt, daar
besteed je tijd aan en word je goed in. Ik wil
niet zeggen dat het gegarandeerd goed komt als
je je hart volgt, maar een pragmatische keuze
biedt ook geen toekomstgarantie. Filosofie is
altijd een onzekere studie geweest. Toch denk
ik dat als je hart in de filosofie ligt, je met die
achtergrond op veel plekken waardevol bent: in
het onderwijs, de politiek of in de cultuurwereld. Daarom hoop ik dat studenten openstaan
voor diverse mogelijkheden om wat ze hebben
geleerd te benutten. Maar helaas blijft ook dan
geluk altijd een rol spelen.
Als je net van de middelbare school komt is het
moeilijk in te schatten waar je hart ligt. Studenten moeten de kans krijgen een foute keuze te
herstellen, door te switchen of een tweede studie
te doen. Dat die mogelijkheden nu worden
ingeperkt, vind ik zonde.’

rick Kwekkeboom
Lector community care
‘Niet mee eens. De arbeidsmarkt ontwikkelt
zich in golfbewegingen. Wij leiden studenten op
voor onder meer advisering, hulpverlening en
culturele vorming. Onze afgestudeerden leveren
veelal diensten en geen materiële waarde, dus
staan we tijdens de recessie inderdaad extra
onder druk. Toch zou ik studenten afraden hun
studiekeuze daarvan te laten afhangen. Ook bij
zogenaamd ‘zekere’ studierichtingen weet je het
niet. Denk bijvoorbeeld aan ICT of economie:
dat leken studies met een gouden carrièreperspectief, maar daar bleek vijf jaar later geen
droog brood meer mee te verdienen. Kijk voor
je een studie kiest waar je interesse ligt en waar
je je het best denkt te ontplooien; dat biedt
meer houvast voor een goede keuze op jonge
leeftijd. Er gebeurt tijdens je studie nog zo veel,
je stevent niet in een rechte koers op een baan
af. Gelukkig maar. Ik studeerde huishoudwetenschappen in Wageningen en ben na mijn afstuderen in 1983 anderhalf jaar werkloos geweest
omdat ook toen de conjunctuur tegenzat. Dat
ik uiteindelijk lector zou worden, had ik nooit
kunnen bevroeden.’

joep lange
Hoogleraar inwendige geneeskunde
‘Ik geloof niet dat het maken van een pragmatische keuze en het volgen van je hart per se
tegenstrijdig zijn. Als je een voldoende nieuwsgierige geaardheid en doorzettingsvermogen
hebt, kun je binnen veel vakgebieden je niche
vinden. Jarenlang zijn jonge mensen gelokt
door universiteiten en – vooral – hogescholen met steeds weer nieuwe opleidingen, die
aantrekkelijk klinken maar uiteindelijk weinig
diepgang hebben en mensen afleveren die van
beperkte waarde zijn voor de maatschappij. Dat
is tragisch. Vanuit dat perspectief juich ik het
toe dat meer studenten kiezen voor landbouw,
techniek en gezondheidszorg. Aan de andere
kant is het belangrijk verschraling van de academie te voorkomen en voldoende te blijven
investeren in de geesteswetenschappen. De
universiteit moet wel een universiteit blijven, of,
meer toepasselijk, weer een universiteit worden.
Ik ben daarom groot voorstander van het Amerikaanse model waarin studenten zich eerst vier
jaar lang op een college breed kunnen oriënteren, alvorens ze de koker van een ‘vakopleiding’
als geneeskunde ingaan.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Henk Strikkers

obesitas zet opmars in
europa Voort
Uit onderzoek van de European
Society of Cardiology blijkt dat
obesitas in 2030 overal in Europa
voorkomt. Het onderzoek werd
deze week gepresenteerd bij het
EuroPRevent in Amsterdam. De
gebruikte modellen tonen aan dat
in iedere Europese regio minstens
tien procent van de inwoners aan
zwaarlijvigheid lijdt. Nederland
en andere ‘meer gereguleerde
markteconomieën’ als Duitsland
en de Scandinavische landen behoren volgens de onderzoekers in
2030 tot de landen met de laagste
obesitasgraad van Europa.

VoeDinG VerKlaart
VersChillen tussen
noorD- en zuiD-China
De Chinese keuken is onderverdeeld
in grofweg twee scholen: de NoordChinese, waarin men met noedels
kookt, en de Zuid-Chinese, waarin
rijst het hoofdingrediënt is. Uit onderzoek van de University of Virginia
blijkt dat de cultureel-psychologische
verschillen tussen Noord-Chinezen
en Zuid-Chinezen te verklaren zijn
door dat verschil. Zuid-Chinezen
zouden meer in groepen denken
omdat het verbouwen van rijst een
groepsproces is, terwijl NoordChinezen individualistischer zijn
vanwege hun tarweakkerbouw, zo
betogen wetenschappers in Science.
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onDerzoeK

uniVersiteiten

DiChtstbijzijnDe hypersnelle
ster ontDeKt
Astronomen van de University of Utah
hebben een nieuwe hogesnelheidsster
ontdekt. De ster, die LAMOST-HVS1 wordt
genoemd, beweegt met een snelheid van
ongeveer twee miljoen kilometer per uur en
is de dichtstbijzijnde en felste hypersnelle
ster die ooit is gezien. Het is niet zeker hoe
hogesnelheidssterren ontstaan. Vermoed
wordt dat zij ooit dubbelsterren waren die
langs een zwart gat scheerden. Eén ster zou
zijn verdwenen en de andere zou in een
nieuwe baan het heelal ingeworpen worden.

Grote reGionale
VersChillen in opWarminG
aarDe
Terwijl de gemiddelde temperatuur op
aarde de laatste decennia het sterkst
is gestegen sinds 1900, is dat niet over
de gehele linie het geval. Dat blijkt uit
onderzoek van Amerikaanse wetenschappers, die hun bevindingen publiceerden in Nature Climate Change.
De drie onderzoekers ontdekten dat
er veel grotere verschillen tussen de
temperatuurstijgingen in verschillende
gebieden bestaan dan voorheen werd
gedacht. Zo is er een gebied vlakbij
het Andesgebergte dat juist een lange
tijd in de twintigste eeuw koeler werd,
terwijl omliggende gebieden warmer werden.

pornoFilm op australisChe
uniVersiteit
Zonder het te weten werden tientallen
studenten van de Australische La Trobe
University figurant in een pornofilm.
Pornoster Angela White ontdeed zich
tussen de boekenkasten in de universiteitsbibliotheek van haar kleren
alvorens op een bureau met haar tegenspeler seks te hebben. De universiteit
liet weten geen toestemming te hebben
gegeven voor de film en zelfs niets van
de opnames af te weten. De filmproducent heeft inmiddels excuses aangeboden en de film offline gehaald.

Benmiloud

promoties
DonDerDaG 15/05
10.00 uur: Toon Coenen – Experimentele
natuurkunde
Angle-Resolved Cathodoluminescence Nanoscopy.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Lucie de Nooij – Hoge energiefysica

The φ(1020)-meson Production Cross Section Measured with
the ATLAS Detector at √s = 7 TeV. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Lauran Stöger – Geneeskunde

Atherosclerosis & Inflammation: Marcophage Heterogeneity
in Focus. (Agnietenkapel)

VrijDaG 16/05
10.00 uur: Regina Kanski – Life Sciences

From Stem Cell to Astrocyte: Decoding the Regulation of
GFAP. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Deirisa Lopes Barreto – Geneeskunde
Effluent Biomarkers in Peritoneal Dialysis. A Captivating
Symphony from the Peritoneal Membrane. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Dewi Hamwijk – Rechtsgeleerdheid

Publicity in Secured Transactions Law. Towards a European
Public Notice Filing System for Non-Possessory Security Rights
in Movable Assets? (Aula)

14.00 uur: Jan Willem Duitman – Geneeskunde
Infectious Diseases and Fibrotic Disorders: Potential Novel
Targets. (Agnietenkapel)

DinsDaG 20/05
10.00 uur: Anneloes Ruifrok – Geneeskunde
Lifestyle Interventions for Obese Women Before and
During Pregnancy. The Effect on Pregnancy Outcomes.
(Agnietenkapel)

14.00 uur: Femke Wilms – Geneeskunde
Prediction of Preterm Delivery. (Agnietenkapel)

WoensDaG 21/05
10.00 uur: Bart Voskamp – Geneeskunde

Prenatal Detection of Small for Gestational Age Pregnancies.
(Agnietenkapel)

11.00 uur: Heike Benditte-Klepetko –
Geneeskunde

Breast Surgery. A Problem of Beauty or Health? (Aula)

12.00 uur: Alexey Sleptsov – Wiskunde

Hidden Structures of Knot Invariants. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Marianne Schoorl – Geneeskunde

Activation of Platelets and Coagulation during Haemodialysis.
(Aula)

14.00 uur: Katrien Oude Rengerink –
Geneeskunde

Embedding Trials in Evidence-based Clinical Practice.
(Agnietenkapel)
Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

hora est
Femke Wilms
Geneeskunde

20 mei, 14.00 uur, Agnietenkapel

‘Leuk om te onderzoeken
hoe zorg beter kan’
bevinding ‘Mijn proefschrift gaat over vroeggeboorte en het belang van
het juist voorspellen wanneer die vrouwen zullen
gaan bevallen en het belang
van het timen van corticosteroïden. Als een vrouw zich meldt met
een dreigende vroeggeboorte, dan behandel
je haar met corticosteroïden zodat je het kind
optimaal voorbereidt op een leven vroegtijdig
buiten de baarmoeder. Wij zijn erachter gekomen dat die behandeling het beste resultaat
heeft als de tijd tussen de dosis en de bevalling
minder dan zeven dagen is. Maar het is lastig
om bij vrouwen met een dreigende vroeggeboorte vast te stellen wie er binnen een week
gaan bevallen. Er zijn wel twee testen voor het
voorspellen van de vroeggeboorte en als die
goed worden toegepast zouden wij veel beter
de behandeling kunnen starten.’
leuk ‘Ik vond het leuk om een onderzoek te
doen dat klinisch toepasbaar is. Ik doe een
opleiding tot gynaecoloog en heb mijn promotie naast mijn studie gedaan. De onderzochte
problematiek is iets wat wij ontzettend vaak
tegenkomen in ons vak en om dan te onderzoeken hoe je de zorg die je biedt kan verbeteren is erg leuk.’
moeilijk ‘Het lastigst was voor mij om het te
kunnen combineren met mijn opleiding. Ik heb
er bewust niet voor gekozen om fulltime onderzoek te doen, maar daarmee heb ik het voor
mezelf wel moeilijk gemaakt.’ yyy Mina Etemad

De basistrut
Omg, de basic bitch komt eraan. Een nieuwe
(seksistische?) veroordeling om voor te vrezen, en
omg zeggen is sowieso al heel erg basic bitch dus ik
maak me zorgen. Basic bitch is een nieuwe internetmeme, een zich snel verspreidend trendgevoelig
scheldwoord en misschien wel een veelbetekenend
postmodern sociologisch fenomeen.
Het idee achter basic bitch geeft aan dat er veel is
veranderd: normaal zijn is nu een afwijking. Basic
bitch is een stempel voor het nieuwe oncool: het
proberen te zijn van cool door middel van het
meelopen met massamode. Het is een veroordeling
van middelmatigheid. Ingewikkeld, en dan dacht ik
dat we alles wel hadden gehad na de hipsterparadox – de duizelingwekkende basishouding van een
echte hipster, die inhoudt dat men zich ten opzichte
van álles ironisch op dient te stellen, behalve het
smetteloos houden van de zogenaamd nonchalante
stijl zelf (zie een eerdere column).
Basic bitch werd gesignaleerd door knowyourneme.
com en onlangs ook vice.com, de thuisbasis van
het hipsterdom zelf, waar de Ray Ban-brillen en
eenhoorntruien ooit ironisch achteroverleunend ingevoerd zijn. Basic bitches zijn het ultieme antihipster. Volgens The Urban Dictionary zijn bijvoorbeeld
Britney Spears, horoscopen, French manicurenagellak, Glee-herhalingen, feng shui-boeken en
vooral: de drang om de hele tijd oprecht te zijn en
daarmee ironische humor niet begrijpen… allemaal
heel erg basic.
Maar volgens mij zien ze iets over het hoofd, met
hun zonnebrillen. De hipster is met de aanval op de
basic bitch eigenlijk definitief mainstream geworden. En daarmee verschrikkelijk basic. Maar ik zal
het wel weer niet goed begrijpen, met m’n drang
om oprecht te zijn. Er is in ieder geval hoop op
één groot voordeel: als de basic bitch binnenkort
de nieuwe loser is, kunnen de weirdo’s eindelijk de
wereld overnemen. Liever raar dan een basistrut! yyy
Hadjar Benmiloud
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Senang in het hbo
Deze week in Folia maakt kennis een portret van Paul Helbing, directeur communicatie van
de HvA. tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

‘O

ntzettend eigenwijs, zelfverzekerd en een grote mate
van engagement.’ Zo typeert
NCRV-journalist Jeroen Illy
zijn goede vriend Paul Helbing. En Illy kan het
weten, want de mannen kennen elkaar al veertig
jaar: ze zaten bij elkaar op het Spinoza Lyceum
in Amsterdam en zien elkaar nog steeds. Ze gaan
geregeld uit eten om het leven door te nemen en
gaan jaarlijks gezamenlijk met hun families op
vakantie naar een van de Waddeneilanden. ‘Paul
weet waar hij mee bezig is en dat straalt van hem
af,’ zegt Illy. ‘Hij is heel precies en heel goed op
de hoogte van de zaken waar hij over gaat en dat
verwacht hij ook van gesprekspartners. In zijn
functie staat hij journalisten te woord, maar dat
leidt vaak tot een clash. Als hij merkt dat journalisten zich slecht hebben voorbereid of weinig
kennis van zaken hebben, ergert hem dat mateloos. Zoiets levert in zijn ogen slechte artikelen of
reportages op. Paul koos voor de voorlichting- en
communicatiekant van de media, maar gezien
zijn oprechtheid en eerlijkheid denk ik dat hij
ook een goede journalist zou kunnen zijn.’
De directeur communicatie van de HvA Paul
Helbing (Voorschoten, 1963) heeft al een lange
carrière in het communicatievak achter de rug,
met name in het hoger onderwijs. Zijn loopbaan
kwam op gang na een studie politicologie aan de
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UvA, waarvoor hij overigens ook enige tijd aan de
Palestijnse Bir Zeit Universiteit studeerde. Daarna
trok hij naar Jeruzalem om ter plekke twee jaar als
zelfstandig onderzoeker te werken voor ontwikkelingsorganisatie Novib. Bij terugkeer leek zijn
carrière een andere wending te nemen: bij de
Rijksluchtvaartdienst was hij een jaartje luchtverkeersleider in opleiding. Laten we zeggen: die
opleiding had geen vervolgtraject, hoewel hij als
zzp’er wel werkte als communicatieadviseur bij

‘Paul is direct, helder en
niet omfloerst’
Luchtverkeersbeveiliging Nederland. Helbing –
getrouwd, twee dochters – koos voor een carrière
in de communicatie, voorlichting, woordvoering en marketing. In het bedrijfsleven (KPN,
Rabobank en Houthoff Buruma) en in het hoger
onderwijs: Hogeschool Utrecht en HBO-Raad.
Toen Paul bij de HBO-Raad – inmiddels Vereniging Hogescholen – werkte, was CDA-prominent
en scheidend collegevoorzitter van Inholland
Doekle Terpstra daar voorzitter. ‘Doekle is een
van mijn helden,’ zegt Helbing, maar dat geldt
andersom ook, getuige de lovende woorden

van Terpstra. ‘In 2007 schreef ik in Trouw een
spraakmakend artikel waarin ik ageerde tegen
de denkbeelden van Geert Wilders. Toen heb ik
ervaren hoeveel morele support Paul kan geven,
hoe hij om mij heen ging staan, mij door dik en
dun steunde. Hij wist mij bovendien steeds strak
in de teugels te houden en confronteerde mij met
de goede en minder goede aspecten van mijn
optreden. Hij is een hele goede sparringpartner:
direct, helder en niet omfloerst.’
Marketingmanager Godfried Jansen van de
Hogeschool Utrecht werkte eerder bij de UvA,
waar hij met Paul samenwerkte. Hij zegt over
Paul: ‘Paul is een politiek dier. Niet alleen heeft
hij een feilloos gevoel voor de echte politiek,
maar ook voor de politieke gevoeligheid van
organisaties. Die eigenschap is heel belangrijk
als je in het Maagdenhuis werkt. Paul kent zijn
rol, weet zijn plek, weet wanneer hij het woord
moet voeren en wanneer juist niet. Hij is recht
door zee, maar ook strategisch: hij denkt wel
eerst na voordat hij iets zegt en hoe hij dat dan
zegt. Dat is natuurlijk eigen aan zijn functie,
maar hij is daar goed in. Een echte spindoctor
zou ik hem niet noemen, want die vind je alleen
in de politiek. Maar Paul is wel iemand die met
een strategie in zijn achterhoofd een bepaald
beeld naar buiten kan brengen.’
In september 2008 werd Helbing woordvoerder

Folia maakt
kennis
van het CvB, tijdens het voorzitterschap van
Karel van der Toorn. Van der Toorn, die geen
ervaring had met het hbo, haalde hem bij de
HBO-Raad – inmiddels Vereniging Hogescholen – vandaan. Het leek een goede keus. In ieder
geval was Helbing zichtbaar, benaderbaar en
down-to-earth, wat lang niet van al zijn voorgangers gezegd kon worden. Onder zijn auspiciën ontstond ook de roemruchte mediacode
voor UvA-medewerkers. Die schreef voor hoe
men zich te gedragen had in en jegens de media:
positief kritisch. De code werd door veel medewerkers met hoongelach ontvangen; ze zagen er
een aantasting in van hun academische vrijheid.
De vraag is of Helbing zich erg thuis voelde aan
de universiteit of dat hij aan de HvA misschien
beter op zijn plek is. Doekle Terpstra denkt dat
laatste. ‘Paul kent het hbo door en door. Het hbo
kent een hele concrete agenda en een cultuur
die hem denk ik iets meer aanspreekt dan de
academische cultuur. Er heerst in het hbo een
doe-mentaliteit: mouwen opstropen, resultaten
boeken. Daar voelt Paul zich zeer senang bij.’ yyy

Op 14 mei zendt Folia Radio een interview uit met Paul
Helbing. Aan de orde zullen komen: communicatie en
marketing van HvA en UvA, spindoctors en mediacodes in en buiten de politiek en het hbo. Te beluisteren
via AmsterdamFM, 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 ook
terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl
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(advertenties)

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke
organisatie die de plek beheert waar Anne Frank
tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken
en waar zij haar dagboek schreef. De Stichting
brengt haar levensverhaal wereldwijd onder
de aandacht ter bezinning op de gevaren van
antisemitisme, racisme en discriminatie en het
belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

Het museumcafé van het Anne Frank Huis
zoekt per direct enthousiaste:

invalmedewerkers m/v
Ben je geïnteresseerd in deze vacature?
Kijk dan voor meer informatie op:
www.annefrank.org/vacatures

AnneFrankStichting.indd 1

Leergangen voor HBO-docenten
Voor docenten van de Hogeschool van Amsterdam biedt het
Centrum voor Nascholing diverse praktijkgerichte leergangen aan:
Didactiek voor HBO-docenten
10-daagse cursus voor (startende) HvA-docenten die hun
didactische bevoegdheid willen halen.
Praktijkgericht onderzoek begeleiden
Scholingstraject van 9 dagdelen voor (kern)docenten die
vierdejaars afstudeeropdrachten begeleiden.

Informatie en

Teaching Effectively in English
Training van 4 dagdelen voor HvA-docenten die (gaan) lesgeven in
het Engels en hun Engels op een hoger niveau willen brengen.

onze website of bel

De eerstvolgende cursussen starten in september 2014.
www.centrumvoornascholing.nl/hva

aanmelden via
020 525 1278 voor een
op maatwerk gericht
traject voor uw domein.

09-05-14 10:09

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

Glasscherven
Deel 24 Waarin ik een Daft Punk-clip
kijk in de klas

‘W

ant Amsterdam is poep
op de stoep,’ zo ging het
lied van toen. Maar de
hondendrol verdween van
de straat en het gebroken glas kwam ervoor in
de plaats. De hoeveelheid was opvallend, alsof
de stad iedere dag door zaaiers werd bestrooid.
Scherven die geen geluk brachten, want onderweg naar mijn eerste werkgroep kreeg ik
fietspech. Hadden de fietsenmakers soms een
afspraak? De roekeloze drinker volle flessen en de
rijwielreparateur kapotte, lege binnenbanden.
Ik rende naar de eerste halte en kwam tien minuten te laat aan bij het lokaal. De les was nog niet
begonnen – het academisch kwartiertje. Ik had
me opgegeven voor de werkgroep ‘Grote stad’.
Achter de docententafel zat een korte, gezette
man, die een houthakkersoverhemd in verschoten tinten droeg. Hij had zijn handen gevouwen
en hield de nagelpunten van zijn wijsvinger tegen
zijn lippen. Op het rooster, dat ik had geprint,
stond zijn naam: Raedhuys.

Na 15 minuten stond hij op, liep naar voren, sloot
de deur en knipte het tl-licht uit.
Op het witte scherm werd de documentaireachtige videoclip Big City Nights van Daft Punk
geprojecteerd. Het was een vreemde sensatie.
De docent had niet één woord gezegd. Ook geen
absenten genoteerd – het ritueel waar iedere les
op de hogeschool mee werd begonnen, maar dat
op de universiteit volledig afwezig was.
Ik keek in het donker naar het doek, waarop
een labrador op krukken met een been in het
gips door een drukke, kunstverlichte stad liep.
Ergens halverwege deed Raedhuys het licht
aan: ‘Welkom bij de werkgroep ‘Grote stad’, zei
hij, waarna hij ons onder een woordenlawine
bedolf. Om mij heen zag ik studenten ijverig
noteren wat de man zei; ook iets wat zelden
gebeurde op de hogeschool. Studenten zonder
pen, papier, boeken en tas zag ik er wel.
De vlijt om mij heen maakte me onzeker. Wat noteerden ze? Om geen ongeïnteresseerde indruk te
wekken en niets te missen schreef ik even driftig
mee. ‘Maar. Wie de stand van de stad wil weten,’
zei Raedhuys, ‘moet naar buiten. Daar vind je de
stem die de gemoedstoestand van een stad ontvouwt. Dit is even belangrijk als de literatuur die

ik jullie heb voorgeschreven. Sterker: je hebt niets
aan de theorie zonder de straat op te gaan. Neem
nu Het Arabisch Legioen, de beweging van Abu
Zjazja, die ontstaan is in de buitenwijken van grote steden. Geen enkele socioloog heeft die ontwikkeling aan zien komen, mezelf incluis. Waarom?
We zaten met onze neuzen in de boeken.’
‘Moeten we dit weten voor het tentamen?’ vroeg
een student. De docent raakte zichtbaar geïrriteerd
en reageerde niet op de vraag. ‘Wie was er vorige
week tijdens de opening van het academisch jaar
in de universiteitstuin? Vlak voor de lezing van
Abu Zjazja waren hier in de tuin de vleesgeworden
spanningen van de stad zichtbaar.’ Raedhuys keek
de klas rond. Voorin stak iemand haar hand op.
Ook ik liet weten er geweest te zijn. ‘Slechts twee?’
Het meisje keek om. We herkenden elkaar. Ze was
het Marokkaanse meisje dat de jongen die voor
mij stond duwde tijdens de lezing van Abu Zjazja.
Het vriendinnetje van mijn oud-mentor Rob. yyy

Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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HvA Smartwatch

DMCI Brown

In samenwerking met techblog Numrush en Samsung
Nederland heeft de HvA een applicatiewedstrijd uitgeschreven voor smartwatches. Alle studenten in Nederland worden opgeroepen om onder de noemer We Are
Able een applicatie te bedenken voor een Samsungsmartwatch. Een jury van professionals uit de wereld
van de technologie zal alle inzendingen beoordelen en er zes nomineren.
De genomineerde teams strijden op 11 juni om de winst. Insturen van
ideeën kan tot en met zaterdag 31 mei. Kijk voor meer informatie op
numrush.nl/WeAreAble.

Tijdens de eerstvolgende Brown Bag Lunch van
Create-IT presenteren Mettina Veenstra en Bernadette Schrandt hun onderzoeksactiviteiten. Op 15 mei
spreekt Veenstra om 12.30 uur over haar handboek
Schermen in de publieke ruimte, waarin ze de behoeften
van burgers en technische eisen behandelt. Bernadette
Schrandt zal een half uur later spreken over huidige en toekomstige retailinnovaties in de mode-industrie. De locatie van de lunch is het auditorium van het Benno Premselahuis. Aanmelden kan via bit.ly/1j24ifU.

DT Shell

DT Zorgmuur

Eco-marathon

Bag Lunch

Van 15 tot en met 18 mei verdedigt de HvA haar titel
in de Shell Eco-marathon rondom Ahoy. Doelstelling
van de wedstrijd is om zo zuinig mogelijk te rijden.
De H2A van de HvA reed vorig jaar ruim drieduizend
kilometer met slechts één liter brandstof – genoeg voor
de overwinning en een Europees record. Dit jaar doet
de Hogeschool van Amsterdam wederom mee en wel met twee teams:
een vernieuwde en verbeterde versie van de H2A en de elektrische EVA.
Toegang tot het evenement is gratis. Kijk voor meer informatie op
shell.nl/ecomarathon.

De zorgmuur die studenten Engineering, Design &
Innovation Ruurd Bell, Mike Oudshoorn en Laurean
Serné ontwikkelden is af. De muur met onder meer
beeldschermen, een telefoon en een camera is bedoeld
om dementerenden gerust te stellen. Zo laat een beeldscherm oude foto’s zien van degene die ervoor staat en
komt er rustgevende muziek uit de speakers wanneer er iemand nabij is.
Dat moet voorkomen dat dementerenden rusteloos worden en in of rond
hun zorgcentrum gaan dwalen. De muur vertrekt naar woonzorgcentrum
Naarderheem in Naarden.

HvA Werk

Duurzaam Solatube

en toekomst

Van 20 tot en met 22 mei organiseert de HvA de
themaweek Werk & Toekomst. In Floor worden drie
dagen lang themabijeenkomsten georganiseerd. Op
dinsdagmiddag 20 mei is er vanaf 16.00 uur de Women
Inc. Talkshow over slim carrière maken. Die middag
gaat over keuzes, onderhandelen en loonverschillen
en is ook voor mannen interessant. Een dag later zijn er, eveneens vanaf
16.00 uur, verschillende workshops over onderhandelen. 22 mei is Entrepreneurship Day, een dag met een bedrijvenmarkt en twee workshoprondes over allerlei thema’s rond ondernemen. Meer info: bit.ly/1ilpxO5.

Studio HvA op het Kohnstammhof wordt sinds vorige
week verlicht met zonlicht. Dat gebeurt door middel
van vier solatubes, metalen pijpen die worden gebruikt
om zonlicht te brengen op locaties waar dat licht normaliter niet komt. De solatube, die naast een metalen
pijp bestaat uit een bolvormige lichtkoepel, vangt daglicht op en kan dit door middel van een reflecterende pijp zonder al te veel
verlies overbrengen naar de gewenste ruimte. Door de solatube kan het
groene dak op het Kohnstammhof gecombineerd worden met natuurlijke
verlichting van Studio HvA.

DMR Domeindebat

DMCI CMD

Op maandag 19 mei vindt het allereerste Domeindebat Maatschappij en Recht plaats. Van 17.00 tot 18.30
uur wordt in de foyer op de tweede verdieping van het
Muller-Lulofshuis gesproken over populisme, democratie en beroepspraktijk. Dit gebeurt naar aanleiding
van ‘uitspraken waarin bevolkingsgroepen in een
kwaad daglicht werden gesteld’. Domeinvoorzitter Jean Tillie leidt het debat, waarin studenten, docenten en lokale politici de degens kruisen. Dit
debat is vrij toegankelijk voor alle studenten en medewerkers van DMR.
Aanmelden kan door te mailen naar communicatieDMR@hva.nl.

Alle negen Nederlandse studies Communication &
Multimedia Design (CMD) zijn door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) erkend als ontwerpopleiding. Dat houdt in dat studenten en afgestudeerden van de studie CMD voortaan gebruik kunnen
maken van de diensten van die brancheorganisatie,
bijvoorbeeld bij het opzetten van een eigen bedrijf. Tot op heden waren
die privileges voorbehouden aan ontwerpopleidingen van kunstacademies
en van de drie Technische Universiteiten. CMD-opleidingsmanager Harry
Zengerink noemt het ‘een mijlpaal om trots op te zijn’.
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is ontwerpopleiding

prikbord UvA
Alumni Holland

Festival

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

FGw Boris

Noordenbos

Tijdens het Holland Festival worden van zondag 1 tot
en met zondag 29 juni in veel Amsterdamse theaters
en concertzalen theatervoorstellingen gegeven. Leden
van de Amsterdamse Universiteitsvereniging (AUV)
kunnen met korting naar The Kitchen van de Indiase
regisseur Roysten Abel. Hij gebruikt koken als metafoor voor het leven. Op het podium worden onder begeleiding van twaalf
trommelaars grote potten traditionele Indiase payasam bereid. Wanneer?
24 en 25 juni, Grote Zaal Stadsschouwburg. Korting: 5 euro. Info en aanmelden: alumni.uva.nl

De Keetje Hodshon Prijs 2014 is voor het wetenschapsgebied literatuurwetenschappen toegekend aan
slavist en literatuurwetenschapper Boris Noordenbos.
De Keetje Hodshon Prijs wordt jaarlijks uitgereikt
door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen (KHMW) als aanmoedigingsprijs voor
onderzoekers. De prijs is vernoemd naar mejuffrouw Cornelia Catharina
(Keetje) Hodshon, die in 1794 het gebouw van de KHMW in Haarlem liet
bouwen en tot 1829 de eerste bewoonster ervan was. Aan de prijs is een
geldbedrag verbonden van twaalfduizend euro.

AMC Alexander

FEB Lindau

Vlaar

De KNAW heeft de namen bekendgemaakt van vijf
jonge wetenschappers die dit jaar worden beloond met
de Heineken Young Scientists Award. Onder hen is
Alexander Vlaar (32), onderzoeker bij het AMC. Hij
krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar acute longschade als bijwerking van bloedtransfusies bij ic-patiënten.
De Heineken Young Scientists Awards zijn bedoeld om jong talent een
extra stimulans geven. De onderscheiding bestaat uit een kunstwerk van
Jeroen Henneman en een geldbedrag van tienduizend euro. Uitreiking: 2
oktober. Info: knaw.nl/heinekenprijzen

Drie jonge economen zullen deze zomer namens Nederland afreizen naar Duitsland voor de vijfde Lindau
Ontmoetingsdagen met winnaars van de Nobelprijs
voor de Economie. Er zijn vier Nederlandse wetenschappers geselecteerd, onder wie econoom en postdoc
Domenico Massaro. De Lindau Ontmoetingsdagen
hebben als doel het overdragen van kennis tussen generaties wetenschappers en het versterken van internationale netwerken. Afwisselend staan
de vakgebieden chemie, natuurkunde en geneeskunde/fysiologie centraal.
Elke vijf jaar is er een interdisciplinaire ronde.

FNWI BètaBreak

UvA Campagne

Op 21 mei staat in de BètaBreak de relatie tussen alfaen bètawetenschappen centraal. Aan de FNWI is de
gedachte dat alleen bètawetenschap echte wetenschap
is vermoedelijk wijdverspreid. Rens Bod is hoogleraar
aan de FNWI én aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Hij weerspreekt dit idee krachtig.
Volgens hem moeten de bèta- en alfawetenschappen – net als vroeger –
worden herenigd. Naast hem is ook Frank van Vree, historicus, filosoof,
en decaan FGw, deelnemer aan het debat. Tijd: 12.00-13.00 uur. Locatie:
centrale hal Science Park.

De komende vier weken trekt er een videotent langs
verschillende UvA-locaties met als doel het wij-gevoel
te boosten. De tent staat op de locaties PC Hoofthuis,
Atrium (BG-terrein), Science Park en op de Roeterseilandcampus. Wie een mening of opvatting heeft
over onderwijs, onderzoek of bestuur kan die in zestig
seconden – al dan niet anoniem – kwijt op een iPad die in de tent is
opgesteld. Gelijktijdig is er ook een door regisseur John Appel gemaakte
UvA-documentaire met interviews te zien en een postercampagne met
‘real UvA-people’. Zie uva.nl/weareu

FMG Faculteitshoogleraar

FdR Hong

Hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak krijgt
er een nieuwe titel bij: hij wordt per 1 september faculteitshoogleraar aan de FMG. Duyvendak gaat zich,
naast zijn eigen onderzoek, onder meer bezighouden
met de ontwikkeling van een discipline-overstijgend
onderzoeksprogramma gericht op ‘instituties en
emoties’. De benoeming wordt gevierd op maandag 26 mei tijdens een
feestelijke bijeenkomst. Decaan Edward de Haan zal de benoeming dan
toelichten en ook Duyvendak zal zijn plannen ontvouwen. Locatie: Bushuis. Tijdstip: 13.00 uur. Aanmelden via uva.nl/nieuws-agenda

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een nieuwe
uitwisselingspartner: City University of Hong Kong.
De decaan en vicedecaan van de faculteit brachten
afgelopen herfst een bezoek aan deze universiteit en
de uitwisseling is daarvan een uitvloeisel. Naar eigen
zeggen is de universiteit een echte internationale
universiteit, die de nadruk legt op diversiteit, intercultureel leren en een
internationale visie op onderwijs en onderzoek. Precies dus zoals de UvA
wil zijn. Meer info: cityu.edu.hk

Kong
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wasdom
Jammer
genoeg geen
diploma
Toine Donk
Leeftijd 32 (geboren op 21 oktober 1981)
Beroep Oprichter en redacteur van literair tijdschrift Das Magazin, presentator van de literaire
talkshow Literaturfest.
Studie Politicologie
Docent ‘Marcel Maussen, docent religie en democratie. Hij steekt veel tijd in de voorbereiding
van zijn lessen en in zijn studenten, maar geeft
je ook op je flikker als dat nodig is. Een bevlogen
docent, die het beste uit studenten wil halen.’
Locatie ‘De Oudemanhuispoort lijkt op hoe de
universiteit eruitziet in boeken en films. Het is het
meest de universiteit zoals de universiteit hoort
te zijn.’
Café ‘De naamloze bruine kroegen waar je
na college met wat vrienden belandt voor een
biertje.’
Afknapper ‘De Facultaire Studentenraad was
om te janken. Studenten komen er met hoge
idealen en zeer overtuigd van hun gelijk binnen
en botsen meteen met bestuurders die alleen
maar zoveel mogelijk mensen met een diploma
willen afleveren.’
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stage
Toine Donk, oprichter en redacteur van literair tijdschrift
Das Magazin, wist met al zijn interesses lang niet wat hij
wilde. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k ben vrij laat begonnen met studeren. Na mijn havo-eindexamen
heb ik eerst een tijd gereisd en
vervolgens drie jaar min of meer op
de bank gezeten. Ik deed wel dingen hoor; ik
zat in een bandje, werkte als gids bij de Beurs
van Berlage, ben met veel plezier anderhalf
jaar postbode geweest. Maar ondertussen had
ik geen idee wat ik met mijn leven wilde en
daar werd ik steeds lamlendiger van. Op mijn
tweeëntwintigste kwam het besef dat hoe ik
bezig was nergens toe zou leiden. Ik besloot te
gaan studeren en deed een toelatingstest voor
politicologie, waar ik gelukkig voor slaagde. Ik
was in die tijd erg politiek bewust en had grote
ideeën over hoe het met de wereld moest. Die
keuze voor politicologie is mijn redding geweest, ook al was de studie totaal niet wat ik er
van verwachtte. Hij heeft inhoudelijk namelijk
weinig met politiek te maken, maar veel meer
met de structuren en processen daarom heen.
Maar ik heb er iets geleerd wat ik later actief
ben gaan nastreven: jezelf in nieuwe situaties
plaatsen. Je kunt wel denken dat je weet hoe
je je leven moet leiden, maar dat blijkt, in
mijn geval althans, nooit te kloppen. Daarom
is mijn strategie nu om mezelf in nieuwe
situaties te plaatsen en te kijken hoe het bevalt.
Bovendien leerde ik tijdens mijn studie voor
het eerst mensen van buiten Amsterdam kennen en maakte ik een hoop nieuwe vrienden.
Dankzij de combinatie van leren wat politicologie echt is, je gaan interesseren voor dingen
die je misschien in eerste instantie niet interessant lijken en het opdoen van sociale contacten, heb ik mij enorm kunnen ontwikkelen.
Mijn studietijd is best wel raar verlopen: het

eerste jaar was ik een goede student en haalde ik alleen maar hoge cijfers. Het tweede
jaar ging ook nog wel redelijk, maar in het
derde jaar kwam de klad erin toen ik in de
Facultaire Studentenraad ging en hoofdredacteur werd van politicologenblad Synthese.
Als ik nu terugkijk, beschouw ik mezelf na
het tweede jaar ook niet meer als een echte
student. Natuurlijk, ik stond nog wel ingeschreven en volgde af en toe een vak, maar ik
was ook bezig met het verkennen van mijn
interesses buiten de universiteit. Die periode
is voor mij heel waardevol geweest en dat is
volgens mij ook waar studeren om zou moeten draaien: de kans en de tijd krijgen om te
ontdekken waar je talenten liggen en vooral
ook waar niet. Mijn interesse verschoof in
die jaren naar politieke campagnes en communicatie, waardoor ik het steeds minder
kon opbrengen om de voorgeschreven vakken bij politicologie te volgen. Uiteindelijk
besloot ik tegen het einde van mijn bachelor
om te stoppen met studeren en bij boekhandel Athenaeum te gaan werken als tijdschriftenverkoper. Dat bleek een goede beslissing,
want ik vond het te gek werk en het was het
begin van alles wat ik daarna ben gaan doen
met literatuur. Ik vind het alleen jammer dat
ik geen diploma heb gehaald, ook al had dat
totaal geen verschil gemaakt voor hoe mijn
leven er nu uitziet. Ik houd er gewoon van
om dingen af te ronden en terug te kunnen
kijken op een afgesloten periode.’ yyy
De allerlaatste aflevering van de literaire talkshow

naam Lars Bakker (21)
studie Maritiem officier
stage Maersk Ship Management
Verdiensten € 305,- per maand
sterren JJJJJ
‘Mijn stage op het containerschip Nedlloyd Barentsz is een duale stage. Dat houdt in dat ik zowel beneden in de machinekamer werk als boven
op de brug (nautisch). Onder het nautische werk
valt onder andere het schip varen samen met een
officier, veiligheidswerkzaamheden uitvoeren
en in de haven aan dek de lading controleren.
Voor het technische gedeelte voer ik onderhoud
of reparaties uit en controleer ik alle technische
systemen aan boord. Je moet je voorstellen dat
je aan boord eigenlijk leeft op een klein eilandje,
waarbij je zelf voor bijvoorbeeld water en elektriciteit moet zorgen. Als er wat kapotgaat bel je niet
een monteur op, maar moet je het samen met je
collega’s oplossen. Het is echt een 24-uurs-bedrijf,
waar je ook vaak buiten de ‘normale’ werkdag aan
het werk bent. Het leukste is dat je wat ziet van de
wereld: je komt in veel landen, op verschillende
continenten. Ook het samenwerken met collega’s
uit andere landen maakt het werk leuk, want je
leert zo een hele hoop andere culturen kennen.
Ik vind het een heel goede stage. Er hangt een
gezellige sfeer, er is goede begeleiding en ik heb
veel eigen verantwoordelijkheden. In totaal moet
ik driehonderd stagedagen doen, opgedeeld in
twee stages. Deze stage duurt in totaal 159 dagen.
Al die tijd zit ik op hetzelfde schip. Het moeilijke
daaraan is dat je voor lange tijd weg bent van
familie en vrienden. Gelukkig is er tegenwoordig
wel internet aan boord, wat het contact met hen
een stuk makkelijker maakt.’ yyy Mina Etemad

Literaturfest is op 23 mei in De Rode Hoed. Zie
literaturfest.nl voor meer informatie.
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Hoorcollege democratie en rechtvaardigheid door Annelien de Dijn en Vivienne
Matthies-Boon, donderdag 8 mei, 11.00 uur, Oudemanhuispoort. tekst en foto’s Sunny de Blok

binnenkomst docent 10.59 uur
Geblokte overhemden 8
laatkomers 0
lege stoelen 70%

D

e Dijn loopt naar het podium en zet
niet helemaal zonder fouten (lees:
verlichting volledig uit) de beamer
aan. In rap tempo herhaalt ze de laatste
vraag van het vorige college. Slechts één jongen durft
zijn hand op te steken en voorzichtig het antwoord te
geven. Hierna begint De Dijn aan haar casus: democratie, islam en de Arabische Lente. De Dijn begint
met een nieuwe vraag: Wat is de moslimwereld?
De moslimwereld bestaat uit zevenveertig landen,
waarvan meer dan 50 procent wordt beschouwd
als moslimpopulatie. Alle moslimlanden scoren
volgens onderzoek minder op democratie dan nietmoslimlanden. De Dijn vertelt over de democracy
gap, de kloof tussen de democratie van moslimlanden en niet-moslimlanden. Een van de oorzaken
zou een verschil in inkomen zijn. Na vele tabellen
van onderzoeken naar politiek en democratie in de
moslimwereld blijkt dat de bevolking in moslimlanden een zeer uitgesproken mening heeft. Met de
stelling dat religieus belangrijke personen invloed
moeten hebben in de politiek is ongeveer 50 procent
van de mannelijke bevolking in moslimlanden het
sterk eens en ongeveer 50 procent het sterk oneens.
Na een pauze van tien minuten introduceert De
Dijn Vivienne Matthies-Boon, specialist in internationale betrekkingen in het Midden-Oosten. In een
halfuur vertelt zij over de democratie in Egypte, de
Arabische Lente en de mythes die ons worden voorgehouden. Matthies-Boon geeft weer hoe corrupt
de politie en het leger kunnen zijn en wat de rol
van activisten is. Wanneer een filmpje te cru wordt
nodigt zij iedereen uit om het thuis af te kijken,
omdat het ‘te grafisch is voor deze gelegenheid’. Na
afloop was er slechts tijd voor twee of drie vragen.
Student: ‘Is dit tentamenstof?’ yyy
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Jennifer Muller (20)
Politicologie

‘Ik had eerlijk gezegd verwacht
dat de stof droger zou zijn dan
hij is. De Dijn doceert erg goed.
Ze spreekt over het algemeen
heel duidelijk, maar soms iets te
snel, waardoor het warrig wordt.
Ik vind het erg motiverend dat ze
amper wat op de powerpoint zet. Daardoor is het ’t echt
waard om naar de colleges te komen en alles snel mee
te schrijven.’

Hannah Boerstra (19)
Politicologie

‘Van dit vak heb ik er slechts drie
van de acht bijgewoond. Niet
omdat ik het vak niet interessant genoeg vind, maar omdat er
altijd wat tussenkomt en ik soms
wat te lui ben. De colleges die ik
heb gevolgd vind ik erg goed. De
Dijn vertelt erg duidelijk. Op de powerpoint staat amper
iets, dat is erg motiverend, maar tegelijkertijd ook demotiverend als je laptop kapot is. Misschien kan ze er in het
vervolg toch wat meer steekwoorden opzetten.’

Teun Dominicus (21)
Politicologie en geschiedenis

‘In het eerste gedeelte van het
college werden heersende ideeën
door De Dijn stukje bij beetje gefileerd. Het tweede gedeelte vond
ik het interessantst. Hier besprak
Matthies-Boon de mythes omtrent Egypte en besprak zij met
ons wat wel en niet klopt. Ik vind het erg interessant dat
zij onderzoek doet in Egypte en veel praat met mensen die
niet in dienst van de staat zijn. Ze vertelt je andere dingen
dan je normaal in de krant leest. Matthies-Boon zou dit
verhaal vaker moeten vertellen. Ga bijvoorbeeld in de
media eens tegen het heersende geluid in, niet alleen op
de universiteit.’
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cultureel studentencentrum

agenda 15 - 21 mei

CREA klassiek
muziek - gratis

do

15

Elke derde donderdag
van de maand kun je
in CREA genieten van
klassieke muziek. Kom
luisteren of geef je op
voor de volgende editie!
klassiek@crea.uva.nl

20:00

wetenschap

vr

congres - gratis

16

ASV Gay - Wetenschappelijk congres over
homoseksualiteit en
gender non-conformiteit
in de wetenschap.
Sprekers: Kai Jonas en
Hanneke Felten.

12:00

muur

do

theater - € 7 / € 10
STA! - De Joodse Tal
maakt een bomaanslag
mee. Hierna gooit zij bij
Gaza flessenpost in zee.
De Palestijnse Naim
vindt de fles en ze starten een mailwisseling.

zomercursussen

15
16
17

vr

za

20:00

Sch
je NU rijf
in!

5 zomerdagen lang
intensief bezig zijn met
theater, muziek, zang,
dans, audiovisueel, literatuur of beeldend. Met
workshops en uitstapjes!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

de lezer

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

pasCal WürFel (25), reliGieuze stuDies aan De uva
‘Toen ik een jaar geleden als internationale student in Amsterdam arriveerde, sprak ik
nauwelijks een woord Nederlands. Folia werd mijn wekelijkse portie huiswerk. In het begin
was het moeilijk, maar Folia is goed te lezen. Het bladritme is fijn; de afwisseling tussen lange
en korte artikelen werkt goed. Ik vind het belangrijk om te weten wat er in
de stad gebeurt en daar draagt Folia goed aan bij. Het blad is kritisch en
belicht lastige onderwerpen van alle kanten, zoals toen er sprake was van
een fusie tussen de VU en de UvA. In dit nummer vond ik het interview
met Vincent de Haan erg leuk om te lezen. Maar ik bleef toen ik het uit had
wel onverzadigd achter, omdat Vincent nog steeds niet weet wat hij na zijn
vele studies wil gaan doen! De reportage van de studenten die samen met
senioren leuke dingen ondernemen, las ik met genoegen. Het is een
lang verhaal, maar dat heb je niet door omdat het erg levendig is
geschreven. ‘Overigens’ sla ik soms over, omdat het thema mij dan
niet interesseert. En vaak is het geschreven in moeilijkere taal. Ik
snap trouwens niet zo goed waarom de cover dit keer zo geel was;
volgens mij heeft Folia dat soort aandachttrekkerij helemaal niet
nodig. Vorige week ben ik voor het eerst naar het radioprogramma Folia maakt kennis geweest, met Linda Duits in de uitzending.
Onwijs interessante vrouw, maar het was lastig om alles goed te volgen
omdat de presentatoren zo snel praatten.’ yyy Bien Borren

deining
‘Regelmatig kijken mensen me vreemd aan: wat
moet je daar nou mee?’ Evolutiebioloog peter
roessinGh vertelt dat zijn fundamentele
onderzoek naar motten steeds lastiger te verkopen is, in de Volkskrant.
‘Ik ben niet iemand die zich voortdurend zorgen
maakt over de bescherming van zijn persoonlijke
levenssfeer. Ik let wel op, maar ik heb de muren
van mijn huis niet met aluminiumfolie behangen.’
Advocaat Christiaan alberDinGK
thijm over zijn zaak tegen de staat met betrekking tot privacy, in Vrij Nederland.
‘Er zit maar één gruwelijk plotpunt in het
dagboek en dat is dat het stopt.’ Schrijfster
jessiCa DurlaCher over het toneelstuk
ANNE over Anne Frank dat ze samen met Leon
de Winter schreef, in de Volkskrant.

‘Bij de Persgroep heb ik zo’n veertig gesprekken
gehad, twee jaar lang heb ik meer met die mensen
gepraat dan met mijn eigen ouders.’ Blendleoprichter alexanDer KlöppinG over
de ideeën die hij bedenkt en waar anderen in
moeten gaan geloven, in Vrij Nederland.
‘Ik was niet bekend met het fenomeen pelgrimage,
en toen deze rituelen zich voor mijn neus afspeelden, ervoer ik, in variatie op Johan Huizinga, een
etnologische sensatie: ik vond het spannend en
bevreemdend.’ Hoogleraar Europese etnologie
peter jan marGry over het bedevaartsritueel dat hij ooit aanschouwde in het Franse
Rocamadour, in de Nwsbrf van de FGw.
Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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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!
Project 1012; goed of juist slecht voor: de Wallen, de Amsterdammers, de prostituees,
en het toerisme in de stad? We discussiëren erover met Els Iping (voormalig
stadsdeelvoorzitter Amsterdam Centrum), Heleen Driessen (vertrouwenspersoon
prostituees Amsterdam) en Laurens Buijs (docent politicologie aan de UvA). Praat
mee tijdens de opname op vrijdag 16 mei tussen 12.00 en 13.00 uur in de OBA
op de Oosterdokskade. Of luister op dinsdag 20 mei tussen 18.00 en 19.00 uur naar
Amsterdam Leeft!.
106.8 fm - kabel 103.3 - www.amsterdamfm.nl
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