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ADVERTENTIE

MEEDENKEN MET DE HVA?
MELD JE AAN VOOR HET STUDENTENPANEL!
WAAROM?

WAT LEVERT HET JOU OP?

We willen graag meer inzicht in de behoeften van onze
studenten. En jij kan ons dat het beste vertellen: wat waardeer
je, wat kan beter, waar heb je behoefte aan. Als lid van het
studentenpanel help je de HvA met het verbeteren van de
informatievoorziening, studiefaciliteiten en dienstverlening.

– Elke keer als je deelneemt aan een onderzoek ontvang
je spaarpunten (hoe groter de tijdsbesteding, hoe hoger
het aantal punten).
– Deze spaarpunten kun je inruilen voor een tegoedbon
van bol.com.

HOE WERKT HET?

GOED OM TE WETEN

– Je neemt een aantal keer per jaar deel aan enquêtes en/of
bijeenkomsten. Hoe vaak bepaal je zelf.
– We houden je op de hoogte van resultaten en
vervolgstappen.
– Op hvastudentenpanel.nl worden alle uitkomsten
gepubliceerd.

Deelname aan onderzoeken gebeurt altijd anoniem.
Jouw naam en e-mailadres worden nooit
doorgegeven aan anderen.

MELD JE AAN
EN DOE MEE!
Op hvastudentenpanel.nl/inschrijven

CREATING TOMORROW
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ACTUEEL

Floor is 5

Floor, het debat- en activiteitencentrum van de HvA, bestaat vijf
jaar. We kijken terug én vooruit met
programmamanager Eva Biesiot.
Wat haar betreft kunnen er nog veel
meer studenten naar de evenementen
komen. ‘De HvA draait niet alleen
om boeken en colleges.’

ACTUEEL

18

Nobel
schimmenspel
Binnenkort worden de winnaars van
de Nobelprijzen bekendgemaakt.
Dat is het slotstuk van ruim tien
maanden overleg achter de schermen.
Nergens staat dat je de beste wetenschapper moet zijn in je vakgebied
om te kunnen winnen. Hoe maak je
dan kans op de Nobelprijs?
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Reflexoverheid
De overheid is de afgelopen decennia veranderd in een dystopische organisatie, waar
nauwelijks nog plaats is voor visie of weldoordacht beleid. UvA-bestuurskundige
Imrat Verhoeven werkte mee aan een boek over deze ‘reflexoverheid’. Volgens hem
kunnen ambtenaren redding brengen.
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Redactioneel
Fietsfout
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

T

IJskoud de scherpste
Blijven proberen, dag en nacht werken en een beetje
gelukkig toeval: doorbraken in de wetenschap komen
niet zomaar, weet ook UvA-natuurkundige Erik van
Heumen. In San Diego hielp hij mee om een soort
supermicroscoop onder zeer koude omstandigheden te
laten werken. Het kan een grote stap zijn op weg naar
veel duurzamere elektronica.

En verder…
6-11 De Entree
8-9 Prikbord Uva en HvA
10-11 Bugra, Navraag, Linda Duits
16 Opinie – Jongensdingen, meisjesdingen
27 Column – Thomas van Aalten
35 Wat doe je nu?
36 Kamervragen
42 Stage
43 Column – Hadjar Benmiloud
44 Bij de les
45 Hora Est, promoties
46 Op de tong
47 Keys to the City
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oegegeven: ik zat fout.
Hoe langer ik erover nadenk, hoe erger het wordt.
Dat zit zo.
De redactie van Folia zit in een gebouw op de
Roeterseilandcampus met een kleine fietsenstalling op de
binnenplaats. Om het pand ook voor rolstoelgebruikers
toegankelijk te maken, leiden enkele betegelde hellingen
naar de hoofdingang en – nu komt het – onlangs ben ik in
m’n haast fietsend naar binnen gereden.
Fietsend dus. Zonder af te stappen.
Los van het feit dat het een koddig gezicht is (man fietst
pand binnen) had ik beter moeten weten. Ergens in de
bosjes of om de hoek stond namelijk de Omgevingsmanager
Amstelcampus en Roeterseilandcampus.
Los van de vraag hoe dat op een visitekaartje past: dan ben
je dus flink de Sjaak. ‘Grove overtreding’, ‘goede voorbeeld’,
‘opvoeden’, ‘fietscoaches’, ‘aanwijzingen negeren’; haar aan mij
gerichte mail loog er niet om, en begrijpelijkerwijs had ze van
schrik een paar woorden – ABSOLUUT – met hoofletters getypt.
Nogmaals: ze had gelijk, zeker als je er iets langer
bij stilstaat. Want hoewel deze gemeenschap van
hogeschool en universiteit floreert door bijvoorbeeld een
prachtig debatcentrum (pagina 12), hoog aangeschreven
natuurkundigen (pagina 18) en baanbrekend onderzoek met
ijskoude supermicroscopen (pagina 38), gans dit radarwerk
valt stil als iedereen er maar op los fietst en parkeert.
Echt: op de campussen is dagelijks een team medewerkers
in de weer om die massa fietsen en scooters zonder
ongelukken in goede banen te leiden en om duizenden
tweewielers een plekje te geven. Elke vrije vierkante meter
ruimte wordt creatief gebruikt om nieuwe fietsflats van twee
etages te kunnen neerzetten.
Binnenkort is de academische cirkel rond, als ook het
onderwijs en de maatschappij hiervan gaan profiteren. Op
dit moment doen namelijk vijf groepen derdejaars HvAstudenten onderzoek naar gedragsverandering van fietsers
op onder meer het Roeterseiland en de gemeente is nu al
benieuwd naar hun interactieve oplossingen.
Hopelijk heeft mijn doldwaze fietsactie het onderzoek
niet onherstelbaar vervuild. Belangrijker nog: hopelijk heb ik
niemand beledigd. Op Folia.nl staat een video onder de titel
‘Dit zijn de fietscoaches van Roeterseiland’.
Kijk en begrijp wat ik bedoel. ↙
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers
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UvA-wetenschappers ontvingen deze week een
Nias-fellowship. Daarmee worden zij een jaar lang vrijgesteld van onderwijs- en bestuurstaken om zich volledig
te richten op hun onderzoek. De vijf gaan onder meer
pornografie, de productie van waarde in de deeleconomie
en het welzijn van ouderen met autisme onderzoeken.

In estafette rond
het Science Park

H

1.000

leugenaars werden door UvApsycholoog Bruno Verschuere
ondervraagd over hun lieggedrag.
Deze week ontving Verschuere de
IgNobelprijs voor de psychologie
‘for asking a thousand liars how
often they lie, and for deciding
whether to believe those answers’.

ardlopers kunnen zich nog tot 6 oktober aanmelden
voor de Science Park Run, de jaarlijkse estafettehardloopwedstrijd op en rond de bètacampus. Op zaterdag 8
oktober is het zover: dan krijgen de natuurwetenschappers, ICT’ers en biologen van het Science Park bezoek van
fanatiekelingen in shorts en neonkleurige sportschoenen.
De hardlopers strijden in groepjes van maximaal vier
deelnemers om de winst; iedere deelnemer geeft na een
rondje van vijf kilometer het stokje door.
‘Dat het een estafette is, maakt de Science Park Run zo
leuk,’ zegt Tom Kleist, wedstrijdcommissaris van de Amsterdamse Studenten Atletiek Vereniging Aquila, die de wedstrijd organiseert. ‘Het is samen strijden, samen winnen.’
Iedereen die houdt van hardlopen – en/of van het Science Park – mag meedoen. Deelname kost 20 euro per team.
Bij de zesde editie vorig jaar deden er zo’n dertig teams
mee aan de run. ‘Er zijn altijd wat fanatieke groepjes met
goed getrainde lopers,’ zegt Kleist. Maar ook de mooiweerhardloper is welkom. ‘Een estafette kan juist een leuke
vorm zijn voor een eerste hardloopwedstrijd. Je teamgenoten kunnen dan een eventuele slechte tijd compenseren.’
Bèta’s die denken er voordeel bij te hebben dat ze de
sluiproutes kennen, moet Kleist overigens teleurstellen:
‘De route staat duidelijk aangegeven en is voor iedereen
hetzelfde. Bovendien is alleen de start op het Science
Park. De rest van de route ligt grotendeels daarbuiten.’ ↙

euro maximaal per
maand kunnen verhuurders extra vragen voor kleine zelfstandige woningen. De Asva studentenunie en haar
Utrechtse tegenhanger Vidius maken
zich zorgen over een wetswijziging die dit
mogelijk maakt. De studentenbonden vrezen
voor een slechtere doorstroming op de huizenmarkt.

tekst Steffi Weber

tekst Henk Strikkers
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HvA-onderzoeken zijn genomineerd voor de Raakaward voor het beste hbo-onderzoek. Het gaat om de
onderzoeken ‘Beter opsporen met het lab op zak’ en ‘De
klimaatbestendige stad’. Beide maken kans op de hoofdprijs van 10.000 euro.
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De Week

Superdiversiteit
H

erinnert u zich nog wat er op
vrijdag 24 juni gebeurde? Nee?
Het zij u vergeven. Een van de
belangrijkste voortvloeisels van de
langstdurende Maagdenhuisbezetting werd destijds gepresenteerd: het
rapport van de commissie Financiën
& Huisvesting.
Volgens de bezetters van achtereenvolgens het Bungehuis en het
Maagdenhuis was het vastgoedbeleid van de universiteit prutswerk en
was dat een van de belangrijkste dingen die moesten worden gewijzigd.
Er werd een commissie vol financiële
experts samengesteld die maandenlang aan een vuistdik rapport
werkte. Het had een steen in de vijver
moeten worden, maar het werd een
stofvanger in bureaulades. Sinds de
presentatie is er niets meer over het
rapport vernomen.
Diversiteit was tijdens de bezettingen maar een neventhemaatje,
maar inmiddels lijkt de revolutie
te zijn gekaapt door de commissie
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Diversiteit en vooral door haar vele
haters. Een commissielid hoeft haar
mond maar open te trekken en
het welbekende mantra ‘aftreden,
aftreden, aftreden’ klinkt weer als
vanouds. Het enige verschil is dat
het nu van de andere kant komt.
Ook deze week was het bij de laatste
feedbackbijeenkomsten weer prijs.
‘Door quota is mijn diploma straks
niets meer waard,’ dacht Yernaz
Ramautarsing die bang was een
‘quotumstudent’ te worden.
En alsof er nog niet genoeg
aandacht was voor de diversiteitsdiscussie aan de UvA deed nu ook
de boze buitenwereld een duit in het
zakje. Zo vond een groep Groninger
verenigingsleden het nodig om een
amateuristische almanak met vrouwelijk schoon voorzien van telefoonnummers en waardering van seksuele
prestaties te maken en online te
plempen, om nog maar eens aan te
tonen hoe er naar vrouwen wordt
gekeken in de universitaire echelons.

Ook het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) zette nog
eens druk op de ketel door bekend te
maken dat de UvA en de HvA voor de
zoveelste keer de slechtste beoordeling krijgen van gehandicapte
studenten. Met name de voorlichting
en de ontvangst op de eerste dagen
van de studie moeten het ontgelden.
En zo glippen de oorspronkelijke
doelstellingen als zand door de
vingers van de Maagdenhuisbezetters. De commissie die bezig is met
het nieuwe organisatiemodel van de
UvA, de mensen die de toekomst van
de universiteit en de universiteit van
de toekomst bepalen, is al volledig
vergeten. Iedereen kijkt inmiddels
reikhalzend uit naar het rapport
van de commissie Diversiteit, om er
dan vooral heel boos op te kunnen
worden. De sfeer van de bezetting is
helemaal terug. ↙

tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Prikbord UvA
UB Kwakzalverij

College van Bestuur Vertrek

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft haar verzameling oude
kwakzalverbrochures overgedragen aan de Bijzondere Collecties
(BC). Ter gelegenheid daarvan is
van Cees Renckens het boekje Er
bestaat niets beters verschenen,
van een inleiding voorzien door
conservator Paul Dijstelberge. Het is een alleszins lezenswaardig en grappig boekje over vermeende middeltjes
tegen griep, kanker of liefdesverdriet en opmerkelijke medische therapieën uit vroeger eeuwen. Te koop: boekhandel
BC. Prijs: 5 euro, eerstejaars gratis op vertoon van collegekaart.

Na meer dan vijftig jaar vertrekt
het College van Bestuur eind
november uit het Maagdenhuis om zijn intrek te nemen
in het Wibauthuis (HvA) en de
Roeterseilandcampus (UvA).
Op de Roeterseilandcampus
zal het CvB zijn intrek nemen
op de zesde verdieping, bouwdeel D6, waar nu nog de
afdeling pedagogiek, onderwijskunde en de lerarenopleiding (POWL) zijn gevestigd. Die gaan naar gebouw E,
verdieping 9, waar nu de afdeling Studenten Services zit.
Op iets langere termijn zal ook de bestuursstaf uit het
Maagdenhuis vertrekken.

FMG Nobelprijs

Valorisatie Innovatielabs

Bruno Verschuere, hoofddocent
Forensische Psychologie, heeft
de Ig Nobelprijs gewonnen. De
prijs gaat jaarlijks naar onderzoek waar je in eerste instantie
om moet lachen, maar dat in
tweede instantie tot nadenken
aanzet. Verschuere won omdat
hij in zijn onderzoek met collega’s uit België en de VS
meer dan duizend mensen vroeg eerlijk te zijn over hun
lieggedrag. Ze kregen de prijs in de categorie psychologie. Met een acceptance speech nam Verschuere op 22
september de prijs in ontvangst op Harvard.

Valorisatiecentrum IXA, een samenwerking van UvA, AMC, VU,
VUmc en HvA, en onderzoeksinstituten Amolf en Nikhef, gaan
met steun van de gemeente
samenwerken in het programma
‘IXAnext, Talent voor Innovatie’,
met als doel de kennis van de
instellingen beter toegankelijk te maken voor de samenleving. De gemeente subsidieert het initiatief met 7,2
miljoen euro. In totaal gaat het om een investering van 38
miljoen. Er komen onder meer innovatielabs op Science
Park en de VU-campus. Een eerste innovatielab zal zich
richten op de fysica. Check: www.ixa.nl.

UvA-HvA Splitsing

Vluchtelingen Kledingactie

Volgende week vinden er bijeenkomsten plaats over de bestuurlijke splitsing van de UvA en de
HvA. Er is gelegenheid vragen te
stellen aan het CvB en dienstdirecteuren, aandachtspunten
naar voren te brengen en suggesties te doen. Namens het CvB
zijn Geert ten Dam en Huib de Jong aanwezig. Er zal veel
aandacht zijn voor de plannen met de ondersteunende
diensten. Bijeenkomst HvA: 3 oktober, 9.00 uur - 11.00
uur, restaurant van de Leeuwenburg. Bijeenkomst UvA: 4
oktober, 11.00 – 13.00 uur, Roeterseilandcampus, gebouw
E (begane grond).

Student sociale wetenschappen
Floor Nanninga en medewerker
Facility Service Rian Verpalen
ontmoetten elkaar deze zomer
als vrijwilliger in een vluchtelingenkamp op Samos. Ze constateerden tekorten aan kleding
voor de komende winter en
zijn daarom een actie gestart onder het motto ‘Samos
winterproof’. De actie vindt plaats van 12 tot 14 oktober.
Op verschillende UvA-locaties en mogelijk ook op de HvA
staan dan kledingafgiftepunten. Er is vooral een gebrek
aan herenkleding in de maten small en medium. Meer
info: facebook.com/samoswinterproof.
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Prikbord HvA
Academie Leren professionaliseren

NSE Slechte scores

Dit studiejaar is het professionaliseringsaanbod voor docenten,
onderzoekers en promovendi
vernieuwd en uitgebreid. Zo is
er voor docententeams ondersteuning op maat, zijn er diverse
trainingen om de onderzoeksvaardigheden te vergroten en de
verbinding tussen onderzoek en onderwijs te vergroten en
kunnen promovendi en onderzoekers individuele (loopbaan)coaching, sollicitatiecoaching en gespecialiseerde
trainingen krijgen. Tot slot vinden er regelmatig netwerkbijeenkomsten plaats. Meer weten? Academie@hva.nl
o.v.v. Onderzoek in Onderwijs.

Uit de Nationale Studentenenquête (NSE) blijkt dat de HvA
en de UvA wederom het slechts
scoren op de begeleiding van
studenten met een beperking
en de voorzieningen voor deze
studenten. Uit de rapportage van het Centrum Hoger
Onderwijs Informatie komt naar voren dat de UvA als
enige universiteit een onvoldoende scoort en de HvA als
enige hogeschool. De twee instellingen bungelen al jaren
onderaan als het gaat om het oordeel van studenten met
een beperking.

FBE Deeltijdsymposium

Catering Winnaar

Op vrijdag 30 september vindt
er een feestelijk en leerzaam
symposium plaats: ‘Deeltijd,
maakt er werk van!’ Het
symposium gaat over cocreatie
van onderwijs en werkveld,
toekomstgericht leren en het
benutten van kennis en talent.
Benieuwd naar de lezingen en gastsprekers? Bekijk het
volledige programma en meld je aan via www.hva.nl.

Compass-dochter Eurest verzorgde de afgelopen vijf jaar
de catering aan de UvA en de
HvA en was opnieuw kandidaat
tijdens de aanbestedingsprocedure, ditmaal onder de naam
Journey of Food. De organisatie
kwam tot de laatste ronde, maar
die werd gewonnen door concurrent Cormet. Journey of
Food ging niet in beroep. De vlag kan dus uit bij Cormet,
dat zegt zijn voedings- en drankaanbod goed te kunnen
afstemmen op een jong, divers publiek.

HvA Lectorale Rede

Beacons Blindengeleide-app

Op dinsdag 4 oktober 2016
om 15.30 uur zal dr. Stan
Majoor, Lector Coördinatie
Grootstedelijke Vraagstukken
aan de Hogeschool van
Amsterdam, zijn lectorale rede
uitspreken in de Kohnstammzaal
van het Kohnstammhuis. ‘We
plaatsen het denken over de stad als laboratorium in een
historische context en schetsen hoe deze plekken zich
verder inhoudelijk en methodologisch moeten ontwikkelen
om een meer inclusieve agenda van stedelijke innovatie
vorm te geven.’

Drie studenten van de
Hogeschool van Amsterdam
werken in samenwerking met
Koninklijke Visio aan de app
EyeBeacon, die blinden en
slechtzienden veiliger door de
stad moet begeleiden met
behulp van beacons. Deze
zendertjes, die bijvoorbeeld in lantaarnpalen hangen,
versturen omgevingsinformatie naar mobiele telefoons.
De app voor blinden en slechtzienden zet dit onder
andere om in audioberichten, zoals informatie over een
druk kruispunt of station.
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Bugra Instructie
ziek wakker geworde
at van vieze borde
politieke humor
de gevestigde orde
bestaat niet
alleen de gevolgen
ik zit niet
in de gouden horde
ben geen Mongool
de achillespees van taal
Ik ben bedrogen door een groep hyena’s of
wolven met maar één geloof. Maar ik kan het
niet geloven. Neen, er is geen wenden aan.
(Dat steel ik even.) Instructie: breek onmiddellijk je nek en het laatste wat je ooit ziet
is een van de zoveel waarheden. Je zult het
prachtig vinden. Vandaag jij.
Ik gister.

Navraag
Ahmet Polat
Voormalig Fotograaf des Vaderlands Ahmet
Polat, half Turks, half Brabants, wil een ander
beeld tonen van vluchtelingen. Zijn tentoonstelling Weer toekomst is tot 4 september te
bezichtigen in het Kohnstammhuis, de eerste
locatie van een tour langs onderwijsinstellingen. De foto’s laten de integratie van vluchtelingen door studie en werk zien.
Hoe kwam je op het idee voor de tentoonstelling?
‘Het idee ontstond, denk ik, zo’n anderhalf jaar geleden,
toen ik nog in Istanbul woonde. Ik kwam daar veel in aanraking met Syrische vluchtelingen die door of naar Turkije
reisden. Al snel zag ik de discussies in Europa oplaaien, die
een polariserende kant op gingen. Vooral de beeldvorming
in de media en op social media draagt daaraan bij. Er wordt
maar één kant van het vluchtelingenverhaal afgebeeld. De
vaak heftige beeldtaal, zoals vluchtelingen achter hekken,
creëert een afstand. Ik vind die eenzijdige berichtgeving
dehumaniserend en mis de gelijkwaardigheid. Vluchtelingen zijn ook mensen met een gezin en toekomstplannen.
Met mijn foto’s in deze tentoonstelling wil ik het dagelijks
leven van vluchtelingen laten zien.’

Wat kunnen we er zien?
‘De tentoonstelling is opgezet in samenwerking met het UAF,
een stichting voor studerende vluchtelingen, en laat zien hoe
vluchtelingen in Nederland participeren. Ik fotografeerde
bijvoorbeeld Siham. Zij is een Syrische vluchteling die als uitwisselingsstudent naar Nederland kwam en besloot niet meer
terug te gaan naar de heftige situatie in haar eigen land. Op
de foto wordt ze omhelsd door de moeder uit haar gastgezin.
De moederlijkheid straalt ervan af. Het is een goed voorbeeld
van hoe Nederland met nieuwkomers zou kunnen omgaan.’

Wat wil je ermee bereiken?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Dat mensen zich kunnen inleven in vluchtelingen en dat
de vluchtelingenproblematiek in een breder perspectief
wordt geplaatst. De foto’s en de begeleidende teksten vertellen samen een verhaal dat hopelijk leidt tot meer begrip.
En ik hoop dat mensen door de tentoonstelling de rijkdom
gaan inzien van het ontmoeten van andere culturen.’ ↙
tekst Carlijn Schepers
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OP Z’N DUITS

Wijs door
anderen
‘M

aar twee keer afwezig
mogen zijn is te weinig.
Het is dan onmogelijk om op
vakantie te gaan.’ Deze terugkoppeling van een student
is me het meest bijgebleven
uit mijn laatste evaluatie. Die
komt tegenwoordig als lijvige
pdf van elf pagina’s. Ik blader
altijd snel door de gemiddelden
om daarna uitgebreid de haastig
gekrabbelde open
antwoorden te
lezen. De lof zie ik
bijna niet, de negatieve opmerkingen
des te meer.
Ik ga niks doen
met de kritiek dat
midden in het semester niet op vakantie kunnen
stom is. Uiteraard. Ik probeer goed te kijken naar
de feedback van anderen (‘een regel voor maximaal aantal woorden is raar’) en weeg hoe zinnig
ik die vind. Het vak dat ik aan de UvA geef wordt
altijd uitstekend geëvalueerd, maar zoals alle
academici vind ik het moeilijk dat aan mezelf toe
te schrijven. We zijn nou eenmaal kritisch.
In het middelbaar onderwijs worden leerlingevaluaties belangrijker, las ik in de Volkskrant. Ze
dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. De
journalist geloofde het niet. Ik ook niet. Leerlingen zijn net als studenten slecht in beoordelen
wat goed onderwijs is. Dat is geen mening,
maar het resultaat van diverse onderzoeken. Er
is geen verband tussen iets geleerd hebben en
de evaluaties. En als er één criterium is voor een
bekwame docent, dan is het dat hij zijn pupillen
iets leert.
Dit weekend las ik ook een stuk op De Correspondent over ‘solistische onderwijscultuur’. Dat
is de Corrie-taal om aan te duiden dat docenten
lesgeven zonder raadpleging van collega’s. Ze

staan in hun eentje voor de klas.
Er komt zelden iemand kijken en
er is weinig overleg over de inhoud
van lessen. Bovendien is er geen
lat, geen eenduidige standaard
waaraan een docent moet voldoen.
De oplossing is evident: laat
docenten elkaar beoordelen. Tijdens
mijn BKO (de cursus didactiek die
sinds 2008 min of meer verplicht is aan
Nederlandse universiteiten) vond ik het
overleg met mijn peers
het enige wezenlijke
onderdeel. Zij kwamen
naar mijn colleges
en ik ging bij hen op
bezoek. We hielden
intervisiegesprekken
waar we van elkaar
leerden beter met studenten om te gaan. Samen
lesgeven vind ik het fijnst. Je wordt er scherper
van en je hebt een second opinion bij lastige
gevallen. Samen bedenk je betere onderwijsvormen, samen evalueer je effectiever.
Natuurlijk zijn er leerlingen en studenten die
wél snappen wat goed doceren is. Het is zeker
slim om hen te betrekken bij sollicitatieprocedures – waar aan de universiteit nog steeds te
weinig aandacht is voor didactische vaardigheden en te veel voor publicatiekunsten. Maar
voor de alledaagse beoordeling is het wijs om
het voor onderzoek beproefde instrument van
de peer-review in te zetten. Dat geeft niet alleen
een beter inzicht in de werkelijke competenties
van docenten, maar zorgt er ook voor dat je
inbreng krijgt waar je als docent daadwerkelijk
wat mee kunt. ↙

Laat docenten elkaar
beoordelen
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Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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De kers op de
taart van het
HvA-onderwijs
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Floor, het debat- en activiteitencentrum van de HvA, bestaat vijf jaar. Tijd om terug,
maar vooral ook vooruit te kijken. Want volgens programmamanager Eva Biesiot
kunnen er nog veel meer studenten naar de evenementen komen. ‘We willen de
betrokkenheid laten groeien.’

tekst Carlijn Schepers
foto's Monique Kooijmans en Bob Bronshoff

D

e voorbereidingen voor het jubileumprogramma op
28 september zijn al in volle gang. Zoals de meeste
programma’s van Floor wordt het een mix van nuttig en leuk, vertelt programmamanager Eva Biesiot. Er is
een gesprek met minister Jet Bussemaker en rector Huib
de Jong over de toegankelijkheid van het onderwijs. Comedytrain komt de studenten aan het lachen maken. Er is
een modeshow van het Amfi. En ‘HvA-helden’, studenten
en medewerkers die zich voor iets belangrijks inzetten,
geven pitches. ‘En natuurlijk gaan we borrelen, want het
vijfjarige bestaan van Floor is reden voor een feestje.’
Biesiot is op dit moment bezig een ansichtkaart te
ontwerpen met tien feiten over Floor. ‘Het lijkt gek dat we
dat na vijf jaar nog moeten doen, maar we merken dat
nog niet iedereen weet wat Floor is en waarvoor je bij ons
terechtkunt. Bovendien komen er elk jaar nieuwe studenten en docenten bij.’ Vandaar
de kaart, waar bijvoorbeeld
op staat dat Floor collegecafés, debatten, films, tentoonstellingen, lezingen en voorstellingen organiseert, dat de
programma’s vaak plaatsvinden op de begane grond van
het Kohnstammhuis of in een
zaal in het Wibauthuis en dat
Floor onderwijs en onderzoek
van alle HvA-faculteiten samenbrengt en de hogeschool
met de stad verbindt.
Biesiot: ‘Floor is vijf jaar geleden ontstaan toen Jet
Bussemaker hier nog rector was. Zij was voorstander van
“Bildung, Binding en Betrokkenheid”. De HvA is zo groot,
er gebeuren zo veel dingen, alleen weten mensen dat
niet van elkaar,’ zegt Biesiot. Zo werd het idee voor Floor
geboren. Het moest een plek worden met HvA-brede
discussies en programma’s die aansluiten op de actuali-

teit. Vorig jaar organiseerde Floor ruim vijftig evenementen met bijna 5.400 bezoekers. ‘Het draait allemaal om
kennis delen en elkaar ontmoeten.’

Terugblik
Een vijfjarig bestaan vraagt natuurlijk om een terugblik.
‘Er zijn bijna te veel hoogtepunten om op te noemen,’
zegt Biesiot. De programma’s van Floor vallen binnen drie
pijlers: Meet&Share, Debat en Cultuur. ‘Bij Meet&Share vind ik de samenwerking met UAF, de stichting voor
vluchtelingstudenten, heel bijzonder. Met hen organiseren
we twee keer per jaar onder meer een filmvertoning met
een nagesprek waarin we mensenrechten en de vluchtelingenproblematiek aankaarten.’
Ook organiseert Floor vaak debatten, waarbij Biesiot
vooral met een goed gevoel terugkijkt op het grote debat
tijdens de verkiezingen voor
de Provinciale Staten. ‘Televisiepresentator Joost Karhof
leidde het debat. Er was veel
publiek, de onderwerpen waren relevant en er kwam een
goede discussie op gang.’ Op
het gebied van cultuur kijkt
Biesiot elk jaar weer uit naar
het optreden van de Comedytrain en de Amfi-modeshows,
waarmee de tweedejaars studenten voor het eerst een
grote show organiseren.
Ook het Carrière-event van afgelopen maart voldeed
volgens Biesiot aan de behoefte van de studenten. ‘Heel
concreet: een middag over het vinden van een baan, jezelf
presenteren, hoe je een cv en een sollicitatiebrief moet schrijven, speeddates met werkgevers en kledingconsultants.’
Vooral de aanwezigheid van presentator Humberto
Tan hielp daarbij. Hij werd op verzoek van studenten uit-

‘Wil je een keer die grote
professor uit Amerika naar
Nederland halen,
dan kan dat’
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genodigd. ‘Daar willen we meer naartoe: werken vanuit
de vraag van een student of medewerker, gekoppeld aan
een inspirerende figuur. We krijgen liever verzoeken dan
dat we zelf iets bedenken. Zo kunnen we ons programma
beter aansluiten op de bestaande behoeftes. Wil je dus
een keer die grote professor uit Amerika naar Nederland
halen of een discussie in de klas voortzetten in een programma bij ons, dan kan dat.’

Poëziefestival
De afgelopen jaren kende Floor veel hoogtepunten, maar
dieptepunten waren er ook. Vooral het aantrekken van voldoende studenten blijkt een terugkomend probleem. ‘Het is
al te vaak voorgekomen dat we iets moois hebben georganiseerd en er te weinig mensen op afkwamen. Om een of
andere reden vindt zo’n evenement dan geen aansluiting,
willen studenten er niet hun tijd aan besteden. Zoals het
poëziefestival voor de zomer. We hadden leuke gasten, zoals Ingmar Heytze en Ted van Lieshout. Dan is het zonde als
er in de Kohnstammzaal met een capaciteit van tweehonderd mensen maar een stuk of
veertig man zitten.’
Ook Luuk Heezen, die
vaak programma’s van Floor
presenteert, merkt op dat er
‘helaas niet altijd honderden
studenten zijn’. ‘Ik denk dat
er een cultuuromslag moet
komen aan de HvA. Misschien moeten de eerstejaars
een speech krijgen. Dat ze hier voor zichzelf zitten, niet
omdat het moet. De studenten moeten niet praten over
“school”, maar over “studie”. En studeren doe je om je te
ontwikkelen. Dat begint met een actieve houding.’

de ook wel gebruiken. Het grootste deel van de zaal
was gevuld met studenten van de docentenopleiding
maatschappijleer. Niet vrijwillig, er ging een aanwezigheidslijst rond. Een deel van
de studenten bleek moeilijk
te enthousiasmeren. Docent
Berend-Jan Mulder opende
de middag nog hoopvol:
‘Zeker voor studenten maatschappijleer moet deze dag
het hoogtepunt van het jaar
zijn. Het zweet moet op jullie bovenlip staan, want vandaag worden de centjes verdeeld. Dít is waar de politiek
om draait.’
Na het bekijken van de troonrede vroeg Heezen de
studenten om een reactie. De meesten waren positief:
meer geld voor veiligheid, onderwijs en asielzoekers. Maar
niet iedereen was echt geraakt door het verhaal.
Volgens Biesiot is het een algemeen probleem aan de
HvA dat het moeilijk is om studenten te motiveren voor

‘De HvA draait niet alleen
om boeken en colleges’

Maatschappijleer
Zo’n speech kon een aantal studenten bij het Floor-evenement dat Heezen afgelopen Prinsjesdag presenteer-
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Eva Biesiot (met microfoon).

activiteiten buiten hun studie. ‘Misschien komt het doordat hbo’ers ontzettend veel lesuren hebben, of omdat
veel studenten niet in Amsterdam wonen, maar bij hun
ouders buiten de stad. En er is
op cultureel gebied al zo veel
aanbod in Amsterdam.’

Meerwaarde

‘Zelden zei een student
achteraf dat hij het
verspilde tijd vond’

Ze wil zich daarom de komende vijf jaar vol inzetten om de
betrokkenheid te vergroten.
‘Ook docenten moeten de meerwaarde zien van wat een
programma bij ons kan toevoegen aan hun curriculum.’
Het open concept van de programma’s van Floor
kunnen bijdragen aan die betrokkenheid. Door de locatie
– de begane grond van het Kohnstammhuis – komen veel
studenten toevallig langslopen bij de evenementen. ‘Zoals laatst bij de Research Awards,’ vertelt Heezen, ‘twee
meisjes kwamen even kijken en mengden zich meteen
in de discussie.’ Hij denkt dat dat komt door de open
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sfeer die er altijd hangt. Iedereen kan zeggen wat hij wil.
‘Achteraf vertelden ze dat ze het hartstikke leuk vonden
en van plan waren vaker langs te komen. Zelden zei een
student achteraf dat hij het verspilde tijd vond. Vaak
gaan ze gemotiveerder weer naar buiten.’
Heezen vindt het ook de taak van een presentator de
studenten erbij te betrekken en hun interesse te wekken.
‘Ik accepteer het niet als iemand zegt dat hij er niks aan
vindt. Dan is het mijn rol te blijven porren.’ Hij hoopt dat
meer studenten de waarde gaan inzien van de activiteiten van Floor en ze niet meer zien als ‘iets waardoor
ze twee uur later thuis zijn’. Zelf kijkt hij al uit naar het
jubileumevenement. ‘Ik vind Huib de Jong altijd een leuke
gast. Ik probeer een brug te slaan tussen hem en de studenten. Door te laten zien dat het een leuke man is met
humor, niet iemand die in een ivoren toren beslissingen
over ze neemt.’

Wendbaar

Volgens Biesiot is dat ook een
van de doelen van Floor: laten zien dat je na de colleges
niet meteen in de trein naar
je ouders hoeft te stappen.
‘Onze activiteiten zijn een aanvulling op het onderwijs.
We willen studenten iets meegeven; een rugzak om ook
na je studie wendbaar en weerbaar te zijn in de samenleving. De HvA draait niet alleen om boeken en colleges.
Er zijn ook evenementen die je op een andere manier op
de toekomst voorbereiden. Floor is de kers op de taart
van HvA-onderwijs en -onderzoek. Hopelijk komen
meer studenten en medewerkers daar in de komende
vijf jaar achter.’ ↙
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Opinie

JONGENSDINGEN?
MEISJESDINGEN?
De discussie aan de UvA over diversiteit is
volop losgebarsten. Dat dit niet alleen gaat
over zwart of wit merkt ook Julien Kooij.
Hij beschrijft hoe een compliment duidelijk
maakt wat er mis gaat met lhbt’s en hun
emancipatie.
illustratie Marc Kolle

Jongens houden van jongensdingen. Meisjes houden van meisjesdingen.
Opgroeien in een hetero-normatieve samenleving, ook wel dorp genoemd, is iets waar ik met
hartenlust aan meedeed. Er waren nou eenmaal
jongensdingen en er waren meisjesdingen. Dat
was heel logisch als kind. Ik zat op voetbal, waar
ik gezegend zonder balgevoel toch veel plezier uit
haalde. Ik zat in een vriendenteam en elke zaterdagochtend kon ik niet wachten tot ik mijn met-opgedroogd-zweet-doordrenkte-scheenbeschermers
weer om kon doen. Dat ik aan het einde van de wedstrijd altijd mijn ‘penantie’ miste, maakte niemand
iets uit. Ik hoorde erbij.

Schaamte

I

n een Amsterdamse club komt vanuit het duister een meisje naar me toe. Ik had haar eerder
op de avond ontmoet bij een vriend, waar ze
flirtend oogcontact probeerde te maken. ‘Heb je het
naar je zin,’ vraagt ze. Ik vertel haar dat ik het erg
naar mijn zin heb. We wisselen een glimlach uit.
’Hé,’ vervolgt ze, ‘ik hoor net dat je gay bent. Maar
ik wil even zeggen dat ik dat helemaal niet aan je
gemerkt had, hoor. Je bent gewoon best mannelijk.’
Weifelend neem ik nog een slokje bier. Ik lieg als
ik haar bedank voor het compliment. Ik vertel haar
maar niet dat deze opmerking mij doet beseffen
wat er misgaat met de acceptatie van mensen die als
anders worden gezien in onze samenleving.
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Bij vrienden en familie vertelde ik trots over onze
prestaties op de grasmat. Ik zweeg over het feit dat
ik een solo mocht zingen en vooraan mocht dansen
bij de musicalproductie waar ik aan meedeed. Ook
al was ik daar veel beter in. Laat staan dat ik vrienden uitnodigde voor de uitvoering. Dat was de plek
waar ik mezelf kon zijn. Dansen en zingen deden de
jongens in ons dorp niet. De enge ontdekking die ik
deed over mezelf toen ik in de puberteit belandde,
zorgde ervoor dat ik deze hobby liet varen. Uit angst
voor reacties of afkeuring, uit de behoefte om erbij
te horen of uit schaamte voor wie ik eigenlijk was.
Het respect voor mensen die zichzelf durven
zijn had ik nog niet. Als ik een homo op straat zag
die zijn vrouwelijke karaktereigenschap met trots
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omarmde, draaide mijn maag zich om. Ik wilde me
niet identificeren met iemand die met zijn gedrag
alle vooroordelen over homoseksuelen bevestigde.
De vooroordelen die het voor mij, een nuchtere
jongen uit het Noord-Hollandse Tuitjenhorn, lastig
maakten om uit de kast te komen. Het waren deze
personen die de maatschappij in mijn ogen lieten
zien dat er een reden was om lhbt’s (lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) anders
te vinden. Anders, omdat zij afwijken van de norm.
Ik heb nog nooit zo fout gezeten. Ik was bang.

Onwetendheid
Uit de opmerking in de club haalde ik niets complimenteus. Ik hoorde een meisje dat onderscheid
maakt tussen mannelijke homo’s en vrouwelijke
homo’s. Maar wat ik ook hoorde, is onwetendheid.
Onwetend omdat zij alleen extravagante homo’s
kende van televisie en van de gaypride.
De heteroseksuele sterke man is dominant in
onze samenleving. Alles wat bij dit hokje hoort,
wordt gezien als uiting van onafhankelijkheid,
vrijheid en kracht. Niemand die grapjes maakt
over een meisje dat wil voetballen. Een meisje dat
van ‘jongensdingen’ houdt, wordt als sterk gezien
omdat zij streeft naar de kracht waarover het sterke
geslacht – de man – beschikt.
Gender en geslacht worden in deze hetero-normatieve maatschappij als één en hetzelfde ding
beschouwd, en wie daarvan afwijkt, kan het heel
zwaar krijgen.
Zwaar, omdat onwetendheid zorgt
voor onbegrip. En
dit onbegrip leidt
ertoe dat meisjes
in clubs nog steeds
onderscheid
maken tussen ‘verwijfde’ homo’s en
‘normale’ homo’s. Want vrouwelijkheid bij jongens
wordt anno 2016 nog altijd veroordeeld. Ook onder
homo’s onderling. Want er zijn veel mannen die
in hun Grindr-profiel de tekst No Fems of Masc4masc zetten.

kast kwam. Hij zal nooit over het stigma ‘ooit een
man geweest’ heenkomen. Pas als een transgender
de allerlaatste operatie heeft ondergaan, plakt de
samenleving een sticker met ‘af’ op haar voorhoofd.
Veel transgenders
zouden misschien
niet eens kiezen
voor het lot om
hun hele leven
zittend te moeten
plassen als de
samenleving er
niet zo zwaar aan
zou tillen.
Jongens houden van dingen. Meisjes houden van
dingen.
Niets wat je net gelezen hebt zal de scheiding
tussen gender en geslacht in één dag realiseren.
Maar weet dat er geen ‘normale’ homo is en er geen
‘gelukte’ transgender bestaat. Ook al wordt dit onderscheid nog vaak gemaakt. Er zijn geen jongensdingen en meisjesdingen. Alleen maar dingen die
bij je passen of niet. ↙

Niemand die grapjes
maakt over een meisje
dat wil voetballen

Transgender
Juist door deze vastgeroeste patronen van jongensen meisjesdingen zal er ook altijd nog onderscheid
worden gemaakt tussen een transgender die gelukt
is omdat zij iets heeft laten weghalen, en een
transseksuele man die pas op latere leeftijd uit de

Folia 04_1639_2.indd 17

Julien Kooij is student Media, Informatie &
Communicatie aan de HvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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Actueel Nobelprijzen

FOLIA 04

De duistere race
om de Nobelprijs
tekst Willem van Ewijk
foto’s Daniël Rommens

Als vanaf maandag de winnaars van de Nobelprijzen bekend worden gemaakt, is dat
het slotstuk van ruim tien maanden overleg achter de schermen. Niemand weet hoe
het precies gaat. Hoe maak je kans op de Nobelprijs? ‘Het blijft compleet subjectief.’

N
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ergens staat dat je de beste
wetenschapper moet zijn in je
vakgebied om de Nobelprijs
te kunnen winnen. Je moet gewoon
genomineerd worden. Het Nobelcomité schrijft het zelf op zijn website.
En nomineren, dat kan weliswaar
niet iedereen, maar wel een heleboel
mensen: voor de Nobelprijs voor de
Natuurkunde bij elkaar alleen al zo’n
drieduizend. Leden van de Zweedse Academie van Wetenschappen,
bijvoorbeeld. Net als wetenschappers die de prijs al hebben gewonnen, en hoogleraren uit Zweden,
Noorwegen, Finland, Denemarken
en IJsland. Die mogen allemaal een
nominatie insturen. Dan krijgen ook
nog eens topwetenschappers uit
ieder vakgebied een uitnodiging van
het Nobelcomité om de naam in te
sturen van de wetenschapper die
volgens hen dat jaar de Nobelprijs
verdient. De instructies zijn uiterst
summier. ‘Wie komt er volgens jou in

aanmerking om dit jaar de Nobelprijs te winnen,’ zo staat het in de
brief die zo’n topwetenschapper in
december in zijn postvakje vindt.
De professoren mogen de naam en
motivatie dan op een A4’tje invullen
en terugsturen per post.

Het gebrek aan instructies is begrijpelijk, want hoe bepaal je nou wie de
beste natuurkundige is? ‘Weet jij wie
de beste journalist van Nederland is,’
vraagt de UvA-hoogleraar die zelf
dit jaar voor het eerst zijn nominatie
mocht insturen voor de Nobelprijs.
Herfst vorig jaar ontving hij out of
the blue een brief van het Nobelcomité. ‘Ik wist meteen hoe laat het
was,’ zegt de hoogleraar die anoniem
wil blijven, omdat er nou eenmaal
nog een taboe zit op het uit de school
klappen over de nominatieprocedure.
Hij zag het logo van het Nobelcomité
en de adresgegevens, ze stonden
gewoon op de envelop gedrukt.
Ook in de envelop: het gelinieerde
nominatieformulier waarop hij zijn
motivatie kon schrijven. ‘Het gaat
nog heel ouderwets met de hand,’
zegt de hoogleraar. ‘Er is maar één
formulier, dus je moet het meteen
goed doen.
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Jij bent misschien wel handig in
met de hand schrijven,’ zegt hij tegen
de verslaggever, ‘maar als ik twee
regels schrijf, krijg ik al last van m’n
hand.’
Inmiddels heeft het
traditionele comité
een concessie gedaan
aan de nieuwe tijd: een
nominator mag tegenwoordig zijn motivatie
ook op de computer
schrijven. ‘Maar dan
moet je het wel uitprinten en op het
originele formulier plakken.’

wetenschappers. Nog steeds een heleboel. Het is dan aan het comité om
daaruit een eerste lijst te selecteren.
Ook daarvoor doet het comité

de werking van het binnenste van
materie veranderd en kan cruciaal
zijn voor onze kijk op het universum,’
zei de secretaris vorig jaar nog over
laureaten Takaaki Kajita en Arthur McDonald,
die ontdekten dat de
kleine neutrinodeeltjes
uit de zon ook massa
hebben. Uit dit soort
ronkende zinnen kun
je bijna niet anders
dan opmaken dat de
academieleden goed over hun keuze
hebben nagedacht.

‘Professoren mogen de naam en
motivatie op een A4’tje invullen
en terugsturen per post’

Shortlist
Nadat alle formulieren zijn ontvangen blijkt vaak dat er enige consensus bestaat over wie de belangrijkste
ontdekkingen in een vakgebied heeft
gedaan. De drieduizend nominatoren
noemen regelmatig dezelfde namen.
Gezamenlijk komen ze tot een lijstje
van zo’n tweehonderd à driehonderd
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een beroep op experts. Vakgenoten
wordt gevraagd de kandidaten uit de
shortlist te becommentariëren. Op
basis daarvan schrijft het comité een
rapport dat het in de zomer naar de
Zweedse Academie stuurt.
Als de secretaris van het Nobelcomité dinsdag om kwart voor twaalf
zelfverzekerd en in chique Engels de
motivatie bekendmaakt, valt daar
vaak geen speld tussen te krijgen.
‘De ontdekking heeft ons begrip van

Nooit postuum
Toch lijkt de Academie er soms
ook naast te zitten. Zo hebben de
ontdekkers van het DNA bijvoorbeeld
nooit de Nobelprijs gewonnen. Toen
Oswald Avery en zijn collega’s in 1944
een artikel over hun vondst publiceerden, zagen wetenschappers dit nog
helemaal niet als een doorbraak, zei
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Erling Norrby, de viroloog die jarenlang secretaris was van de Zweedse
Academie, onlangs in een gesprek
met de Harvard School of Public
Health. Dat duurde tot 1956, toen
Avery en zijn collega’s wel werden
genomineerd voor een Nobelprijs.
Maar toen was Avery al overleden, en
Nobelprijzen worden nou eenmaal
nooit postuum uitgedeeld.
En wat te denken van UvA-wetenschappers Patrick Decowski en
Christopher Tunnell? Vorig jaar hadden ze hem kunnen winnen. Het onderzoek naar neutrino-oscillaties van
Kajita en McDonald, waaraan zij een
belangrijke bijdrage hadden geleverd,
viel in de prijzen. Kort nadat de prijs
werd uitgereikt, publiceerde
onderzoeksgroep Nikhef een
persbericht: zonder het werk
van de UvA-onderzoekers
zouden de twee winnaars de
prijs nooit hebben kunnen
winnen. Zelf zegt Decowski
er niet voor in aanmerking
te komen: ‘Daarvoor werken we in te
grote groepen, van tientallen, zelfs
honderden wetenschappers. De prijs
gaat meestal naar de woordvoerder
van een onderzoeksgroep.’
Een maand later vielen Decowski
en Tunnell wel in de prijzen; toen kregen de Nikhef-onderzoekers met No-

belprijswinnaars Kajita en McDonald
de prestigieuze Breakthrough Prize
in Fundamental Physics. Het comité
dat deze prijs toekent, bestaande
uit onder anderen Facebook-CEO
Mark Zückerberg en de Russische
entrepreneur en natuurkundige Yuri
Milner, kwam wél tot de conclusie
dat de onderzoeksgroep van het
Nikhef bij de prijswinnaars hoorde.
Ze mochten delen in het geldbedrag van drie miljoen dollar, bijna
drie keer meer dan de Nobelprijs –
waaraan een bedrag van 1,2 miljoen
dollar is verbonden.
‘Natuurlijk zijn wij ook maar
mensen,’ zei Erling Norrby onlangs
in een lezing op de Harvard School

naar eer en geweten moeten doen.
‘Kies je iemand uit je eigen vakgebied? Of een Nederlander,’ vraagt
de UvA-hoogleraar die dit jaar werd
gevraagd om zijn nominatie. ‘Laat
ik vooropstellen dat ik niks als mijn
plicht zie. Het enige wat ik in overweging heb genomen is dat er weleens
een vrouw zou mogen winnen.’ Het
is nog maar twee keer voorgekomen
dat een vrouw de Nobelprijs voor de
Natuurkunde won.

Lezen met kerst
Gelukkig was het kerst: in de vakantie zijn er momenten dat je er goed
voor kunt gaan zitten. ‘Die timing is
goed,’ zegt hij. ‘Je gaat echt zitten
en nadenken over wat er
de afgelopen jaren in de
natuurkunde gebeurd is.’
Hij besloot zich ook in te
lezen op andere deelgebieden van de natuurkunde,
om te zien wat daar aan
onderzoek werd gedaan.
‘Er is bijvoorbeeld veel gebeurd op
het gebied van leds. Ontdekkingen
op het gebied van blauw en wit licht,
waardoor blu-rayspelers en allerlei
verbeteringen in de telecomapparatuur mogelijk werden.’ Maar daar
is in 2014 al een Nobelprijs voor
gegeven.
Behalve naar leds is er ook veel
onderzoek gedaan op het gebied van
computerchips. ‘Dat waren grote
aardverschuivingen,’ zegt de hoogleraar. En dan: ‘Het blijft compleet
subjectief.’
De hoogleraar loopt naar het prikbord dat boven zijn bureau hangt. Hij
laat een briefje zien waarop in blauwe letters de naam van het Nobelcomité staat geschreven. Onder aan
het briefje staat de handtekening
van de secretaris van de Academie,
Lars Berström. ‘Ze sturen je nog een
bedankbriefje,’ zegt de hoogleraar.
‘Daarna moet je tot oktober wachten
om te zien wat ze met je input hebben gedaan.’ ↙

‘Er zou weleens een vrouw
mogen winnen’
of Public Health, ‘maar deze prijs
had onder de wetenschapsprijzen
nooit die uitzonderlijke positie kunnen hebben als ze niet zo gerespecteerd was binnen de wetenschappelijke gemeenschap.’
De leden van die wetenschappelijke gemeenschap zullen hun werk

LOBBYEN DAN MAAR?
Wetenschapsjournalist Karel Knip schreef twee jaar terug in NRC
Handelsblad dat een goede lobby een wetenschapper aan de Nobelprijs
kan helpen. Na een blik in de archieven van de Zweedse Academie zag
Knip dat vooral wetenschappers uit kleine landen als Spanje, Nederland
en Zwitserland vasthoudend in eigen kring nomineerden, totdat hun
gevierde collega in de prijzen viel. Maar oud-secretaris Erling Norrby
ontkent dat lobbyen werkt. In zijn boek Nobel Prizes and Life Sciences
schrijft hij: ‘Lobbying is useless.’ En het zal ook zeker niet altijd werken.
UvA-hoogleraar Johannes van der Waals werd jarenlang genomineerd
voor de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Hij won de prijs uiteindelijk in
1910, toen de belangstelling voor zijn onderzoek naar gassen en vloeistoffen al sterk was afgenomen en maar één collega hem had genomineerd. Het Nobelcomité vond zijn werk kennelijk belangrijk genoeg om
de honderden andere genomineerden te negeren.
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‘We zijn
echt geen
concurrenten’
tekst Steffi Weber
foto’s Bram Belloni

Haro Kraak en Merlijn Kerkhof studeerden samen journalistiek aan de UvA.
Nu verdienen ze hun geld schrijvend. Deze maand publiceerden beiden een
veelbelovend debuut. Een gesprek over hun studie, het schrijverschap en de
spannende eerste weken van een debutant. Kerkhof: ‘Ik zit in een soort roes
van blijdschap.’
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Merlijn Kerkhof (LINKS)
ALS Haro Kraak KOMT ER AL EEN HERDRUK AAN.
VOOR ZOWEL
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V

an een ‘roes van blijdschap’ is
deze zondag rond lunchtijd op
het terras van café Dauphine
in eerste instantie weinig te merken.
Haro Kraak (29) heeft een kater en
neemt met bevende handen voorzichtig zijn eerste slokje cappuccino,
als oud-studiegenoot Merlijn Kerkhof
(ook 29) licht beteuterd het terras
oploopt met een schram op zijn
neus. Hij is de avond ervoor tijdens
een popconcert lichtgewond geraakt
door een door de lucht vliegende
drumstick. ‘Ik stond nog geen twee
minuten binnen, maar het bloedde
en ik was oprecht van slag, dus ben
ik maar naar huis gefietst. Ik dacht
nog wel: shit, als ik dit eerder had
meegemaakt, had ik het mooi kunnen gebruiken in mijn hoofdstuk over
het verschil tussen klassieke concerten en pop.’
Kerkhof en Kraak leerden elkaar vijf jaar geleden kennen bij de
UvA-master journalistiek, een duale
master van anderhalf jaar met een
strenge selectie, waar jaarlijks vijftien
schrijvende journalisten worden opgeleid. Inmiddels schrijft Kraak voor
de Volkskrant en Kerkhof voor NRC
Handelsblad en hebben ze beiden in
september hun debuut gepubliceerd.
Behalve hun haarkleur en hun lengte
hebben ze niet heel veel gemeen;
ze trokken aan de UvA niet veel met
elkaar op en zien elkaar nauwelijks.
Voor Folia gingen ze samen lunchen
om het te hebben over hun studie,
het schrijverschap
en de angsten van
een debutant.
‘Zal ik eerst
eten, dat jij dan
over je boek
vertelt, of andersom?’ vraagt
Kerkhof als zijn
uitsmijter met
kaas voor hem op tafel wordt gezet.
‘Ik herinner me trouwens nog een
van mijn eerste gesprekken met jou,
Haro. Best grappig. Je stond naast

HARO KRAAK
1986 geboren in Amsterdam,
opgegroeid in Bussum
2006-2010 bachelor Sociologie
aan de UvA
2010 stage Huijskens
Communications
2011 landelijke finale Write Now!
2011 master journalistiek en
media
2013 redacteur bij de Volkskrant
2014 jurylid jaarboek Verhalende
Journalistiek
2016 jurylid Nipkowschijf
2016 debuutroman Lekhoofd

Thomas (een studiegenoot en een
goede vriend van Haro, red.), die ik al
kende. Ik vertelde iets – ik weet niet

Haro Kraak: ‘Het voelt
alsof ik constant in
m’n nakie sta’
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meer wat – en Thomas en jij zeiden in
koor, heel verbaasd: “Je zei weldra!”’
Kerkhof trok twee jaar geleden de
aandacht met zijn column ‘Klassiek

met Kerkhof’, waarin hij de
nrc.next-lezer uitlegde waarom klassieke muziek ook voor mensen onder
de pensioenleeftijd interessant kan
zijn. Al na de tweede aflevering werd
hij benaderd door een uitgever. Het
resultaat, Alles begint bij Bach, ligt
sinds 15 september in de schappen.
Kerkhof liep daarmee net iets
achter op Kraak, die zes dagen
eerder zijn debuutroman Lekhoofd
presenteerde. ‘Ik was eerder ja, dat
vind ik heel belangrijk,’ lacht Kraak.
Kerkhof: ‘Ja, jij bent best een
beetje competitief. Ik had gezien dat
Haro’s boek en dat van mij ongeveer
tegelijk zouden uitkomen en stuurde
een berichtje van: hé, leuk! Toen zei
Haro: “O, dus we zijn concurrenten.”’
Kraak: ‘Heb ik dat gezegd? Dat weet
ik niet meer.’ Kerkhof: ‘Jawel hoor,
het staat in de Facebook-chat. Dat
vond ik heel grappig, want we doen
natuurlijk totaal iets anders, en we
zijn ook echt geen concurrenten.
Maar het was me tijdens de master ook wel opgevallen dat je nogal
competitief ingesteld bent. Dat pakt
kennelijk goed uit!’ Kraak: ‘Het is wel
waar, ja. Ik leg mezelf heel veel druk
op en word heel zenuwachtig als andere mensen allemaal dingen presteren. Dan wil ik dat ook heel erg.’
In zijn debuutroman vertelt Kraak
het verhaal van een jongen met
synesthesie, een vermenging van de
zintuigen waardoor je bijvoorbeeld
kleuren proeft of muziek ziet. In
Lekhoofd kijkt hoofdpersoon
Noah Kremer als zestienjarige terug op zijn jeugd. We
lezen hoe hij zich gaandeweg
bewust wordt van zijn eigen
aandoening en hoe hij op een
ontdekkingstocht gaat met
zijn zintuigen. Terwijl hij opgroeit, zijn eerste vriendschap
aangaat en zijn eerste jointje
rookt, stort de familie Kremer – een
keurig gezin uit een keurige buurt –
langzaam in elkaar.
Kraaks debuut lag nog geen
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vierentwintig uur in de boekwinkel
of er werd een tweede druk aangekondigd. Het boek staat op de zesde
plek van de best verkopende boeken
van Athenaeum. Alles begint bij Bach
van Kerkhof is tijdens het interview
nog maar drie dagen uit, te vroeg
voor cijfers, maar vast staat dat ook
dit boek wordt herdrukt. Kerkhof: ‘Ik
krijg veel berichtjes van mensen die
het in de boekwinkel zien. Dan lig je
ineens in Groningen of Middelburg.
Dat is ontzettend leuk, ik ben in een
soort roes van blijdschap.’

Hebben jullie elkaars boek al
gelezen?
Kraak: ‘Alleen de inleiding…’
Kerkhof: ‘Meer dan de proloog en
het eerste hoofdstuk kon ik ook niet
opbrengen, helaas. Ik weet niet of
jij dat ook hebt, maar de afgelopen
dagen waren slopend, ik heb gewoon
geen rust.’
Kraak: ‘Precies. Ik kan me moeilijk
op lange teksten focussen en dwaal
constant af naar mijn eigen boek en
wat er allemaal nog moet gebeuren.’

Hoe waren de afgelopen weken?
Kraak: ‘Heel spannend. Het voelt
alsof ik constant in mijn nakie sta en
mensen me op elk moment kunnen
uitlachen. Je stelt je enorm kwetsbaar op – iets wat ik normaal gesproken niet gemakkelijk doe.’
Kerkhof: ‘Dat ken ik wel, ja, dat
gevoel van: als het
maar aanslaat, als
mensen het maar
leuk vinden.’

Wilden jullie altijd al
een boek schrijven?

1986 geboren in Vlaardingen
1999 tv-debuut op het NOS
Jeugdjournaal met zijn band MEST
2007 muziekwetenschap (UU)
en gitaar aan het Utrechts
Conservatorium
2010 werkt aan programma’s voor
de AVRO op Radio 4
2011 master journalistiek UvA
2013 redacteur, later ook
columnist bij nrc.next
2015 freelance muziekjournalist
voor NRC Handelsblad
2016 debuut Alles begint bij Bach

Stroopwafels. Dat wordt waarschijnlijk mijn tweede boek, in 2019 bestaat

Hoe lang hebben jullie erover
gedaan?
Kraak: ‘Vier jaar geleden liep ik al
met het idee rond. Toen mijn scriptie
af was, had ik een maand de tijd
voordat ik bij de Volkskrant begon. Toen heb ik me enkele weken
opgesloten om te kijken hoe ver ik
met een boek kon komen. Toen ik
eenmaal fulltime werkte, probeerde
ik er in weekenden en avonden aan
verder te werken, maar dat ging
moeizaam. Eind 2014 hoorde ik dat
ik een vaste baan zou krijgen bij de
krant en dacht ik: het is nu of nooit.
Ik ging naar Kaapstad en heb in een
tuinhuisje in twee maanden tijd driekwart van het boek geschreven.’
Kerkhof: ‘Ik heb er een jaar aan
gewerkt. De uitgever dacht eerst dat
het gewoon een bundel
van mijn columns zou
worden, maar ik wilde een
boek met een kop en een
staart, dus het duurde
wat langer.’

Merlijn Kerkhof: ‘Als het
maar aanslaat, als mensen
het maar leuk vinden’

Kraak: ‘Ja.’
Kerkhof: ‘Ik heb altijd
wel gedacht dat ik dat
ooit zou doen, ja. Vijf jaar geleden
was ik ook al eens in gesprek met een
uitgever, over een biografie van de
band van mijn vader, The Amazing
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MERLIJN
KERKHOF

Kraak: ‘Ik heb altijd verhaaltjes
geschreven en als student tikte ik
vooral satirische verhalen voor de
blaadjes van mijn dispuut en mijn
vereniging. Maar ik denk dat ik pas
rond mijn vierentwintigste echt fictie
ging schrijven die ik zelf ook serieus
nam. Ik heb toen een keer meegedaan aan de schrijverswedstrijd Write Now. Dat was de eerste keer dat
ik een bevestiging kreeg dat ik het
ook kon, in plaats van dat vrienden
erom moesten lachen of zoiets. Dat
was een soort springplank: volgens
mij kan ik dit, ik wil dit gewoon
gaan doen.’

de band veertig jaar. Maar ik had
niet zozeer de drang om een roman
te schrijven. Bij Haro zag je van begin
af aan dat hij die ambitie had.’

Wat wilde je dan?

Kerkhof: ‘Het is nog altijd
een soort introductiecursus. Ik ga uit van Bach en meander vervolgens een beetje door de
muziekgeschiedenis. In elk hoofdstuk
behandel ik een componist of een
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stroming en probeer ik duidelijk te
maken wat er bijzonder aan is. Zou je
dit moeten beluisteren? Wat gebeurt
er eigenlijk bij Bach? Met de bijbehorende Spotify-playlist kun je naar de
muziek luisteren terwijl je leest.’

Voor wie heb je Alles begint bij
Bach geschreven?
Kerkhof: ‘Dat vind ik de lastigste
vraag die er is. Klassieke muziek
is voor iedereen en ik heb het zo
geschreven dat iedereen het kan
begrijpen. De belangrijkste uitdaging voor mensen die over klassieke
muziek schrijven is om jongeren te
trekken, wat niet betekent dat dit
boek alleen voor jongeren is. Ik wilde
dit boek graag schrijven omdat ik het
leuk vind en ik ben ervan overtuigd
dat het een goed boek is geworden.
Het voegt ook echt iets toe, denk ik.’

Hoe was dat bij jou, Haro? Waarom
moest je dit boek schrijven?
Kraak: ‘Ik heb een hekel aan het
woord noodzaak en aan schrijvers
die zeggen dat ze dit boek móesten
schrijven. Ik wilde gewoon graag een
goed boek schrijven, en dit is het
verhaal dat ik heb bedacht. Ik heb
niet bepaald zendingsdrang. Ik heb
wel allerlei dingen te zeggen over
de wereld, maar dat laat zich niet
verpakken in één boodschap, dat
zit tussen de regels door. Dat vind
ik het mooie eraan, anders was het
een pamflet.’

Dus je schreef een boek omdat je
gewoon graag schrijft?
Kraak: ‘Voor mij is schrijven – als het
lukt – het fijnste gevoel dat er is,
naast verliefdheid, seks en drugs.’
Kerkhof: ‘Ha! Die quote komt erin!’
Kraak: ‘Ik zit in een roes als ik
lekker bezig ben. Dan beginnen mijn
hersenen te tintelen. Het is een naieve drang om de wereld te ordenen,
denk ik, om grip te krijgen op het
leven door het te beschrijven.’
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Kerkhof: ‘Grappig, ik ken die
roes vooral uit de journalistiek. Dan
word je gebeld en moet je binnen
een paar uur tijd een necrologie van
Prince schrijven. Daar krijg ik een kick
van. Bij mijn boek had ik dat juist
veel minder.’

heel traumatisch. Ik weet niet hoe,
maar ik had de ballen om haar te
vragen met mij daarheen terug te
gaan. Zij was er nog nooit teruggeweest en praatte er ook bijna nooit
over, dus het was echt ongelooflijk.’

Je nam je studie serieus.
Waarom hebben jullie gekozen
voor de master journalistiek?
Kraak: ‘Ik had het na mijn bachelor
sociologie helemaal gehad met het
academische gedoe. Ik wilde mijn
geld schrijvend verdienen en dacht: ik
probeer zowel fictie als journalistiek
en kijk wel hoe het loopt. De eerste
keer dat ik me aanmeldde, werd
ik trouwens niet eens uitgenodigd
voor een gesprek. Na een jaar lang
stukken schrijven, stage lopen en een
portfolio opbouwen lukte het wel.’
Kerkhof: ‘Bij mij lukte het de
eerste keer. Ik studeerde in Utrecht
muziekwetenschappen en was
hoofdredacteur van het studentenblad voor geesteswetenschappen. Al
mijn voorgangers wilden deze master
gaan doen, zo ben ik hier terechtgekomen.’

Wat hebben jullie tijdens de master
geleerd?
Kraak: ‘Zo ongeveer al het journalistieke handwerk. Interviews afnemen,
reportages schrijven, noem maar
op. Het was best wel heftig hoeveel
stukken we moesten inleveren iedere week.’
Kerkhof: ‘Jij maakte er ook echt
heel veel werk van. Jij ging met een
overlevende van de treinkaping terug
naar De Punt, terwijl ik dacht: het is
maar een opdrachtje en het wordt
sowieso niet gepubliceerd, ik interview wel gewoon een kennis.’
Kraak: ‘Ja dat ik dat gedurfd heb;
daar sta ik ook nog altijd van te
kijken. Dat was de moeder van een
vriend, die de treinkaping van 1977
had meegemaakt, bij De Punt. Ze
heeft er drie weken vastgezeten –

Kraak: ‘Ja. De stukken werden vaak
met de hele klas besproken en ik
wilde een publieke vernedering koste
wat kost voorkomen. We waren
trouwens best wel diplomatiek in
het geven van feedback. Behalve jij
dan, Merlijn, jij kon erg scherp uit de
hoek komen.’
Kerkhof: ‘Ik ben inderdaad niet
diplomatiek. Ik heb er best een hekel
aan als mensen mij niet de waarheid
zeggen, dus probeer ik zelf het goede
voorbeeld te geven.’

Wat is de belangrijkste les uit
je studie?
Kerkhof: ‘Dat je soms op enter
moet drukken. Accenten zetten met
alinea’s, dat is zo belangrijk.’ Kraak:
‘Onze docent Bert Vuijsje had ontelbaar veel do’s en don’ts. Sommige
herinner ik me nog bij ieder stuk dat
ik schrijf: je zorgt voor je moeder,
“iets zorgt voor” is geen Nederlands,
“iets leidt ertoe dat”. Hetzelfde
geldt voor aangeven: je geeft een
pepermolen aan, in andere gevallen gebruik je iets als “zeggen”. Ik
herinner me nog letterlijk Vuijsjes
commentaar op mijn eerste stuk,
een interview met schrijfster Maartje
Wortel. “Een deels geslaagd stuk
van een niet geheel ongetalenteerde schrijver.” Boem! Die kon ik
in m’n zak steken. Daarna viel al
het commentaar mee. Ik heb lang
gezegd dat als mijn boek uitkwam,
ik die quote van Vuijsje op de kaft
zou zetten: “Een deels geslaagd boek
van een niet geheel ongetalenteerde
schrijver.” Shit, dat ben ik helemaal
vergeten dus. Misschien leuk voor de
derde druk.’ ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
Pakhuiskennis
‘W

at heb je geleerd bij dat vak?’
‘Nou, ik had een 5,5 voor het tentamen. Voldoende geleerd dus!’
Tentamens, en dan met name meerkeuzetentamens, vormen de
bio-industrie van het onderwijs. Ze zijn makkelijk te administreren en
goed te meten, maar de geestelijke voedingswaarde is discutabel.
‘Onze gehele school, lagere en hogere, zit vol van pakhuiskennis.
Kisten en balen vol worden geladen en overgeladen. Dat goedje leeft
niet, ’t is netjes ingepakt ter verzending.’ Deze uitspraak is niet van
een modieuze onderwijsvernieuwer. Ze is ongeveer honderd jaar oud en
komt van onderwijzer en filosoof Jan Ligthart.
Elk jaar zie ik die pakhuiskennis van studenten die net uit het voortgezet onderwijs
komen. Alsof ze
bij de één geleerd
hebben hoe ze het
gasfornuis moeten
aansluiten en bij
de ander hoe ze
een pan pindasaus
moeten maken – op
papier, welteverstaan. Hoeveel gram pinda’s gaan er gemiddeld in een
Javaanse saus? Is dat a. 300 gram, b. 250 gram, enzovoort. Maar hoe
pindasaus smáákt, ja, daar hadden ze geen tijd voor.
Het taalonderwijs is precies zo’n pijnpunt. Het wordt in het voortgezet onderwijs geïsoleerd gegeven (‘het vak Nederlands’), terwijl wiskunde en economie net zulke talige vakken zijn. Analytisch denken is een
vorm van hogere taalbeheersing. Maar de meeste eerstejaars hebben
bij Nederlands geleerd wat een voltooid deelwoord volgens de ‘regels’
is, en die ezelsbrug van ’t Kofschip gaat ook nog, maar daadwerkelijk
een voltooid deelwoord in een tekst herkennen, dat vinden ze lastig.
Kennis stagneert na het behalen van een tentamen of proefwerk. Done!
Punten binnen.
Het blootleggen van denkprocessen gebeurt te weinig. Kennis wordt
honderd jaar na Ligthart nog steeds als kisten en balen overgeladen.
Als hoger onderwijs hebben we de plicht om de geest open te beuken.
Het inperken van meerkeuzetentamens is een eerste stap: er zijn betere
manieren om te toetsen. ↙

Tentamen of proefwerk
klaar: done, punten binnen
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Symbool
tekst Daniël Rommens
foto’s Henk Thomas en John Kleinen (Archief Folia)

N

a ruim vijftig jaar vertrekt het College van Bestuur uit het
Maagdenhuis. Vanaf eind november zetelt het CvB op de
Roeterseilandcampus en de Amstelcampus. Met meerdere
bezettingen, vele protestacties en eindeloze zittingen van de
gewezen universiteitsraad stond het Maagdenhuis generaties
lang symbool voor het activistische karakter van de studenten
en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam. Daar
komt nu een einde aan. ↙

Spandoeken en veel publiek bij een zitting van de universiteitsraad in 1983
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Bommelding in het Maagdenhuis in 1983

Rookbom in de hal van het Maagdenhuis, jaartal onbekend

Folia 04_1639_2.indd 29

26-09-16 17:27

30

FOLIA 04

Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

Ambtenaar,
red ons van de
reflexoverheid
tekst Henk Strikkers
illustratie Gwendoline Blosse

De overheid is de afgelopen decennia veranderd in een dystopische organisatie die
nauwelijks nog visie of weldoordacht beleid kan ontwikkelen. Dat is in één zin de
samenvatting van het boek Reflexoverheid. De bundel kwam tot stand onder redactie
van onder anderen UvA-bestuurskundige Imrat Verhoeven. ‘Het hele concept van
maakbaarheid staat op losse schroeven.’
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‘H

et is net alsof we met de hele samenleving bij de
huisarts zitten omdat er iets mis is met ons been.
De dokter tikt met een hamertje op onze knie en
dan schiet het been omhoog. Dat gebeurt constant. Er is een
economische crisis, hop: reflex. Er ontstaan problemen omdat
de decentralisaties in de zorg niet goed werken, hop: reflex.
Er zijn schandalen waar de media over schrijven, hop: reflex.
Maar er wordt op geen enkel terrein visie ontwikkeld,’ vertelt
universitair docent beleid en bestuur Imrat Verhoeven. Samen met Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke
Waarden stelde hij de bundel Reflexoverheid samen. Met die
titel introduceerden ze een nieuw begrip in de wetenschap.
Voor hun bundel vroegen ze onder anderen economen,
filosofen en bestuurskundigen om te kijken naar klassieke
bijdragen uit het blad Beleid en Maatschappij, waarvan Verhoeven hoofdredacteur is. Die klassieke artikelen werden door
wetenschappers van hedendaags commentaar voorzien. Dat het
thema van de bundel de reflexoverheid is geworden, is
eigenlijk puur toeval. ‘Toen
we bekeken welke artikelen
de auteurs hadden gekozen,
zagen wij dat in bijna al die
artikelen aspecten zaten van
wat wij de reflexoverheid
zijn gaan noemen.’
Wat is die reflexoverheid
precies? Verhoeven neemt het debat rond de participatiesamenleving als voorbeeld. ‘In 2013 zei koning Willem-Alexander in
de troonrede dat we weg bewegen van een verzorgingsstaat en
dat we een participatiesamenleving worden. Dat is natuurlijk
geen empirische realiteit. We zitten nog steeds in een verzorgingsstaat met heel uitgebreide voorzieningen, alleen die
voorzieningen worden een beetje versoberd.’
Volgens Verhoeven illustreert die troonrede duidelijk de
symbolisering in de politiek. ‘De politiek heeft natuurlijk
heel weinig grip op de kwestie of Nederland een participatiesamenleving is. Daarvoor is ze ook afhankelijk van burgers
en allerlei maatschappelijke organisaties. Toch doet ze net
alsof ze er wel grip op heeft. En ze laat merken dat ze nu eens
echt gaat optreden.’ Om dat soort beleid te legitimeren en aan
burgers te verkopen blaast de politiek de problemen nog een
beetje op. Verhoeven: ‘Ze roepen dingen als: “Het is vijf voor
twaalf! De verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar als we nu
niets doen!” Je kunt je er vast wel iets bij voorstellen.’
Volgens Verhoeven worden steeds dezelfde stappen gezet;
na de symbolisering van het probleem komt de normalisering.

naar een participatiesamenleving gaan.” Of: “Het is normaal
dat we Griekenland redden, of de banken overeind houden.”
Beleidsbeslissingen worden gepresenteerd alsof ze extreem
logisch zijn en geen weldenkend mens bij een andere beslissing
zou kunnen uitkomen.’ Beleidsmakers legitimeren dat door
ontwikkelingen als vanzelfsprekend te beschouwen, bijna als
natuurverschijnselen, zegt hij. ‘We moeten wel bezuinigen,
anders halen we onze begrotingsdoelstelling niet. Het wordt
als onmogelijk voorgespiegeld om de begrotingsdoelstelling
een jaar niet te halen, terwijl de wereld heus niet vergaat als je
die een jaar niet haalt.
Op het gebied van de beleidsuitvoering zie je dan dat er
geïnstrumentaliseerd wordt; oftewel burgers en maatschappelijke organisaties worden een bepaalde kant opgeduwd.
De overheid heeft vaak zelf niet genoeg grip om te doen wat
ze heeft beloofd, daarom probeert ze anderen die kant op te
duwen die zij wil. Een mooi voorbeeld is het Vogelaarbeleid,’
vindt Verhoeven. Met dat
beleid wilde het laatste
kabinet-Balkenende veertig
zwakke wijken omtoveren
in krachtwijken. Daaronder
waren vijf Amsterdamse
wijken: Bos en Lommer,
Amsterdam-Noord, NieuwWest, Amsterdam-Oost en
de Bijlmer. De gemeente
introduceerde daarvoor de wijkenaanpak. ‘In eerste instantie
ging er veel geld naar bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld
huiswerkbegeleiding voor moeilijk lerende migrantenkinderen, het tegengaan van overlast op straat of het fysiek
verfraaien van de buurt. Daar was heel veel vrijheid in,’ weet
Verhoeven. Maar dat veranderde snel. ‘Geleidelijk aan zag je
dat er steeds meer beleid aan te pas kwam. Daarna werden
die initiatieven een bepaalde kant op geduwd, zodat ze bij
het beleid pasten. Als je erover nadenkt is het heel raar dat
burgerinitiatieven alleen binnen de lijntjes van overheidsbeleid zouden mogen. Je kadert de energie en het enthousiasme
van mensen die iets voor hun buurt willen doen in en duwt
ze een kant op die ze misschien helemaal niet op willen. Nu
is het zelfs zo dat als je initiatief niet binnen gemeenteregels
valt, je helemaal geen geld of ondersteuning meer krijgt. Als
je er goed over nadenkt, heeft dat natuurlijk niets meer met
de participatiesamenleving te maken.’
In het boek worden harde, tragische conclusies getrokken
over de staat van de overheid. Er zijn volgens Verhoeven en
Kruiter namelijk veel processen die hebben geleid tot de
reflexoverheid. Een van de belangrijkste is het proces dat
de Duitse socioloog Ulrich Beck ‘reflexieve modernisering’
noemt en wat ongeveer inhoudt dat instituties onder invloed
van globalisering aanzien en slagkracht verliezen. Als gevolg

De politiek roept
dingen als: het is
vijf voor twaalf!

Natuurverschijnselen
Vervolgens moet er beleid gemaakt worden. ‘Dan gaat de
politiek normaliseren. Dan zeggen ze: “Het is normaal dat we
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daarvan zijn allerlei manieren waarmee de overheid jarenlang probeerde grip te krijgen op de samenleving minder
vanzelfsprekend. Mensen zijn kritischer en politiek, media en
wetenschap worden met argusogen bekeken. ‘Daardoor heb
je als overheid minder aangrijpingspunten,’ zegt Verhoeven. ‘Het hele concept van maakbaarheid staat daardoor op
losse schroeven.’

Kiezersbedrog
Ook het gebrek van visie in de politiek is volgens de schrijvers
van het boek een belangrijke oorzaak. ‘Politici durven nauwelijks meer het risico te lopen een visie te presenteren omdat ze
bang zijn kiezers te verliezen. Ze zijn alleen maar bezig op korte
termijn kiezers te winnen.’ Verhoeven grijpt nog maar eens
terug op de drie decentralisaties van zorgbeleid, participatiebeleid en jeugdzorg. ‘Het is echt onvoorstelbaar dat er nu een
kabinet zit dat dat bedenkt en uitvoert, terwijl het totaal geen
item was bij de vorige verkiezingen. De enige partij die iets over
decentralisatie in het verkiezingsprogramma had staan was
D66. En dan was het vooral in de zin van een bezuiniging op de
verzorgingsstaat. Je zou dus kunnen zeggen dat er in hoge mate
sprake is van kiezersbedrog. De PvdA zal hier bij de volgende
verkiezingen ook echt zwaar op afgerekend worden,’ denkt
Verhoeven. ‘Iedereen gaat het op een gegeven moment merken.
Verzorgingshuizen hebben we bijna niet meer en je moet
tegenwoordig wel zwaar dement zijn wil je ergens een indicatie
kunnen krijgen om daar terecht te kunnen. Als je ouders op
leeftijd zijn – dat is nu ook bij mij aan het gebeuren – moet je
iets ondernemen. We proberen het dus maar met mantelzorg op
te lossen. Als we er nu massaal voor zouden kiezen om die kant
op te gaan, dan was dat acceptabel. Maar we hebben hier als
kiezers überhaupt nooit iets over te zeggen gehad.’
Als er iets misgaat bij de decentralisatie, dan staat dat
bovendien de volgende dag in de krant. Ook die ‘hyperigheid’
van de media is volgens Verhoeven niet bevorderlijk voor het
maken van weloverwogen beslissingen. ‘Laatst was het weer
raak toen bleek dat gemeenten niet duidelijk waren over hoeveel recht mensen hebben op huishoudelijke hulp. Diezelfde
avond moest staatssecretaris Van Rijn weer uitleggen hoe dit
kon gebeuren en reageren op de vraag of er geen extra maatregelen nodig zijn. Zo wordt er weer een reflex uitgelokt.’
In het boek zijn nog meer oorzaken te vinden die ten
grondslag liggen aan de reflexoverheid. Zo schrijft Caelesta
Braun van de Universiteit Leiden een bijdrage waarin ze het
overleg tussen werknemers en werkgevers flink afschminkt.
De polder is ‘een uitgeholde reflex’ die toonbeeld is geworden
van visieloosheid, is de boodschap. Van het Dutch miracle uit
de jaren tachtig is weinig meer over.

Enorme dystopie
De Wageningse politicoloog Tamara Metze stelt in haar slotbe-
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schouwing bovendien dat het niet alleen de overheid is, maar
dat de hele samenleving een reflexsamenleving is geworden.
‘De rode draad van dit boek lijkt een enorme dystopie, een
deterministisch verhaal waarin de reflexen van de moderne
tijd tot een overspannen samenleving leiden die op alleen maar
ondoordachte routines en gewoonten draait, perverse prikkels
produceert en leidt tot ongewenste uitkomsten die niet meer
te doorbreken zijn omdat zij nu eenmaal in het systeem
ingebakken zitten,’ schrijft Metze.
Het zijn stuk voor stuk sombere artikelen
die samen het boek Reflexoverheid
vormen. ‘De vraag hoe we
hier ooit uit gaan komen,
heeft ons ook beziggehouden. De vraag is namelijk
wie er voor verandering
moet gaan zorgen,’ zegt
Verhoeven. ‘Als we kijken
naar politici, dan denk ik
dus dat dat heel moeilijk
wordt. Zij zijn in
zekere zin slachtoffers. Ze zitten
gevangen in een
systeem van
wisselvallige
kiezers en de
manier waarop media met
hen omgaan. Ik
denk niet dat je
de verandering
van hen moet
verwachten.
Tenzij er politici
met visie en durf
opstaan die echt
een punt maken
van een overheidshervorming. Die zie
ik op dit moment niet, zeker in
Nederland niet.’
Ook van de uitvoerders van
het beleid verwacht Verhoeven
weinig. ‘Dat zijn de corporaties,
de zorgaanbieders, de welzijnsinstellingen. Die zijn tegenwoordig
allemaal vermarkt. Van hen kun je ook
weinig verwachten. Als zij opstaan tegen de
overheid, heb je kans dat ze geen contracten
meer krijgen en failliet gaan, of dat ze de
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volgende aanbestedingsronde niet meer worden uitgenodigd.
Uiteindelijk trekken die partijen aan het kortste eind.’

De ambtenaar als redder
Volgens Verhoeven en Kruiter blijft er één groep over. ‘Dat is
het niveau van de beleidsmakers, de ambtenaren die bij ministeries, provincies en gemeenten werken,’ vertelt Verhoeven.
‘Op zich is er wel iets voor te zeggen, omdat zij er een lange
termijn zitten. Zij overleven meestal wel een paar coalities en
kabinetten en moeten in staat worden geacht om kennis te
vergaren en te organiseren. Ik heb zelf ook lang in Den Haag
gewerkt en dan zie je dat bepaalde ideeën iedere tien jaar terugkomen. Die worden gewoon gerecycled. Als je lang genoeg bij
een ministerie of gemeente zit, dan zie je dat aankomen. Of als
de nieuwe wethouder iets wil, maar jij weet dat het al eens onderzocht is en het niet kan, dan kun je als ervaren ambtenaar
weerwoord geven. Ook vragen uit het parlement of de raad kun
je dan veel gemakkelijker pareren. “U vraagt nu wel dit of dat,
maar daar hebben we gewoon staand beleid op en als we dat
goed uitvoeren, hebben we de nieuwe regeltjes die u wil niet
nodig,” bijvoorbeeld.’
ADVERTENTIE

Dat het gemakkelijker klinkt dan het daadwerkelijk is, ziet Verhoeven ook wel. ‘Je hebt de Algemene Bestuursdienst, een groep
topambtenaren die iedere paar jaar een stoelendans doet. Daar is
iets voor te zeggen, want vroeger waren er wel topambtenaren die
twintig jaar boven op dezelfde apenrots zaten en machtiger waren
dan de minister. Maar het heeft ook een nadeel: allerlei kennis en
institutioneel geheugen gaat verloren.’
Daarnaast staan ambtenaren ook onder druk van politici
die almaar willen bezuinigen op de overheid, weet Verhoeven.
‘Neem nu het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is de
laatste jaren rücksichtslos bezuinigd, met als gevolg dat na
die reorganisatieronde iedere week twee à drie ambtenaren
verdwijnen. Dat zijn niet alleen de laagste rangen, dat gaat
tot aan de top. Dat zijn mensen die gewoon niet meer willen
blijven omdat het niet prettig is om er te werken. Daarbij gaat
zoveel wetenschappelijke kennis en institutioneel geheugen
verloren dat het nog jaren zal duren voordat dat terug is.’
Er moet dus een snelle herwaardering van de ambtenarij
plaatsvinden, vinden Verhoeven en Kruiter. Die ambtenaren mogen zelf af en toe wel wat meer moed vertonen, zegt
Verhoeven. ‘Toen ik in Den Haag rondliep heb ik ook gezien
dat sommige topambtenaren ongelooflijk onderdanig deden
tegen een minister. Die hele verhouding tussen ambtenarij
en politiek is gewoon zoekgeraakt, dacht ik soms.’ Toch ziet
hij ook lichtpuntjes. ‘Neem nu de Amsterdamse wethouder
Arjan Vliegenthart. Dat is echt een slimme politicus, die zich
laat voeden door zijn ambtenaren en door de wetenschap. Hij
is jong en zelf gepromoveerd, heeft veel kennis en als ik hem
zie of hoor praten denk ik altijd: “Die man omringt zich echt
met de juiste mensen met kennis.” Het kan dus wel.’
Verhoeven hoopt dat er een breed publiek debat ontstaat
‘over wat we nu moeten met zo’n reflexoverheid,’ zegt hij. ‘Ik
zit er niet per se op te wachten om een heel lezingencircuit in
Den Haag te gaan aflopen, maar als dat een steentje bijdraagt
aan het oplossen van het probleem, dan zou dat mooi zijn.’ ↙
ADVERTENTIE
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Folia 04_1639_2.indd 34

26-09-16 17:27

Wat doe je nu?

35

28 SEPTEMBER 2016

Promovendus
AMC

‘N

a mijn afstuderen ben
ik aan het werk gegaan
als promovendus bij
het AMC. Daar doe ik onderzoek
in het Center for Experimental and
Molecular Medicine. Mijn promotieonderzoek ligt in het verlengde van
mijn masterscriptie over het rotavirus. Dit relatief onbekende virus
veroorzaakt hevige diarree en is een
van de belangrijkste oorzaken van
kindersterfte in de wereld. Jaarlijks
sterven er meer dan tweehonderdduizend kinderen aan de gevolgen
van een rotavirusinfectie, de meesten afkomstig uit delen van Afrika
en Zuidoost-Azië. Om deze hoge
sterfte tegen te gaan, zijn er vaccins
ontwikkeld die infectie moeten
voorkomen. Veel landen hebben een
vaccinatieplicht, maar Nederland
niet, al gaan hier nu ook stemmen
op om verplicht te vaccineren.
Tijdens mijn coschappen heb ik
vooral heel veel patiëntenzorg gedaan, maar nu ben ik vooral onderzoeker en heb ik weinig patiëntcontact. Ik doe onderzoek met gezonde
vrijwilligers en verder veel laboratoriumonderzoek. Voor het laboratoriumwerk heb ik een skill-set nodig
die ik echt heb moeten aanleren,
want daar had ik weinig ervaring
mee; het is vrij technisch. Ik leerde
bijvoorbeeld witte bloedlichaampjes
te isoleren uit bloed en daar proeven
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‘Potjes
ontlasting
krijg ik
per koerier
opgestuurd’
Naam Bastiaan Haak
Leeftijd 27
Studie geneeskunde
Afgestudeerd 2015
Werk promovendus AMC
Salaris 2.800 euro bruto
per maand (fulltime)

mee te doen. Er komen
een heleboel data uit voort
die ik moet uitwerken met
specifieke software. Ik moet
echt even uitdokteren hoe
dat moet, want tijdens je studie leer
je dat niet. De samenstelling van de
darmflora heeft enorme effecten op
de rijping van ons immuunsysteem
en op de afweer tegen allerlei ziektekiemen. Daarom onderzoek ik naast
het rotavirus ook andere infecties,
in het bijzonder de invloed van de
darmflora op het ontstaan en het
verloop van longontsteking.
Sinds februari ben ik bezig met
dit promotieonderzoek. Ondanks het
feit dat het rotavirus met name in
Afrika en Zuidoost-Azië problemen
veroorzaakt, kan ik mijn onderzoek
gewoon hier op het AMC doen. Potjes
met ontlasting worden per koerier
naar Nederland gestuurd. Wat ik heel
interessant vind is dat ik gedetailleerd
moet inzoomen op mijn onderwerp.
Dat maakt een promotieonderzoek
echt anders dan een masterscriptie.
Als ik over drieënhalf jaar klaar ben,
hoop ik als arts-assistent in een
ziekenhuis aan de slag te kunnen.
In de verre toekomst wil ik internist
worden.’ ↙

tekst Dirk Wolthekker foto Daniël Rommens
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LYNN ROOD (22),
TOEGEPASTE
TAALWETENSCHAPPEN, VU
Kamer 18 m2, Acta-gebouw, Louwesweg
(Slotervaart)
Woont hier sinds oktober 2015
Betaalt 385 euro
Huisgenoten 19
Pluspunt ‘De 19 huisgenoten, absoluut.
Wat een gezelligheid.’
Nadeel ‘Het is heel gehorig. Van het weekend werd ik zelfs wakker van de muziek
van Radion, de technoclub onder onze flat,
en van ravers die beneden aan het chillen
waren. Om half tien ’s ochtends!’

‘D

ie geweitjes aan de muur? Ik zou
eigenlijk wel een grote willen maar
ik ben bang dat die gipsen muur het niet
houdt. Toen ik hierin kwam was het al
helemaal wit, het meisje voor mij had er
maar zes weken gewoond. Ze had alles net
helemaal opgeknapt en toen stopte ze met
haar studie. Ik kon er zo in, moest alleen
een beetje geld overmaken. Heerlijk, die
witte kamer, wat een licht. Weet je wat zo
fijn is? Als ik de muren blauw zou verven,
zou ik over vier maanden denken: nou,
misschien toch groen, of toch bruin. Als
ik nu nieuwe kleuren wil, hoef ik alleen de
accenten maar te veranderen. Die mandarijnenboom bijvoorbeeld heb ik van mijn
huisgenootjes gekregen toen ik 22 werd.
Mijn bed stond eerst in de hoek waar
nu mijn bureau staat. Als ik dan na een
lange dag thuiskwam was mijn bed het
eerste wat ik zag en plofte ik meteen neer.
Nu ik niet meer eerst langs mijn bed hoef
zit ik ’s avonds veel meer aan mijn bureau.
Verder is bijna alles in mijn kamer tweedehands, ook mijn televisie. Op een gegeven
moment, toen ik een jaar of acht was,
moest iedereen opeens twee televisies in
huis hebben. Deze kwam bij mijn ouders op
de kamer, is uiteindelijk op zolder beland
en ik nam hem mee toen ik hierheen ging
verhuizen. Klein en oud is-ie, hè? Maar ja,
vintage is toch in?’ ↙

tekst Lennart Bolwijn foto Martijn Gijsbertsen
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‘Heerlijk, die witte
kamer, wat een licht’
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IJSKOUDE
SUPER
MICROSCOOP
Blijven proberen, dag en nacht werken en een beetje gelukkig toeval:
doorbraken in de wetenschap komen niet zomaar, weet ook UvAnatuurkundige Erik van Heumen (38) inmiddels. Zijn suggestie om een soort
supermicroscoop onder zeer koude omstandigheden te laten werken kan een
grote stap zijn op weg naar veel duurzamere elektronica.

tekst Bart Lichtenveldt

I

n San Diego, bij de University of California, staat een
microscoop die zo scherp is dat je er tot op de nanometer
nauwkeurig mee kan kijken. UvA-natuurkundige Erik
van Heumen (38) ging er – min of meer uit eigen vakmatige
interesse – kijken en deed collega-wetenschappers daar enkele
suggesties aan de hand om de microscoop ook bij 100 graden
onder nul te kunnen laten werken. Wat er daardoor uiteindelijk
op het scherm verscheen, brengt ons een stap dichter bij een
superzuinige elektronica. Het resultaat staat inmiddels in het
prestigieuze wetenschappelijke vakblad Nature Physics.
De doorbraak was nog ver weg toen Van Heumen in San
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Diego enkele weken samen met zijn Amerikaanse collega Alex
McLeod aan de supermicroscoop werkte. Inmiddels is duidelijk dat men met dit apparaat voor het eerst helder de faseovergang van oxides kan bekijken. Met die kennis is de wetenschap
een stapje dichter bij het begrijpen van oxides. Die kunnen
wellicht in de toekomst worden gebruikt als transistoren (zoals
de schakelaartjes in een computerchip) van bijvoorbeeld smartphones, die daarmee tot wel 40 procent minder energie zouden
verbruiken dan nu het geval is.
Bij het bekijken van de eerste beelden van die scherpste microscoop ter wereld kon Van Heumen slechts vermoeden zo’n
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belangrijke ontdekking te hebben gedaan, vertelt hij. Hij pakt
zijn mobiel erbij en zoekt tussen de foto’s naar een afbeelding
die hij wil laten zien. Wat hij en zijn collega McLeod zagen,
was een helder beeld van een oxide midden in de overgang van
geleider naar isolator (zie afbeelding op pagina 38). Niemand
ter wereld had dit ooit nog gezien. ‘Na vijf uur van experimenteren zagen we dit fantastische patroon lijntje voor lijntje
realtime op ons scherm verschijnen. Een korreltje van één micrometer breed en tien of twintig micrometer lang was zojuist
van een geleidend materiaal, rood, in een isolerend materiaal,
blauw, veranderd. Dat was echt heel cool.’

Oxides
Oxides zijn materialen die kunnen veranderen van geleider
naar isolator en omgekeerd. Dat houdt in dat het materiaal
bij een hogere temperatuur stroom geleidt en bij een lagere
temperatuur stroom tegenhoudt. ‘Bij de oxide die wij gebruikt
hebben, vindt die overgang plaats rond de honderd graden Celsius onder nul. We wisten
van tevoren al dat we dat
duidelijk zouden kunnen
zien, omdat een geleider
een heel andere kleur heeft
dan een isolator.’ Maar
hoe zo’n overgang precies
in zijn werk ging, had nog
niemand ooit zo duidelijk waargenomen.
Erg druk met de
betekenis van de beelden waren Van Heumen en McLeod nog
niet. ‘Op zo’n moment boeit dat niet,’ vertelt Van Heumen.
‘Dat komt achteraf pas.’ En dat bleek ook. Met de beelden van
de ijskoude supermicroscoop heeft de wetenschap er namelijk
niet alleen een nieuwe onderzoekstechniek bij, maar is er ook
meer bekend over hoe oxides van toestand veranderen. Van
Heumen legt uit: ‘Bij zo’n overgang van geleider naar isolator
veranderen er twee dingen: de structuur van het materiaal en
de elektronenpatronen die voor elektriciteit zorgen. Er werd
altijd gedacht dat dat tegelijk gebeurt, dat die twee componenten hand in hand gingen. Nu blijkt dat niet zo te zijn.’
Uit de nieuwe beelden is af te leiden dat de structuur en de
elektronenpatronen onafhankelijk van elkaar veranderen bij
een dergelijke overgang. Dat heeft op dit moment nog niet veel
praktisch nut, maar dat kan in de toekomst veranderen. ‘Zodra
we nog beter weten hoe die overgang in zijn werk gaat, kunnen
we dit soort materialen, oxides, benutten in onze technologie,
in computerchips bijvoorbeeld.’
Op het moment gebruiken we voor de chips van onze
smartphones geen oxides maar silicium. Van Heumen tilt zijn
mobiel op: ‘Dit is één brok silicium en wordt bij veel gebruik
hartstikke warm. Warmte is in feite energie die niet goed wordt
benut.’ Het doet denken aan het (tegenwoordig eigenlijk absur-

de) concept van de gloeilamp; zoveel stroom door een draadje
laten lopen dat het zo heet wordt dat het licht gaat geven.
‘Precies,’ springt Van Heumen in, ‘oxides geleiden stroom echt
op een andere manier dan silicium dat doet, waarmee je ontzettend veel stroom kunt besparen, tot wel 40 procent. Dan hoef je
niet eens iets aan de grootte van je batterij te veranderen om er
veel langer mee te kunnen doen.’

Toeval
Van Heumen en McLeod hebben een tijdje gezocht naar een
geschikte stof om onder hun net werkende microscoop te
leggen. ‘We hadden ongeveer vijf ideeën over wat we konden
meten. Voor een van die ideeën hadden we een oxide nodig die
ver onder het vriespunt van een geleider in een isolator zou
veranderen. Toevallig werd die oxide een verdieping hoger
dan waar wij zaten gemaakt. Een perfecte kandidaat voor onze
microscoop, die we dus bij toeval vonden,’ vertelt Van Heumen.
Het in elkaar zetten van zo’n gecompliceerde machine als
de microscoop duurt lang,
en ging zeker niet zonder
slag of stoot. ‘Alleen al het
erin zetten van het naaldje
waarmee de meting werd
gedaan is een klus op zich.
Dat naaldje is te klein om
met het blote oog te zien,
en zit bevestigd op een
chip die je nog net met een
pincet kunt vastpakken.
Dat moet in een apparaat op een plek waar je moeilijk bij kan.
Het is zeker vijftien keer kapotgegaan. Toen ik aankwam
in San Diego, was promovendus Alex McLeod al aardig op
weg om het apparaat aan de praat te krijgen. Ik heb een paar
suggesties gedaan om de laatste beperkingen op te heffen. Daar
hebben we met zijn tweeën ongeveer drie weken over gedaan,
maar Alex was al twee jaar bezig met deze machine.’
Soms werkten ze de hele nacht door. Van Heumen lacht:
‘Stoppen was geen optie; het moest en zou werken!’ Gelukkig
werden de twee daar uiteindelijk royaal voor beloond. Op een
goede donderdagochtend was het zover.
Na het zien van de overgang experimenteerden de onderzoekers nog dertig uur achter elkaar door. Er werd bedacht
wat voor metingen essentieel waren voor een wetenschappelijk
artikel. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat een referent
twee jaar later het hele experiment onderuit zou schoppen
omdat ze te weinig beeldmateriaal hadden verzameld, of dat er
iemand anders met de ontdekking aan de haal ging.
‘Er gaat van alles door je hoofd: moeten we kleinere stappen
in de temperatuur nemen? Hebben we daar wel genoeg helium
voor? Er staat tenslotte maar een vat van honderd liter.’ De
adrenaline die vrijkwam door het zien van het vijfde plaatje
blijkt uit de manier waarop Van Heumen over die periode ver-

‘Stoppen was geen optie;
het moest en zou werken!’
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Erik van Heumen. Foto Wilbert van Woensel

telt: ‘Sporadisch naar het toilet of wat eten halen. Slapen was er
niet bij, ja, af en toe een tukje op de bank.’ Hij grijnst: ‘Het was
een geweldige tijd.’

Gejoel
Die vrijdagmiddag vond een groepsbijeenkomst plaats. Van
Heumen verzamelde en verfraaide het beste beeldmateriaal dat
ze tot dan toe hadden verzameld en zette het klaar om aan de
andere wetenschappers te laten zien. ‘Er zaten daar ongeveer
vijftien mensen die allemaal wisten waar we mee bezig waren
en aan ons konden zien dat we de nacht hadden doorgehaald.
Om dan zulke beelden op de projector te kunnen laten zien
was erg bijzonder.’
In reactie op het beeldmateriaal werd er gejoeld in de
overlegkamer. Beschaafd gejoeld, maar toch. ‘Het was awesome;
dat gebeurt niet vaak, nee. Dan gaan je nekharen wel even
overeind staan.’
Van Heumen droomt stiekem dat een dergelijke gebeurtenis opnieuw zal plaatsvinden, ditmaal in Amsterdam. Op
het moment focust hij zich dan ook op het bouwen van zo’n
supermicroscoop aan de UvA, maar dat kost niet niks: ‘Voor
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HOE KOUDER,
HOE SCHERPER
De overgang van een geleider naar een isolator
werd in kaart gebracht bij een temperatuur van
100 graden onder nul. Je vraagt je misschien af
waarom er niet naar een dergelijke overgang op
kamertemperatuur werd gekeken. Je zou dus
misschien denken dat de temperatuur waarbij zo’n
overgang plaatsvindt niet zoveel uitmaakt, maar
een hoge temperatuur zorgt ervoor dat deeltjes
gaan trillen. En hoewel kamertemperatuur niet
zo’n hoge temperatuur lijkt, is het toch zo’n 300
graden Celsius hoger dan het absolute nulpunt, de
ondergrens van de temperatuur. Bij het absolute
nulpunt bewegen deeltjes vrijwel niet, wat inhoudt
dat er veel minder ruis in je meting optreedt. Hoe
lager de temperatuur, hoe minder de deeltjes trillen
en des te scherper het beeld dat je hebt van wat er
precies gebeurt.
een half miljoen euro heb je het instapmodel, zonder airco
zeg maar. Ik probeer voor de helft van dat budget een eerste
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STAGE
Tara Timmer (22)
Studie Master sociale psychologie (UvA)
Stage Afstudeerstage bij KLM
Verdiensten 340 euro per maand
Sterren ****

Alex McLeod
(links) en Van
Heumen in San
Diego aan het
werk bij de supermicroscoop.

versie in elkaar te knutselen. Van daaruit kan ik waarschijnlijk
meer geld bijeen krijgen voor upgrades en dergelijke. Maar
zelfs dan zal het nog tien tot twintig jaar duren voordat we met
oxide-elektronica in onze broekzak lopen.’
Als het lukt aan de UvA een dergelijke supermicroscoop te
laten bouwen, hoeven wetenschappers niet meer naar San Diego te reizen om de nieuwe onderzoekstechniek te gebruiken.
‘Vrijwel alles wat je als onderzoeker naar dit soort materialen
nodig hebt, is hier aan de UvA al,’ verklaart Van Heumen.
‘Op deze afdeling werken we met onderzoekers met verschillende specialisaties, waarmee we een soort A-team vormen
van onderzoek naar vaste stoffen. Daarnaast kunnen we hier
zelfs onze eigen stoffen maken. De meeste collega’s die ik ken
moeten op de wereldmarkt bedelen om bepaalde materialen te
verkrijgen. Zo’n geüpgradede Atomic Force Microscope zou
hier een enorm verschil maken.’
Momenteel zal Van Heumen het dus met de kamertemperatuurversie moeten doen. ‘Dan moet ik daar maar iets mee
onderzoeken,’ lacht de natuurkundige. Daar zal hij het in ieder
geval al vrij druk mee hebben. ‘Als ik niet met al dit soort
dingen bezig ben, speel ik met mijn kinderen of praat met mijn
vrouw, verder sport ik wat. Veel tijd blijft er naast mijn werk
niet over.’
Je zou hem zo wat extra tijd voor ontspanning gunnen,
maar Van Heumen lijkt er vrede mee te hebben. Een dag na het
gesprek vertrekt hij alweer voor zijn werk naar Rusland. Het is
het drukke bestaan van een succesvolle natuurkundige, maar
dat deert hem niet. Want wat het leven mooi maakt, blijkt dan
toch weer in de (heel) kleine dingen te zitten. ↙
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‘Ik heb een stageplek op de digital
strategy afdeling van KLM, waar gekeken wordt naar het effect van kleine
veranderingen voor de site of de app.
Je kunt daarbij denken aan het wel of
niet toevoegen van een knopje, of het
verschil tussen het gebruiken van een
euroteken of juist het woord “euro”
voluit achter de ticketprijs. Dat klinkt
misschien niet relevant, maar onderzoek naar menukaarten in restaurants
heeft aangetoond dat mensen meer
geld uitgeven als er geen euroteken bij
de prijzen staat.

‘Ik voel me nog wel
wat verloren’
Over dat soort dingen kunnen we
meerdere vergaderingen discussiëren.
Ook al ben ik nu daarmee bezig, ik voel
me nog wel wat verloren op de afdeling.
Iedereen op de werkvloer is helemaal
met zijn of haar eigen project bezig, en
ik moet nog erg mijn weg vinden. Dat
komt waarschijnlijk ook omdat deze
stageplek vrij nieuw is, dus ik moet veel
vragen stellen en erachter komen hoe
alles werkt. Maar dat komt vast wel
goed. O, en trouwens, de kantine hier is
echt fantastisch!’ ↙ Bart Lichtenveldt
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HADJAR
BENMILOUD
In de schaduw van de prinses

O

ma vertelt. In 2005 kusten Madonna en
Britney op MTV’s VMA’s. Het bepaalde de
tijdsgeest; nog geen maand later stond
ik ook ergens in de Achterhoek met m’n beste
vriendinnen te tongen op de bar. Maar tijden
veranderen: dit jaar kuste Rihanna Drake níet op
de VMA’s, en daar
moeten we het
echt alsnog over
hebben.
Als je boven de
22 bent, hebt je
waarschijnlijk ook
naar de VMA’s gekeken en ben je nu net zo emotioneel als ik. Maar
als je onder de 22 bent, weet je misschien niet
eens hoe belangrijk de VMA’s zijn, of wat MTV is...
Wel, lieve internetbuiskindertjes. Vroeger, toen
je nog aan fysieke albumverkopen kon zien wie
de populairste artiest van het moment was, keek
je na school de hele dag naar MTV. Dat was een
televisiezender waar je in plaats van chagrijnige
tieners met gedragsproblemen naar de nieuwste videoclips kon kijken. Het jaarlijkse bal van
popprinsessen en gangsterkoningen Video Music
Awards bepaalden niet alleen de verhoudingen
binnen het hof, maar de staat van het hele
koninkrijk. Hogepriesteres Madonna die kroonprinses Britney kuste, betekende ‘het feministisch
inwijden van een nieuwe generatie’. Lady Gaga
die twaalf keer van outfit veranderde en bloed
over het podium spoot ‘verhoogde de lat voor de
hele industrie’. En toen Rihanna op de VMA’s 2015
een stoere show gaf waar menig gangsterrapper
incontinentieproblemen van zou krijgen, had
onze inmiddels volwassen dynastie van breezer-

babes en bad bitches ‘een nieuwe koningin’
omarmd. Dit jaar kreeg Rihanna een speciaal
soort oeuvre-award. Daar gebeurde iets wat
we nog nooit in de VMA-geschiedenis hadden
aanschouwd: iets spontaans.
Drake gaf in zijn speech toe dat hij al sinds
zijn 22ste hopeloos
verliefd is op Rihanna
en leek haar even ten
huwelijk te willen gaan
vragen, totdat Rihanna boos haar hoofd
afwendde en aan háár
overwinningsspeech
begon. Die moest duidelijk over haar eigen
uitgekomen dromen gaan, en niet over die van
Drake. Ondertussen zagen we de nieuwe prins
op de achtergrond zijn hoofd vertrekken tot een
grimas die onmogelijk te acteren valt. Hier stond
een man die op zijn knieën ging voor zijn beste
vriendin, die liever zichzelf als carrièrevrouw zag
dan als ‘vriendin van’ – want later bleek dat
Drake en Rihanna wel een relatie hebben. Maar
onze nieuwe koningin is er helemaal comfortabel
mee om haar vriend in haar eigen schaduw te
laten staan.
Dat ik dit nog mag meemaken, Na al die
jaren MTV, breezersletten en hook-up culture
waarin vrouwen als objecten met elkaar concurreren voor een mannelijke lustblik in plaats
van voor hun eigen behoeften. Romantiek én
emancipatie op de VMA’s, de tijden veranderen.
Vooral als de gehersenspoelde oude MTV-pimpgeneratie ook een voorbeeld aan Drake neemt,
en zich net zo natuurlijk voelt in de schaduw van
hun vriendin. ↙

Drake leek Rihanna ten
huwelijk te willen vragen
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Bij de les
Hoorcollege Forensische
diagnostiek door Eveline van
Vugt, woensdag 22 september,
11.00 uur, Roeterseilandcampus,
gebouw M
Aanwezigen 109
Van wie mannelijk 7
Te laat niemand
Scrabblewoorden Cognitieve dissonantie,
morele emotie, cognitieve vertekening

tekst en foto’s Steffi Weber

E

rgens halverwege het college maken de strakke, overzichtelijke powerpointsheets ineens plaats voor
een onscherpe, amateuristische foto
van een vinger onder een waterkraan.
Gegrinnik vult de tot dan toe muisstille
collegezaal. ‘Tja, dit krijg je dus als
je bij Google-afbeeldingen zoekt op
‘nattevingerwerk,’ zegt docente Eveline
van Vugt verontschuldigend.
Van Vugt, docent en onderzoeker
bij de onderzoeksgroep forensische

FOLIA 04

orthopedagogiek, deed onderzoek
naar jeugdige zedendelinquenten. Ze
promoveerde op het verband tussen
de ontwikkeling van het geweten en
de kans op recidive, dus dat iemand
opnieuw de mist in gaat.
Wat bleek? Criminele jongeren redeneren op een lager moreel niveau
dan hun wetgetrouwe leeftijdsgenoten. ‘Ze zijn vaak erg op zichzelf
gericht, tonen weinig empathie en
redeneren niet vanuit het perspectief van de ander.’ Wie wél moreel
redeneert stopt bij rood niet alleen
omdat hij anders een boete krijgt,
maar vooral om zijn medemensen
niet onnodig in gevaar te brengen.
In het werk met criminele jongeren is kennis over hun gewetensontwikkeling van groot belang. Immers,
‘als je de morele regels niet begrijpt,
besef je misschien ook niet helemaal
wat je hebt gedaan,’ meent een van
de studenten. Haar medestudenten,
vrijwel allemaal vrouwen, tikken ge-

concentreerd mee op hun laptops, de
waterflesjes op de tafeltjes schudden
zachtjes heen en weer.
Er is alleen één probleem – hier dus
de natte vinger: de ontwikkeling van
het geweten blijkt in de praktijk vrij
lastig te meten. Van Vugt ziet veel
twijfelachtige methoden en vage
termen als ‘spijt’. ‘Als de delinquent in
een gesprek bijvoorbeeld geen berouw
betoont, wordt dat gezien als gebrekkig ontwikkelde moraliteit, terwijl het
ook een zelfbeschermingsmechanisme kan zijn.’ Wie spijt heeft, onderkent immers dat hij iets slechts heeft
gedaan; en dat past niet in het beeld
van jezelf als goed mens. Cognitieve
dissonantie, wordt zoiets genoemd.
‘Houd dat in gedachten als je straks
stageloopt,’ meent Van Vugt.
Als opdracht moeten de studenten aan de hand van een interview
de gewetensontwikkeling van een
ander testen. Bij gebrek aan jeugdige
delinquenten mogen ze oefenen op
een studiegenoot. ↙

Kirsten van Herk (22)
Dafne Schmit (24)

Forensische orthopedagogiek
‘De docente vertelt heel enthousiast en geeft interessante
voorbeelden uit de praktijk.
Op de slides staan alleen de
belangrijkste punten, ze leest
niet voor maar vertelt vrij wat
ze weet, dat is fijn om naar te
luisteren. Belangrijk, want we
krijgen een hoop informatie. Het
is een intensief vak, zeker met de
werkgroepen erbij.’
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Forensische orthopedagogiek
‘Ik heb het afgelopen uur veel
dingen gehoord die ik nog niet
wist, dus ik heb me zeker niet
verveeld. Ik vond het vooral leuk
om te horen over haar eigen
ervaringen. De hele masteropleiding vind ik trouwens erg
interessant, behalve statistiek
dan. Verbeterpunten voor de
docente? Misschien zou ze soms
wat rustiger aan kunnen doen en
niet te gehaast praten, ze was
soms wel erg enthousiast.’

Esmee Admiraal (24)

Forensische orthopedagogiek
‘De ontwikkeling van je geweten is bepalend voor hoe je je
gedraagt en hoe je omgaat met
anderen. Dit soort kennis is niet
alleen interessant voor mijn studie, maar ook voor mij als mens.
Ik denk dat het belangrijk is om
altijd dicht bij je gevoel te blijven
en het is handig om te weten
waarom je in een relatie op een
bepaalde manier reageert.’
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Hora est

Donderdag 29/09

10.00 uur: Mara de Sain – biologie
How to Conquer a Tomato Plant? (Agnietenkapel)
12.00 uur: Joachim Kutzera – biologie
Computational Interaction Proteomics: from Proteome to
Complexome (Agnietenkapel)
14.00 uur: Tamara Stegmann – geneeskunde
Immune Response to Red Blood Cell Antigens (Agn.kapel)

Özgül
UysalBozkir

16.00 uur: Özgül Uysal-Bozkir – psychologie
Health Status of Older Migrants in The Netherlands
(Agnietenkapel)

Donderdag 29 september, 16.00 uur, Agnietenkapel

Vrijdag 30/09

Bevinding ‘Oudere migranten uit Turkije, Marokko en

10.00 uur: Daniel aan de Kerk – geneeskunde
B Cells Grow Up (Agnietenkapel)
11.00 uur: Kelly Pitcher – rechtsgeleerdheid
Judicial Responses to Pre-Trial Procedural Violations in
International Criminal Proceedings (Aula)
12.00 uur: Madelijn Geldhoff – geneeskunde
Pathophysiology of Pneumococcal Meningitis
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Catherine Volgenant – tandheelkunde
Red Fluorescent Dental Plaque (Aula)
14.00 uur: Dorothee Peters – geneeskunde
Policy Networks Across Portfolio Boundaries (Agn.kapel)

Dinsdag 04/09

10.00 uur: Julia Grosse – ecologie
Resource Limitation and the Biochemical Composition of
Marine Phytoplankton (Agnietenkapel)
12.00 uur: Na Li – rechtsgeleerdheid
Compliance as Process (Agnietenkapel)
14.00 uur: Fleur van der Valk – geneeskunde
Translating Lipid-driven Inflammation in Atherosclerosis
(Agnietenkapel)

Woensdag 05/09

11.00 uur: Björn Burscher – communicatiewetenschap
Machine Learning-Based Content Analysis (Aula)
12.00 uur: Hamish Silverwood – natuurkunde
The Dark that Shapes the Light (Agnietenkapel)
13.00 uur: Rabia Chhangur – psychologie
My Dopamine has been Busy. Research on Gene by
Environment Interactions in Child Externalizing Behaviour
(Aula)
14.00 uur: Elena Kostova – geneeskunde
True Blood. From Storage to Immune Adherence
Clearance (Agnietenkapel)

Surinaamse ouderen met een Hindoestaanse achtergrond
zijn bijna vier keer vaker dement dan leeftijdsgenoten van
Nederlandse komaf. Er waren al vermoedens dat dit zo was,
maar met dit onderzoek wordt voor het eerst aangetoond
dat groepen oudere migranten veel kwetsbaarder zijn.
De eerste generatie migranten is nu op leeftijd en bij de
geheugenpoli van het Slotervaartziekenhuis zagen ze steeds
meer ouderen binnenkomen met geheugenklachten. Die
konden niet allemaal worden getest met de gebruikelijke
testen, omdat ze de taal niet spraken. Ze ontwikkelden
daarom de Cross-Culture Dementiescreeningtest, die mijn
onderzoeksgroep gebruikte. Daarin zijn de invloeden van
taal, cultuur en lage opleiding zo veel mogelijk beperkt,
waardoor die factoren de metingen niet kunnen vertroebelen en we dus echt konden kijken naar het functioneren van
het geheugen. We deden geheugentesten bij 2.254 ouderen.
Dat dementie vaker voorkomt onder migranten heeft
onder andere cardiovasculaire oorzaken; migranten hebben
gemiddeld een hogere bloeddruk, wat de kans op dementie
vergroot. Ook speelt de sociaaleconomische status van oudere migranten een rol. Zij hebben het vaak niet heel riant
in Nederland. Daarnaast spelen psychische factoren mee,
zoals eenzaamheid en depressie. Tijdens mijn onderzoek
zag ik dat migranten gemiddeld vaker eenzaam zijn dan
hun Nederlandse leeftijdsgenoten.’

Leuk

‘De onderzoekstijd is heel dynamisch. De ene
keer was ik data aan het verzamelen en aan het analyseren, de andere keer sprak ik voor een groot publiek met
maatschappelijke organisaties of voor een internationaal
publiek.’

Moeilijk ‘Je hebt een lange adem nodig voor het hele
traject van promoveren. Maar met doorzetten kom je er
wel.’ ↙ Willem van Ewijk

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

MOSSEL
Het tweekleppige
weekdiertje Mytilus
edulis kan, als we hem
met rust laten, wel 18
tot 24 jaar oud worden.
Onder water ontspant-ie zijn sluitspier
om plankton uit het water te vissen. Als hij
giftige algen te verteren krijgt, kunnen
prooidieren en mensen die zich aan hem
tegoed doen daar goed ziek van worden.

GIN-TONIC
De mannen van de
Britse Oostindië Compagnie in India begonnen in de achttiende
eeuw op grote schaal
gin-tonic in te nemen.
De jeneverbes, waarvan gin wordt gemaakt, zou beschermen
tegen de zwarte pest (je reinste fabel).
De kinine die in tonic zit werkt als antistof
tegen malaria (echt waar). Tegenwoordig
vinden we gin-tonic gewoon lekker.

WESTERGASFABRIEK
De Imperial Continental Gas Association (ICGA) bouwde
aan het eind van de
negentiende eeuw de
Westergasfabriek. Het
gas (gewonnen uit
steenkool) werd gebruikt om de stad mee
te verlichten. Na 1967 werd het zwaar vervuilde terrein opgeknapt en tegenwoordig
geldt het als hotspot voor creatief en
innovatief Amsterdam, vol festivals, evenementen en horeca.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.
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Mossel & Gin
Gosschalklaan 12

Voor 15 euro een pannetje mosselen, voor die prijs vind je ze zelfs in
Zeeland niet. In een klein pandje verstopt in het Westerpark (naast de
Westerunie) vind je het industriële pareltje Mossel & Gin.

V

ooraf bestellen we een voorgerechtje van gebakken kreeftkroketjes en
garnalenbitterballen (€ 9). De citroenmayonaise is aan de zure kant en bijna
2 euro per gebakken snack is prijzig, maar vooruit: het smaakt wel. Als hoofgerecht nemen we een mosselgerecht, de specialiteit van het huis. Je kunt ook een
halve kreeft of een visburger bestellen, maar daar zijn we natuurlijk niet voor
gekomen. We hebben de keuze uit vier bereidingswijzen. Mijn gezelschap kiest
voor de roquefort- en venkelsaus, ik voor de Thaise pittige kokoscurry (beide €
15). De saus is smakelijk en is met voldoende kruiden op smaak gebracht; onder
in het pannetje vis ik anijsster en laurierblad op. Boven op de mosselen is een
flinke hand koriander en taugé gestrooid. De mosselen zijn goed op smaak en de
porties zijn royaal. Geserveerd met wat brood en frites is dit een prima maaltijd.
Met maar liefst twaalf (!) gin-tonics op de kaart bestel je bij je hoofdgerecht natuurlijk geen saai biertje. Goedkoop is Amsterdams meest geliefde
hipsterdrankje hier dan weer niet; een half glas gin-tonic kost 7 of 8 euro en
de prijs van een heel glas varieert van 11 tot 15 euro.
Eén minpunt: neem hier niet je date mee naartoe als je van plan bent om
intieme gesprekken te voeren. Door de galm van de ruimte en de muziek is
mijn gezelschap amper te verstaan, en dus glimlachen we over onze mosselpannetjes af en toe maar naar elkaar. ↙

tekst Maartje Geels
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Gekke Hollanders

‘Als Nederlanders de comedian bij een stand-up comedyshow niet grappig
vinden, houden ze zich gewoon stil. Ze lachen niet, maar ze gaan ook geen
dingen roepen naar de comedian, terwijl dat in andere landen wel gebeurt.’

Vrienden maken

‘Op festivals. Dat is echt een ding hier in Nederland. Je ziet ook dat Nederlanders wat losser worden tijdens festivals. Ik kan dan ook echt Wicked Jazz
Sounds aanraden. Waarom? Omdat het wicked is.’

Thuisgevoel
Favoriete plek

Vorkje prikken

Verborgen schat

‘Ik woon in Den Haag, maar ik voel me altijd goed thuis in Amsterdam:
Mokum is thuis. Het is er gezellig.’
‘Als ik high wil worden,
ga ik naar De Graal in de
Pijp. Het is niet alleen een
coffeeshop, er is ook een
achterkamer waar muziekinstrumenten staan waarmee je mag jammen.’

‘Mokum is thuis.
Het is er gezellig’

‘De broodjeszaak tegenover de Business School, met de rode gevel. De
sandwiches zijn er echt geweldig. Ze zijn groot en gevuld met de beste
ingrediënten en sauzen.’
‘Je moet gewoon op een fiets stappen en door de stad gaan dwalen. De
architectuur van Amsterdam is fantastisch, vooral in Amsterdam-Zuid.
Amsterdam-Oost is ook een hidden treasure. Daar zijn zo veel verschillende
mensen die goed met elkaar overweg kunnen. En het is er niet zo
toeristisch.’

tekst Willem van Ewijk
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