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redactioneel
De douches zijn er steevast veel te
koud en teams luisteren naar illustere
namen als de Ballenknijpers, de Harde
Sjankers en SC Cumbuur. Welkom in
de zaalvoetbalwereld van het Universitair Sportcentrum op het Sciencepark. Voor wie niet bekend is met dit
fenomeen: tussen zes uur ’s avonds en
middernacht voetballen hier dagelijks
talloze studenten en medewerkers
van de UvA en HvA. De eerste twee
helften vinden plaats in de sporthal
en de derde helft in De Oerknal, het
inpandige cafe dat volgens ingewijden
zonder de zaalvoetballers allang bankroet zou zijn geweest. Vanaf volgende
week wordt er op Folia Web verslag
gedaan van het wel en wee van deze
competitie. Samen met journalist
Marcel van Roosmalen zijn we op zoek
gegaan naar een voetballende schrijver
– of andersom – die dat voor ons kan
gaan doen. Die zoektocht was overigens nog niet heel gemakkelijk, en hoe
dat ging beschrijft Van Roosmalen op
zijn typerende manier op pagina 14
en 15. Met Thomas Heerma van Voss,
student Nederlands en daarnaast ook
schrijver en journalist, hebben we een
geweldige columnist binnengehaald.
Die daarnaast ook nog aardig voetbalt.
Lees zijn eerst column verderop in Fo
lia Magazine en vanaf volgende week
tweewekelijks op onze site.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
ICT-expertise

E

r mag ook niks meer tegenwoordig. Eerst zorgt de UvA er met haar
onmogelijke ICT-systemen voor dat
we ons in allerlei bochten moeten
wringen. Ontdekken een paar studenten vervolgens een beetje efficiëntie, is het wéér niet goed.
Inderdaad: het trucje van eerstejaars economiestudenten waar de landelijke pers de afgelopen
weken met een buitengewone hitsigheid op
dook. Wat was er nu helemaal aan de hand?
Door een oefentoets, waarmee maar liefst nul
punt vijf extra kon worden verdiend, tegelijkertijd op twee schermpjes in te vullen, haalden
honderden eerstejaars een foutloos resultaat. Je
zou op je blote knietjes wensen dat administratiemoloch SIS zo eenvoudig te omzeilen was.
Bovendien: studenten die zulk creatief werk verzetten voor een miezerige halve punt: dan kan
van een zesjescultuur toch geen sprake zijn? De
UvA noemde het niettemin een ‘grootschalige
fraude’. En dat terwijl docenten de truc volgens
studenten al lang doorhadden en in hun colleges zelfs hadden verspreid. Het ging bovendien
om een oefentoets voor economiestudenten.
Dat zij tussen de bedrijven door een beetje ervaring opdoen in het sjoemelen, daar kan eigenlijk
toch niemand op tegen zijn?
Voor de UvA leek de maat na dit zoveelste ICTdebacle desondanks vol. De publicatie van de
online studiegids werd prompt met een maand
uitgesteld. En dat kan 1 juni voor bloedstollende
toestanden gaan zorgen. Is de vakaanmelding
vanouds al een survival of the fittest, dit jaar maakt
de UvA de uitdaging echt next level. Niet alleen
moet je die ochtend neurotisch F5-en om een
systeemstoring te ontlopen, tegelijkertijd werk je
je ook door stapelsdikke vakinformatie heen om
je te oriënteren. Spannend! Behoorlijk efficiënt
bovendien, want nu studiesucces het hoogste UvAgoed is geworden kun je de selectie niet vroeg
genoeg maken. Studenten die hun vakkenpakket al
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Ook de tegellichters van de NOS doken met
wellust op de fraude van de economiestudenten.
Eén student wisten ze zelfs zover te krijgen voor
de camera’s zijn persoonlijke verhaal te vertellen.
Onder een Holleeder-achtige vermomming,
uiteraard. Ze blijven immers wel fatsoenlijk, daar
bij de staatsomroep.

speedreadend in die paar cruciale minuten weten
samen te stellen, die gaan een bachelor in drie jaar
ook wel redden.
Op de HvA heeft men ondertussen een nieuwe
ambitie. Die allerlaatste positie in de Nederlandse
ranglijsten, die gaat de hogeschool de komende
tijd niet meer kwijtraken. Dus wil de hogeschool
bekend komen te staan als de topsportvriendelijkste in Nederland. Waar kun je je als serieuze
hogeronderwijsinstelling immers beter op richten
dan op sport? Het past bovendien uitstekend in
het streven naar excellentie. Ook met middelmaat
in de sport moet het maar eens afgelopen zijn. Doe
je over de trappen van het Kohnstammhuis langer

dan tien minuten? Ai, dan kom je in de gevarenzone. In september wacht de ultieme test. Langer
dan een uur over de Dam tot Damloop? Dan start
het nieuwe collegejaar helaas zonder jou. Op de
HvA gaan we nu eenmaal graag voor goud. yyy
Clara van de Wiel

26 april 2014

tweet van
de week
Monica
@MonicaBrr
‘En op 5 mei vieren we dat we vrij zijn.’ Behalve als je aan de #UvA studeert. Dan heb
je dan gewoon tentamen...

het moment

De temperaturen liepen in het N-gebouw van het Roeterseiland de afgelopen weken behoorlijk op. Al was het maar omdat niet alle gebruikers van de speciale
computerruimte voor het maken van kaarten hun persoonlijke hygiëne even serieus lijken te nemen. De stank is er regelmatig niet te harden, aldus een ingewijde. Al
geldt ook hier wellicht: wie het eerst ruikt… yyy Clara van de Wiel

SBS/Elvin

navraag

Jeffrey Wammes, topturner en HvA-student (sportmanagement en economie) won op Koningsdag de finale van het SBS-programma Sterren Springen. Meer dan een miljoen tv-kijkers zagen zijn winnende sprong van de 10-meterplank.

Gefeliciteerd! Wat heb je gewonnen?
‘Een bokaal en een leuke bonus. Geen schokkend bedrag, maar wel een mooi extraatje dat ik
als student en sporter goed kan gebruiken.’
Denk je dat je hiermee ook de interesse
van sponsoren hebt gewekt?
‘Dat hoop ik wel. Ik krijg veel meer aandacht
dan ik had verwacht. Een grote groep mensen
die nooit naar Studio Sport kijkt volgt me nu
ineens op Facebook. Hopelijk gaan er ook meer
mensen naar mijn turnwedstrijden kijken.’

Wat vond de turnbond ervan?
‘Eerst waren ze er niet zo blij mee, omdat over
enkele weken het EK turnen plaatsvindt. Ik heb
bij het springen dan ook bewust geen onnodige
risico’s genomen, want het turnen komt op de
eerste plaats. Gelukkig heb ik me gewoon kunnen plaatsen voor het EK. Toen de mensen van
de bond zagen dat het programma een positieve
invloed had op mij en wellicht ook op de turnsport, draaiden ze wel bij.’
Hoe was het om opeens tussen showbizzfiguren als Gerard Joling en Britt

Dekker rond te lopen?
‘Best apart; het tv-wereldje heel anders is dan de
gewone wereld. In het begin wist ik niet goed hoe
ik me tussen die mensen moest gedragen. Je moet
toch wat overdreven blij doen en het publiek erbij
betrekken. Gelukkig ging dat steeds beter.’
Zien we je komende winter op de skischans?
‘Dat is me wat te extreem, maar ik zal er zeker
over nadenken als ik weer word gevraagd voor
een leuk project dat binnen mijn straatje ligt.’ yyy
Yannick Fritschy
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‘Ik zit heel vaak uit mijn
neus te vreten’
Een wonderkind is hij niet, maar toch behaalde Vincent de Haan het recordaantal van 739
studiepunten bij zes studierichtingen. Omdat het hem ‘wel leuk leek’. Zijn geheim? Niet
stressen, geen alcohol, en de mazen in de wet kennen. tekst Clara van de Wiel / foto’s Danny Schwarz en Pascal Tieman

D

oor de Oudemanhuispoort kun je
goed dolen. Links, rechts, nog eens
rechts, een trappetje op en weer
links: neem in het labyrint van zestigerjarenspelonken een paar afslagen en je zit zo
op een onontgonnen plek. Vincent de Haan weet
ze te vinden. Met zijn aktetas in de hand beweegt
hij zich vliegensvlug naar een verborgen lift, die
naar een collegezaal op de derde etage voert.
Pas na vijf jaar studeren ontdekte hij de plek en
sindsdien wordt hij door medestudenten regelmatig met verbazing aangekeken, als hij door een
onopvallende tussendeur bij de zaal aankomt.
Het lijkt wel of de UvA het erom deed, denkt
De Haan soms. In het voorjaar van 2011 zag
het ernaar uit dat hij na vier jaar studeren, met
een bachelor rechten en wiskunde op zak en
verschillende uitstapjes naar de natuurkunde
en klassieke talen, binnen afzienbare tijd zou
gaan afstuderen. ‘Ik dacht: ik ga een juridische
master doen,’ vertelt De Haan. ‘Ik ga gewoon
na één jaar klaar zijn en dan word ik advocaat.’
Grinnikend: ‘Ik dacht dat het leven zo simpel
was.’ Tot hij een e-mail kreeg. De UvA kondigde
een laatste overgangsregeling aan: onder ‘zeer
specifieke omstandigheden’ kon je na je diploma
goedkoop nog een tweede studie doen. ‘En toen
dacht ik: oe!’ vertelt De Haan. ‘Dat is natuurlijk
toch wel leuk.’
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Laconiek, maar uiterst gedetailleerd vertelt De
Haan over zijn studiecarrière. Bijna zeven jaar
is hij inmiddels bezig, met zes studies aan vier
verschillende faculteiten. Indrukwekkender dan
dat is het totaal aan studiepunten dat De Haan in
die tijd wist te verzamelen. 739 en een half, en de
teller loopt nog. En daarmee heeft hij de meeste
studiepunten die ooit in administratiesysteem
SIS geregistreerd werden. Onlangs kreeg de vier-

‘Mijn enige voorwaarde
is: geen college om
negen uur’
entwintigjarige student er een speciaal certificaat
voor uitgereikt door de ICT-afdeling.
Nog dezelfde dag dat hij lucht kreeg van de
overgangsregeling, nam De Haan de studiegids ter hand en kwam hij uit bij psychologie.
Gewoon, omdat het hem na het lezen van
Dick Swaab wel leuk leek. Een langgekoesterde
droom was het niet. ‘Dat heb ik trouwens wel
aan DUO geschreven,’ grinnikt hij. ‘Want ik was
inmiddels al te laat voor de loting.’ Na lang heen
en weer gemail hing De Haan drie dagen voor
het begin van het semester met de studieadministratie aan de telefoon. De conclusie na een

halfuur praten: hij mocht beginnen.
Het is een van de vele toevalligheden waarmee
het record van De Haan tot stand is gekomen.
Een masterplan zit er niet achter. ‘Absoluut niet.
In 2007 was het de bedoeling dat ik gewoon natuurkunde zou gaan studeren.’ De vraag waarom
hij steeds weer iets nieuws erbij ging doen vindt
hij haast onzinnig. Gewoon, uit nieuwsgierigheid, of omdat het hem wel leuk leek. Over de
keuze voor rechten, na zijn eerste jaar wiskunde
en natuurkunde, heeft hij nog wel een leuk
verhaal. ‘Op donderdagmiddag zat ik tussen
drie en vijf bij het vak algebra 1, samen met een
studiegenoot. Hij vertelde over zijn vader, die
rechten had gestudeerd en nu drie BMW’s bezat
Dat wilde die jongen ook wel, dus ging hij naast
economie en wiskunde ook rechten erbij doen.
Wacht eens, dacht ik toen, dan doe jij straks
meer studies dan ik. Dat kunnen we niet hebben. Dus toen ben ik ook rechten gaan doen.’
Voorafgaand aan elk semester bladerde De Haan
door de studiegids en klikte hij aan wat hem
interessant leek. ‘Mijn enige voorwaarde is dat
ik geen college om negen uur volg. Een vak dat
alleen dan wordt gegeven kies ik niet.’ Vanuit zijn
ouderlijk huis in Heerhugowaard arriveert hij
dagelijks rond een uur of elf op de Poort. Hoe laat
hij er weer weggaat varieert, van vijf ’s middags
tot ’s avonds laat. Maar om nou te zeggen dat hij

erg hard studeert? Niet bepaald, vindt De Haan
zelf. ‘Ik hang hier meestal een beetje rond. Heel
vaak zit ik een beetje uit mijn neus te vreten.’
Veel studenten hebben het al druk met
zestig punten per jaar. Hoeveel uur besteed jij wel niet aan de studie?
‘Dat is lastig te zeggen. Ik hoef nooit over iets
na te denken. Ik weet het of ik weet het niet.
Een paper van 2400 woorden kan ik in drie uur
schrijven. Maar als ik dat paper over drie weken
moet schrijven en ik zit op de fiets of ik sta
onder de douche, dan maalt dat door. Dan ga ik
op een gegeven moment zitten en dan schrijf ik
het gewoon op. Ik studeer niet zo veel uur per
week. Maar ik sta wel veel onder de douche en
ik zit vaak op de fiets. Ik denk op die momenten
nooit: goh, wat is het mooi weer. Het gaat vaak
over nuttige dingen.’

Andere mensen beschouwen ‘druk’ als
constant van hot naar her rennen.
‘Daar heb ik juist geen enkel probleem mee.
Je maakt afspraken, je eet onderweg eens een
broodje en je kunt niet meer doen dan er in één
dag past. Maar om uit mezelf een boek te pakken en van het begin tot eind te lezen: dat vind
ik soms lastig. Omdat het op de helft niet meer
interessant is. En je dat allemaal wel moet leren
voor het tentamen.’
Zijn eerste jaar haalde De Haan een naar
eigen zeggen bescheiden aantal
van 100 studiepunten.

Maar, zo legt hij uit, de ‘bedrijfscultuur’ bij de
bèta’s stond hem toch niet zo aan. ‘Wiskundigen
zitten acht uur per dag achter een papiertje en
af en toe bedenken ze iets geniaals. De mensen
zijn er nogal saai.’

Is er een moment geweest dat je
het echt druk had?
‘Gek genoeg zijn dat niet de momenten waarop ik het meeste heb
gedaan. De twee achtereenvolgende jaren dat ik ongeveer
165 punten haalde deed ik
met twee vingers in de
neus. En ik ging ook veel
naar borrels en feestjes.
Ik studeerde toen
gewoon makkelijk,
ik kreeg voortdurend

goede cijfers terug en zat echt in een flow. Maar op dit moment
heb ik het denk ik echt druk. Vakken heb ik niet
meer, maar er zijn drie scripties die echt af moeten. En er is niemand die me vertelt wanneer.’
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Naast rechten voegde De Haan ook Grieks en
Latijn aan zijn curriculum toe. ‘Dat vond ik
op de middelbare school altijd erg leuk, dus ik
dacht: waarom niet?’ Zowel de klassieke talen
als de studie natuurkunde vielen in de loop van
het studiejaar weer af. Toch niet interessant of
leuk genoeg. Maar in september 2011 startte De
Haan met een master rechten en zijn nieuwe
bachelor psychologie. En in de zomer van 2012
begon het weer te kriebelen. ‘Ik zat toen op het
terras met iemand die heel positief was over zijn
studie filosofie. En ik zei: dat is allemaal vaag geneuzel. Jij begrijpt het gewoon niet, zei hij toen.
Die discussie, daar kwamen we natuurlijk niet
uit. Dus toen zei ik: weet je wat, ik ga gewoon
filosofie studeren.’ Via een obscure constructie
slaagde De Haan erin die propedeuse voor het
minimale en ietwat absurdistische bedrag van
€ 597,03 te voltooien. Daarover voert hij overigens nog steeds een rechtszaak met de UvA,
die inmiddels het College van Beroep voor het
Hoger Onderwijs in Den Haag heeft bereikt. De
Haan: ‘Mijn redenatie is: je moet eerst rechten
studeren en dan iets anders. Want onder het
verhoogd collegegeld kun je je dan altijd uit
lullen. De wet zit vol gaten. Er zijn mensen die
daarover klagen, maar als je slim genoeg bent
lukt het wel.’

aangeboren genialiteit, dan dat ze denken dat
ik specifieke trucjes heb. Maar ik ben geen
wonderkind. Op de middelbare school was mijn
gemiddelde een 7.3. Ik ben gewoon heel relaxed.
Ik durf naar een tentamen te gaan zonder het
voorbereid te hebben. En op wat je wel eens op
college gehoord hebt, of wel eens ergens gelezen
hebt, daarmee haal je het dan. Ik durf daar dan
de goede antwoorden op te schrijven.’

Heb je ooit gemerkt dat de UvA niet zo
blij was met je verzamelwoede?
‘In het verweerschrift dat de UvA voor die zaak
schreef zat wel een toon van: we hebben hem al
gematst, eigenlijk zou hij nog veel meer moeten
betalen. En studieadviseurs vinden het meestal
niet zo’n goed idee. Ik weet nog goed dat ik mijn
eerste jaar twee studies wilde gaan doen en dat
mij meteen werd verteld: jij gaat alleen natuurkunde studeren. Het werd sterk ontmoedigd. Ik
begrijp dat ook wel, want ik ken veel mensen die
direct afvallen. Maar ik denk dat ik in zeven jaar
misschien vier keer bij een studieadviseur ben
geweest. Dat zijn mensen die je gewoon moet
ontwijken. Dan heb je geen last van ze.’

Je moet ook heel intelligent zijn.
‘Ik denk wel dat ik tot de beste twintig procent
behoor. De andere tachtig procent is minder
slim. Maar voor de rest zit ’t ’m denk ik echt in
die ontspannen houding.’
Jaloezie heeft De Haan bij medestudenten nooit
gemerkt. En ook het stadium van nerd is hij
inmiddels wel voorbij, denkt hij. ‘Als je twee
studies doet waarvan er een wiskunde is, dan
ben je al gauw een nerd. Maar als je op een
gegeven moment alle studies doet, op feestjes
rondhangt en 600 Facebookvrienden hebt die
je allemaal echt kent: dan past dat label ook niet
meer. Ik denk dat ik een categorie op mezelf
geworden ben.’ Want, zo benadrukt hij: een
kluizenaarstudent is hij in geen geval. ‘Je denkt
toch niet dat ik geen hobby’s heb?’ vraagt hij
haast verontwaardigd. Per jaar probeert hij
minstens 52 leesboeken te lezen. Ook poolt en

Kwamen studenten wel eens naar je toe
met de vraag: hoe doe je dit in godsnaam?
‘Niet echt. Men schrijft het meer toe aan een
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Je kunt nog zo goed durven: als je het
niet weet, dan weet je het niet.
‘Veel mensen halen een nachtje door om de
goede antwoorden te weten. Maar dan zijn ze
te moe om ze op te schrijven. Ik durf gewoon

‘Ik heb het nu wel
druk, want ik moet drie
scripties schrijven’
te gaan. En ik kan van tevoren ook slapen. Als
je dit zeven jaar lang wilt doen, dan kun je niet
over ieder tentamen stress hebben. Ik denk dat
dat een talent van mij is. Maar dat ik veel makkelijker kan leren? Nee hoor.’

schaakt hij met enige regelmaat en hij programmeert in de vrije avonduren. Zijn studie bekostigde hij met een lening en door anderhalve dag
per week te werken, onder andere bij het Asva
Rechtsbureau. Bij al zijn studies heeft De Haan
bovendien vele vriendschappen opgedaan. ‘Ik
heb wel eens een nieuwe student horen zeggen:
ik ben hier niet om vrienden te maken. Dat is
natuurlijk dom. Ten eerste heb je nooit genoeg
vrienden. En ten tweede: als je een keer niet
kunt komen, dan is het altijd handig als je
iemand kent die weet wat er op het college is
verteld. Sociale contacten zijn heel belangrijk
als je meerdere studies wilt doen.’
Meerdere avonden per week staat De Haan op
een borrel. Met een glas fris, want alcohol drinkt
hij nooit. Het is misschien een deel van zijn
geheim, denkt hij. ‘Ik besteed wel tijd aan het
uitgaan, maar niet aan het uitbrakken.’ Niet uit
principe, benadrukt hij. ‘Ik moedig drinken erg
aan en ik heb een groot deel van mijn studielening geïnvesteerd in het alcoholpromillage van
anderen. Maar ik ben zelf nooit begonnen. En
dat bevalt me wel.’
Waar jij 160 punten per jaar haalde, ligt
de norm voor studenten op 60. Wat vind
je daarvan?
‘Dat vind ik prima. Die norm moet bij de markt
passen. Dit niveau sluit aan bij een vwo-diploma
en bij wat het bedrijfsleven verwacht van een
universitair geschoolde. Maar zo’n honoursprogramma vind ik wel een aanfluiting. De norm
daarvoor ligt op 210 punten in drie jaar, met een
gemiddeld cijfer van 7. Dat is echt twee vingers
in je neus. Dat vind ik prima, maar ga dan niet
zeggen dat dat de excellente studenten zijn.’
Sloeg de verveling nooit toe?
‘Dan ging ik gewoon niet naar het college. Het
vak civiel bewijsrecht bijvoorbeeld, daarvoor ben
ik alleen naar het tentamen gegaan. Dat duurde
drieënhalf uur. Van tevoren heb ik twintig minuten in de rij gestaan om de reader te kopen en ik
ben naar het tentamen gefietst. Laten we zeggen
dat het me in totaal vier uur heeft gekost. Dus
vier uur voor een zespuntsvak, dat is zo’n veertig
minuten per punt. Dan gaat het wel snel.’

Dat klinkt behoorlijk berekenend. Hoeveel procent van je punten haalde je op
die manier?
‘Dat is moeilijk te zeggen. Maar ik ben een
opportunist, ja. Als ik nog vijf punten mis, dan
denk ik niet: welk stom en moeilijk vak ga ik
doen? Dan kijk ik: wat komt een
beetje overeen met wat ik
al heb gedaan? Bij de
master privaatrecht

waren er ongeveer 35 punten die ik echt interessant vond. Dan blijven er naast de scriptie
vijftien punten over en daar ga ik dan geen
moeite voor doen. Dat is misschien een beetje
kinderachtig, maar ach.’
Een zesjesstudent, dat vind De Haan zichzelf
ook niet. ‘Met een 6 ben ik tevreden, maar mijn
gemiddelde ligt rond de 7.5.’ Toen een vriend
die bij de ICT-afdeling van de UvA werkt vorig
jaar zomer in de administratie keek, bleek De
Haan wat betreft studiepunten op de achtste
positie te staan. ‘Dus vanaf dat moment ging ik
er wel extra voor,’ legt De Haan uit. Begin dit
kalenderjaar behaalde hij de eerste plek. Op het
certificaat dat hij er onlangs voor kreeg is hij wel

‘Onder het verhoogde
collegegeld kun je je altijd
uitlullen’
een tikje trots. Al denkt hij dat hij het record
wel weer zal kwijtraken. Deze zomer houdt
zijn lening op en hoopt De Haan toch echt af te
studeren, met drie bachelors en twee masters.
‘Als ik stop met studiepunten verzamelen, zal
iemand er gedurende mijn leven wel overheen
gaan. Het is niet anders.’ Wat hij na zijn afstuderen gaat doen, weet hij nog niet.
Waarom ging je ooit studeren? Enkel om
de kennis, of om geld te gaan verdienen?
‘Zo’n geitenwollensokkentype dat alleen maar
voor het studeren gaat, dat was ik nooit. Ik
hecht wel waarde aan geld. Maar of dat nou
twee keer modaal is of honderd miljoen: daar
ben ik nog steeds niet helemaal over uit. Ik
had natuurlijk eerder kunnen afslaan en een
investment banker kunnen worden. Maar dat
leek me helemaal niet interessant. En ik denk
dat ik met dit traject ook nog wel op die twee
keer modaal terechtkom.’ yyy
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Alsof je kleinkind
op bezoek is
Weer ’ns wat anders dan horeca: een bijbaantje als buddy van een senior, of als oppas bij
een ‘special needs’-kind. Dan zie je de wereld ook eens door de ogen van een kleuter of
een bejaarde. tekst Bien Borren / foto’s Bram Belloni

M

eneer Boomsma neemt de
treden van de trap met twee
tegelijk. ‘Ik heb nog nooit
zo’n kwieke 85-jarige gezien,’
vertelt Marijn de Graaf bijna glunderend. Het is
donderdagochtend en de 27-jarige student bewandelt de brede lanen van Naarden. De blonde
Zwollenaar met blosjes op de wangen vertelt
levendig over de twee uur die hij wekelijks
doorbrengt met ‘zijn’ oudere. ‘Meneer Boomsma
is een breeddenkende man met een oprechte
interesse in zijn medemens. Absoluut geen
brombeer. Hij is verreweg mijn favoriete senior.’
Marijn doet wekelijks twee uur lang allerlei klusjes in en rond het huis bij meneer Boomsma. Hij
is een zogeheten SeniorenStudent, een initiatief
van de Vinderij (zie kader) waarbij studenten
aan senioren worden gekoppeld. De twee heren
beginnen hun ochtend steevast aan de tafel bij
het hoge raam waar meneer Boomsma zwarte
koffie drinkt en Marijn een glas water. De conversaties beslaan een breed spectrum: er worden
de nodige filosofische levensvragen aan de ronde
tafel besproken. ‘We beginnen de ochtend met
een onderwerp als de Olympische Spelen en
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eindigen twintig minuten later bij Columbus,’
vertelt meneer Boomsma met een klein lachje.
De twee zijn aan elkaar gekoppeld vanwege
hun gemeenschappelijk interesse in historie.

‘Meneer Boomsma
is verreweg mijn
favoriete senior’
Zo studeert Marijn om docent geschiedenis te
worden en het huis van meneer Boomsma tikt
er lustig op los met de vele authentieke klokjes
die er hangen. Daarnaast verzamelt hij traditionele iconen. Daarover zegt de 85-jarige: ‘Als ik
me bedenk dat er vroeger een complete functie
achter zo’n beeltenis schuil ging, kan ik daar
ontzettend blij van worden.’ Ziedaar hun andere
gedeelde belangstelling: kunst. Meneer Boom
sma: ‘Ik ben van de oude stempel. Van moderne
kunst snap ik weinig.’ Marijn spreekt zijn liefde
voor Roy Liechtenstein uit. ‘Nee, van hem word
ik niet warm. Wat wil hij daar nou mee zeggen?’

En al gauw zijn de twee heren verdiept in een
gesprek over het primaire kleurengebruik van de
popartkunstenaar.
Uitkomst
Het was een van de dochters van meneer
Boomsma die met het fenomeen SeniorenStudent kwam aanzetten. ‘Ik ben toch een vent
alleen,’ duidt hij. ‘Ik wil niet afhankelijk zijn van
mijn kinderen. Ze zijn wel bereid om voor mij
te zorgen, maar ze hebben hun eigen besognes.
Marijn is wat dat betreft een uitkomst.’ De student helpt de oudere meneer Boomsma met zijn
computerzaken en doet klusjes, zowel binnensals buitenshuis. ‘Laatst stond ik op een ladder
al het rotte blad uit de goot te scheppen’, vertelt
hij. Meneer Boomsma voegt toe: ‘Vandaag gaan
we weer naar buiten. Het gras moet hoognodig
gemaaid worden.’
Sinds januari zijn ook mevrouw Fopma en
Amber de Haan een duo. De student medicijnen (20) verkeert wekelijks twee uur in het
gezelschap van de 85-jarige. Ze delen een liefde
voor musea, maar vanwege de gezondheid van
mevrouw Fopma kunnen ze geen bezoek aan

mooi bij’, zucht hij. Het is een slanke, diepe
tuin met een groot gazon. In de borders staan
buxusbosjes en een bloeiende camelia. ‘Kijk
deze kleur roze!’ roept de oudere opgewonden.
‘Zo is er niets en het volgende moment prijkt
er een prachtig plaatje. Zo gaat het ook met
baby’s.’ Marijn heeft ondertussen de grasmaaier
uit het schuurtje gehaald. In het voorbijgaan
knikt hij naar de buxus. ‘Hoe gaat het met ons
snoeiproject?’ Meneer Boomsma hoort hem
niet, al zijn aandacht wordt opgeëist door de
camelia. ‘Soms praat ik tegen mijn planten. Ze
hebben ook een ziel, weet je?’ zegt hij tegen
niemand in het bijzonder.

‘Het staat natuurlijk
ook mooi op mijn cv’

Student Marijn maait het gras van senior Boomsma. Straks moet de gootsteen nog ontstopt worden en als er tijd over
is, kijkt Marijn ook nog even naar de computer van meneer Boomsma. ‘Dat zijn toch zulke krengen,’ zegt de senior.

het Rijks afleggen. ‘We doen vaak een boodschapje of gaan een blokje om,’ zegt Amber.
Mevrouw Fopma vult aan: ‘We beginnen met
een kopje koffie en een praatje. Ik heb altijd een
lijstje voor Amber klaarliggen met wat ze voor
me kan doen.’ Behalve een reeks producten van
de apotheek en de supermarkt moet er vandaag
ook een vestje bij de wasserette opgehaald worden. ‘Amber is nooit te beroerd om de gewone
dingetjes voor mij te doen,’ zegt mevrouw
Fopma. ‘Ze is zo heerlijk plooibaar.’ De studente was op zoek naar een bijbaantje dat het
liefst ook nog nuttig was en gecombineerd kon

worden met haar studie. ‘Daarnaast geeft dit
werk voldoening. Studenten hebben vaak geen
weet van het dagelijkse leven van ouderen,’ zegt
Amber. ‘Ze hebben geen idee van hun wereld en
wat er speelt.’ De student vindt het ook belangrijk voor haar toekomstige carrière, want ‘artsen
zijn vaak niet op de hoogte van hoe het zit met
verschillende doelgroepen.’ Later zegt ze: ‘Het
staat natuurlijk ook mooi op mijn cv.’
Snoeiproject
De tuin van meneer Boomsma ligt in de luwte
van Naarden. ‘Hij ligt er momenteel verrekte

De bal schiet onder de carrosserie van een
geparkeerde auto en Floris Fuchs (5) stuitert
erachteraan. Behendig en duidelijk ervaringsdeskundig vist hij de voetbal terug het veld in.
Het veld is een straat in Amstelveen, op de stoep
voor de deur waar hij samen met zijn ouders
en zusje woont. Momenteel is hij verwikkeld in
een fanatieke wedstrijd met Nena Broersen (19),
zijn oppas. Niets wijst erop dat Floris diabetespatiënt is, hetzelfde geldt voor Nena. Maar beiden, zo blijkt later, gaan zeer handig om met een
insulinespuit. Oppasstudent is een ander project
uit de koker van de Vinderij. Een zijtak daarvan
is ‘Oppassen met Diabetes’, waarbij een student
met diabetes oppast bij een kind met diabetes.
Nena en Floris zijn gekoppeld vanwege hun
gemeenschappelijke ziekte. Nena spuit sinds
drie jaar, bij Floris is het op zijn tweede ontdekt.
‘Diabetes is een ziekte waarmee je continu
bezig bent. Je kan er nooit even van vrij nemen.
Daarom is het fijn voor de ouders als er iemand
op komt passen die weet wat een hypo is en
wanneer er weer een koekje in moet’, vertelt de
nieuws & mediastudent. Beiden hebben diabetes type 1. Het lichaam kan zelf geen insuline
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De PoetsStudent
De Vinderij is een organisatie gespecialiseerd in het
koppelen van studenten aan senioren, oppaskinderen
en – een derde variant, – schoonmaakadresjes. Bij
alle drie de hulpdiensten staat de persoonlijke match
centraal. Op de website wordt de PoetsStudent
omschreven als betrouwbaar, persoonlijk en
goedkoop. Anne van Oudheusden, oprichter van

de Vinderij, noemt PoetsStudent de ideale bijbaan.
‘Dit werk is zeer flexibel. Perfect voor studenten
met een druk rooster.’ Studenten betalen eenmalig
inschrijfgeld (€ 15,50) en aan de hand van een
intakegesprek wordt bepaald of je geschikt bent. Het
uurtarief ligt op € 11,-.

aanmaken. Het is een auto-immuunziekte, wat
betekent dat het afweersysteem zich vergist en
de cellen die insuline aanmaken, vernielt. Zonder insuline kun je niet leven, want die regelt je
bloedsuikerspiegel.
Floris wint met een score van 5-2. Nena wil
graag een revanche, maar ziet op de sensor
waarop Floris’ bloedsuikerspiegel wordt weergegeven dat het tijd is om iets te eten. Aan tafel
wacht Floris op zijn bakje met chips. Ondertussen vertelt hij honderduit over zijn Legopoppe-

Floris’ bloedsuiker is nu
6.3, dus mag hij nog
even voetballen
tjes en waarom hij het liefst later ridder wil worden als hij groot is. ‘Weet jij wat vier plus vier
is? Ik wel. Acht!’ Volgens Nena is zijn drukte te
verklaren aan de hand van zijn lage spiegel. ‘Je
kan dat direct terugzien in iemands handelen.
Ik weet precies hoe dat voelt.’ Die herkenning
is volgens haar voor ouders een reden om een
oppas met diabetes aan te nemen.
Bloed prikken
Terwijl twee kommen soep dampend op tafel
staan, prikken Nena en Floris nog snel even
bloed. Floris gaat behendig om met de naald
en vangt de druppel bloed op met het daarvoor
bedoelde strookje. Dat moet uitwijzen wat de
suikerwaarde in zijn lichaam is. Floris: ‘Het doet
een beetje pijn, maar niet veel.’ Een regelmatige
controle van de bloedglucose geeft informatie
over het effect van voedsel, de gevolgen van
uitgevoerde activiteiten en in zekere zin ook over
de emotionele en fysieke toestand. Zijn waarden
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Voordat er gegeten kan worden moet de bloedspiegel gemeten worden. Floris prikt in het puntje van Nena’s
pink. ‘Het doet een beetje pijn, maar niet veel’, weet hij. Beiden zijn diabetespatiënt.

Wat schuift dat?
Een SeniorenStudent word je in drie stappen. Je
schrijft je in (€ 15,50) via een formulier op de site,
vervolgens heb je een intakegesprek en als laatste
kunnen senior en student elkaar ontmoeten. Per
uur wordt tussen € 7,50 en € 9,50 gerekend. Bij
OppasStudenten ligt het bedrag gemiddeld rond de
€ 8,- (overdag) of € 6,- (’s avonds). De Vinderij heeft

landelijk vijfduizend studenten in het bestand staan,
waarvan vijftig SeniorenStudenten-matches. Oprichter
Anne van Oudheusden: ‘Ouderen hebben mij verteld
dat het voelt alsof ze een kleinkind op bezoek krijgen.’
SeniorenStudent is nu nog voornamelijk actief in
Amsterdam en Utrecht, maar moet in de toekomst in
het hele land komen.

hangen zo rond de 6.3, wat volgens zijn oppas
betekent dat hij straks best nog even kan voetballen. ‘Maar nu eerst aan tafel,’ zegt Nena. ‘Anders
wordt de soep koud.’
dankbaar
Amber trekt de deur van het verzorgingshuis op
de Lauriersgracht waar mevrouw Fopma woont
achter zich dicht. De senior is met de rollator
de gracht al opgegaan. Ze is volledig aan het
hulpmiddel gebonden. ‘Maar de fysiotherapeut

‘Zonder Amber zou
ik veel minder buiten
komen’

Samen wandelen de dames voor een boodschapje naar de Elandsgracht. Volgens mevrouw Fopma is student
Amber nooit te beroerd om de dagelijkse klusjes voor haar te doen. ‘Ze is zo heerlijk plooibaar.’

zegt dat het van belang is dat ik nog de nodige
beweging krijg.’ Ze steekt haar kin in de lucht
en citeert haar arts: ‘Rug recht, vooruitkijken
en stappen maar.’ De stoep van de Hazenstraat
is schots en scheef. Bovendien is het donderdag
en dan wordt de vuilnis opgehaald. De straat is
bezaaid met volle zakken vuil. Mevrouw Fopma
stuurt vakkundig langs de obstakels. Amber
assisteert haar waar nodig. Een vuilniswagen
maakt ruim baan in de nauwe steeg en dirigeert
twee van zijn wielen het voetpad op. Zo maken
de dames gestaag meters en op de Elandsgracht
wordt in de apotheek een pompje zeep en een
doosje Kleenex aangeschaft. Via de Prinsengracht maken ze het rondje af. Mevrouw Fopma
zucht bij thuiskomst: ‘Ik ben afgepeigerd.’
Amber neemt haar jas aan. Als mevrouw Fopma
weer aan tafel zit en haar adem heeft hervonden, zegt ze: ‘Je wereldje wordt zo klein als je
ouder wordt. Ik ben Amber dankbaar, zonder
haar zou ik veel minder buiten komen.’ yyy
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Heerma van Voss

Juryberaad
Marcel van Roosmalen blikt terug op de column
wedstrijd die zijn naam draagt, maar waarmee hij
verder weinig verbintenis voelt.
tekst Marcel van Roosmalen / foto Bob Bronshoff

V

oor het eerst zat ik in een
jury, sterker: hoofdredacteur Jim Jansen van
Folia Magazine had me
benoemd tot juryvoorzitter. Een wassen neus, want toen ik met enige vertraging de redactie opwandelde ging
het nog maar tussen drie inzendingen.
Ik maakte kennis met de andere juryleden.
Tessel Middag, een voetbalster van
Ajax die nog steeds niet helemaal blij
was met de foto waarop ze ooit op
de cover van Folia stond. ‘Ik heb een
goudkleurige gloed over mijn gezicht,
dat is in het echt niet zo.’
Marco Hoekstra van het Universitair
Sportcentrum, een jongen in een geblokte blouse met een baardje die zei
dat hij in een goede sportcolumn ‘het
gepiep van sportschoenen als het ware
wilde horen’.
En Jim Jansen himself, zoals gebruikelijk helemaal flex en in de ‘het is bijna
weekend en mijn vrouw is Zwitsers en
ik heb een stel leuke kinderen dus we
gaan weer helemaal los’-modus.
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Ik vond het jammer dat Paul van de
Water, de zestiger die bij Folia Maga
zine over de zakelijke kant gaat, er niet
was. Ik had nog geld van hem tegoed.
‘Paul zit in Spanje,’ werd er gezegd.
En dat was maar goed ook want er
werd een Hema-taart geserveerd.
‘Gekregen van Het Parool,’ zei Jim.
‘Voor die krant produceren we wekelijks wat wetenschapspagina’s.’
De Amsterdamse krant betaalde daarvoor met wijn en taart, toevallig het
lievelingseten van Paul van de Water.
Het had ongetwijfeld iets te maken
met de teruglopende budgetten in medialand, een gegeven waar de nieuwe
(zaalvoetbal)columnist ook tegenaan
zou lopen.
Ik vroeg me hardop af wat je eigenlijk
met zo’n hoofdprijs – tegen een minimale vergoeding over zaalvoetbal voor
studenten schrijven – moest.
Wat voor leven heb je dan?
‘Een heel leuk leven,’ zei Jim, die zich
niets leukers kon bedenken dan de
hele dag op het universitair sportcentrum rond te hangen.

Ritueel
De zaal bevindt zich in een verlaten gebouw vlakbij Diemen. Eerst een glazen toegangspoort door, dan meerdere trappen op. Overdag worden hier
tentamens gemaakt, ’s avonds wordt er gevoetbald. Vijf tegen vijf, veertig
minuten lang, tot de nacht begint.
Vandaag spelen we voor de beker. Ons niveau is laag, al schijnen we voor
amateurs weer niet onaardig te kunnen voetballen. We promoveren regelmatig en degraderen net zo vaak.
Toen ik hier jaren geleden voor het eerst kwam, dacht ik: wegwezen.
Sindsdien is er qua inrichting weinig veranderd. De stoffen bekleding op
de muren laat her en der los. Aan de zijkant staat een tribune, waar ik nog
nooit mensen heb zien zitten, en ramen zijn er niet. In de winter is het er
te koud, in de zomer te warm.
En toch, deze zaal is nu al jaren een van de plekken waar ik het liefst
kom. Bijna elke week, samen met de andere jongens uit mijn team: enkele
studenten econometrie, midden twintig; een 51-jarige verzekeraar die het
liefst tot aan zijn negentigste door blijft voetballen; een UvA-medewerker
van rond de vijfendertig die ooit met zijn nog niet geboren kinderen in dit
team wil spelen. Hoe ik – een 23-jarige, schrijvende student – hier tussen
ben beland is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Niemand die ernaar
vraagt. Vanaf het eerste moment behandelt iedereen in dit team me alsof ik
erbij hoor. Binnen de zaal zijn we gelijken, de buitenwereld speelt geen rol.
Vandaag is al snel duidelijk dat we makkelijk zullen winnen, onze tegenstander speelt drie competities lager en kan het niet belopen. Wij laten ons
er niet door tegenhouden, het gaat om het spel zelf. Weinig is zo geruststellend als de geluiden van een ploffende bal in een verder stille zaal. Het
gepiep van de schoenen over de harde vloer. Het geluid van de paal nadat
er een bal tegenaan is gekomen, het zachte gezoef van het net nadat er
gescoord is.
We winnen met 9-1. Ik maak twee doelpunten en mis een kans voor open
goal. Na afloop lopen we tevreden de zaal uit, de sporttassen over onze bezwete schouders. Bijna elke handeling is een ritueel geworden. De douches
die we maar niet warm krijgen, de biertjes die we drinken in de kantine.
We blijven zitten tot sluitingstijd. Een van de studenten bestelt bitterballen, de verzekeraar vertelt wat er tijdens de wedstrijd allemaal verkeerd
ging. Zelf zeg ik weinig, maar ik geniet in stilte. Alle verwachtingen die we
van het leven hebben, de teleurstellingen, de verlangens en de dagelijkse
beslommeringen – zolang we hier zitten doen ze er niet toe. Elke week lijkt
de rest van de wereld even niet meer te bestaan.
Ik wil blijven zaalvoetballen tot ik niet meer op mijn benen kan staan. yyy
Thomas Heerma van Voss

De jury: Tessel Middag, Marco Hoekstra en Marcel van Roosmalen

‘Trap maar af,’ zei Jim. ‘Wij zijn er wel zo’n beetje uit. Zat er iets tussen waarin je je herkende?’
Dat dan toch niet.
De avond ervoor had ik me met moeite door
de zeventien inzendingen heen geworsteld. De
meesten hadden voor het traditionele wedstrijdverslag gekozen. Gelachen had ik niet veel,
voor veel inzendingen gold dat je erbij geweest
moest zijn.
‘Marcel van Roosmalen was niet gekomen of
halverwege weggegaan,’ zei Marcel van Roosmalen. ‘Hij herkende zich niet in de schrijfsels.
Niemand heeft gewonnen.’
Er viel een stilte.
Tessel Middag zei dat het er bij Ajax anders aan
toe ging, maar dat ze sommige sporttafereeltjes
herkenbaar beschreven vond. Marco Hoekstra
begon weer over het gepiep van sportschoenen
dat hij wilde horen en bracht nu ook ‘de typische kleedkamergeur’ in.
Jim, die spijkers met koppen wilde slaan omdat
hij een halfuur later een heel belangrijk universitair overleg had, vroeg me of het mogelijk was

om te jureren als ik het Marcel van Roosmalenaspect weg zou denken, hetgeen ik vreemd vond
omdat de wedstrijd ‘Word jij de nieuwe Marcel

Voor veel inzendingen
gold dat je erbij geweest
moest zijn
van Roosmalen?’ heette; een idee waar ik zelf
overigens nooit op gekomen zou zijn.
We besloten te focussen op zinsbouw, schrijftalent, originaliteit en zelf hechtte ik er waarde
aan dat de winnaar in staat zou zijn om een bal
te vangen.
Jim voegde daar nog een belangrijk aspect aan
toe: was de winnaar in staat om iedere week op
tijd een column in te leveren?
Ik vond het grappig dat dat ook een criterium
werd bij een wedstrijd waarvan de winnaar
zich ‘de nieuwe Marcel van Roosmalen’ mocht
noemen, alhoewel hij inmiddels in niets meer

op Marcel van Roosmalen hoefde te lijken.
Eigenlijk waren we gewoon op zoek naar de
nieuwe Marco Hoekstra van wie ik helemaal
niet wist of hij kon schrijven.
Marco Hoekstra: ‘Ik ben al tevreden als ik bij
wijze van spreken het gepiep van die sportschoenen maar hoor.’
We waren er snel uit.
Gezien de bovenstaande criteria kwam Thomas
Heerma van Voss bovendrijven. Matthijs van
Nieuwkerk zei laatst in een documentaire
over Martin Bril: ‘Die woordjes hebben raar
opgekeken van de zinnetjes waar ze in terecht kwamen.’
Mooier kan ik het niet verwoorden, hetzelfde
gold voor de zinnen van Thomas Heerma van
Vos. Bovendien was hij de enige deelnemer die
een stuk zonder spelfouten had ingeleverd.
Oprechte felicitaties dus aan Thomas, die vooral
Thomas Heerma van Voss moet blijven en geen
Marcel van Roosmalen moet willen worden
want die hield het in het Universitair Sportcentrum al snel voor gezien. yyy
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opinie

‘Non scolae sed
1
vitae discimus’
De fraude met de voortgangstoetsen bij de FEB is niet zo
dramatisch als hij lijkt, stellen Han van Dissel en Peter van
Baalen. illustratie Marc Kolle

besloten dat er maximaal 0.5 bonuspunt mee kan
worden verdiend. De afweging hierbij was dat
studenten die onvoldoende actief studeren met de
0,5 bonuspunt toch niet boven de streep zouden
komen. Inderdaad bleek dat hierdoor het gebruik
sterk toenam. Verder gingen onder studenten al

W

iskunde en statistiek zijn struikelvakken in de propedeuse
economie en bedrijfskunde.
Dat is niet alleen bij de UvA
zo, maar in heel Nederland en ook daarbuiten.
Daarnaast zijn de colleges in het begin vaak massaal, wat veel vraagt van docenten en studenten.
Vanaf dag één oefenen met de stof, veel sommen
maken en gelijk terugkoppeling krijgen is een beproefde receptuur om de slaagkans te verhogen.
Voor dit soort vakken zijn digitale voortgangstoetsen een prima hulpmiddel om studenten te
stimuleren regelmatig te studeren. Studenten
geven zelf ook aan dat ze er graag gebruik van
willen maken. De praktijk is helaas weerbarstiger.
De FEB gebruikt al zes jaar het toetsprogramma
Maple-TA om het onderwijs te ondersteunen.
Aan het einde van iedere collegeweek kunnen
studenten thuis of op een andere locatie een
voortgangstoets maken en daarmee zelf testen
of ze de behandelde stof goed hebben begrepen.
Daarbij wordt niet gecontroleerd of er hulpmiddelen worden gebruikt en bovendien zijn deze
voortgangstoetsen niet verplicht. Omdat in
het verleden proefondervindelijk is vastgesteld
dat zonder incentives slechts weinig studenten
gebruik maken van de digitale ondersteuning, is
1 Vrij vertaald: je studeert niet voor de universiteit maar om een rijk leven te kunnen leiden (vergelijk: L.A. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, Epistula CV)
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Weglopen
eerder geruchten dat met Maple-TA kon worden
gefraudeerd. Daarom is een jaar geleden al op
verzoek van de docenten een nieuwe versie van
Maple-TA geïnstalleerd, waarvan de leverancier
zei dat de problemen waren verholpen.
Digitaal toetsen is een tweezijdig zwaard: je kunt
er prima individuele leerprocessen mee ondersteunen, tegelijkertijd wordt ook alles opgeslagen. Voer voor gedragseconomen dus. Het traceren van frauduleuze handelingen kost weliswaar
enige tijd, maar is goed te doen en met de data
kunnen weer allerlei analyses worden gedaan.
Begin april bleek dat wel heel veel studenten
de voortgangstoetsen statistiek foutloos wisten

Zó veel onterechte
voldoendes zullen er niet
zijn uitgedeeld
te maken en bovendien in minimale tijd. Geen
bonus dus, besloot de examencommissie, tenzij
je aannemelijk kunt maken dat je de voortgangstoets hebt gebruikt waarvoor hij is bedoeld.
De gelegenheid maakt ook de voortgangstoetsfraudeur. Uit experimenteel onderzoek weten we
dat weinig studenten de verleiding kunnen weerstaan tijdens tentamens te frauderen als ze daartoe de gelegenheid hebben. Onze bevindingen
liggen hiermee in lijn: slechts 11 procent meldde
niet te hebben gefraudeerd. Dit wil natuurlijk
niet zeggen dat 89 procent fraudeerde, maar
ter geruststelling van de rest: binnen de huidige
regelingen was minder dan 2 procent net boven
de streep gekomen door de 0,5 bonuspunt en
0 procent van de studenten in de Engelstalige
bachelor. Dus zó veel onterechte voldoendes
zullen er in het verleden niet zijn uitgedeeld.

We zoeken het nog wel even uit, omdat in het
eerste blok bij wiskunde veel minder sprake lijkt
geweest van opvallende uitkomsten. Leergedrag? In dit licht moge duidelijk zijn dat het
de verantwoordelijkheid van de universiteit is
ervoor te zorgen dat fraude niet voorkomt en als
het toch gebeurt direct maatregelen te nemen.
Dus dan maar andere vormen van terugkoppeling tijdens de voortgangstoetsen. Verwijzingen
naar pagina’s in het studieboek kan ook. Maar
dit ontslaat een individuele student natuurlijk
niet van de eigen verantwoordelijkheid voor het
leerproces. Verantwoord kunnen studeren is
immers een groot goed. Net als op verantwoorde
wijze gebruikmaken van journalistieke vrijheid
trouwens. Ook de PowNews-formule begint
immers na zeshonderd afleveringen vermoeidheidsverschijnselen te vertonen.
Tot slot, de reacties die we van onze studenten
kregen op het bericht dat de voortgangstoets
wegens fraude ongeldig was verklaard waren
veelzeggend. En geen enkele anoniem. Tips
kwamen binnen over waar nog meer potentiële lekken in het systeem van tentaminering
zitten. Maar ook een e-mail van een student die
vond dat voortgangstoetsfraude eigenlijk geen
fraude is. Of een student die toegaf slechts één
keer wegens tijdgebrek te hebben gefraudeerd
maar alle andere weken wel heel eerlijk te zijn
geweest. Of ze daarom toch niet tot de groep
van eerlijke studenten kon worden gerekend.
‘Studenten zijn zo veel waarde gaan hechten aan
een A4’tje met een krabbel erop’, schreef weer
een andere student, ‘dat ze het werkelijke doel
uit het oog zijn verloren.’ Seneca had het niet
beter kunnen zeggen. yyy
Han van Dissel is decaan van de FEB, Peter van
Baalen is hoogleraar Information Management &
Digital Organisation aan de FEB

Op de radio zei schrijver David Van Reybrouck dat
telefonische opinieonderzoeken in wezen onzinnig
zijn, omdat de geënquêteerden wordt gevraagd na
te denken als er weinig denkactiviteit is. De telefoon
gaat op het moment dat men aan het bijkomen is van
een drukke werkdag, het eten op tafel staat of men de
kinderen onder de douche zet. Moeten we de peiling
waaruit bleek dat 43 procent van de ingezetenen in
dit land liever minder Marokkanen wil, niet serieus
nemen omdat de hersens uitstonden?
Ik vrees van niet. Er werd weer een dieptepunt bereikt
in het integratiedebat. Die 43 procent ziet de Marokkaanse Nederlanders als een onoplosbaar probleem.
Ja, er zijn zeker heikele kwesties binnen de Marokkaanse gemeenschap, maar onoplosbaar?
Voorbeeld. In de jaren tachtig was er een heuse
modegril in de Marokkaanse gemeenschap. Van
huis weglopen. Voornamelijk door meisjes. Alleen
al in mijn familie ken ik verscheidene gevallen.
Te laat thuis komen, tegen vaders toorn ingaan,
lippenstift, een vriendje, eigenzinnigheid, modern
gekleed, niet willen bidden, zwanger raken, zomaar
een paar redenen waardoor het meisje in familiale
ongenade viel. Thuis werd het meisje na verschillende waarschuwingen geëxcommuniceerd; als ze
niet veranderde was het een kwestie van tijd dat ze
het ouderlijke huis verliet.
Als je in die tijd bij een familie op visite kwam en het
gezin was opeens min één lid, dan wist je hoe laat het
was. Er werd destijds absoluut niet het over fenomeen
gesproken. Dat waren de jaren tachtig. In onze tegenwoordige tijd lijkt het van huis weglopen opgelost.
In mijn huidige vriendengroep zijn een aantal van die
meisjes die ooit van huis wegliepen. Ze zijn voor het
leven getekend. De pijn is van hun gezicht af te lezen.
Het is treurig en een schande dat zij dat kruis moeten
dragen. Maar dat kruis heeft zin gehad. Nut.
Hun dwarsheid en eigen wil hebben letterlijk en
figuurlijk de moraal van een complete gemeenschap
veranderd. Eet smakelijk. yyy Asis Aynan
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(ingezonden mededeling)

CHILLE
PILLEN
Twee derde van de Amsterdamse
studenten gebruikt wel eens xtc

De voornaamste reden is
de sociale beleving
ASVA streeft naar meer openheid
over drugs om de veiligheid
ervan te vergroten. Het ASVA
Onderzoeksbureau deed onderzoek

Xtc wordt geassocieerd met vriendschap,
gezelligheid en verbondenheid

naar xtc om de pijnpunten aan te
geven. Zo blijkt dat studenten het
als een groot gemis ervaren dat er
op festivals geen mogelijkheid is
om hun xtc te laten testen. Lees
hier enkele highlights uit het
onderzoek.

Kennis over xtc wordt
onderling gedeeld

Maar veel studenten weten niet dat de dosering van
het pilletje de afgelopen tien jaar fors is toegenomen

Meer lezen? Het gehele onderzoek
is binnenkort beschikbaar
via ASVA.nl.

Slechts een kwart van deze
pillenslikkers laat zijn xtc checken

Laat anoniem je pillen
testen bij Jellinek of SAD
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passie
Paaldansen
Sharon Gieske (23), studeert
System & Network Engineering aan
de UvA. Ze paaldanst zeven uur
per week.
‘Op dit moment ben ik in voorbereiding
voor een optreden. Dat slokt me op. Ik
hang zo’n zeven uur per week in de paal,
op de fiets beluister ik het liedje waar ik op
ga dansen, thuis analyseer ik opnames van
m’n training en in bed, voor het slapengaan,
bekijk ik filmpjes van topdanseressen. Ik
wist niet dat ik ergens zo in op kon gaan. Ik
heb veel sporten geprobeerd, van voetbal
tot vechtsporten, maar verloor altijd gauw
mijn interesse. Paaldansen is anders. Sinds
ik een jaar geleden begon, voel ik me sterker
en zelfverzekerder. De moves zijn moeilijk,
maar je kunt ze in kleine stapjes leren. Ieder
stapje dat lukt is een overwinning. Dat geeft
een enorme kick. En ik merk dat ik slanker,
fitter en gespierder ben. Daar doe ik het niet
voor, maar het is een prettige bijkomstigheid.
Mensen associëren paaldansen met strippen
en maken daar grappen over: ‘O, paaldansen?! Ik heb ook nog wel een paal waar je op
kunt dansen.’ Daar lach ik om, mij maakt het
niet uit. Voor mij is paaldansen een sport.
Natuurlijk vind ik het ook fijn om tijdens een
choreografie op hoge hakken te dansen en
me aantrekkelijk te voelen, maar ik doe het
niet voor de bewondering van anderen. Ook
het blote is in eerste instantie functioneel en
niet voor de aandacht: om in de paal te blijven hangen moet je grip hebben en dat heb
je alleen met je huid. Het voelde in het begin
onwennig om in kort broekje met sporttop
in de paal te hangen tussen de andere cursisten, maar tijdens de les zit je allemaal in
hetzelfde schuitje en dat schept een band. De
meiden zijn hartstikke supportive en positief
naar elkaar.’ yyy Marieke Buijs
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objectief
Stoned als een garnaal
Als je de drijfveren en het blowgedrag van
stevige blowers in kaart wilt brengen, waar
vind je je proefpersonen dan? Juist, in de
coffeeshop. En dus werkte epidemioloog
Peggy van der Pol zich voor haar promotieonderzoek door de wietwalmen heen
om zeshonderd jongvolwassen blowers
te strikken voor haar promotieonderzoek
naar cannabisverslaving.
Ruim één procent van de Nederlanders
blowt bijna dagelijks. Toch is slechts een
minderheid van hen verslaafd. Als je de
Nederlandse samenleving als geheel beschouwt, lijkt het gebruik van veel cannabis de
voornaamste verklaring voor het ontwikkelen van een verslaving. Van der Pol zoomde
specifiek in op de groep frequente blowers
om te kijken of veelvuldig gebruik leide tot
verslaving. Dat bleek niet het geval. Als je zes
keer per dag een dikke joint opsteekt, loop
je niet meer kans verslaafd te raken dan als
je drie keer per week tijdens het uitgaan een
jointje deelt. De omstandigheden waaronder
iemand blowt en de reden achter iemands
gebruik, bleken wel voorspellend voor het
ontwikkelen van een verslaving. Vooral
mensen die blowen om moeilijkheden in hun
leven aan te kunnen of om die te vergeten,
raakten vaker verslaafd. Ook nare levensgebeurtenissen als een verbroken relatie of het
verlies van een baan bleken vaak samen te
gaan met het ontwikkelen van een verslaving.
Nu kun je je natuurlijk afvragen of iemand
die zes joints per dag rookt niet per definitie
verslaafd is. Officieel is dat niet het geval.
Van der Pol gebruikte voor haar onderzoek
de criteria voor verslaving uit de DSM, het
handboek van de psychiatrie. Dat stelt dat
er sprake is van verslaving als de gebruiker
steeds meer moet gebruiken voor hetzelfde
effect, ontwenningsverschijnselen vertoont
als hij niet gebruikt, meer gebruikt dan hij
van plan was, werk of sociale contacten
verwaarloost voor het middelengebruik, veel
tijd steekt in het verkrijgen van de drug en er
niet in slaagt te stoppen. Zo lang je niet aan
minstens drie van die criteria voldoet, kun
je blowen, drinken of snuiven wat je wilt,
verslaafd ben je officieel niet. yyy tekst Marieke
Buijs / foto Joost van den Broek
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Betalen vanuit je hart
Een concept dat terrein wint: zelf weten wat je voor je eten betaalt in een restaurant.
Op bezoek bij drie etablissementen waar je financieel je ware gezicht moet tonen. 			
tekst Mina Etemad / foto’s Mats van Soolingen

S

tel, je krijgt in een restaurant een in de
magnetron opgewarmde lasagne voor
€ 14,- die best lekker is, maar die jij
misschien maar een derde van de prijs
waard vindt. Tegenwoordig kan het op een aantal
plekken in de stad: zelf bepalen hoeveel je betaalt.
Maar hoe goed lopen zulke restaurants? Folia
ging met verschillende tafelgasten naar drie van
zulke restaurants en delibereerde over de prijs.
Promovendus Bram Kuijken (Strategy & Marketing) vindt zelf bepalen wat je betaalt wanneer
je uit eten gaat een mooi concept, omdat het
de consument volgens hem bewust maakt van
wat iets waard is. ‘Idealistisch gezien vind ik het
geniaal. Bedrijfsmatig gezien is het een ander
verhaal. Je moet op een aantal factoren letten,
zoals wat je aanbiedt en de locatie: toeristen zijn
minder bereid om aan zoiets mee te doen. Als
je het gevoel van een lokaal restaurantje weet te
creëren, is er veel meer een band tussen de plek
en de consumenten.’
Op de ruiten van Trust, een lunchroom aan
de Albert Cuyp, staat groot ‘Pay as you wish’
geschilderd. Binnen kun je verschillende vegetarische gerechten bestellen. Wie af wil rekenen,
kan contant geld in een doosje bij de kassa stop-
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pen of pinnen door zelf het bedrag in te toetsen
op een pinautomaat.
Kuijken: ‘De naam van dit restaurant vind ik
extreem goed gekozen. Het suggereert een vertrouwensband tussen producent en consument.’

‘We zijn niet uit op winst,
want dat suggereert een
angst voor tekorten’
Dat er hier alleen vrijwilligers werken vindt hij
een nadeel. ‘Het komt weinig professioneel over
en dat heeft een negatief effect op de prijs.’ Kan
het niet juist ook enthousiasmerend werken,
het beeld dat degenen die hier werken dat doen
vanuit hun passie? Kuijken is sceptisch: ‘Waarom zou je hier staan als je goed kan koken?’
Maar Trust werkt bewust met vrijwilligers
omdat ze het concept van waaruit ze vertrekken
het belangrijkst vinden, weet medewerker Joyce
Olivier te vertellen. Zij is een van degenen die
tot de Trust-community behoort, want Trust is
een samenwerking tussen verschillende men-

sen. Olivier omschrijft Trust niet als een nieuw
businessconcept, maar als het idee dat mensen
ten diepste kunnen vertrouwen dat er genoeg
is. Olivier: ‘We zijn niet uit op winst, want dat
suggereert een angst voor tekorten.’ Tot nu toe
hebben ze telkens genoeg geld gehad voor de
huur en de inkoop van hun producten. Hoeveel
gasten daadwerkelijk betalen, vindt ze niet zo
belangrijk: ‘Als je luistert naar je hart, kun je
voelen welk bedrag je wil betalen.’
Kuijken bekijkt het concept veel meer vanuit
pragmatisch oogpunt en denkt na over welke
manieren er zijn om de gast meer te laten betalen, bijvoorbeeld het oog in oog staan met de
producent: ‘Ik zou inzetten op sociale druk. Wat
je ook kan doen is een schaal aanbieden: vind
je dit 5 euro, 10 euro of 15 euro waard? Dan is
de charme er wellicht vanaf, maar je maakt het
voor de consument makkelijker. Mensen vinden
het over het algemeen vervelend om te veel na te
denken tijdens het uit eten gaan; dat schrikt af.’
Doorschemerend idealisme
Bij veganistisch restaurant De Peper (gevestigd
in OT301) bieden ze zo’n glijdende schaal aan.
Voor een voor- en hoofdgerecht kun je tussen

Trust

Albert Cuypstraat 210
Facebook.com/trustamsterdam
Openingstijden ‘Open unless closed’
Besteld Thaise kokosnootsoep
Bram Kuijken, promovendus Strategy &
Marketing ‘Ik had al een referentieprijs in
mijn hoofd en dat is ook wat ik zal betalen.
€ 6,- is voor een soepje wel een mooie prijs.
Voor een restaurant dat geen Thaise kok
heeft vind ik het daarnaast echt een goed
gelukte Thaise soep.’

de 7 euro en 10 euro betalen. Op de site staat
dat de glijdende schaal bedoeld is om mensen
met een kleiner budget de mogelijkheid te bieden een verse, lekkere, biologische en veganistische maaltijd te nuttigen voor een lage prijs. De
medewerkers laten weten dat ze dan ook niet
echt winst maken met het restaurant.
Vegetarisch of veganistisch eten lijkt wel de norm
te zijn voor dit type restaurant. Waarom gaat dat
hand in hand? En is het eten nog wel lekker, of
schemert het idealisme te zeer door in de smaak?
Lenno Munnikes, opleidingsmanager voeding

& diëtetiek, heeft het idee dat het de bezoekers
van De Peper vooral gaat om het concept, maar
dat betekent niet dat de maaltijd die daar geserveerd wordt niet lekker is. ‘Het lijkt erop dat het
eten met veel liefde is gemaakt. De soep en de
lasagne zijn goed op smaak.’
Munnikes is een voorstander van biologisch,
duurzaam en zo vaak mogelijk vegetarisch eten.

‘Maar dat moet niet het uitgangspunt zijn. Het
sociale aspect is ook belangrijk. Sommigen gaan
heel ver in bepaalde idealen, en dan verdwijnt
het genot.’ Volgens hem is er wel een trend
zichtbaar: bij biologisch of vegetarisch eten gaat
het steeds meer om de smaakbeleving.
Dat lukt De Peper wel, maar aan de presentatie
hebben ze weinig aandacht besteed. De lasagne
lijkt meer op een groentebrij en de bediening
is onhandig en weinig professioneel; binnenkomers staan lange tijd verdwaasd om zich
heen te kijken totdat ze geholpen worden en

De Peper

Overtoom 301
depeper.org
Openingstijden di, do, vr en za 18:00-01:00
Besteld ertwensoep, groentelasagne
Lenno Munnikes, opleidingsmanager
voeding & diëtetiek ‘Omdat we van
tevoren moeten betalen heb ik de neiging om
ertussenin te gaan zitten en € 9,- te betalen.
Ik moet de prijs nu dus baseren op hoe ik
denk dat het zal smaken. Ik verwacht dat het
wel lekker is, maar niet superlekker.’ [Na de
maaltijd] ‘Het bedrag was het waard, maar
het zou niet twee keer zo veel moeten zijn.’
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De Culinaire Werkplaats
Fannius Scholtenstraat 10
deculinairewerkplaats.nl
Openingstijden vr en za 18.30-22.00 uur
Besteld: vast menu (vijf gangen)
René Niemarkt, vestigingsmanager UvAen HvA-cateraar Eurest ‘Ze gebruiken
unieke ingrediënten, waardoor het moeilijk is
om de prijs te schatten. Ze gebruiken geen
vlees of vis, dat zijn de moneymakers in een
gerecht. Wat het goedkoper maakt is dat ze
maar één kaart hebben en per avond weten
hoeveel gasten ze gaan krijgen, dus ze hoeven
waarschijnlijk bijna niets weg te gooien. Ik ga
tussen de € 45,- en € 50,- zitten, € 47,50 dus.’

wanneer het hoofdgerecht klaar is schreeuwt de
bediening je naam en moet je je bord bij de bar
ophalen. Wat daarnaast ook een beetje onbeholpen overkomt, is dat je van tevoren moet
betalen voor de maaltijd. Munnikes: ‘Je hebt dan
geen referentiepunt en moet de prijs baseren op
hoe je denkt dat het eten zal gaan smaken.’
Kunstwerkjes
Heel anders gaat het eraan toe bij De Culinaire
Werkplaats. De eigenaar begroet je met een
handdruk en hij schuift geregeld bij je aan tafel
aan om te vertellen over de gerechten en het
concept waar het restaurant op is gestoeld. Hier
bieden ze een compleet nieuwe eetervaring aan;
het doel is voornamelijk om het eten op een bijzondere manier naar de consument te brengen.
De maaltijden zijn vegetarisch en bewust (biologisch, diervriendelijk, uit de buurt enzovoort)
en het zijn net kunstwerkjes. Zo is het gerecht
‘Museumplein’ geïnspireerd op Van Goghs
zonnebloemen: op een bedje van spinazie ligt
een gele aardappelbol waar een zilveruitje in
verstopt zit. Krokante schorseneer en eetbare
bloemen maken het gerecht af. Rene Niemarkt,
vestigingsmanager van UvA- en HvA-cateraar
Eurest, is telkens verrast over wat hij voorgeschoteld krijgt, bijvoorbeeld zwarte quinoa en
waterkastanjes. ‘Doordat het zulke aparte gerechten zijn met unieke ingrediënten ga je veel
meer op de smaak letten tijdens het eten.’
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Wie wijn bestelt, krijgt de fles en glazen en
mag zelf inschenken. Op een briefje noteer je
het aantal glazen en aan het eind van de avond
schrijf je daar ook het bedrag op dat je wilt
betalen voor het eten. Niemarkt: ‘Dat je zelf je
wijn mag inschenken maakt het intiemer en

‘We willen mensen graag
laten nadenken over wat
iets waard is’
heel anders dan wanneer je normaal gesproken
uit eten gaat. De ruimte hier is ook klein en er
wordt een band opgebouwd met de consument.
Het is persoonlijker.’
Het restaurant heeft een open keuken – zelfs zo
open dat je gevraagd wordt om je eigen bord
naar de afwas te brengen. ‘Het is een beetje alsof
je in iemands keuken zit,’ zegt Niemarkt. ‘Het is
meer een kookstudio dan een restaurant.’ In De
Culinaire Werkplaats worden dan ook geregeld
workshops en masterclasses, zoals ‘Verras je
vegetarische gasten,’ gegeven.
Niemarkt vraagt zich wel af of mensen eerlijk
en op een goede manier kunnen bepalen wat
iets waard is. Ze kunnen wellicht geen goede
inschatting maken van de kostprijs van de
ingrediënten en de hoeveelheid arbeid die in het
bereiden van de gerechten gaat zitten. Eigenaar

Marjolein Wintjes vertelt dat ze met dit concept
zijn begonnen omdat ze mensen graag na wilden
laten nadenken over wat iets waard is. Dat blijkt
volgens haar ook uit de feedback van de gasten,
die gretig over hun eetervaring vertellen aan
haar en aan mede-eigenaar Eric Meursing. ‘De
geoefende eters zijn meestal wel bekend met de
ingrediënten, maar het kan heel erg per avond
verschillen of de gasten een goede inschatting
geven van wat de maaltijden waard zijn.’
‘Zo over de prijs van de gerechten praten maakt
het wel heel leuk,’ zegt Niemarkt na een tijdje te
hebben nagedacht over welk bedrag hij wil gaan
betalen. ‘Dat doe je normaal gesproken niet.’ yyy

Veylinx
Hoe kom je erachter wat mensen een product
of dienst echt waard vinden? Promovendus
Bram Kuijken doet daar onderzoek naar en
heeft samen met Anouar El Haji de veilingsite
Veylinx opgericht. Ze experimenteren met
de veilingen om erachter te komen wat
consumenten echt vinden. Wie biedt op een
van de aangeboden producten, kan niet
zien wat anderen boden en moet dus de
afweging maken wat hij of zij het product echt
waard vindt. Degene met het hoogste bod
ontvangt het product, maar betaalt het op
een-na-hoogste bod. Op veylinx.nl kun je je
inschrijven en meedoen met de veilingen.

foto Mats van Soolingen

op de tong

Sugarless

Bilderdijkstraat 92 (West)

E

en van de nieuwste trends in gezondheidsland is suikervrij eten. Suiker
wordt ‘het zoete vergif ’ genoemd: het
schijnt niet alleen slecht te zijn voor
je gebit, maar wordt tegenwoordig ook als veroorzaker gezien van leverkwalen, overgewicht en

Sugarless
Deze suikervrije
lunchtent is opgericht
door Jennifer de Jong,
in de jaren negentig
bekend als actrice (Fort
Alpha) en presentatrice
(Brutale meiden). Op de site van Sugarless
kun je blije testimonials over de zaak lezen
van BN’ers als Birgit Schuurman. Zij zegt:
‘Suiker is natuurlijk een duiveltje. Daarom
vind ik het zo goed dat Sugarless heerlijke
hapjes en gerechten maakt zonder geraffineerde suikers.’ En Ferri Somogyi stelt: ‘De
high teas zijn een feestje!’

zelfs slaapproblemen. De lunchroom Sugarless
biedt naar eigen zeggen als eerste restaurant een
menu vrij van geraffineerde suikers. Tevens is
het gespecialiseerd in allerhande diëten, zodat
je er niet alleen suikervrij maar ook lactosevrij,
glutenvrij of veganistisch kunt eten.

Geraffineerde suiker
Raffineren is het
‘schoonmaken’ van
suiker in de fabriek.
Bij dit proces wordt de
suiker witter, neutraler
van smaak en langer
houdbaar. Hierdoor worden de natuurlijke
vezels en mineralen verwijderd. Ongeraffineerde suikers zijn vaak donker van kleur
en kunnen een ietwat zoutige smaak hebben
vanwege de aanwezige mineralen.

Wij hebben zelf geen allergieën, maar een gezonde lunch kan nooit kwaad en daarom besluiten
we een poging te wagen. Het interieur van Sugarless lijkt zo uit de woonspecial van de Libelle
te zijn overgenomen. Een beetje ongemakkelijk
nemen we plaats op de witgeverfde sloophouten
stoelen met lichtblauwe bloemenkussens. We
besluiten de paleocrackers en glutenvrije hummusboterham links te laten liggen en bestellen
waarschijnlijk het ongezondste gerecht van de
kaart: de hamburger (€ 8,50). Lactosevrij, dat dan
weer wel. Onze hamburger is lekker, maar niet
zo spannend. Vanwege de vrij grote burger en de
kleine boterhammen is hij ook wat lastig te eten.
Bij de koffie krijgen we verrassend genoeg wel
een bakje suiker. Ongeraffineerde suiker, legt
de serveerster ons uit, en dat mag blijkbaar wel.
Ook in de huisgemaakte chai latte (€ 2,50) zit
flink wat honing en van de biologische cola
(€ 3,50) met agavesiroop springt het glazuur
zowat van je tanden. Jammer is ook dat Sugerless
je voor de kleinste dingen laat bijbetalen: honing
in je muntthee kost € 0,25 extra en volkoren- in
plaats van witbrood kost € 0,45 extra. Dit terwijl,
de laatste keer dat wij het checkten, bruinbrood
toch echt een stuk gezonder is. yyy Lisa Baart
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie (met prijzen) naar redactie@folia.nl en
de originele bon naar Folia, Stephanie Gude, Prins
Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

Paleodieet
Bij Sugarless kun je
ook terecht als je een
paleodieet volgt. Dit
is een zogenaamd
jager-verzamelaardieet,
gebaseerd op de veronderstelde voeding van onze voorouders in
het paleolithicum. Het bestaat vooral uit vis,
vlees van dieren die zich met grassen gevoed
hebben, groenten, fruit, wortels en noten.
Het dieet werd in de jaren zeventig populair
gemaakt door de gastro-enteroloog Walter L.
Voegtlin. Maar het wordt bekritiseerd door
veel diëtisten en antropologen.
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Ritalin op de hersenontwikkeling:

mannen van 23 t/m 40 jaar oud met een vermoeden op ADHD,
maar die hiervoor nooit eerder behandeld zijn geweest
.
Geen wachttijden voor diagnostiek en vergoeding bij deelname aan de
studie.
Neem voor een korte ADHD screening of informatie over het onderzoek
contact op met: Cheima Bouziane (arts-onderzoeker) via e-mail:
c.bouziane@amc.nl of bel: 06-11259786.
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overigens
Studenten doen hun beklag over de UvA die het met regels en bureaucratie onnodig lastig maakt twee studies te volgen.

Een dubbele studie is overbodige luxe. Goed dat de UvA
studenten ontmoedigt twee studies te volgen.

Geert Lovink
Lector netwerkcultuur
‘Een slappe stelling! Dat de UvA studenten ontmoedigt een dubbele studie te volgen is slechts
een symptoom van de algehele vernauwing en
stroomlijning van het hoger onderwijs. De eerste studie wordt ook uitgekleed. Studievertraging is een vloek en met beperking van financiering is het bijna onmogelijk om stage te lopen of
buitenlandervaring op te doen. Zelfs de scriptie
biedt geen ruimte meer voor wetenschappelijke
ontwikkeling, maar moet in steeds minder tijd
in klasjes worden geschreven. Afgestudeerden
hebben nu dus minder onderzoeks- en schrijf
ervaring. Dat is jammer, maar niet onoverkomelijk; de echte studie begint vaak pas na je
opleiding, in een promotie of in je werk kun je
nog veel leren.
Zelf heb ik naast politicologie een jaar filosofie
en een jaar economie gedaan en later ook nog
sociologievakken gevolgd. Dat leverde een
steviger fundament op. Studenten die dat willen,
moeten twee studies kunnen doen. Alleen lijkt
een dubbele master mij nuttiger, omdat studenten dan al weten welke kant ze op willen en zich
gericht kunnen verdiepen.’

Ans Kolk
Hoogleraar Sustainable Management
‘Ik denk niet dat de UvA studenten echt ontmoedigt twee studies te volgen; het systeem
is er niet op ingericht en dat lijkt mij legitiem,
gezien de vele studenten en de beperkte middelen. Bij economie & bedrijfskunde is het
voor de meeste studenten al moeilijk genoeg
één bachelorstudie te doen. De inspanningen
richten zich erop die grote aantallen studenten
de juiste structuur te bieden, met voldoende
contacturen en toetsmomenten. Dat heeft prioriteit, niet het faciliteren van een beperkt aantal
studenten dat een dubbele bachelor zou willen
volgen. Voor studenten zelf is het ook fijn als ze
binnen de beperkte tijd dat ze studiefinanciering ontvangen in ieder geval één diploma halen. En vaak weten studenten niet goed waar ze
aan beginnen als ze van de middelbare school
komen. Mijn advies is dus: richt je op het halen
van één bachelor, en doe, als dat heel goed
gaat, een minor in het buitenland, volg extra
vakken, overweeg een excellentieprogramma
of word actief voor een studentenorganisatie.
Dan kun je altijd nog kijken of je twee masters
wilt doen.’

Sjoerd Repping
Hoogleraar voortplantingsbiologie
‘Oneens. Goede en gemotiveerde studenten de
mogelijkheid geven twee studies te volgen is een
investering in de toekomst en geen verkwisting
van gemeenschapsgeld. Momenteel lijkt de UvA
een soort ontmoedigingsbeleid te voeren, wellicht in de hoop de doorzetters van de opportunisten te scheiden. Dat vind ik zonde, want zo
ontmoedig je toch ook de excellente studenten
die je juist wilt stimuleren.
Ik heb een tijd onderzoek gedaan op een goede
Amerikaanse universiteit. Die is extreem selectief, ze scouten scholieren met goede school- en
zelfs sportprestaties en die krijgen hun opleiding en kost en inwoning volledig vergoed. De
anderen moeten de hoge kosten zelf opbrengen,
waarmee je dus eigenlijk selecteert op inkomen.
Dat is onzinnig, zo krijg je ook domme rijke
studenten op je universiteit. Nederland is socialistischer, wij vinden dat iedereen gelijke kansen
moet krijgen. Dat heeft iets moois, maar we
moeten op zoek naar een hybride model waarin
mensen ook de ruimte krijgen uit te blinken
– bijvoorbeeld door twee studies te doen.’ yyy
Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Yannick Fritschy

Geursignalen geven
informatie over
geslacht
Mannen geven geursignalen af
die vrouwen herkennen als van
een man afkomstig. Andersom
geven vrouwen signalen af die
alleen mannen herkennen. Dat
concluderen wetenschappers in
Current Biology op basis van een
experiment. Volgens de wetenschappers vangt onze neus de
signalen op zonder dat we bewust
iets ruiken. Het vermogen om ze
te herkennen is behalve van het
eigen geslacht ook afhankelijk van
de seksuele voorkeur. De reactie
van homoseksuele mannen op
geursignalen lijkt op die van heteroseksuele vrouwen.

Universiteit Florida
verbiedt afstudeerselfie
De University of South Florida heeft
het maken van een selfie op het
afstudeerpodium verboden. De Amerikaanse universiteit plaatste de veelvoorkomende handeling op het lijstje
van ongepast gedrag, samen met de
wandelvormen stepping, marching en
strolling. Het overtreden van de regels
kan zelfs leiden tot het achterhouden
van het diploma. Volgens de universiteit neemt het maken van een selfie
te veel tijd in beslag. Een eenvoudige
handdruk heeft daarom de voorkeur.
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Universiteiten

Studenten

Bredase studenten maken
TIME-website
Studenten van de Avans Hogeschool in
Breda hebben in opdracht van TIME
Magazine de website TIME100 ontwikkeld.
Daarop staat de lijst van honderd invloedrijkste mensen ter wereld die het wereldberoemde Amerikaanse opinieblad jaarlijks
samenstelt. De studenten van de opleiding
communicatie & multimedia design hebben
samen met enkele docenten de afgelopen
maanden in het geheim aan de site gewerkt.
Ze hadden een speciale werkruimte met afgesloten ramen om uitlekken te voorkomen.

Bloedcellen 115-jarige vol
genmutaties
Gezonde witte bloedcellen van de
115 jaar oud geworden Henny van
Andel-Schipper bevatten meer dan 400
genmutaties. Dat schrijft een internationaal team van onderzoekers, onder
leiding van de VU, in het vakblad
Genome Research. Genmutaties zijn
gerelateerd aan verschillende ziektes,
waaronder kanker. Dat ze na verloop
van tijd ook in gezond bloed voorkomen, impliceert volgens de onderzoekers dat genmutaties in witte bloedcellen grotendeels onschadelijk zijn. Van
Andel-Schipper overleed in 2005 als
oudste mens ter wereld en heeft haar
lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld.

Universiteit Twente duikt
in twitterarchief
De Universiteit Twente krijgt toegang
tot het gehele archief van Twitter. De
Twentenaren mogen voor een onderzoek naar de effecten van campagnes
over kanker rondneuzen in alle tweets
die ooit zijn verstuurd. De UT is een
van de zes onderzoekscentra die daar
toestemming voor heeft gekregen van
het Amerikaanse bedrijf, dat in februari
instituten wereldwijd opriep een onderzoeksidee in te sturen. Andere uitverkorenen zijn onder meer de Harvard
Medical School en de University of East
London. Op de openbare Twittersite
kun je ook in het archief speuren, maar
die zoekresultaten zijn nooit compleet.

Curvers

promoties
Donderdag 08/05
10.00 uur: Guus Dix – Wijsbegeerte

Governing by Carrot and Stick. A Genealogy of the Incentive.
(Agnietenkapel)

12.00: Zoran Kwak – Kunstgeschiedenis

Proeft de kost en kauwtse met uw’ oogen’. Beeldtraditie, bete
kenis en functie van het Noord-Nederlandse keukentafereel
(ca. 1590-1650). (Agnietenkapel)

14.00 uur: Wouter Willems – Geneeskunde

hora est
Guus Dix
Wijsbegeerte

8 mei, 10.00 uur, Agnietenkapel

‘Promoveren is behoorlijk solitair’

Bone Graft Revascularization Strategies. (Agnietenkapel)

Vrijdag 09/05
10.00 uur: Adriana Huerta Viga – Scheikunde

Coupled Vibrations in Peptides and Proteins: Structural Infor
mation Using 2D-IR Spectroscopy. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Tessa Hoogendoorn – Geneeskunde
Forensic Pediatric Radiology. Studies in Living and Deceased
Children. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Gitta Bleeker – Geneeskunde

The Use of Both Diagnostic and Therapeutic MIBG in Neuro
blastoma Patients. (Agnietenkapel)

16.00 uur: Henrique de Oliveira Cabral – Neurowetenschap

NMDA Receptor Dependent Functions of Hippocampal Networks
in Spatial Navigation and Memory Formation. (Agnietenkapel)

Dinsdag 13/05
12.00 uur: Jill St. Jacques – Cultural Analysis
Sexual Ambiguity: Narrative Manifestations in Adapta
tion. (Agnietenkapel)

14.00: Merrin Whatley – Ecologie

A House of Cards: Patterns of Aquatic Invertebrate Diversity
in Agricultural Ditches. (Agnietenkapel)

Woensdag 14/05
10.00 uur: Wenty Marina Minza – Sociologie

Growing Up and Being Young in an Indonesian Provincial
Town. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Harriet Mayanja-Kizza – Geneeskunde
Mycobacterium Tuberculosis and Human Immunodeficiency
Virus Type 1 Interaction. Pathogenesis and Disease Modula
tion in Dual Infection. (Aula)

12.00 uur: Joris de Wind – Economie

Accounting for Time-Varying and Nonlinear Relationships in
Macroeconomic Models. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Lefteris Sidirourgos – Informatica

Space Efficient Indexes for the Big Data Era. (Aula)

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

Bevinding ‘Om individuen
en instellingen beter te laten
presteren wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt
van ‘prikkels’, zowel in de
private als in de publieke
sector. Een voorbeeld zijn de
veelbesproken bonussen voor bankiers. In mijn
onderzoek heb ik de historische ontwikkeling
bestudeerd van de manier waarop zulke prikkels
zijn onderzocht en gebruikt. Een verrassende
conclusie is dat er geen sprake is van continue
vooruitgang. Er hebben een paar grote, min of
meer toevallige verschuivingen plaatsgevonden.
Eind negentiende eeuw eeuw experimenteerden
Amerikaanse ingenieurs met financiële prikkels
om ‘luie’ arbeiders te motiveren. Rond 1930
introduceerden wetenschappers de theorie dat
‘prikkelbare’ werknemers vooral goed in hun vel
moesten zitten om productief te zijn. En volgens
naoorlogse economen kan met name de overheid de wortel en de stok gebruiken om burger
en ambtenaar de goede kant op te prikkelen.’
Leuk ‘Het leukste vond ik de vrijheid. Ik kon
grotendeels zelf bepalen welke richting mijn
onderzoek op ging. Dat er uiteindelijk ook
een gedrukt boekwerkje ligt, is een bevredigend resultaat.’
Moeilijk ‘Keerzijde aan die vrijheid is dat promoveren behoorlijk solitair is. De benodigde
motivatie, concentratie en discipline moeten
voornamelijk uit jezelf komen. Desondanks
wil ik graag verder in de wetenschap. Maar het
liefst wel met onderzoek dat iets meer ingebed
is in andere projecten.’ yyy Yannick Fritschy

Stokje
Zo, net weer een zwangerschapstest gekocht. Geen
nood hoor, ik koop ongeveer eens per kwartaal
een zwangerschapstest. Ik grijp er altijd wat onzin
uit de uitverkoop bij, zodat de test niet het enige
onderdeel op mijn dagprogramma lijkt. Maar daar
ligt-ie, naast twee flesjes glitternagellak: de onheilsvoorspeller. Tot ik hem beplast heb denk ik na over
belangrijke levensvragen, zoals: ‘Waarom heeft de
leeuwin in het Gaiapark vorige week haar welpjes
Amalia, Alexia en Ariane opgegeten?’
Die leeuw is niet de enige: ook spinnen eten hun
kroost, dolfijnen, ratten. In december nog at een
moederbeer in Washington het merendeel van haar
berenkinderen op. In Los Angeles werd in 2012 een
baby-aap door haar oom gedood. Dit begrepen de
verzorgers niet, want de aap beschermde immers
met zijn nichtje ook zijn eigen genetische stam.
Filial cannibalism werd vroeger nauwelijks onderzocht of gerapporteerd: het moest ziekelijk zijn, een
afwijking. De band tussen ouder en kind is toch een
van de weinige zekerheden waar je je aan vast kunt
klampen? Jammer: een schijnzekerheid dus. Sinds
de jaren tachtig wordt wel voorzichtig gesuggereerd
dat het tot de overlevingsstrategie kan behoren
een jong te doden of op te eten. Omdat het ziek is,
om te laten zien hoe gevaarlijk je bent. Of om te
overleven. In Noord-Korea aten vorig jaar verschillende mensen hun kinderen op. Een moeder voelde
argwaan toen er plotseling zoveel vlees in huis was.
Ik kon trouwens geen soort vinden waarbij de kinderen juist de ouders opaten, bijvoorbeeld omdat
ze dement waren, klaagden over het eten of hun
computer steeds vast lieten lopen. Maar ook dat gebeurt vast. En toch: mensen blijven zweren op hun
kinderen, en kinderen zweren op hun moeder. Ah,
de natuur – vol conflicten. Daarover gesproken: nature calls, ik ga even over een stokje plassen. Zolang
ik moeite heb mezelf te voeden, ben ik een NoordKoreaanse situatie liever voor. yyy Emma Curvers
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Onconventioneel
en overweldigend
Deze week in Folia maakt kennis: een portret van Linda Duits, handelaar in kennis van en
over populaire cultuur. tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

L

uidruchtig, kritisch, loyaal en
hardwerkend. Zo wordt Linda Duits
omschreven door haar goede vriend
Vincent Crone, met wie ze podcasts
maakt en met wie ze promovendus was. In
een toelichting op zijn typering zegt hij: ‘Linda
heeft geen last van terughoudendheid als ze
een mening heeft. Ze kan overweldigend zijn
in haar manier van spreken. Ze spreekt – vaak
letterlijk – hard en is erg gesteld op haar gelijk.
Liesbet van Zoonen, bij wie Linda en ik beiden
promoveerden, zei vaak over haar: “Linda heeft
altijd gelijk, want zo hebben wij dat met elkaar
afgesproken”. En zo is het. Ze weet ook een groot
en breed publiek te bereiken. Daar streeft ze naar
en dat lukt haar ook. Zeer lovenswaardig.’
Politicoloog Linda Duits (Zeist, 1976) is
consultant, publicist, onderzoeker en docent
bij haar eigen onderzoeksbureau Diep Onderzoek. Na haar studie politicologie aan de UvA
promoveerde ze, eveneens aan de UvA, op een
onderzoek naar de meisjescultuur in de Nederlandse multiculturele samenleving. Duits weet
alles van populaire cultuur en bemoeit zich met
alles wat daarmee te maken heeft. Ze organiseert seminars op dit vakgebied, geeft les aan
verschillende binnen- en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en roert
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zich geregeld in de media. ‘Geregeld’ is daarbij
nog een understatement als we haar twittergedrag erbij rekenen: Duits heeft bijna vijfduizend
volgers en stuurde al meer dan 82.000 tweets.
Voorbeeldje van een Linda-tweet? ‘Ik zeg het
vaak, maar ik zeg het nog maar eens: psychologen zijn de satan. Als het aan hen ligt heeft
straks iedereen de diagnose “depressie”.’ Reacties
en retweets verzekerd.

‘Linda heeft geen zin
in een keurslijf’
Vorig jaar verscheen Duits’ populair-wetenschappelijke boek Meisjes kijken of meisjescul
tuur in de spiegel, dat ze schreef samen met Pedro de Bruyckere. Duits handelt in kennis over
populaire cultuur en is dus ook ondernemer. In
2010 verliet ze de UvA, naar eigen zeggen ‘om
commercieel te gaan’. Onlangs bemoeide ze zich
in de media stevig met het debat over de Belastingdienst die zzp’ers zoals Duits als ‘schijnwerknemers’ beschouwt waardoor ze tot haar teleurstelling voortaan niet meer door universiteiten
en hogescholen op freelance basis mag worden

ingehuurd als docent. Duits is het daar pertinent
mee oneens. Het is ook de vraag of ze zo goed
zou functioneren binnen een vast dienstverband
aan de universiteit, denkt Vincent Crone: ‘Linda
is buitengewoon ongeschikt voor alle regeltjes
en normen van de universiteit.’ We hoeven er
haar Twitter-account (@lalalalinder) maar op
na te slaan of Vincents opvatting lijkt bevestigd:
‘Ik ben de afgelopen dagen voor uiterst rechts
en voor SP’er uitgemaakt. Even voor de record:
nationaal en Europees stem ik @Piratenpartij.’
Linda Duits is niet voor de poes, zoveel wordt
ook wel duidelijk als we praten met haar goede
vriend Koos Zwaan, met wie ze gezamenlijk de
redactie voerde over een dit jaar te verschijnen
boek over het gedrag van fans. Toen ze beiden
aio en later medewerker waren aan de UvA,
deelden ze een werkkamer en dat heeft gemaakt
dat ze weten wat ze aan elkaar hebben bij een
samenwerkingsproject. ‘De sfeer is vertrouwd,’
zegt Zwaan, inmiddels werkzaam bij Inholland.
Dat is overigens wel nodig ook, meent hij, want
om jezelf staande te houden naast Duits moet je
volgens hem stevig in je schoenen staan, al zegt
hij ook dat ze een klein hartje heeft. ‘Onze samenwerking is gebaseerd op vriendschap en we
kennen elkaar al lang. Dat kun je wat meer van
elkaar hebben.’ Zwaan druk zich met een meta-

Folia maakt
kennis
foor over Duits uit: ‘Goede wijn moet je leren
drinken. Maar als je dat eenmaal hebt geleerd
kun je er des te meer van genieten.’ Over haar
verhouding tot de universitaire cultuur zegt hij:
‘De publicatie- en acquisitiedruk is hoog op de
universiteit. Dat dwingt jonge wetenschappers
in een keurslijf. Daar heeft Linda geen zin in.
Binnen haar eigen onderzoeksbureau kan ze
meer haar eigen richting zoeken.’
Om een afgerond beeld te krijgen spreken we
ook nog even met Duits’ beste vriend Paul
Ruisch: helemaal niet afkomstig uit Linda’s
twitterwereld, maar werkzaam in de verpleging.
Wat hen bindt is volgens Paul de gezelligheid,
uitgaan en kookavondjes. ‘Waarbij ik kook en
Linda eet.’ Ze gaan geregeld naar clubs en festivals en kletsen veel en graag. ‘Waarbij we elkaar
ook tot de orde roepen als een van ons te moeilijk of te aanstellerig doet.’ Paul typeert Linda als
‘vrij en onconventioneel, het prototype van een
moderne vrouw’. Een voorbeeld? ‘Ze heeft wel
een vriendje, maar trouwen en kinderen krijgen,
daar moet ze niets van hebben. De combinatie
“Linda en kind” is ondenkbaar.’ yyy

Op 7 mei zendt Folia Radio een interview uit met Linda
Duits. Aan de orde zullen komen de populaire cultuur
in Nederland, de lusten en lasten van het ondernemerschap, insluiting en uitsluiting van minderheden. Te
beluisteren via AmsterdamFM, in de ether op 106.8
en op de kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur.
Vanaf de volgende dag terug te luisteren via foliaweb.
nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00
uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl
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(advertenties)

Folia maakt
kennis...

Op zoek naar werk?
Wij zoeken gemotiveerde & ervaren barmedewerkers voor
1 tot 3 dagen per week. Beschik jij over goede sociale
vaardigheden, gevoel voor dienstverlening en ben
jij ﬂexibel, zelfstandig en minstens 23 jaar oud?

...met Linda

Mail dan jouw sollicitatie naar:
info@othala-bv.nl

Duits

consultant, publicist,
onderzoeker en docent
Woensdag 7 mei tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 8 mei terug te luisteren op

Wil jij docent worden én aan de slag
in het bedrijfsleven?

www.foliaweb.nl

14 mei • Paul Helbing
hoofd communicatie HvA

Durf jij de uitdaging aan?
Solliciteer vóór 14 mei 2014

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam

www.eerstdeklas.nl

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

Vreemden
Deel 24 Waarin ik meer hoor over wat
er met Roos aan de hand is

W

e waren geen vreemden voor
elkaar. Maar daar op het
Schalkwijkse moskeeplein
werd mij goed duidelijk dat
ik afstand moest nemen van Pauls familie, wilde
ik doorgaan met mijn leven. Al mocht ik Paul
meer dan graag.
Er schoot mij een herinnering te binnen. We waren die dag met z’n vieren in Maastricht geweest.
In die tijd bestond er een directe treinverbinding
van Haarlem naar Maastricht. Paul nam vaker
de trein naar Limburg, wanneer een muziekstuk
hem voor compositieproblemen plaatste.
De coupé als kantoor.
‘Een trein die zich door het landschap boort, zit
vol muzikale oplossingen,’ zei hij een keer. ‘Het gebonk van de wielen, krijsende wissels, de belzang
van de spoorbomen en de suizende vaart: allemaal
muziek.’ In Maastricht stapte Paul uit om te pauzeren. Hij liep een rondje, dronk een kop koffie en
nam daarna de trein terug om verder te werken.
Paul had zijn vrouw, Roos en mij op vlaai

getrakteerd in Maastricht. Hij had een grote
muziekopdracht succesvol afgerond. Huiswaarts
bevestigde een observatie van Paul dat hij vaak
de trein gebruikte. ‘De sloten vlechten de graslanden als breinaalden aaneen.’
Vlak voordat we Haarlem CS inreden, passeerden
we een oud gebouw, dat aan het Spaarne stond.
Op de elektriciteitskast voor het pand stond graffiti gespoten met de tekst: Who the fuck is Jim? De
beeltenis had een zwarte balk voor de ogen. De
vetkuif, bakkebaarden en de ietwat scheve mond
verraadden dat het Elvis Presley was.
De beeltenis had ik talloze keren vanuit de trein
gezien. ‘Wie is Jim?’ vroeg ik. ‘Jim Morrison,’
antwoordde Paul. ‘De frontman van The Doors.
Vast een grapje van de graffitispuiter. Ken je
muziek van Elvis?’
Ik haalde mijn schouders op.
Take my hand, take my whole life too, zong Paul
met een overdreven lage, zwoele stem. ‘Dat is
UB 40.’ Hij schudde het hoofd en zong verder. Berber drukte zich tegen haar man aan.
‘Pappa…’ trachtte Roos beschaamd. ‘Niet doen.’
Paul trok zich niets van haar aan. Toen de trein
tot stilstaand kwam op het station applaudisseerden sommige reizigers. Ook ik.

Ik deelde de herinnering niet met Paul, terwijl
ik wist dat hij dat fijn had gevonden. Maar het
had geen zin. We moesten accepteren dat we
uit elkaar groeiden. Het was uit. Roos wilde
mij niet meer. Ik had eigenlijk spijt dat ik vroeg
waarom Berber en Paul zich zorgen maakten
om Roos. Paul vertelde dat hij het gevoel had
geen contact meer te kunnen maken met haar.
‘Soms zien we haar weken niet en als ze er is,
zegt ze niets.’ Of ik wist wat er aan de hand was.
‘En die kakjongen waar ze nu mee omgaat.’
Die woorden deden pijn aan mijn onderrug.
Blijkbaar had ze iets met de jongen die ik op de
sociëteit een klap had verkocht. ‘Sinds ze met
hem is, vervreemdt ze van ons.’ Ik moest mijn
nieuwsgierigheid onderdrukken om niet naar
haar nieuwe vriend te vragen. ‘We weten echt
niet wat te doen.’ ‘Het spijt me Paul, maar ik
moet terug naar de moskee,’ zei ik. ‘Het troostmaal van Driss’ familie zal al opgediend zijn.’
Het kwam hard aan. Maar het moest. yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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DEM Seminar

DBSV WK

Op donderdag 15 mei organiseert kenniscentrum
Carem een seminar onder de titel ‘Benchmarking met
Standard Business Reporting (SBR) voor het MKB’.
Tijdens de middag worden nieuwe onderzoeksresultaten uit het project ‘SBR in Bedrijf ’ gepresenteerd en
besproken met brancheverenigingen, overheidsinstanties, banken en intermediairs. Het seminar vindt plaats van 14.30-17.30
uur in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis. Meer informatie en
aanmelding via carem.hva.nl

Samen met de Vrije Universiteit reizen studenten en
docenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in juni naar het WK voetbal in Brazilië.
Ze verzorgen daar een programma voor kinderen uit
de arme wijken in de steden waar het Nederlands elftal
speelt. De kinderen leren hier niet alleen voetballen,
maar tegelijkertijd ook met leiderschap omgaan en samenwerken. Naast het
voetbalprogramma worden er ook seminars georganiseerd, waar door sprekers vanuit Brazilië, Zuid-Afrika en Nederland wordt ingegaan op vragen
rondom sport en samenleving, gezondheid en lichamelijke ontwikkeling.

CMR Verkiezingen

HvA Wibauthuis

Voor twee domeinraden hebben zich onvoldoende
kandidaten aangemeld om verkiezingen te organiseren.
Studenten en medewerkers van het Domein Bewegen,
Sport & Voeding en van het Domein Gezondheid zullen
tijdens de medezeggenschapsraadverkiezingen niet voor
hun domeinraad kunnen stemmen. Kandidaten die op
de lijsten voor die domeinen staan worden automatisch benoemd. Voor de
Centrale Medezeggenschap zijn er dit jaar wel meer kandidaten dan voorgaande jaren. Verkiezingen voor de medezeggenschapsraden op de HvA
vinden dit jaar plaats van maandag 27 mei tot en met vrijdag 6 juni.

Benieuwd naar het nieuwste Amstelcampus-gebouw
het Wibauthuis? Op 8 mei vindt er van 15:00 tot 16.30
uur weer een rondleiding plaats voor geïnteresseerde
studenten en medewerkers. Eerst wordt er een korte
presentatie gegeven waarna iedereen een helm, laarzen
en veiligheidshesje aankrijgt voor een kijkje op de
bouwplaats. Per rondleiding kunnen er maximaal vijftien personen deelnemen, minimum leeftijd achttien jaar. Meer informatie en aanmeldingen
via amstelcampus@hva.nl of 020 – 595 3902

HvA Social

HvA Friends

Media Café

of Honours

Op maandag 12 mei vindt weer het maandelijkse
Social Media Café plaats: een open spreekuur bedoeld
voor iedereen met vragen over het gebruik van sociale
media. Thema deze editie is ‘Twitteren vanuit de HvA
of de UvA’. Ben jij medewerker of docent en wil je
bijvoorbeeld zelf een twitteraccount oprichten voor je
werk en ben je benieuwd wat daarbij komt kijken, dan ben je van harte
welkom. De bijeenkomst vindt van 15.30-17.00 plaats in de kantine van
het Maagdenhuis. Toegang is gratis.

Op verschillende plekken in de HvA is men bezig met
honoursprogramma’s. Om ervaringen uit te wisselen,
wordt op woensdag 14 mei de eerste bijeenkomst
van het netwerk Friends of Honours georganiseerd.
Honoursstudenten Pieter Jan Visser en Sid van Wijk
vertellen hun verhaal, waarna er een borrel is waar
docenten met elkaar in gesprek kunnen gaan. Vragen die daarbij centraal
staan zijn: wat kunnen we van elkaar leren? En: hoe kunnen we samenwerken? De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 tot 18.00 in zaal 7.18,
gebouw Leeuwenburg.

HvA Snelkookpan

USC Damloop

Op 17 en 18 mei kunnen medewerkers van de HvA
gratis deelnemen aan de Ondernemende Snelkookpan:
een weekend voor iedereen, met of zonder ervaring,
die geïnteresseerd is in ondernemen. Tijdens het weekend zijn er workshops en worden deelnemers geholpen
met hun eigen bedrijfsidee. Het programma wordt afgesloten met pitches voor een deskundige jury. De winnaars mogen gedurende zes maanden één dag per week besteden aan hun bedrijfsidee. Het
weekend wordt begeleid door coaches van de minor ondernemerschap.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op snelkookpanweekend.nl.

Op zondag 21 september 2014 doet het UvA-HvAteam voor de zesde keer mee met de Dam tot Damloop
en je kunt je nog steeds aanmelden. Deelname bedraagt € 23,- voor studenten en € 35,- voor medewerkers. Daarvoor krijg je, naast je inschrijving, ook zes
trainingen, een hardloopshirt en toegang tot de viptent
na afloop van de loop. Ga voor meer informatie en aanmelding naar usc.
uva.nl.
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UB In

Memoriam

Komende week vinden weer de jaarlijkse studentenraadsverkiezingen plaats. In de week van 12-16 mei
kunnen alle kiesgerechtigde studenten leden kiezen
voor de facultaire studentenraden en de centrale
studentenraad. Aan de verkiezingen doen verschillende studentenpartijen mee, waaronder Mei, UvASociaal, Ons, Lief en MFAS. De stemming verloopt digitaal op basis van
je UvAnet-ID. Via portals die overal staan opgesteld kun je stemmen.
Uitslag: 21 mei.

Oud-conservator Kees Gnirrep van de afdeling
zeldzame en kostbare werken van de UB, is op 24 april
op 73-jarige leeftijd overleden. Als sociaal geograaf
studeerde hij af op veranderingen in het vestigings
patroon van het boekenbedrijf in de Nederlanden
tussen 1473 en 1540. Sindsdien was zijn kennis over de
collecties van de bibliotheek ongeëvenaard. Dat kwam tot uiting in diverse
tentoonstellingen en publicaties, zoals de publicatie Kneep en binding.
Ook reconstrueerde hij de bibliotheek van de Amsterdamse pastoor
Jacob Buyck.

Studenten Debat

UB Ludwig

In de aanloop naar de Europese verkiezingen gaan
Amsterdamse studenten in debat met kandidaatEuroparlementariërs tijdens het Groot Europees
Verkiezingsdebat, georganiseerd door Studievereniging
Europese Studies (SES) en Studentenvereniging voor
Internationale Betrekkingen (SIB). De avond bestaat
uit drie rondes, elk gekoppeld aan een onderwerp. Deelnemers: Wim
van de Camp (CDA), Marietje Schaake (D66), Judith Sargentini (GroenLinks), Paul Snijder (PvdA), Eric Smaling (SP) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Datum: 13 mei. Locatie en aanmelding: de Balie.

In de UB is een tentoonstelling ingericht over de
Oostenrijks-Britse filosoof Ludwig Wittgenstein (18891951), van en over wie de UB honderden werken bezit.
Martin Stokhof, hoogleraar taalfilosofie, is in Nederland dé Wittgensteinspecialist en in samenwerking met
hem zijn nu twee vitrines ingericht. Hierin zijn onder
meer primaire bronnen, biografieën, brieven, dagboeken en Amsterdamse
dissertaties te zien. Locatie: overloop tussen studiezaal C2.02 en derde
verdieping E-gebouw, Singel 425.

Studenten UvA-scriptieprijs

Wetenschap Lintjesregen

Er zijn elf studenten genomineerd voor de UvAscriptieprijs 2014. Het gaat om economiestudenten
Jacobien van Apeldoorn en Valeria Burdea, student
internationaal en Europees recht William Byrne, student kunstmatige intelligentie Taco Cohen, psychologiestudent Jonas Dalege, geneeskundestudent Daan
Fritz, geschiedenisstudent Rachel George, student archiefwetenschap Joeri
Meijer, natuurkundestudent Jacco de Vries, sociologiestudent Barend
Wind en student privaatrecht Myrte Meijer Timmerman Thijssen. Uitslag:
Universiteitsdag 24 mei.

Taalwetenschapper Anne Baker, natuurkundehistoricus Anne Kox en lerarenopleider Ries Sieswerda zijn
benoemd tot respectievelijk Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van OranjeNassau en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij ontvingen de onderscheiding ter gelegenheid van
Koningsdag. Baker is onderscheiden vanwege haar linguïstische taalverwervingsonderzoek, Kox vanwege zijn inspanningen om de geschiedenis
van de natuurwetenschappen op de kaart te zetten en Sieswerda voor haar
inzet om onderwijs in Afrika te verbeteren.

Alumni Niña

Acta Nop

Weijers

Alumnus literatuurwetenschap Niña Wijers (1987), tot
voor kort medewerker van Spui25, heeft een roman
geschreven. Het boek De consequenties, uitgegeven
door uitgeverij Atlas, zal op 21 mei worden gepresenteerd bij Athenaeum Boekhandel. Het boek gaat over
een kind dat veel te vroeg ter wereld komt en in haar
latere zeer succesvolle leven wordt geconfronteerd met de grenzen tussen
leven, dood en kunst. Weijers won in 2010 de schrijfwedstrijd Write Now!
en publiceerde in onder meer De Gids. Aanvang: 17.00 uur. Aanmelden
via prfictie@atlascontact.nl

Wittgenstein

Willems

Orthodontist Nop Willems heeft tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van
Orthodontisten de NVvO Award gekregen voor zijn
proefschrift Developmental Changes in Condylar Bone
and Their Mechanical Consequences, waarop hij in 2012
promoveerde. De prijs wordt elke vijf jaar uitgereikt
en bestaat uit een plaquette en een bedrag van 2.500 euro. Sinds 1 april is
Willems opnieuw werkzaam bij Acta, als universitair docent bij de sectie
orthodontie met onderzoek als voornaamste aandachtsgebied. Daarnaast
is hij orthodontist in Maarssen.
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Grip krijgen
op de wereld
Naam Tim Fransen
Leeftijd 26 (geboren op 13 april 1988)
Beroep Cabaretier (winnaar jury- en publieksprijs
Leids Cabaret Festival 2014)
Studie Psychologie en filosofie (UvA)
Afgestudeerd 2013
Docent ‘Ik vond de filosofen over wie we leerden interessanter dan de docenten. Bij filosofie
was de afstand tussen studenten en docenten
trouwens wel veel kleiner dan bij psychologie.’
Locatie ‘Ik kom nog steeds vaak in de universiteitsbibliotheek. In de zaaltjes van wijsbegeerte
schrijf ik graag triviale grapjes in het gezelschap
van het werk van grote geesten.’
Café ‘Toen ik nog psychologie deed kwam ik
weleens in Kriterion, maar verder zat ik niet zo
vaak in cafés.’
Afknapper ‘Ik ben een beetje afgeknapt op
psychologie toen ik na die studie filosofie ging
studeren. Bij psychologie krijg je het idee voorgeschoteld dat “iets nu eenmaal zo zit” en dat er
een betrouwbare weg naar de waarheid bestaat.
Bij filosofie leerde ik om dat te relativeren. Ik ben
wantrouwender geworden tegenover mensen die
vinden dat ze de waarheid in pacht hebben.’
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stage
Door het blad Quest ging hij psychologie studeren, later
kwam daar filosofie bij. Cabaretier Tim Fransen is geboeid
door de vraag wat de mens drijft.

‘M

ijn eerste jaar aan de
universiteit beschouw ik
als een soort tussenjaar,
een speelse kennismaking met het studentenleven. Ik kwam net van
de middelbare school, was afgewezen voor de
toneelschool en schreef me in voor Neerlandistiek in de richting taal en communicatie. Ik
had de ambitie om later iets creatiefs te doen,
maar wat precies had zich nog niet uitgekristalliseerd. Cabaretier leek me wel wat en ik
trad ook al af en toe op, maar ik had ook het
idee om misschien te gaan schrijven. Taal en
communicatie leek me een goede stap om mij
daar meer in te bekwamen, maar eigenlijk
voelde ik geen noodzaak om hard te studeren
en wist ik ook nog niet zo goed wat ik uit een
studie wilde halen. Het jaar erop besloot ik
om psychologie te gaan doen. Het blad Quest
is vrij bepalend geweest bij die keuze: de artikelen die ik daarin las waren onderverdeeld in
verschillende categorieën en alles wat onder
‘psychologie’ viel, vond ik interessant. Ik wilde
nog steeds iets creatiefs gaan doen, maar had
heel sterk het idee dat ik daar een bepaalde
bagage voor nodig zou hebben. Als je op een
podium gaat staan, mensen een kaartje kopen
en zich anderhalf uur overleveren aan jou en
jouw gedachten, dan heb je ook de verantwoordelijkheid om met iets goeds te komen.
Los daarvan wilde ik psychologie studeren
om iets meer grip te krijgen op hoe de wereld
in elkaar steekt, te leren wat de mens drijft
en om er achter te komen hoe ik me tot de
wereld kon verhouden.
Ik was een gedreven en serieuze student en
volgde ook nog vakken bij filosofie. Daar werd

ik zo door gegrepen dat ik na mijn afstuderen
bij psychologie besloot om verder te gaan met
filosofie. Studeren was bovendien heel goed te
combineren met de optredens die ik een paar
keer per week deed. Voor mijn gevoel had ik
het nodig om in balans te blijven, want studeren biedt een tegenwicht voor de prikkeling
van je ego. Het is best heftig om in je eentje op
een podium te staan voor een zaal mensen die
een oordeel over je vellen. Dan werkt het heel
relativerend om de volgende ochtend weer in
de collegebanken te zitten en bezig te zijn met
grote onderwerpen als moraliteit en waarheid.
Sinds mijn afstuderen lees ik nog steeds veel
filosofische werken en ben ik ook nog vaak in
de universiteitsbibliotheek te vinden. Ik ben
erg blij met de discipline die ik aan mijn studententijd heb overgehouden. Als ik kijk naar
mijn collega’s, kan ik wel zeggen dat comedians over het algemeen vrij lui van aard zijn;
daar heb ik gelukkig geen last van. Verder heb
ik de bagage die ik zocht gevonden. Niet in de
zin dat ik op het podium ga verkondigen wat
Immanuel Kant er allemaal van vond, maar
mijn studies hebben me wel een bril gegeven
om naar dingen te kijken. Ik denk dat grappige
dingen altijd kleine dingen zijn, details of trivialiteiten. Maar al die kleine dingen hebben een
betekenis en zeggen iets over de menselijke
natuur en over hoe we pogingen doen om met
elkaar samen te leven. Mijn studies helpen me
om de kleine dingen in een context te plaatsen
en die betekenis te herkennen.’ yyy

Naam Sammie Jansen
Studie Psychobiologie (UvA)
Stage AMC
Verdiensten niets
Sterren JJJJJ

tour van het Leids Cabaret Festival en op 18, 22, 23,

‘Voor mijn opleiding hoef ik niet per se stage te
lopen, maar ik vind de praktijk erg interessant en
zoiets staat bovendien goed op mijn cv. In eerste
instantie zouden we ons bezighouden met hoe
we het geheugen kunnen versterken. Dit onderzoeken we door met elektroden op de schedel op
een bepaald moment stroom door de hersenen te
sturen. We hopen dat dit het geheugen verbetert.
Maar door omstandigheden zijn we nog steeds
niet begonnen met het testen. Er zijn allerlei
obstakels. Vooral de UvA doet moeilijk. Mijn stagebegeleider komt van het AMC, maar we wilden
de tests uitvoeren bij de UvA. Dit bleek erg duur
en bovendien praktisch niet mogelijk. Daarom is
besloten zelf de apparatuur aan te schaffen. Nu de
apparatuur eindelijk is geleverd moeten we nog
wachten op de goedkeuring van de ethische commissie. Mij rest hier nog anderhalve maand en
dat is te weinig om nog echt bij de tests aanwezig
te zijn. Ik slijt mijn dagen nu achter de computer,
waar ik oude data gebruik om het programmeren onder de knie te krijgen. De enige reden
waarom dit de naam stage draagt, komt omdat
ik buiten de UvA ergens mee bezig ben. Maar
ik leer weinig. Ik vind het erg jammer hoe het is
gelopen. Als ik dit had geweten, had ik hier nooit
vier maanden aan besteed. Ik zou toekomstige
stagiaires aanraden pas toe te zeggen wanneer er
al goedkeuring is, of instromen in een al lopend
onderzoek. Er gebeurt hier nu helemaal niets.
Het enige wat ik heb geleerd tijdens deze periode
is dat ik programmeren verschrikkelijk vindt.’ yyy

30 en 31 mei treedt hij op in comedycafé Toomler.

Bien Borren

Tim toert momenteel door het land met de Finalisten-
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Danny
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Tieman

Hoorcollege fysisch antropologisch onderzoek in de archeologie door Raphaël
Panhuysen, dinsdag 22 april, 13.00 uur, Oudemanhuispoort. tekst en foto’s Bien Borren

Aantal studenten 22
Laatkomers 0 procent
Aantal laptops 1
Scrabbelwoorden paleoantropologie,
rekristallisatie, bruxiet, pyroclastische golf

N

og voordat Panhuysen goed en wel zijn
powerpoint op volledig scherm heeft,
vliegt er achterin een vinger de lucht
in. Of de presentatie ook op Blackboard zal verschijnen. ‘Jazeker, maar ik zou je toch
ook ten zeerste aanraden mee te schrijven’, antwoordt
Panhuysen. ‘Daarom ben ik hier ook’, kaatst de student
terug. De docent begint zijn college met het uitspreken
van zijn hoop dat de studenten over twee uur de vraag:
‘Waarom archeologen naar stoffelijk overschot moeten
kijken’ kunnen beantwoorden. Dat hebben de studenten geweten: het ene bruin uitgeslagen skelet volgt het
andere aftandse karkas in hoog tempo op. Panhuysen raakt in vervoering wanneer hij vertelt over het
Chinchorro-volk in de Atacamawoestijn, dat de weke
delen en inwendige organen van zijn doden verving
door stokjes. Halverwege het college geeft Panhuysen
zijn studenten een bijzonder advies: ‘Ik zou jullie ten
zeerste aanraden ervoor te kiezen om, wanneer je het
leven heb gelaten, strak gewikkeld in doeken onder
de groene zoden te gaan liggen.’ Aangemoedigd door
het gegniffel uit de zaal vervolgt hij: ‘Tenminste, als je
je lichaam voor archeologische doeleinden zou willen
achterlaten. In een kist zal het lichaam namelijk transformeren tot een soep van bacteriën.’ Hij maakt zijn
excuus voor dit onfrisse verhaal zo vlak na de lunch,
maar daar lijken de studenten geen last van te hebben.
Een meisje op de eerste rij roept: ‘Ik heb thuis nog
wel wat lapjes liggen!’ Na een korte pauze – ‘Kom snel
terug! Ik heb jullie nog zoveel te laten zien.’ – zijn de
broze beenderen vervangen door grafieken en tabellen. Panhuysen toont in een statistisch verhaal hoe de
lichaamslengte van middeleeuwse stedelingen verband
houdt met de fluctuerende graanprijs. Exact om 15.00
uur ademt Panhuysen uit. ‘Ik heb het precies binnen
de tijd volbracht. Zijn er nog vragen?’ yyy
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Waiman Yeung (21)
Prehistorie & archeologie

‘Dit was een leuk en interessant college. Maar mijn voorkeur gaat toch
uit naar de mediterrane cultuur
en bouwkunst. Ik vind het onwijs
boeiend om te zien hoe volkeren,
bijvoorbeeld de Romeinen, in het
verleden gebouwen zoals het Colosseum en de piramides hebben kunnen bouwen zonder de apparatuur die wij nu hebben. Dat is werkelijk een hele prestatie.’

Rowan van der Velde (19)
Prehistorie & archeologie

‘Al die plaatjes van menselijke
skeletten en anekdotes over weke
delen doen mij niet zoveel. Ik ben
er al aan gewend en ik kan er nu
met wetenschappelijke kennis naar
kijken. Deze docent maakt het
levendig met al zijn afbeeldingen,
bij andere docenten moet je er soms naar gissen hoe iets eruitziet. We zitten niet alleen in de schoolbanken, maar doen
ook veldwerk; op 2 mei gaan we op excursie naar Leiden.’

Markus Stoffer (20)
Prehistorie & archeologie

‘Tijdens dit college werd veel
verteld dat ik al wist. Het is zeker
interessant, maar het besloeg
voornamelijk stof die we in
eerdere colleges ook al behandeld
hebben. Archeologie fascineert
me omdat je aan de hand van bijvoorbeeld de reconstructie van een grafveld een heel leven
kan terughalen. Ik zie mezelf later niet speciaal naar menselijke overschotten graven, ik doe liever onderzoek naar de
voedselproductie. Ook daar kun je heel veel uit aflezen.’
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de lezer
cultureel studentencentrum

agenda 8 - 14 mei

yaron brook

zo

11

lezing - gratis / € 5

16:00

Een van de beste
publieke sprekers verdedigt de filosofie
van Ayn Rand over de
moraliteit van het kapitalisme.
Spreker: Yaron Brook

onschuld

vr

09
10

theater - € 6 / € 9
Clair Obscur - Heeft het
leven betekenis? We
volgen de levens van
acht figuren die op hun
manier omgaan met het
failliet van hun menselijke waarden.

nieuw denken
docu - gratis / € 5
SPUI25 - Het nieuwe
denken volgt drie jonge
filosofen terwijl zij onze
volwassen wereld
proberen te begrijpen.
Spreker:
Haroon Sheikh

za

20:00
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11
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13

17:00

Martijn Mak (24), media, informatie & communicatie aan de HvA
‘Ik vind dat je heel makkelijk door de Folia leest; ik heb hem binnen een
half uur uit. Je bent binnen no time up-to-date. Eerlijk gezegd lees ik de
Folia nog niet heel lang, maar nu ik dat wel doe kijk ik elke week uit
naar een nieuwe editie. Ik lees zowel kleine als grote artikelen, zolang
ik maar getriggerd word door goede koppen en mooi beeld. Ik vind
de cover erg opvallend deze week: het roze springt in het oog en een
smartphone met Tinder staat garant voor een leuk verhaal. Ik heb zelf
nog nooit een Tinderaccount aangemaakt, maar herken het meteen
op de cover. Eigenlijk raar dat mensen zich schamen voor een
Tinderrelatie en daar een big deal van maken. Je weet toch
waar je aan begint als je gaat Tinderen? ‘De week’ wordt
door Clara altijd vlot en kritisch geschreven. Zij doorziet
bepaalde situaties waar anderen overheen kijken. Over
het algemeen vind ik het sowieso fijn dat Folia zo
kritisch mogelijk schrijft. Het beeld van ‘Passie’ is erg
mooi deze week. Ik grapte afgelopen week nog dat ik
zelf bier wilde brouwen, haha. Misschien moet Folia
wat crossmedialer werken, door bijvoorbeeld een
layar toe te voegen waardoor je het magazine linkt
aan Folia TV.’ yyy Sunny de Blok

deining
‘Soms denk ik weleens dat ik te vroeg gepiekt
heb. Het “Jamai-effect” noem ik het. […] Ik vond
mezelf reuze interessant met mijn geblondeerde
haren en mijn Motörhead-T-shirt’, HvA-docent
en schrijver Thomas van Aalten verklaart in NRC Handelsblad hoe het kan dat hij
zeven boeken op zijn naam heeft staan, maar
nog steeds relatief onbekend is.

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

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

Sch
je NU rijf
in!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

Chemicus en Docent van het Jaar 2012 Jan
van Maarsseveen vertelt bij DWDD
over de man-vrouwverhouding bij de populaire
scheikundestudie. ‘Die is bij scheikunde ongeveer
een op een. En vorig jaar hebben ze ook zo’n beetje
allemaal een relatie met elkaar gehad.’
Op de vraag hoe UvA-alumnus en AT5-presentator Pieter Hulst zijn succes verklaart
antwoordt hij in Het Parool: ‘Geen idee. Ik ben
niet de knapste, niet gelikt, ik draag geen mooie

schoenen. Ik heb een dood vogelnestje op mijn
kop. Wat ik doe is een beetje knullig.’
Maarten de Rijke, hoogleraar informatieverwerking & internet, waarschuwt in Vrij
Nederland voor online overheidstoezicht: ‘Net
zoals we het in de offlinewereld niet acceptabel
vinden dat zomaar willekeurig iedereen in de
gaten wordt gehouden en van de straat wordt
geplukt, zo zou dat online ook moeten zijn. Dat
Twitter continu zou worden gemonitord op steek
woorden vind ik niet gepast. Mij doet het denken
aan Stasi-praktijken, waar iedereen iedereen in
de gaten houdt. Ik denk niet dat ik in zo’n maat
schappij wil leven.’ yyy
Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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