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Als u een gasmengsel van een derde zuurstof en twee derde
waterstof aansteekt, een kubieke meter van het resultaat van de
explosie tot kamertemperatuur laat afkoelen, vervolgens 53 gram
C12H22O11 toevoegt en het geheel aanvult met C2H5OH tot een
molariteit van 0,6 – wat krijgt u dan? *

MEER VRAGEN?
KOM NAAR HET
GALA VAN DE
In de geest van Mandela
WETENSCHAP!
ATRIUM-MOEDER
FIETSSTAD
AMADE M'CHAREK
Marina, voor koffie
Amsterdam verliest Voortrekker vernieuwing
voor het juiste antwoord UvA stopt ermee
en wijze raad * ga naar pagina
haar 37
koppositie
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UVA CARRIEREDAG
25 NOVEMBER 2015
UVA.NL/CARRIERE

UVA CAREER DAY
25 NOVEMBER 2015
UVA.NL/CAREER

Where opinions get
challenged

UvA Masterdag
14 november 2015
uva.nl/masterdag
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WETENSCHAP

Geld van de
massa
In binnen- en buitenland wordt het
idee omarmd: onderzoek financieren
met behulp van crowdfunding. Waarom dan niet aan de UvA? ‘Mensen
zijn stug.’

16

ACTUEEL

Niet te filmen
Kriterion bestaat 70 jaar. Foliaredacteur Steffi Weber bracht er
grote delen van haar studietijd door.
Ze blikt terug op de grote filmfamilie
waar je keihard werkt, lief en leed
deelt en waar je uiteindelijk liever
bent dan thuis.

18

HADJAR BENMILOUD

Ayahuasca
Hadjar heeft ontdekt dat je met
ayahuasca in een keer voor elkaar
krijgt waar je bij een psychiater
talloze sessies voor nodig hebt. En
zonder kater!
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Eindeloos
duurzaam
Louise Vet, hoogleraar evolutionaire
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houden.

Lastige vragen
Probeer het eens zonder Google:
Folia’s lastige wetenschapsquiz oplossen.
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Schatkist of schatkamer
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Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

T

De robots komen
En dat is helemaal niet eng, volgens lector
David Abbink: mens en robot kunnen heel goed
samenwerken.

En verder…
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54 Op de tong
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ijdens de sollicitatiegesprekken voor de baan als
hoofdredacteur van Folia - dit voorjaar - liet ik me
ontvallen dat het me prachtig leek om een blik te mogen werpen in de schatkist die wetenschap heet. Dag
in dag uit praten en nadenken over de drijfveren van
onderzoekers, wetenschappers, studenten en docenten
en ruimte geven aan de antwoorden die ze formuleren.
Inmiddels is me duidelijk dat vragen vaak nóg
meer de fantasie prikkelen dan antwoorden, zeker
als de (onderzoeks)vraag z’n oorsprong vindt in ons
dagelijkse leven.
Als het niet zo arrogant klonk, zou ik zeggen: great
minds think alike, want hoogleraar Beatrice de Graaf,
medevoorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda,
omschrijft het op pagina 31 bijna net zo. Zij heeft het
over een schatkamer aan vragen; bij haar kwamen dit
jaar dan ook bijna twaalfduizend (!) vragen aan de
wetenschap binnen.
Het toeval wil dat het moment waarop de
Nationale Wetenschapsagenda deze vragen tot
leven laat komen (het Eureka!-festival op zondag
29 november) in hetzelfde weekeinde valt als het
Gala van de Wetenschap dat Folia, New Scientist,
Het Parool en de Stadsschouwburg Amsterdam op
zaterdag 28 november houden.
Op ons gala zoeken we met het publiek naar
antwoorden op een reeks intrigerende vraagstukken
over robots, insecten, witregels en zwarte materie.
Allemaal vragen die ons uiteindelijk helpen nadenken
over een beter, makkelijker en duurzamer leven.
Folia produceert voor tachtigduizend studenten
op UvA en HvA – en duizenden medewerkers aan die
instellingen – dit magazine en een site met onder meer
nieuws en video’s. Daarnaast maken we veel tijd vrij
om dit gala te organiseren (zie programma en sprekers
pagina 24 tot en met 46).
Het resultaat van al die activiteit is dat studenten
en medewerkers in het hoger onderwijs, maar ook het
publiek, een weekeinde lang mee mogen kijken in die
fascinerende schatkist vol vragen en antwoorden (er zijn
overigens nog enkele kaarten voor het gala te koop, via
de Stadsschouwburg.) Hopelijk komen we er uiteindelijk
samen achter dat de vragen en het onbekende vele
malen waardevoller kunnen zijn dan de antwoorden.
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

48

Teddy bij de dokter

G

eneeskundestudenten aan de UvA buigen zich
deze dagen even niet over studieboeken of
menselijke preparaten in de snijzaal, maar over gescheurde teddyvachtjes, losse kraaloogjes en andere
aandoeningen onder pluchedieren. Het J-plein, een
van de centrale pleinen van het AMC, verandert tussen 10 en 13 november in het Teddy Bear Hospital, een
berenziekenhuis waar UvA-studenten kleuters helpen
hun zieke knuffel beter te maken.
Het berenziekenhuis verwacht ruim twaalfhonderd kleuters van Amsterdamse basisscholen en het
speciaal onderwijs. Geneeskundestudenten begeleiden de kinderen door het Teddy Bear Ziekenhuis,
dat beschikt over een operatiekamer, een röntgenafdeling, een gipskamer en een priklaboratorium.
Zo maken de kleuters op een speelse manier kennis
met het ziekenhuis en kunnen ze ervaring opdoen in
de omgang met dokters. De geneeskundestudenten
leren op hun beurt dat ze niet bang hoeven te zijn
voor kleine kinderen.
In het persbericht rept het AMC bovendien over
een Elektronisch Teddy Dossier, een digitaal systeem
waarin alle medische gegevens van de knuffels worden bijgehouden zodat berendokters informatie over
vacht, vorm en vulling makkelijker kunnen uitwisselen. Mogelijk worden de kleuters dus ook meteen op
een behoedzame manier voorbereid op de komst van
het Elektronisch Patiënten Dossier. Of er al teddyberenbelangenorganisaties hun zorgen hebben geuit
over de privacy van de knuffels, is nog niet bekend. ↙
Steffi Weber
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studentenstudio’s
bouwen de ouders van een studente
die geen kamer kon vinden. De woningen, vlak bij het Haarlemmerplein, worden
gemaakt van hout en zijn 20 à 24 vierkante meter groot.
Studenten betalen 538 euro per maand, maar moeten wel
zelf hun internetaansluiting regelen. De buurtcommissie
moet plan Kerklingh nog even goedkeuren.

385

emoticons kun je kiezen op de site
emoji2video.com, een zoekmachine waarin je met behulp
van emoticons YouTube-video’s kunt doorzoeken. De bedenkers van de UvA en Qualcomm Research Nederland vonden
het niet alleen lollig maar ook praktisch, voor op een klein
telefoonscherm. Er zijn al 45.000 video’s te doorzoeken.

86

procent van de mannen beweert graag
te daten met een slimmere vrouw. Maar uit een recent
onderzoek van de universiteiten van Buffalo, Californië
en Texas bleken mannen vrouwen die hoger scoorden
op een intelligentietest dan zijzelf in de praktijk minder
aantrekkelijk en interessant te vinden. Alleen op papier
vinden ze slimmerdjes interessant.

13

verschillende pandageluiden
zijn eindelijk vertaald. ‘Baa’ betekent: ‘Ik
wil je versieren’, ‘wow-wow’ is: ‘Ik ben
een ongelukkig pandajong’ en ‘gee-gee’
staat voor: ‘Ik heb honger!’ Chinese wetenschappers onderzochten vijf jaar lang een groep panda’s in Szechuan.
Wil je een pandavrouwtje laten tjirpen? Verleid haar.

06-11-15 19:11

De Week
WC-eend
IDe Week

T-website Computable heeft een
award die de Computable Award
heet en die bestemd is voor IT-bedrijven. HvA-project Design Across
Cultures won de prijs in de categorie
‘ICT Infrastructuur Leverancier van
het Jaar’. U wist, als buitenstaander,
natuurlijk niet dat die prijs bestond
– maar er zijn er nog veel meer.
Computable vulde een podium met
wel vijftig winnaars, blozend door de
bevestiging uit de eigen niche.
Wij van wc-eend adviseerden wceend, deze week. De Stichting Topsport Amsterdam nomineerde Amsterdamse HvA- en UvA-topsporters
voor hun Fanny’s. Folia zoekt een m/v
van het jaar, en roept UvA en HvA op
om hun favoriete UvA’er of HvA’er in
te sturen. Ook de commissie financien kent dat spelletje: commissievoorzitter Hendrik van Moorsel vraagt de
achterban contact op te nemen met
onderzoeksideetjes voor zijn commissie. Daarvoor is een website opgericht
en zelfs een telefonische kliklijn.
Kritisch zijn kun je immers niet

Folia 10_1545_1.indd 7

zonder input van de mensen die je
controleert. Geheel tegen dat principe stuurde onderwijsconsultant Peter
Kwikkers een briefje waarin hij schreef
dat de commissie democratisering &
decentralisering die hem polste opereerde als een vriendenclubje.
Daar hebben het CvB en de medezeggenschap al ruim twee weken
geen antwoord op – Peter Kwikkers
komt namelijk van buiten. Als ze
hem gaan antwoorden, ‘dan gaat er
weer veel aandacht naar speculaties
en nieuwe vragen,’ aldus commissiewoordvoerder René Hulst. De
actiegroepen lossen dit soort dingen
liever intern op. De commissie zoekt
inmiddels versterking, en heeft ‘het
liefst iemand met een UvA-link’.
Kijken ze aan de UvA en de HvA
dan echt niet over de grenzen van de
campus heen? Jawel hoor. Kijk maar
naar HvA-rector Huib de Jong. Op
zijn blog sloeg Huib alarm: er dreigt
een tweedeling te ontstaan in de
maatschappij tussen rijke huiswerkklaskindjes en arme – een bedreiging

van het ideaal van de onderwijsinstelling als sociale ladder. Dat had
Huib van zijn voorganger minister
Bussemaker – die deze noviteit vorige
maand in Trouw mededeelde. ‘Ik ben
blij dat de minister het probleem bij
de naam noemt’, zei Huib – en wij
zijn blij dat Huib het thema deze
enorme interne relevantieboost geeft
op de HvA-site. Het soort alarm,
kortom, dat elke eerste maandag
van de maand om 12.00 uur klinkt.
De HvA kan dit niet alleen, benadrukte hij: ‘Alleen als Amsterdamse
bedrijven, instellingen en organisaties
gaan meedoen aan het onderwijs
kunnen we vooruit komen. De deuren
staan open,’ zei de rector, en trapte
er aldus meteen flink wat in. Zijn
eigen woordvoerder had vorige week
immers al bevestigd hoe uitstekend
het met de band tussen hogeschool
en bedrijf zat, toen de MKB het
tegendeel waagde te beweren. Wat
weet het MKB er ook van – die komen
immers van buiten. ↙ Bob van Toor en
Willem van Ewijk
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Bugra Brief
coke op de trap
van paradiso, klootzak.
geen jurk of make-up,
alsnog wil ik je bloot pakken
draai die gitaar.
wat een vlakte.
het spiegelt als de hemel
als je lang genoeg blijft kijken.
de kwak van geestelijke spanning
op je eigen gezicht
van verraderlijke onschuld gespoten
pornografie voor de ziel of
het smaakt?
precies de juiste hoeveelheid
aan natuurlijk zeikzout
huilebalk

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Yael
Haverdil
Lopend over het Rembrandtplein of langs de
Herengracht kun je zomaar over een foutgeparkeerde fiets struikelen. Acht studenten
van de HvA-minor management van creativiteit en innovatie, onder wie Yael Haverdil,
gaven donderdag een winnende presentatie
in het stadhuis aan het Waterlooplein over
hun oplossing ‘one night stand’.
Klinkt spannend, die one night stand. Wat
houdt het in?
‘De gemeente kwam met het probleem dat haar popup fietsenrekken nauwelijks worden gebruikt. En
die zien er ook heel lelijk uit. Als je wilt dat mensen
hun fiets goed neerzetten, moet je je verplaatsen in
de partyganger. One night stand is een fietsenstalling voor één nacht waar we fietsers naartoe willen
lokken door ze een beleving te bieden.’

Wat voor belevingen hebben jullie voor de
nachtelijke staller bedacht?
‘Het parkeren van hun fiets moet echt een onderdeel
van hun avond worden, geen saaie verplichting. Je
kunt bij de stalling bijvoorbeeld een kleine beautysalon
neerzetten. Daar kunnen ze dan hun haar laten doen,
lippenstiftje op, en krijgen ze een complimentje. We
hebben ook een Hawaï-thema bedacht waarbij mensen
op een strandstoel in een zandbak met grote bladeren
worden bewapperd. Of je richt een kleine dierentuin
in, waarbij mensen even een geitje kunnen aaien.’

Blijft het bij een leuk idee of wordt er
straks ook echt iets mee gedaan?

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ

…Studiekeuzecheck, lekker praktisch…
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‘Club Air heeft al interesse getoond in het opzetten
van een one night stand. Ze willen daar een dj neerzetten, waardoor het ook een soort promotiemiddel
wordt. De gemeente heeft aangegeven dat ze zeker
wat dingen wil overnemen. Het gaat dan niet om
onze exacte voorbeelden, maar om het idee dat ze de
staller een beleving aanbiedt.’ ↙
tekst Joris Janssen
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OP Z’N DUITS

Orgasmatron

S

eks en technologie
vormen een gezegende
combinatie. Dankzij
internetporno kan iedereen veilig uitvinden
wat zijn of haar fetisj
is. Dankzij vibrators beleven miljoenen vrouwen
orgasmes die ze anders
niet zouden hebben. En dankzij
de seksrobots van de toekomst
gaat er geen vriendschap meer
kapot als een
stelletje eens een
trio wil proberen.
Mijn positieve houding
ten aanzien
van sekstech is
waarschijnlijk te
wijten aan de
cultklassieker Barbarella. Een bevallige ruimteridder moet een evil scientist tegenhouden die –
uiteraard – een positronenlaser heeft ontwikkeld
die in verkeerde handen de aarde zou verwoesten. Deze dr. Durand Durand sluit Barbarella op
in een machine. Het blijkt een soort vibratororgel
te zijn dat de slechterik bespeelt om zijn vijanden
mee te doden.
Durand Durand gaat steeds harder en intenser spelen en Barbarella gaat steeds harder en
intenser kreunen. Uiteindelijk komt ze meerdere
keren klaar en daarmee molt ze de machine.
Win! Ik weet niet meer hoe oud ik was toen ik de
film voor het eerst zag, maar ik weet nog wel
dat ik toen twee dingen vaststelde: Barbarella is
een baas en vibratororgels zijn de bom.
De toekomst van vroeger is nu, maar zo’n
orgasmatron bestaat helaas nog niet. Wel wordt
er gewerkt aan seksrobots. Gek genoeg vinden
mensen dat een zorgwekkende ontwikkeling.
Twee robot-ethici startten zelfs een campagne.
Op hun website schrijven ze: ‘The vision for sex

robots is underscored by reference
to prostitute-john exchange
which relies on recognizing
only the needs and wants of
the buyers of sex, the sellers
of sex are not attributed
subjectivity and reduced to
a thing (just like the robot)’.
Met hun uitspraak is van
alles mis. Apparaten zijn nou juist
dingen die je wél mag objectificeren; prostitutie kan wel degelijk voorzien in de
behoeften van de
seksverkoper, en
seksrobots zijn niet
gemodelleerd naar
sekswerkers. De
voorloper van de
seksrobot is immers
de opblaaspop.
Het moralistische deuntje van de robot-ethici
klinkt bekend. Van porno word je een verkrachter, claimden radicaal-feministen in de jaren
zeventig en tachtig. Onder het motto ‘pornography is the theory, rape is the practice’ trokken
ze van wal tegen seksueel expliciete beelden. Ze
hadden 180 graden ongelijk: in landen waar de
toegang tot porno toeneemt, neemt het aantal
verkrachtingen juist af.
De robot-ethici zijn tegen seksrobots omdat
ze tegen sekswerk zijn. Tegenstanders van porno
of prostitutie zijn eigenlijk tegen seks. In hun wereldbeeld zijn mannen seksuele jagers en vrouwen slechts willoze prooien. Het is een opvatting
die meisjes en vrouwen belemmert ongebreideld
te genieten van hun seksualiteit. Zulke haters zou
ik het liefst opsluiten in een orgasmatron. Welke
slimme student gaat hem bouwen? ↙

Tegenstanders van porno
zijn eigenlijk tegen seks
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Linda Duits is een weggelopen wetenschapper,
gespecialiseerd in populaire cultuur; in het bijzonder
op het gebied van gender en seksualiteit.
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
Wetenschap

LAAT
BURGERS DE
WETENSCHAP
BETALEN
Crowdfunding stelt wetenschappers in staat onafhankelijker en creatiever te
zijn. Waarom is er nog geen steunuva.nl? ‘Iedereen is aan het slapen.’
tekst Willem van Ewijk

‘H

et is niet zo dat je op je
achterste kunt zitten en
de dollars vanzelf binnenstromen,’ zegt Kenneth Rijsdijk. Hij is
de enige Nederlandse onderzoeker die
via het platform Experiment.com geld
inzamelde. Hij haalde de wereldpers
met zijn voorstel te onderzoeken wat
de dodo at, door onderzoek te doen op
kadavers die in een massagraf op Mauritius waren gevonden.
‘Do you want to know what the dodo
ate? So do we!’ – aan de enthousiaste
woorden op de inzamelingspagina van
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Rijsdijk kan het niet gelegen hebben.
Maar in januari dit jaar, toen de inzamelingsactie eindigde, stond er maar
443 dollar op de teller. Terwijl 7500
dollar het streefbedrag was. Eigenlijk
wilden ze nog meer. ‘We mikten op
de tien, twintigduizend dollar,’ zegt
Rijsdijk.
‘Naturalis was het immers ook gelukt,’ zegt de fysisch geograaf enigszins
teleurgesteld. Het natuurhistorisch
museum in Leiden wist het skelet van
een Tyrannosaurus Rex naar Nederland
te halen. Dat kostte vijf miljoen euro.

Daarvoor ging het museum de boer op
met affiches en televisiereclames waarin
programmamaker Freek Vonk een goed
woordje deed voor de campagne. De
actie haalde het NOS Journaal en het
Jeugdjournaal, en Naturalis slaagde er
zo in 230.000 euro op te halen bij het
publiek.
‘Maar ja,’ verzucht Rijsdijk, ‘marketing is voor een museum als Naturalis
natuurlijk gesneden koek.’ Bij Rijsdijk
en zijn dodo-onderzoek was niet het
onderwerp het probleem, maar het
gebrek aan inspanning, zo zegt hij zelf.
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‘We hadden het veel te druk met de dagelijkse verplichtingen, het onderzoek
en het schrijven van papers om actief te
kunnen gaan promoten,’ zegt hij.

grondlegger van steunleiden.nl, noemde het ‘een vliegende start’ en spreekt
over een project dat ‘ontplofte’: ‘Al snel
besteedde het ANP er aandacht aan en
waren we landelijk nieuws.’
Volgens Visscher was er aan alle
voorwaarden voldaan om de crowdfunding tot een succes te maken. ‘Het
project was concreet, en de alumni [op
wie de crowdfundingscampagne gericht
was, red.] voelden echt binding met het
onderwerp.’
Inmiddels is ook wetenschappelijk
onderzoek in Leiden succesvol gecrowdfund. Voor een onderzoek waarmee het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) kanker sneller wilde
opsporen door te meten of er bepaalde
eiwitten in het bloed zaten werd vijftienduizend euro opgehaald.

Controversieel onderzoek
Crowdfunding is al lang niet meer
alleen voor start-upbedrijfjes of singer-songwriters weggelegd. Een paar
jaar geleden ontdekten Amerikaanse
wetenschappers dat zij door een beroep
te doen op de massa wetenschappelijk onderzoek konden financieren
dat anders zonder fondsen bleef. Het
platform SciFund organiseerde crowdfundcompetities, en op Experiment.com
konden wetenschappers met een mooi
promotiefilmpje hun onderzoeksvoorstel pitchen. De platformen werden in
de Verenigde Staten al gauw beschouwd
als een oplossing voor de opdrogende
subsidiestromen.
Bovendien kon er onderzoek worden
gedaan dat controversieel was, zoals een
onderzoek naar de invloed van LSD op
het brein, dat via Experiment.com werd
gefinancierd. Voor dit onderzoek werd
ruim 53.000 Britse pond opgehaald, het
dubbele van het streefbedrag. Terwijl
de NWO’s van deze wereld toch zullen
aarzelen om een onderzoek te financieren waarbij mensen harddrugs krijgen
toegediend.
Door deze successen kregen ook
Nederlandse wetenschappers interesse
in crowdfunding. Het Ubbo Emmiusfonds van de Rijksuniversiteit Groningen haalde in het voorjaar van 2014
via de website rugsteunt.nl twintigduizend euro op voor een onderzoek
dat de auteurs van de legendarische
Dode Zeerollen wilde achterhalen met
behulp van kunstmatige intelligentie.
Een bijzonder anti-kankeronderzoek
van Groningse biomedici heeft op het
moment van schrijven vijftienduizend
van de benodigde twintigduizend euro
opgehaald.
Een paar maanden later volgde de
Universiteit Leiden met een eigen website waarop gecrowdfund kon worden:
steunleiden.nl. Het begon weliswaar
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Stugheid zit in de mens

niet met de financiering van wetenschappelijk onderzoek, maar met een
inzameling voor de restauratie van het
zweetkamertje – de ruimte in het academiegebouw waar afgestudeerden na de buluitreiking hun
handtekening op de muur
zetten. Lilian Visscher,
in Leiden verantwoordelijk voor de alumnirelaties en
daarmee

Nu de successen voor het oprapen
liggen lijkt het de beurt aan de UvA om
wetenschappelijk onderzoek te gaan
crowdfunden. Toch laten de initiatieven
in Amsterdam op zich wachten. Waarom is er nog geen steunuva.nl?
Volgens Jochem Miggelbrink van het
Amsterdams Universiteitsfonds zijn er
wel degelijk allerlei projecten succesvol
door inzamelingsacties gefinancierd. Zo
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werd
er door de
afdeling Bijzondere Collecties van de
UvA een bedrag van 16.790 euro ingezameld voor een database met opnames van
theatervoorstellingen, de zogenoemde
‘theaterencyclopedie’. De financiering
verliep via voordekunst.nl, een crowdfundingsplatform voor kunstprojecten.
Ook werd er geld ingezameld voor
het boek 1001 vrouwen, waarin historicus Els Kloek dames portretteerde die
een belangrijke rol hebben gespeeld in
de Nederlandse geschiedenis. ‘Donateurs werden echt bij het project betrokken, ze konden een lemma adopteren,’
legt Miggelbrink uit. 650 mensen deden
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dat en financierden zo het project.
Dan: ‘Om je vraag heel kort te
beantwoorden, op het gebied van wetenschappelijk onderzoek heeft de UvA dat
nog niet,’ zegt hij.
Want in werkelijkheid verlopen
inzamelingsacties ‘complexer’, aldus
Miggelbrink. Er wordt op allerlei
manieren geld ingezameld, ‘dat kan per
post, e-mail of social media gaan,’ zegt
hij. Het verschil is dat er niet zo’n website ‘met een teller’ wordt gebruikt.
Miggelbrink krijgt bijval van
Tsvi Vinig, universitair hoofddocent
ondernemerschap aan de Amsterdam
Business School. Crowdfunding voor
wetenschappelijk onderzoek is er eigenlijk al lang, zegt hij. ‘Je ziet het als er
geld wordt ingezameld voor de kankerbestrijding bijvoorbeeld of met collectes
voor onderzoek naar de spierziekte
ALS. Het enige verschil is dat het nu op
het internet gebeurt, door de universiteiten zelf, en met een platform.’
Maar Vinig, die deel uitmaakt van
een internationale onderzoeksgroep
naar crowdfunding, ziet ook wel een
bepaalde stugheid bij wetenschappers
en universiteitsbestuurders, zoals die
van de UvA. Zo voortvarend als Kika
en Stichting ALS te werk gaan, gebeurt
dat nog niet bij de universiteit. ‘Maar
crowdfunding begint wel onderdeel te

worden van de conventionele financiële
infrastructuur,’ zegt Vinig. Er is zelfs
al een platform voor het financieren
van het midden- en kleinbedrijf. Toch
sluiten veel mensen de ogen voor de
nieuwe realiteit. Vinig waarschuwt voor
het soort missers dat technologiebedrijf
Digital Equipment Corporation in de
jaren tachtig maakte. ‘Digital was leider
op de wereldmarkt van minicomputers. Toen de personal computer werd
geïntroduceerd reageerde Digitals CEO
meewarig: “Ik denk niet dat mensen
een pc nodig hebben.” En zo ging het
ook in de telefonie. Nokia negeerde Apple’s iPhone. “Mobiele telefonie is heel
ingewikkelde technologie, wat weet
Apple daar nou van,” werd er gezegd,
omdat ze gewoon niet wilden inzien hoe
de markt ging veranderen.’
Wat crowdfunding betreft worden
op dezelfde manier ontwikkelingen
genegeerd, ziet Vinig. Hij schudt zijn
hoofd. Die stugheid zit nou eenmaal in
de mens. ‘Thomas Friedman typeerde
dat zo mooi in zijn boek The world is
flat. “It all happened while you were
sleeping,” schreef hij.’

Niet de heilige graal
Sluit de UvA de ogen, en bagatelliseert
ze de mogelijkheden om geld op te halen die over een jaar of tien vanzelfspre-
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kend zullen zijn? Op het eerste gezicht
lijkt het van wel.
‘Het borstkankeronderzoek in Leiden liep niet goed,’ werpt Miggelbrink
tegen, om aan te geven dat crowdfunding ‘niet de Heilige Graal is, maar eerder het kleine broertje’ van de conventionele manieren van fondsenwerving.
Hij heeft het over het onderzoek van
het LUMC om kanker aan de hand van
eiwitten sneller op te sporen – toch een
project waarvoor inmiddels de benodigde vijftienduizend euro is opgehaald.
Miggelbrink vraagt zich af of dat
bedrag wel genoeg is om goed wetenschappelijk onderzoek te doen. ‘Leeft
het bij de achterban? Kun je steun krij-
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gen?’ gaat Miggelbrink verder.
Nogmaals,
crowdfunding gaat niet
zomaar, wil hij
maar zeggen.
Uiteraard,
zegt Tsvi Vinig,
het gaat niet
vanzelf. Je kunt
dan wel bij de
pakken neer
gaan zitten,
maar je kunt
ook aan het
werk gaan. ‘De potentiële markt bestaat,’ zegt hij. ‘Mensen willen doneren
om iets toe te voegen aan de wereld.’
Nu is het aan de universiteiten om
te leren hoe ze die mensen bij hun projecten kunnen betrekken. Het succes
van de Universiteit Leiden komt deels
omdat ze onderzoekers hierin begeleiden, zegt Lilian Visscher. ‘We vragen ze
om hun netwerk aan te spreken.’
‘We kunnen ze ondersteunen door de
website beschikbaar te stellen, door ze te
helpen bij het maken van een promotiefilmpje of door alumni bij de projecten betrekken,’ zegt Visscher. Maar uiteindelijk
moet je toch ouderwets met de pet rond.
‘Toen we een sterrenkijker wilden

financieren zijn we gaan nadenken
welke mensen we nou echt voor sterrenkunde konden interesseren,’ zegt ze. De
betrokken onderzoeker is die mensen
toen actief gaan benaderen, per mail en
op borrels.
Dat hij zelf in dit actieve werven steken liet vallen, zegt Kenneth
Rijsdijk, is de reden waarom het bij het
dodo-onderzoek misging. ‘We hebben
uiteindelijk onder collega’s zelf geld bij
elkaar geschraapt, om voor een van ons
een vliegticket te kopen naar Mauritius.’ Hij kon er maar een deel van het
onderzoek uitvoeren, aldus Rijsdijk.
In Nederland zal een cultuuromslag
moeten plaatsvinden, denkt Tsvi Vinig.
‘In de Verenigde Staten zijn ze veel
meer gewend om geld te vragen en om
geld te geven,’ zegt hij. ‘Kijk maar naar
de directeur van de Harvard Business
School, die contractueel 0,2 fte moet
besteden aan fondsenwerving.’
En ach, misschien moet er ook eerst
een echt rolmodel komen voordat de
ogen opengaan, legt hij uit. ‘Stel je
voor dat de NWO een onderzoeksproject afwijst, en dat het onderzoek op
internet binnen vier uur al vijfduizend
donateurs weet te verzamelen.’
Als dat onderzoek dan ook nog eens
de Nobelprijs wint, ‘ja, dan zal iedereen
wel proberen te gaan crowdfunden’. ↙
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Dalende studentenaantallen
De studentenaantallen van de UvA zijn dit jaar met 10% gedaald. Op
de HvA is er sprake van een daling van 16%. Landelijk zijn de cijfers
veel minder sterk gedaald, de inschrijfcijfers van universiteiten zijn
zelfs licht gestegen. Het is nog steeds ontzettend moeilijk om een
betaalbare kamer in Amsterdam te vinden en het lijkt erop dat Amsterdam met de invoering van het leenstelsel onbetaalbaar is geworden voor studenten. Voor meer informatie over het leenstelsel, kijk
op www.asva.nl/leenstelsel.
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Amsterdams OV
Met de komst van de Noord/Zuidlijn zal het hele openbaar vervoer
in Amsterdam gaan veranderen.
Er zijn plannen om vele tram- en
buslijnen op te heffen. Dit zou
betekenen dat je vaker moet
overstappen en dat onder andere studentencomplexen minder
goed bereikbaar worden. ASVA
zet zich in voor het behoud van
de lijnen die belangrijk zijn voor
studenten. Lees meer op
www.asva.nl/ov.
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HADJAR
BENMILOUD
Zweefthee
‘N

a vijftig jaar verboden maken psychedelica een comeback in de
medische wetenschap.’ Laatst kwamen wetenschappers van over
de hele wereld op de UvA bijeen voor een symposium over het gebruik
van paddo’s, LSD, ayahuasca en andere psychedelische middelen als
voorgeschreven medicijnen. Wat Trouw en NOS vorig jaar voorspelden
lijkt echt te gebeuren: we zitten in de aanloop naar de derde psychedelische golf. Net als steeds meer leeftijdsgenoten heb ik ervaring met
ayahuasca, het bittere plantentheetje uit de Amazone dat inheemse
stammen met veren op hun hoofd al eeuwenlang gebruiken om contact
te maken met hun spirit animals, overleden voorvaderen of betweterige
aliens. Ik deed het om een praktische reden: om af te komen van onnodige stress. Door de stofjes in ayahuasca, wordt onder andere je pijnappelklier geactiveerd, waardoor je kunt turbodromen en -verwerken alsof
je tien jaar in therapie hebt gezeten. Ook zorgt ayahuasca ervoor dat je
serotoninereceptoren efficiënter omgaan met de beschikbare hoeveelheid feelgoodstofjes in je hoofd, waardoor je geen kater overhoudt maar
je je in de loop der maanden juist steeds beter gaat voelen. Heel fijn in
de donkere wintermaanden. Maar een belangrijke bijwerking – of de belangrijkste werking – van ayahuasca is dat je wordt geconfronteerd met
al je slechte gewoontes. Uitstellen, egoïsme, ongezond eten; aya geeft
je een donderpreek die werkt. Tja, die dingen wil je van een psychiater
gewoon minder snel aannemen.
Ayahuasca heeft als therapeutisch medicijn veel potentie,
maar nog veel meer onderzoek is
nodig voor het door de westerse
wereld goed gebruikt kan worden.
De werking in kaart brengen is
voor ons ritueelloze westerlingen
noodzakelijk om het toverdrankje te kunnen integreren in ons leven, want voor zo’n mellow hippiegolf
à la jaren zestig hebben we tegenwoordig geen tijd. En je hoeft ook
helemaal geen mantra’s te zingen om aan jezelf te werken. Praktisch
zweven willen we. Dit inzicht kreeg ik trouwens van mijn spirit animal,
de kolibrie. Die is al dat gezweef ook helemaal zat. ↙

‘Ayahuasca geeft je een
donderpreek die werkt’
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Actueel Laatste
Reportage
Kriterion
dagen Maagdenhuis
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k had ze nog zo gewaarschuwd. ‘Een toespraak houden
voor tweehonderd man is niets voor mij,’ zei ik. ‘Dat gaat
mis. Echt waar.’
Maar ik kwam er niet onderuit. Filmtheater Kriterion
vierde zijn vijfenzestigjarig bestaan, en als voorzitter moest ik
de avond aan elkaar praten.
Zo kwam het dat ik vijf jaar geleden voor een volle bioscoopzaal stond, onwennig in het zwarte H&M-jurkje dat ik
die middag met een vriendin had gekocht. Naast mij medebestuurder Samir, die ik er in de laatste seconde van had kunnen
overtuigen om me bij te staan.
Daar stond ik, voor een zaal vol tamelijk bejaarde mensen
die ooit als student op dezelfde plek hadden gewerkt. Ik wilde
hen bedanken, maar vooral
wilde ik uitleggen wat Kriterion voor me betekent, en
ze laten zien dat de bioscoop
die zij vlak na de oorlog
hadden opgericht nog altijd
een belangrijke rol speelt in
mijn leven. Hoe Kriterion
me heeft gevormd, en vóór mij alle andere studenten die er
in de afgelopen zeventig jaar biertjes hebben getapt, kaartjes
hebben gescheurd en films hebben geprojecteerd.
Bizar eigenlijk, dat deze tent überhaupt nog bestaat: gerund
door studenten zonder enige kennis van zaken, zonder baas
maar mét bar, lees: in directe nabijheid van industriële hoeveelheden alcohol. Tot slot zou ik vertellen waarom het tóch werkt,
al wisten zij dat als oud-leden natuurlijk net zo goed als ik.

17

Vaste klanten zijn te herkennen aan hun vermogen om
het krijsende brandalarm compleet te negeren; vast weer een
aangebrande tosti in de keuken of een blowende medewerker
op kantoor. Het zijn immers studenten.
Het was vanwege Philip Seymour Hoffman dat ik zo’n zes
jaar geleden Kriterion ontdekte. Ik was al een tijdje benieuwd
naar de film Synecdoche, New York – vooral naar Hoffman dus
– en zo kwam het dat ik op een druilerige februarimiddag voor
de eerste keer de deur opentrok van het monumentale pand dat
niet veel later zou voelen als mijn tweede thuis.
Ik was meteen om. Ik mocht m’n warme chocomel mee
de zaal in nemen en na de film draaiden ze in het café Errol
Garner. Er hing een gezellige huiskamersfeer, met banken in
de hoeken en een stelletje
dat aan een tafel zat te
scrabbelen. Hoewel ik al een
bijbaan had, besloot ik te
solliciteren. Wat ik toen nog
niet wist is dat het bedrijf
van A tot Z wordt gerund
door studenten, en dat al
zeventig jaar. Afgelopen weekeinde vierde stichting Kriterion
haar veertiende lustrum, ‘met zeventig uur lang al het moois
van de afgelopen decennia’.
Het idee voor Kriterion ontstond in de nadagen van de
Tweede Wereldoorlog vanuit het Amsterdamse studentenverzet. Na de oorlog wilden deze studenten weer hun studie
oppakken, maar zonder afhankelijk te zijn van hun ouders. In
Kriterion konden ze naast hun studie werken en zo voorzien
in hun levensonderhoud. Anno nu werk je er als student niet
meer in eerste instantie voor het geld. Ieder lid van de vereniging krijgt een maandelijkse toelage van zo’n vijfhonderd euro,
onafhankelijk van het aantal uren dat je die maand precies
hebt gewerkt. Wat telt is de werkervaring. Je runt gezamenlijk
een bedrijf met een jaarlijkse omzet van ongeveer een miljoen
en hebt verantwoordelijkheden die je niet zo snel ergens anders
krijgt. Zelf werd ik slechts enkele weken nadat ik was aangenomen betrokken bij onderhandelingen rond een contract ter
waarde van 40.000 euro met een Amsterdamse onderwijsinstelling; dat zal je bij een ander bijbaantje niet snel overkomen.

Studenten zonder enige
kennis van zaken, zonder
baas maar mét bar

Kriteriërs
Toen ik vanaf het podium de zaal in keek, naar de generaties
Kriteriërs die daar verzameld waren, was de angst ineens
verdwenen en werd ik overvallen door een gevoel van diepe
verbondenheid. Helaas had mijn brein – preventief of vanwege
een overload aan emotie – in de tussentijd besloten dat het
verstandig was om mij tijdelijk uit te schakelen.
Ik viel flauw. Samir nam het over en mijn verhaal werd
nooit verteld.
Dit stuk is in zekere zin een herkansing.
Voor wie het niet kent: Kriterion is een filmtheater aan de
Roetersstraat, pal tegenover het Roeterseilandcomplex. In de
drie filmzalen worden hoofdzakelijk arthousefilms geprogrammeerd, met een overlap naar de betere mainstream. In het café
op de begane grond kost een bier twee euro, al duurt het vaak
wel even voor je het krijgt.
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Duurzame democratie
Wat je er vooral leert is samenwerken. Kriterion is non-hiërarchisch opgebouwd en ieder besluit wordt democratisch genomen. Dat uitgangspunt is heilig, merkte ik tijdens mijn eerste
weekoverleg, de verplichte vergadering op maandagavond. In
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een kleine ruimte op de vierde verdieping van het pand zaten
de leden op afgesleten bioscoopstoelen en discussieerden ze
hevig over de vraag wat we beter bij de koffie konden serveren:
losse koekjes of per stuk verpakte nougatblokjes? Koekjes zijn
niet duurzaam, want worden vaak weggegooid, verpakte nougat kun je hergebruiken, maar ziet er juist weer niet duurzaam
uit. Een week later discussieerden we over de vraag of het oké
zou zijn als Kriterion elke zondag een ruimte verhuurde aan
een christelijke vereniging.
Zelf hoefde ik trouwens
geen keuze te maken in
de kwestie nougat versus
koekjes, want als aspirantlid
had ik nog geen stemrecht.
Ik zat nog in mijn proeftijd
en werd ingewerkt door Jan,
een goedlachse ras-Amsterdammer, die bij zijn eerdere baan in de Cultvideotheek urenlang naar obscure films had gekeken en daardoor beschikte
over een indrukwekkende hoeveelheid parate filmkennis.
Zes weken lang draaide ik iedere dienst met Jan. Hij vertelde me – tussen het dweilen, biertjes tappen en kaartjes scheu-

ren door – alles wat ik volgens hem weten moest om te kunnen
overleven aan de Roetersstraat. Zes weken later wist ik dat de
perfecte schuimkraag van een pilsje twee vingers dik is en hoe
je een reservering in het systeem zet. Ik wist ook dat we de gele
schoonmaakdoekjes gebruikten in de keuken en de blauwe in
het toilet, en dat Bottle Neck de enige Wes Anderson-film is waarin Bill Murray niet op de aftiteling staat. Later op de avond,
als de kassa opgemaakt was en de stoelen op de tafels stonden,
dronken we biertjes aan de bar, want de nazit is in Kriterion
bijna even belangrijk als het
werk. In de kleine uurtjes
ontstaan niet zelden de
beste ideeën.
Ideeën, daar draait
Kriterion namelijk op en
één van de eerste dingen
die je krijgt ingepeperd is:
alles kan! Wie een idee heeft, schrijft een voorstel en brengt
het tijdens het weekoverleg in stemming. Misschien lukt het,
misschien niet. De tafelvoetbaltafel die ik in het café wilde
neerzetten is er nooit gekomen; het vijfdaagse internationale
studentenfilmfestival – een idee van anderen – wél. Toen ik

Samen kauwgom van de
bioscoopstoelen peuteren
schept een band
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mijn luipaardgekko van de huisbaas niet langer thuis mocht
houden, schreef ik namens het beestje een voorstel en mocht
Gordon Gecko voortaan in de vergaderruimte wonen. (Inmiddels ligt hij begraven onder de boom in het binnenhofje.)

24/7 toegang

en voor ik het wist was het tijd om te eten. Als het even kan
wordt er ’s avonds gekookt en kun je aanschuiven bij de avondploeg, die gezamenlijk eet aan een grote tafel achter in het café.
Ook ’s avonds was er altijd wel wat te doen. In de filmcabine
zitten en naar het geratel
van de grote projectoren
luisteren bijvoorbeeld,
terwijl de operateur met
plakband en schaar in de
weer is om één frame van
een oude Duitse pornofilm
tussen de reclamefilmpjes te
plakken. Dat merkte niemand, maar wij lachten ons suf.
De nachten zijn in Kriterion misschien nog wel belangrijker dan de dagen. Tussen de laatste voorstelling in de avond
en de eerste in de ochtend is de bioscoop van jou. Jij bepaalt
de films, de mensen (vrienden zijn natuurlijk welkom) en het

Je wilt dat iedereen jouw
kindje Kriterion net zo
geweldig vindt als jij

Welbeschouwd werd
Kriterion een soort thuis,
zeker gezien de hoeveelheid
tijd die ik er doorbracht.
Net als iedereen draaide ik
twee keer per week een bar-,
keuken-, film- of kassadienst en werkte ik minstens vier uur
per week in een commissie.
Bij die twintig uur bleef het niet. Als het even kon, gebruikte ik het kantoor ook als studieruimte – veel gezelliger dan de
UB en je hebt er lekkere koffie. Daarna een biertje aan de bar
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rookbeleid. Als lid krijg je bovendien een sleutel – en heb je
dus 24/7 toegang tot het pand. Handig voor als zelfs het laatste
afvoerputje in de stad de deuren sluit, maar jij zin hebt in nog
één biertje. Met een beetje mazzel is de nazit nog gaande, en zit
je er niet alleen. En ja, dat gaat soms mis. Mensen zijn soms te
dronken om hun drankjes aan te slaan, te lui om op te ruimen
en te aso tegenover hun collega’s die er de volgende ochtend
moeten werken. Dan spreek je elkaar erop aan, want er is geen
baas en als jij het niet doet, dan doet niemand het.
Het is lastig over Kriterion te praten zonder te vervallen in
het cliché ‘vriendschappen voor het leven’. Tot diep in de nacht
ruziën over een begroting schept op de een of andere manier
een band. Samen kauwgom van de bioscoopstoelen peuteren
ook. Het is niet zo vreemd: je ziet elkaar veel, je werkt, vergadert, drinkt, feest, zoent, lacht en huilt met elkaar.

Het geheim
Alles hierboven draagt bij aan het geheim van Kriterion; dat
simpelweg – sorry voor de zoetsappigheid – een bijzondere
soort liefde is. Je houdt van de plek en de mensen. Daarom ga
je na werktijd door als je vindt dat de flyer er nog niet helemaal
strak uitziet, en daarom blijf je een uur langer achter de bar
staan als je collega’s de drukte niet aankunnen: gewoon omdat
je wilt dat het goed gaat. Je hoopt dat iedereen jouw kindje
Kriterion net zo geweldig vindt als jij.
Dat onbaatzuchtige enthousiasme kan zijn tol gaan eisen.
Alle tijd die je in Kriterion steekt, steek je immers niet in
andere dingen zoals je studie, vriend(innet)je of vrienden van
buiten Kriterion. Die laatsten zijn niet altijd even begripvol
en het is soms lastig uit te leggen waarom je wegloopt van een
koffieafspraak om in te vallen voor een zieke collega. Zeker als
het niet de eerste keer is dat het gebeurt. Bovendien kan het
ook slopend zijn voor jezelf.
Misschien zit het geheim van Kriterion hem juist in die
tijdelijkheid. In het feit dat je er uiterlijk een halfjaar na je afstuderen uit wordt geknikkerd. Het voorkomt dat je jarenlang blijft
zitten en verzuurd raakt door veranderlijke of juist onveranderlijke mensen en processen. Het zorgt ook voor een continue toestroom aan nieuwe medewerkers, studenten die een nieuw thuis
ontdekken en zich er vol tomeloos enthousiasme op storten.

The End
Iedere ex-Kriteriër vreest voor het moment dat hij als klant
aan de bar komt en in plaats van de medewerkersprijs van
zestig cent de volle mep moet betalen voor een biertje, omdat
er geen oud-collega meer achter de bar staat. Maar het valt
mee. Ik dacht dat het zou voelen alsof je familie je verstoot.
Maar dat is niet zo, eerder alsof je je ex, met wie je goed uit
elkaar bent gegaan en die je de wereld gunt, tegenkomt met
een nieuwe vlam. Niet leuk, maar wel goed – en het leven gaat
door. Kriterion is nu eenmaal voorbehouden aan studenten,
en dat is maar goed ook. ↙
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KRIET
Op 1 juni 1945 ziet Stichting Onderlinge Studenten Steun
Kriterion het licht. Doel is ‘studenten aan de Amsterdamse universiteiten in staat te stellen zelf de kosten
van hun studie te verdienen’. Op 6 november 1945 opent
Filmtheater Kriterion (de naam komt uit het Grieks en
betekent standaard, maatstaf) zijn deuren in het voormalige NSB-theater aan de Roetersstraat. In 1982 ontstaat er een kloof tussen de stichting en de medewerkers
van het filmtheater. Medewerkers van Kriterion bezetten
het pand en verklaren zichzelf onafhankelijk. Anders dan
de andere projecten van stichting Kriterion opereert het
filmtheater sindsdien zelfstandig.
De kriterionfamilie is in de afgelopen zeventig jaar flink
uitgebreid, zo zijn er naast het filmtheater ook de Kriterion Oppascentrale (1945), de Kriterion Benzinepomp
(1960) en eetcafé ‘Skek (2006). In 2007 is daar nog Studio/K bijgekomen, een bioscoop met twee filmzalen, een
restaurant en een club. Ook filmtheater De Uitkijk werkt
sinds een paar jaar volgens het kriterionprincipe. Andere
projecten zoals de kattenbakschoonmaakcentrale hebben de 21e eeuw helaas niet gehaald.
Sinds 2007 exporteert Stichting YUA (Young Urban Achivers) het kriterionconcept bovendien naar het buitenland
waar ze in voormalige oorlogsgebieden samen met lokale
jongeren nieuwe projecten oprichten. In 2011 opende
Kriterion Sarajevo (Bosnië en Herzegovina) haar deuren.
Andere projecten lopen in Monrovia (Liberia), Belgrado
(Servië) en Mitrovica (Kosovo).
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THOMAS
VAN A ALTEN
Fitness
A

an het begin van een jaar of een blok mogen nieuwe studenten
iets over mijn privéleven vragen. Maar alleen dan. Het prettige
is dat zo’n eenmalige kans natuurlijk nooit echt lastige vragen oplevert; daar zijn ze nog veel te bescheiden voor. Het gaat vaak niet
verder dan: ‘Heeft u kinderen?’ (drie dochters) ‘Welke hobby’s heeft
u?’ (lesgeven, al het andere is bittere ernst) ‘Van welke voetbalploeg
bent u supporter?’ (geen, of ja, St. Pauli, een homovriendelijke Hamburgse ploeg uit de tweede Bundesliga).
Daarna gaat al het persoonlijke achter slot en grendel. Dat is
maar goed ook, want ik heb zo mijn zonden. Een ervan is dat ik
vrijwel elke sport verfoei, zowel om naar te kijken als om zelf uit te
voeren. Met name sporten waar Mannen Van Een Zekere Leeftijd
warm van worden: wielrennen en schaatsen. Mijn andere zonde is
dat ik veel van eten en drinken in onmatige hoeveelheden houd.
Deze combinatie is dodelijk.
Sommige mensen eten om niet dood te gaan, dat heb ik met
sporten. Behalve dat ik uit het verre Nieuw West kom fietsen (dan
heeft sport nut!) moet ik van
mijzelf soms aan sport doen. Ik
kan dat niet in een sportschool
met anderen, het lukt me ook
niet in daglicht. Ik wacht tot het
buiten donker wordt. Dan trek ik
mijn gymschoenen (ja, die heb
ik) aan en een te krappe hoodie
van The Psychedelic Furs, Motörhead of The Sisters of Mercy (relikwieën uit een opstandige jeugd)
en ren dan twintig minuten door het Rembrandtpark. ‘Het is goed
voor me,’ is dan mijn mantra. Zo ga ik naderende aftakeling te lijf.
Ik vind het echt verschrikkelijk dat het eerste wat opvalt aan de
Amstelcampus (als je vanaf het Amstelstation de Wibautstraat infietst) een fitnesscentrum is. Waarom is dat toch geen bibliotheek? ↙

Ik heb zo mijn zonden
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Objectief

FOLIA 10

(On)gezond!
tekst en foto’s Daniël Rommens

Wil je nu meteen een zak chips leegeten of heb je meer zin in
een gezonde appel? Volgens onderzoekers van de UvA en de
Universiteit Leiden hebben tieners een pavloviaanse reactie
bij het zien van een ongezond plaatje: ze krijgen trek in chips
en chocola. Het zien van de ontzettend verantwoorde zure
appel wekt veel minder trek op. Eén op de zeven kinderen
heeft last van overgewicht en dat aantal zal naar verwachting
alleen maar toenemen, want volgens dit laatste onderzoek
zijn die kinderen dus extra gevoelig voor ongezonde prikkels.
Een zorgelijke conclusie, als je bedenkt dat kinderen nog altijd
doelwit zijn van talloze reclames voor ongezond eten. ↙
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ADVERTENTIES

KWF Kankerbestrijding
gelooft in de dag dat
niemand meer hoeft te
sterven aan kanker.

Samen kunnen we deze
dag dichterbij brengen.
Kijk wat jij kunt doen op
kwf.nl.

Bordenwassen op je CV?
Wij zijn een klassiek handelsbedrijf en hebben een baantje
waar je relevante werkervaring op kunt doen.
Wij zijn importeur van deurtelefoons en videofoons. Onze
klanten zijn installateurs en winkels. Mail even als je interesse
hebt en minimaal een dag per week kan werken.
Nelec BV
Heer F.N. Meershoek 020-6 352 350
Gyroscoopweg 106 (bij Station Sloterdijk) Amsterdam
meershoek@nelec.com - www.nelec.com

Nu in de boekhandel en

Help haar metwebshops:
protheses
(ook als eBook)
en revalidatie op lilianefonds.nl
Audiovisueel medewerkers (8-32u p/w)
Heb jij affiniteit met beeld & geluid en ICT, heb jij
technisch inzicht, ben jij servicegericht en ben je
op zoek naar een (bij)baan voor langere tijd?
Neem dan contact op met StudiJob via 020 5353460
of info@studijob.nl
folia-studijob 151104.indd 1
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We dreigen te stranden op
klimaat. Maar zijn verdeeld.
Welke aanpak brengt onze
waarden op één lijn, en
mobiliseert alle krachten?
www.socdim.info
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p.26 Ivo van Vulpen

ONTRAFELT HET GEHEIM VAN DONKERE MATERIE

p.31 Beatrice de Graaf
ZOEKT VRAGEN EN ANTWOORDEN

p.32 Louise Vet
DUIKT DIEP IN DE NATUUR

p.36 Quiz!

WAT HEBBEN WE TE DANKEN AAN ADA LOVELACE?

p.38 David Abbink

VERZACHT DE ANGST VOOR ROBOTS

p.42 Yra van Dijk

DAAGT DE LITERATUURWERELD UIT

p.44 Ook op het podium

ROBBERT DIJKGRAAF, BEN SCHOUTEN, JOSÉ VAN DIJCK
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tekst Steffi Weber

foto’s Bob Bronshoff

IVO EN HET
GEHEIM VAN
DE DONKERE
MATERIE
Wat zijn de spelregels van de wereld, van het heelal, van de ruimte?
Ivo van Vulpen kan wakker liggen van zulke vragen. Fundamentele
vragen die eigenlijk alleen een kind nog durft te stellen, maar die we
vooral niet uit het oog mogen verliezen. ‘Dan besef je weer even hoe
weinig je eigenlijk van de grote vragen weet.’

A

ls een alien die naar een
voetbalwedstrijd kijkt en de
regels moet zien te achterhalen
zonder dat hij met iemand mag praten,
zo ongeveer voelt Ivo van Vulpen zich
als hij onderzoek doet. De deeltjesfysicus gebruikt de analogie graag, en
niet alleen omdat hij zelf van voetbal
houdt. ‘Dan sta je er pas bij stil hoe
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ingewikkeld het al is om voetbal te
begrijpen. De basisregels zijn nog wel
te doen: elf tegen elf en wie de meeste
doelpunten scoort is de winnaar. Maar
buitenspel begrijpen puur door ernaar
te kijken, dat is bijna ondoenlijk. Toch
is het precies wat wij als fysici doen. We
kijken naar de wereld en vragen ons af:
wat zijn de spelregels?’

De wereld om hem heen begrijpen, dat
is waar het hem om gaat. Van Vulpen
(1973) is universitair hoofddocent
aan de UvA en onderzoeker bij het
Nikhef, het nationaal instituut voor
subatomaire fysica. Hij doet onderzoek
naar elementaire deeltjes – de kleinste
bouwstenen van de natuur – en was
betrokken bij de zoektocht naar het
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roemruchte higgsdeeltje, dat in 2012
werd ontdekt bij de deeltjesversneller
in Genève. De vondst voltooide het
zogeheten Standaardmodel, waarmee
alle deeltjes en krachten van de materie
kunnen worden verklaard. Maar wie
denkt dat we er nu zijn, heeft het mis.
‘Er zijn ontzettend veel dingen die we
níet weten,’ zegt Van Vulpen, ‘juist dat
is interessant.’ Hij kijkt vol verwachting naar Genève, waar in mei de
deeltjesversneller weer is aangezet. Na
een onderhoudsperiode van twee jaar
botsen de protonen weer op elkaar in de
27 kilometer lange tunnel van het Cern.
‘Een avontuur,’ zegt Van Vulpen, ‘in
het allerkleinste ligt een grote wereld
verborgen. En we gaan telkens een
stapje verder.’

Waar komt uw fascinatie voor fundamentele fysica vandaan?
‘Als kind verbaasde ik me al over van
alles. Een oom van me
– een wiskundeleraar in
opleiding – zei ooit: “Stel
Ivo, je laat een stuiterbal
op de grond vallen die
telkens precies op de helft
weer omhoog stuitert, dan
komt hij nooit echt stil te
liggen. Hij blijft stuiteren;
eerst tot vijftig centimeter, dan tot 12,5,
dan 6,25, 3,125 en ga zo maar door. Hij
komt nooit bij nul.” Dat idee vond ik
ontzettend fascinerend. Later hoorde
ik over de relativiteitstheorie en de
kwantummechanica, dat had voor mij
iets magisch. Ik wilde kijken of ik dat
ook kon begrijpen en wat blijkt: je kan
het dus gewoon leren.’

en associëren er heerlijk vrij op los. Als
ik dezelfde vraag tijdens een UvA-college stel, gaan er nul handen de lucht in.
Ergens verliezen mensen de natuurlijke
onbevangenheid om nieuwe dingen te
leren of zich iets af te vragen. Ik zie het
ook wel als mijn taak om mijn vrienden
in de kroeg te irriteren met dit soort
dingen. Dan vraag ik bijvoorbeeld:
waar komt elektriciteit eigenlijk vandaan? Niemand die het weet. Niemand.
Toch gek, want elektriciteit is zo’n
beetje de basis van onze maatschappij.
Ik wil altijd weten wat er nou achter zit.
Waar komt het heelal vandaan? Hoe is
de ruimte ontstaan?’

Daar gaat u nooit achterkomen.
‘Maar we kunnen het wel proberen. We
kunnen wel ons best doen en kleine
stapjes zetten. We bouwen voort op een
traditie en komen telkens een beetje
meer te weten over de wereld om ons

botsen in Genève gebruiken we steeds
geavanceerdere deeltjesversnellers. Die
techniek wordt in ziekenhuizen weer
gebruikt bij de bestraling van kanker.
Hetzelfde geldt voor de röntgenfoto’s,
die willen we het liefst zo nauwkeurig mogelijk. Nou, camera’s maken
waarmee je heel goed kleine deeltjes
nauwkeurig kunt meten, dat is toevallig
onze corebusiness. Hetzelfde geldt voor
computernetwerken en dataverwerking – in Genève vinden ongeveer een
miljard botsingen per seconde plaats.’

Waar zijn ze nu naar op zoek bij
Cern?
‘De belangrijkste vraag gaat over de
donkere materie. Het higgsdeeltje was
het laatste, ontbrekende puzzelstukje in
het Standaardmodel. Dus de materie,
en de deeltjes en krachten die daarop
van invloed zijn, die begrijpen we nu
wel zo’n beetje. Maar wat blijkt? Als je
naar het heelal kijkt, dan zit
er voor iedere kilo materie
die we begrijpen, nog vier
kilo van iets wat we níet
begrijpen. Dat noemen we
de donkere materie, en we
hebben geen idee wat het is.
We weten wel dat het níet is
opgebouwd uit alle dingen
die wij in onze theorie hebben. Dus het
moet iets heel nieuws zijn.’

‘We vragen ons af:
wat zijn de spelregels?’

Maar dat heeft niet iedereen.
‘Die nieuwsgierigheid moet wel in je
zitten, denk ik. Ik merk ook dat kinderen er beter in zijn dan volwassenen.
Onlangs gaf ik op de school van mijn
dochtertjes een gastles over de vraag
waarom het ’s nachts donker wordt. Als
ik dan vraag: “Hoe kan dat?”, gaan dertig handjes de lucht in. Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid
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heen. En we kunnen steeds nauwkeuriger kijken. Als twee mensen met
bruine ogen een kind krijgen, dan is
de kans groot dat het kind ook bruine
ogen heeft. Honderden jaren geleden
wisten mensen al dat die genetische
informatie ergens wordt opgeslagen.
Maar waar? Dát ontdekten ze pas na
de uitvinding van de microscoop. De
deeltjesversneller in Cern is in feite
niets anders dan een reusachtige microscoop, waarmee we telkens kleinere
dingen kunnen bekijken.’

Wat hebben we eigenlijk aan
fundamenteel onderzoek?
‘Los van de grote vragen die we proberen te beantwoorden komt er een aantal
belangrijke bijproducten uit voort.
Om de protonen steeds harder te laten

Waarom weten we dat donkere
materie bestaat?
‘Stel dat ik de zon onzichtbaar maak,
dan kun je nog wel de planeten zien
die eromheen draaien. We weten dat
die planeten niet zomaar ronddraaien, dus dan weet je ook dat er precies
in het midden iets zwaars moet zijn.
Als je de massa en de snelheid van de
planeten kent, kun je ook zeggen hoe
groot dat ding in het midden moet zijn.
Zo is het nu ook. We zien draaiingen
in het sterrenstelsel, maar als we alle
krachten en massa bij elkaar optellen,
dan klopt het gewoon niet. Er is te veel
zwaartekracht. Dus er moet iets zijn wat
wél zwaartekracht voelt, maar wat we

06-11-15 19:12

30

níet kunnen zien. Mensen verzinnen
verschillende theorieën, en door te
experimenteren proberen we erachter te
komen of die kloppen.’

is, dan moeten we gewoon de snelheid
verhogen. Supersymmetrie zou veel
theoretische en wiskundige problemen oplossen.’

Wat is de meest plausibele theorie?

Wat zijn de verwachtingen?

‘Die van de supersymmetrie. Volgens
deze theorie bestaat er naast de al
bekende deeltjeswereld een soort
schaduwwereld. Ieder deeltje heeft
dus een supersymmetrische partner. De
vraag is of we die gaan
zien, nu de deeltjes
met dubbele energie op
elkaar botsen. Sommige
deeltjes ontstaan pas bij
extreem hoge energie,
maar we weten niet hoe
hoog die moet zijn. Misschien is de
huidige snelheid nét het laddertje dat
we nodig hebben om over het muurtje
heen te kijken. Misschien ook niet.
Dat betekent niet dat de theorie fout

‘De deeltjesversneller staat nu drie jaar
aan, daarna kunnen we zien of we iets
ontdekt hebben. We weten het nooit
zeker, maar áls er supersymmetrische

ontrafelen. Van diverse kanten proberen wetenschappers door experimenten
te ontdekken wat dat nou eigenlijk is,
die donkere materie. Allemaal omdat
we gewoon willen weten hoe het zit.
Omdat we er wakker van liggen.’

Ligt u er echt wakker van?
‘Ik merk dat ik telkens een stapje terug
doe in de vragen die ik stel. Als promovendus ben je druk bezig met
zeer specialistisch onderzoek, daarna ga je hoe langer
hoe meer je blik verbreden.
Door de lezingen die ik geef
moet ik ook duidelijk maken
welke vragen we stellen en
waarom dat belangrijk is om
te weten. Wat is nou eigenlijk
het doel? Dan besef je weer hoe weinig
je eigenlijk van die grote vragen weet.
Waarom is de tijd ooit begonnen? Waarom dijt de ruimte uit? Niemand weet
dat. Dat is toch gek?’ ↙

‘In het allerkleinste ligt
een grote wereld verborgen’
deeltjes bestaan, dan moeten we er nu
wel een teken van zien. Dus we hebben
goede hoop. Trouwens, de deeltjesversneller in Cern is maar één manier om
het geheim van de donkere materie te

IVO VAN VULPEN INTRODUCEERT: PRISCILL A PANI (29)
Van welk wetenschappelijk talent gaan we volgens Ivo van Vulpen nog veel horen? ‘Als wetenschapper moet je natuurlijk slim zijn en goed kunnen redeneren, maar om echt verder te
komen moet je meer in huis hebben. Priscilla is enorm leergierig. Bij de wekelijkse vergadering op het Nikhef was zij degene die altijd vragen stelde. Veel jonge wetenschappers
durven dat niet, uit angst dom over te komen, maar dat is funest voor je ontwikkeling.
Priscilla laat zich juist leiden door een natuurlijke nieuwsgierigheid en een enthousiasme
waarmee ze het ver gaat schoppen.’
Priscilla Pani: ‘Dat ik wetenschapper wilde worden wist ik al van jongs af aan. Iets met
dieren, dacht ik, of toch iets met genetica. Maar uiteindelijk zag ik dat natuurkunde de meest
zuivere wetenschap is. In veel vakgebieden spreken theorieën elkaar tegen. In de natuurkunde
zijn experimenten zo helder dat ze altijd uitsluitsel bieden tussen verschillende inzichten. Dat vond ik een heel
aantrekkelijk idee. Oké, misschien ben ik ook beïnvloed door het feit dat mijn beide ouders natuurkundigen zijn.
Nu zoek ik naar donkere materie bij de deeltjesversneller in Genève. Dat is de mooiste baan ter wereld. Als
wetenschapper mag je zelf nadenken, creatief zijn en ben je vrij in je werk – als de financiering eenmaal binnen
is tenminste. Iedere dag mag ik puzzels oplossen. Of het nu gaat om een stuk code schrijven of het nalopen van
de deeltjesdetector, het geeft me voldoening. Naast die gedrevenheid is mijn beste wetenschappelijke eigenschap dat ik grote vragen eenvoudig ontleed in kleine, behapbare deelstapjes. En dat ik me niet uit het veld laat
slaan. Als ik tevergeefs een analyse uitprobeer, ben ik blij. Ik heb dan ontdekt dat die aanpak niet werkt, dat is
waardevolle kennis.
Ik ben competent, maar niet intuïtief genoeg om echt uit te blinken. Ik creëer gedegen bouwsels van kennisblokken. De echt briljante onderzoekers doen dat niet. Die zien een probleem, duiken daar in en komen zomaar op de
proppen met bijvoorbeeld de relativiteitstheorie. Dat kan ik niet. Maar dat is niet erg. Het opdoen, uitbouwen en
overbrengen van nieuwe inzichten voedt mijn leven. Het maakt me een completer mens.’ tekst Marieke Buijs
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BEATRICE
DE GR A AF
Vraag zoekt antwoord
W

at was er eerder, de vraag of het antwoord? De
Nationale Wetenschapsagenda (NWA) laat zien
dat mensen zich graag laten uitdagen om een vraag te
stellen. We hebben twaalfduizend vragen binnengekregen
van burgers, instellingen en wetenschappers. Vragen die
zijn ingediend vanuit ‘gewone’ nieuwsgierigheid, zoals de
vraag naar de betekenis van het woordje ‘niet’, of de vraag
waarom er geen kabelbaan tussen de aarde en de maan
geïnstalleerd kan worden.
Toch heb ik zelf soms eerder een antwoord dan de bijbehorende vraag te
pakken. Bijvoorbeeld
toen ik archiefonderzoek deed naar de
Oost-Duitse geheime dienst voor mijn
proefschrift, of interviews met radicale
jongeren, en ineens
zie je een patroon
opdoemen. Iets wat opvalt. In de Stasi-archieven vond
ik talloze dossiers over ‘gewone’ Nederlandse burgers,
zonder hoge functie of baan die voor de Stasi interessant
zou kunnen zijn (dacht ik). Dat bleken sympathisanten
van de Nederlandse vredesbeweging te zijn, mensen die
meededen aan een uitwisseling van ruim vierhonderd
Nederlandse en Oost-Duitse kerkelijke gemeentes. Nooit
gedacht dat zoiets bestond, of dat de Stasi daar belangstelling voor zou hebben gehad. Of in het geval van die
radicale jongeren: het fenomeen radicalisering bleek gebonden aan bepaalde soorten vriendengroepen enerzijds,
en aan het wegvallen van zinvolle contacten met ouders
of opvoeders anderzijds. Naar die inzichten had ik niet
gezocht, mijn wetenschappelijke vraagstelling was anders
geweest toen ik met het onderzoek begon.
Inderdaad, soms beginnen we met een patroon, een
zorg, een behoefte, en zoeken er daarna pas de vraag

bij. Je kunt ook zoeken naar de zorg, de behoefte of het
inzicht van waaruit die vraag is gesteld. Wetenschappelijke vragen naar de impact van de ontwikkeling van
automatisering en robotica op energie-efficiëntie (een
goedgekeurde vraag in de NWA) komen waarschijnlijk niet
voort uit een ‘gewone,’ nieuwsgierigheidsgedreven vraag
van een burger. Misschien ook nog niet direct uit een
maatschappelijke zorg of behoefte. Maar de vraag – en
het mogelijke antwoord erop – komen voort uit inzichten
die wetenschappers nu al hebben opgedaan, patronen,
mogelijkheden die ze
voor de toekomst hebben herkend. En die ze
willen gaan uitzoeken en
daarom in een zinvolle,
scherpe, onderzoekbare
vraag hebben gegoten.
De NWA is een makelaar, een platform voor
nieuwsgierigen, wetenschappers en niet-wetenschappers. Vraag zoekt antwoord, vraagsteller zoekt behoefte. Het is een trits van
elementen die wetenschap voortdrijft en haar maatschappelijk relevant maakt: gewone nieuwsgierigheid,
academische vraagprecisie, opdoemende patronen die
om duiding vragen en maatschappelijke behoeften en
kansen. Die elementen samen te vatten en te bundelen
in een ‘simpele’ vraag is een kunst waarmee de vraagindieners en de jury’s van de NWA zich de afgelopen
maanden hebben beziggehouden. Het resultaat staat,
een schatkamer aan vragen. Nu rest nog erkenning.
Niet alleen in woorden van waardering maar ook in forse
nieuwe investeringen in de wetenschap. ↙

Waarom kan er geen
kabelbaan komen tussen de
aarde en de maan?
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Beatrice de Graaf is hoogleraar History of International
Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht
en medevoorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda.
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tekst Nina Schuyffel
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IN DE PRAKTIJK
BRENGEN WAT JE
PREDIKT
Louise Vet onderzoekt de werking van de natuur. De hoogleraar
evolutionaire ecologie wil de planeet graag voor alle bewoners leefbaar
houden. Ze begeleidde zelf de bouw van haar nieuwe instituut, volledig
volgens het cradle-to-cradle-principe. En het is nog mooi ook.

H

alverwege het gesprek veert
Louise Vet opeens van haar
stoel. De evolutionair ecoloog
kijkt strak uit het raam van haar kamer
in het Nederlands Instituut voor Ecologie
(Nioo-KNAW) in Wageningen. Buiten
wipt een ekster op de houten vlonders
heen en weer. ‘Kijk.’ Vet wijst enthousiast
naar een van de bovenbalken, waar een
nest in aanbouw te zien is. ‘Ik heb hem
laatst minutenlang zitten volgen. Hij
zocht telkens een takje, sleepte dat naar
boven, ging toen terug en begon weer
opnieuw. Prachtig toch?’ Louise Vet (61)
is al sinds haar jeugd gefascineerd door
de natuur. Ze studeerde biologie aan de
Universiteit Leiden en promoveerde op
het gedrag van parasitaire insecten. Nu is
ze hoogleraar evolutionaire ecologie aan
de Wageningen Universiteit en directeur
van het Nioo, waar ruim 250 wetenschappers, medewerkers en studenten dagelijks
onderzoek doen naar de werking van de
natuur. Het onderzoeksgebied van het
Nioo strekt zich uit van het DNA van
bacteriën tot de biodiversiteit van
ecosystemen. Zo wordt bijvoorbeeld
onderzocht hoe de giftige algenbloei in
meren kan worden verminderd, maar ook
hoe de winterreis van trekvogels verloopt.
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Fijn leven
Volgens Vet, die met opiniestukken in
landelijke media en via lezingen
regelmatig het belang van de ecologie
probeert te benadrukken, kunnen we veel
van de natuur leren. ‘Onze economie is
gebaseerd op het beginsel van take-make-waste,’ vertelt ze. ‘We nemen
grondstoffen, maken er dingen van en
gooien ze later weg. In de natuur is het

andersom: daar wordt afval altijd
gebruikt als de grondstof voor iets
anders. Wij als ecologen onderzoeken hoe
die ecosystemen werken, om ze te
kunnen beschermen en vervolgens de
kennis toe te passen op onze eigen
maatschappij. En dat is nodig, willen we
onze planeet enigszins leefbaar houden.’
Ze zegt het met opgewekte stem. Vet,
gekleed in een hip rood jasje met
bijpassende ketting en rok, is niet
gediend van het stempel geitenwollensokkentype dat de wereld ten onder ziet
gaan. ‘Ik ben een wetenschapper. Geen
actievoerder,’ benadrukt ze. ‘Ik werk
liever volgens het principe practice what
you preach.’ Toen het Nioo een nieuw
onderkomen nodig had, nam Vet de
verantwoordelijkheid van de bouw op
zich. Het onderzoeksinstituut werd
gemaakt volgens de principes van
cradle-to-cradle: met duurzame
materialen, gebruik van zonne-energie
en aandacht voor het creëren van
biodiversiteit. Nu staat er sinds 2011
tussen het groen een immens gebouw dat
zo veel mogelijk kringlopen – energie,
water, voedingsstoffen – gesloten
probeert te krijgen. Het Nioo ontving
voor zowel de architectuur als het
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duurzaamheidsgehalte meerdere prijzen.
Vet: ‘We wilden een statement maken.
Laten zien dat je een bedrijventerrein op
zo’n manier kan inrichten dat het niet
alleen voor de mens, maar ook voor
andere soorten op de planeet fijn leven
is. En dat het dan niet meteen een soort
kleien hut hoeft te worden, maar
architectonisch ook mooi kan zijn.’

Boze gans
Over alles in het pand is nagedacht, laat
Vet zien tijdens een rondleiding. De
muren bestaan uit Platohout: materiaal
dat niet is behandeld met chemische
impregneermiddelen, maar door middel
van druk en temperatuur is veredeld. De
vloeren zijn in plaats van bewerkt met
epoxyhars alleen gepolijst. Bovenop het
gebouw staan naast zonnepanelen een
aantal bedreigde plant- en diersoorten.
Onderzoekers gebruiken dit ‘groene dak’
om er verschillende vegetatietypen met
elkaar te vergelijken. Ook bekijkt het
bedrijf Plant-e hier hoe stroom uit de
planten kan bijdragen aan de energieproductie van het Nioo. Op de begane
grond kijk je in het laboratorium via
grote glazen puien uit op een groen
gebied. Een onderzoeker in witte jas
tuurt geconcentreerd in een petrischaaltje, tegen een achtergrond van een met
riet omringde vijver. ‘Soms zitten
kwikstaarten voor het raam hun jongen
te voeren,’ zegt Vet. ‘We hadden ook eens
een vadergans, die telkens heel boos
begon te blazen als er iemand het lab
binnenkwam. Hij wilde zijn territorium
afbakenen.’ Lachend: ‘En dan moet je
hier dus heel serieus gaan zitten werken.’

Eurekamoment
Voordat ze aantrad als hoogleraar deed
Louise Vet jarenlang onderzoek naar
sluipwespen: parasitaire insecten die hun
eieren leggen in andere insecten,
eufemistisch ‘gastheren’ genoemd. Ze
bestudeerde het gedrag van deze beestjes
bij de biologische bestrijding van
insectenplagen en kwam er achter dat
planten een belangrijke rol spelen in de
oorlogsvoering. Zo bleek onder meer dat
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planten, als ze worden aangevallen,
geuren afgeven om de vijanden van hun
vijanden te trekken. Het was een van
haar grootste eurekamomenten, vertelt
Vet. Vooral omdat de bevindingen
aantoonden dat we veel meer gebruik
kunnen maken van de natuur dan we nu
doen. ‘Waarom gebruiken we chemische
middelen, als we ook kunnen werken met
biologische oplossingen?’ We moeten
leren werken mét de natuur in plaats van
tegen, wil Vet maar zeggen. Haar huidige
onderzoek richt zich op het verder
verbeteren van de interactie tussen
planten en sluipwespen. Door te kijken
naar wat zich in de hersenen van een
sluipwesp afspeelt als deze een beloning
krijgt, is het mogelijk de sluipwesp door
middel van een pavlovreactie te leren
plantengeuren beter te herkennen, zodat
het insect zijn gastheren goed op het
spoor komt. Vet: ‘We hopen met deze
kennis de efficiëntie van sluipwespen als
natuurlijke bestrijders van insectenplagen te kunnen verhogen.’ Hoewel de
conventionele landbouwindustrie en een

groot deel van het bedrijfsleven
achterblijven, staan we volgens haar aan
de vooravond van een verandering. Na
het kortetermijndenken dat voortkwam
uit de industrialisatie zou nu het
moment aangebroken zijn voor een
nieuw sociaalecologisch tijdperk, met
een gezonde balans tussen ecologie en
economie. Bij een grote groep consumenten en een aantal voorlopende
bedrijven, waaronder ook grote
multinationals als Unilever en DSM, is
dat besef er al, bemerkt Vet. ‘Bedrijven
realiseren zich steeds meer dat hun
grondstoffen opraken. En kijk naar al
die particuliere initiatieven op het
gebied van stadslandbouw, minder vlees
eten en het delen van apparaten.’
Toch zijn het nog druppels op een
gloeiende plaat. Een honderd procent
duurzame levensstijl is bijna onmogelijk.
De belangrijkste verantwoordelijkheid
ligt daarom bij de grote bedrijven, zegt
Vet. ‘Ze maken het ons nu nog veel te
moeilijk, met die fout verpakte producten
in de supermarkt en de iPhone die onder
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LOUISE VET INTRODUCEERT:
BOYAN SL AT (21)
Van welk wetenschappelijk talent gaan we volgens
Louise Vet nog veel horen? ‘Ik kies voor de 21-jarige Boyan Slat, die vastberaden is om het probleem
van de plasticsoep in oceanen binnen tien jaar op te
lossen. Jong, superambitieus en vastberaden heeft
hij zijn studie ruimtevaarttechniek in Delft opgegeven om met zijn bedrijf The Ocean Cleanup aan de slag
te gaan. Hij is dus een ondernemende wetenschapper, of eigenlijk een
wetenschappelijke ondernemer. Via crowdfunding heeft Slat al een paar
miljoen opgehaald en een heleboel vooronderzoek gedaan, in 2016 gaat
hij van start. Ik denk en hoop dat het hem gaat lukken. Hopelijk zal hij
de teruggewonnen plastics weer upcyclen om als grondstof te laten
gebruiken binnen een circulaire economie.’
Boyan Slat: ‘Als tiener ging ik ooit duiken in de Griekse Zee. “Al die kwallen hier”, merkte mijn vriend op. Maar het waren geen kwallen, het was
plastic dat ronddreef. Toen ik op de middelbare school een profielwerkstuk moest maken, dacht ik terug aan dat afval. Ik wilde er een oplossing
voor bedenken. Er bestaan al boten die netten achter zich aanslepen,
maar dat kost massa’s geld. En tijd: 79.000 jaar, zo berekende Charles
Moore, een expert op het gebied van de plasticsoep. Ik wilde het anders
aanpakken. Waarom achter het plastic aan gaan, als de spiraalstromen
in de oceaan al het vuil naar de netten toe kunnen drijven? Zo ruimen de
oceanen zichzelf op. Het doel is om zo veel mogelijk plastic uit onze oceanen te halen. In de tweede helft van 2016 wordt het eerste prototype voor
de kust van Tshushima (Japan) gebouwd, in 2020 willen we beginnen met
het opruimen van de Stille Oceaan. Wat betreft hergebruik: dat zijn we
zeker van plan. The Ocean Cleanup doet momenteel onderzoek naar het
recyclen van plastic, met veelbelovende resultaten.’

erbarmelijke omstandigheden wordt
gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat
bedrijven en consumenten bereid zijn te
veranderen, als er maar goede alternatieven zijn. Daarvoor is het belangrijk zo
veel mogelijk kennis te verspreiden over
hoe het anders kan. Ik zie het als mijn
taak als wetenschapper om dat te doen.’

Afval bestaat niet
Om haar visie kracht bij te zetten, staan
verspreid door het Nioo stationnetjes met
informatie over de duurzame toepassingen
in het gebouw. Ook vind je overal
containers voor gescheiden afval. Bij het
verlaten van de wc wordt de bezoeker
vriendelijk gevraagd de deuren meteen te
sluiten zodat het licht uitgaat. Nog zo’n
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cradle-to-cradle-leus: ‘Afval bestaat niet.’
Vet: ‘Mocht iemand besluiten het gebouw af
te breken, dan kun je alle onderdelen prima
uit elkaar halen en opnieuw gebruiken. Het
bestaat helemaal uit staal, glas, hout en
beton dat niet is gemengd met kunststof.’
Buiten gaat de duurzaamheidsfilosofie
door. Er staan kassen waarvan de warmte
wordt opgeslagen om het pand in de
winter te kunnen verwarmen. Met oude
bunkerelementen van Defensie is een
vleermuiskelder gemaakt. De fietsenstalling en de picknicktafels op het dak
bestaan uit het hout van de bomen die
voor de bouw van het pand moesten
worden gekapt. Ook is er een bijenhotel
en er zijn overal plekken gecreëerd om
vogels te laten broeden, waarna hun

gedrag weer wordt bestudeerd door het
vogeltrekstation van het Nioo.
De Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, waar het Nioo
onderdeel van is, wilde om het onderzoeksterrein een ijzeren hek plaatsen met
videocamera’s om ongenode gasten te
weren. Vet weigerde. ‘Ik zei: hoe denk je
dat mensen dat vroeger deden? Toen
bestond er toch ook geen prikkeldraad of
stalen hekken?’ Nu staat er een groene
wal met zestien verschillende soorten
struiken, door de Nioo-werknemers
geplant. Veel mooier, duurzamer en ook
nog eens veiliger, zegt Vet. ‘Een ding kan
ik je vertellen: als inbreker zou ik nog
liever over een hoog hek klimmen dan
door een heg met prikkelstruiken.’ ↙
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IS ER EEN
WETENSCHAPPER
IN DE ZAAL?
Googelen kunnen we allemaal, maar als u onder ogen durft te zien wat u
nou werkelijk van wetenschap weet, doet u deze quiz uit het blote hoofd.
Er valt trouwens niets te winnen, behalve uw eigen eer.

1

We beginnen met een klassieker.
Wat moet u doen als u een eitje
kookt tijdens een kampeertrip op
de Annapurna?

a) Het moet langer koken, omdat water door
de luchtdruk aldaar op lagere temperatuur
kookt.
b) Het moet korter koken, omdat water door
de ijle lucht hogere temperaturen bereikt.
c) U zult het water vaker moeten bijvullen,
omdat het sneller verdampt.

2

Als Ivo van Vulpen niet op
wetenschapsgala’s of het Cern
is, mag hij zijn vrienden in de
kroeg naar eigen zeggen graag
plagen met fundamentele wetenschapsvragen als ‘waar komt elektriciteit vandaan?’ Als u zo’n vriend
was, waarmee zou u elektrische
stroom dan vergelijken?

a) Een stopcontact werkt als De Droomvlucht
in de Efteling: de stroom gaat in het linkergaatje en komt er bij het rechtergaatje uit.
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b) Elektronen stromen, net als water of wind,
van een plek waar er te veel van is naar een
plek waar er weinig van is.
c) Stroom is als een langgerekte magneet, het
ontleent zijn kracht aan de grote aantrekking
tussen protonen en neutronen.

3

Datzelfde Cern kondigde in
2012 aan dat mogelijkerwijs
het higgsboson was ontdekt.
De Belg François Englert kreeg er de
Nobelprijs voor, samen met Peter
Higgs. Welke andere Belg mocht
recentelijk een Nobelplak komen
ophalen?

a) Hugo Claus, omdat hij mooi proza uit een
verdrietig nonneninternaat wist te persen.
b) Goedele Liekens, voor haar bijdrage aan de
emancipatie van des vrouws seksuele vrijheden.
c) Koningin Paola, wegens haar grote inzet
voor zieke en misbruikte kinderen wereldwijd.
d) Herman van Rompuy, in naam van de
Europese Commissie die hij op dat moment
voorzat.
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a) Hij begroef ze in de botanische tuin van zijn
instituut, waar ze helaas weldra met Duitse
pünktlichkeit werden opgegraven.
b) Een collega met scheikundeknobbel loste
de medailles op in een pot aqua regia, die zo
saai cq. gevaarlijk oogde dat hij de hele oorlog
onaangeraakt op een plank bleef staan.
c) Bohr liet ze in allerijl omsmelten tot gouden
ringen, die hij tot 1945 op en, naar verluidt, in
verschillende delen van het lichaam droeg.

5

Genoeg over mannen. Wat
hebben wij aan Ada Lovelace te
danken?

a) Ze schreef het eerste computerprogramma
én vond een bug in dat van de collega met wie
ze een computer bouwde.
b) Ze was het eerste vrouwelijke personage in
Flemings boeken dat James Bonds avances
afsloeg ten faveure van een wetenschappelijke
carrière.
c) Haar kleurrijke illustraties van schimmels
waren - en zijn - van groot belang voor de
mycologie.
d) Ze verzorgde tussen 1732 en 1778, als eerste
vrouwelijke hoogleraar natuurkunde ter wereld,
hoorcolleges over Newtons natuurwetten – plus
haar twaalf kinderen.

6

In haar onderzoek observeerde
Louise Vet fascinerende verdedigingsmechanismen bij planten.
Welk afweergeschut zetten planten,
voor zover bekend, niet in?

a) Holle stekels op acacia’s bieden ideale behuizing
voor mieren, als ware bodyguards tegen bladluis.
b) De waterhyacint produceert met behulp van
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luchtkamertjes een hoog, voor vijanden
onplezierig geluid bij gevaar.
c) Passiebloemen hebben replica’s van
vlindereitjes op hun bladeren, zodat
moedervlinders menen met een bezette
kraamkamer van doen te hebben en doorvliegen.
d) Als wilde tabak wordt aangevreten door
larven, scheiden zijn bladeren een geurstof uit
die ‘etenstijd’ betekent voor alle madenetende
kevers in de wijde omtrek.

7

John Lightfoot berekende in 1654
dat de aarde op 26 oktober, 4004
voor Christus, stipt om 9 uur
’s ochtends was geschapen. Hoe
meten we tegenwoordig de ouderdom
van de aarde?

a) Door een massieve replica op schaal van de
aardbol te verhitten en vervolgens af te laten
koelen, kunnen we zien op welke plaats in de
afkoelingscurve de aarde is.
b) Met behulp van steeds betere telescopen
werd het mogelijk onze afstand tot andere
hemellichamen te berekenen, en daarmee hoe
snel en lang we van het middelpunt van het
universum af bewegen.
c) De halveringstijd van radioactieve deeltjes in
oude gesteenten geeft een indicatie hoe lang ze
er al zitten – enkele miljarden jaren.

8

Tot slot, als u een gasmengsel
van een derde zuurstof en twee
derde waterstof aansteekt, een
kubieke meter van het resultaat van
de explosie tot kamertemperatuur
laat afkoelen, vervolgens 53 gram
C12H22O11 toevoegt en het geheel aanvult met C2H5OH tot een molariteit
van 0,6 – wat krijgt u dan?

a) Een Nobelprijs: dit receptje is zelfs bij Cern
nog niet gelukt.
b) Een oplossing, zowel in de chemische als in de
dorstlessende zin – proost.
c) Een emulsie, maar wel één waarmee u het
voltallige publiek vanavond had kunnen vergiften.
d) Een krater ter grootte van de voormalige
Stadsschouwburg. Oeps.

Antwoorden: 1A, 2B, 3D, 4B, 5A, 6B, 7C, 8B

4

Ook Niels Bohr kreeg een Nobelprijs (wist u natuurlijk, krijgt u
helaas geen punten voor). Toen
de Nazi’s in 1940 Bohrs Instituut voor
Theoretische Natuurkunde doorzochten, had de Deen zijn gouden plak al
verkocht voor het goede doel; maar
hoe verstopte hij de twee Nobel-medailles die Duitse wetenschappers naar
hem toe hadden laten smokkelen?
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MAGIE VAN MENS
ÉN MACHINE
Intelligente machines: het kan een behoorlijk eng idee zijn, weet David Abbink.
De robotwetenschapper bespeurt vaak wantrouwen jegens robots. Ze zouden
banen inpikken of – erger nog – de wereldheerschappij naar zich toe trekken.
‘Maar laat een robot een schaakstuk oppakken en verplaatsen en hij kan het niet.’

D

avid Abbink ziet het als zijn
taak om de angst voor robots
een beetje te verzachten door
mens en robot beter te laten samenwerken. Robots kunnen volgens hem beide
zijn, ‘zowel zegen als vloek’, zoals zo veel
technologie. Als we slim ontwerpen,
kunnen ze onze kwaliteit van leven flink
verhogen. Denk aan op afstand bestuurbare robotarmen die gevaarlijke klusjes
klaren in rampgebieden of aan robots
die ouderen een handje helpen in het
huishouden. Dankzij robots werken we
efficiënter bij voedselproductie, energiewinning en transport.
Voorwaarde is wel dat mens en
machine goed samenwerken.
Daarvoor moeten robots en
mensen elkaar eerst wat beter
leren aanvoelen, zegt Abbink.
Hij bedoelt het letterlijk. Aan de TU Delft
ontwikkelt hij een intuïtief besturingssysteem voor intelligente auto’s, waarbij
we niet alleen kijken, maar ook voelen,
een beetje zoals een ruiter te paard. De
communicatie tussen bestuurder en intelligente auto is de hindernis voor de introductie van meer automatisering op de
weg, vindt Abbink. Hij kreeg dit jaar de
prestigieuze Vidi-beurs, een NWO-subsidie voor baanbrekend en risicovol onderzoek. ‘Robotica is een game changer,’
zegt Abbink. ‘Het kan en zal onze wereld

computers goed in zijn. Maar laat een
robot een schaakstuk oppakken en verplaatsen en hij kan het niet. Een kleuter
doet het beter. Robots zijn ook niet erg
adaptief, ze kunnen zich slecht aanpassen
aan nieuwe situaties. Dan kun je zeggen:
“maar als robots ooit wél adaptief zijn,
én superintelligent, én heel snel en sterk
zijn, én niet dood kunnen, wat dan?” Tja,
inderdaad, dan is het theoretisch mogelijk
dat wij als mensheid het laatste stompje
aan de evolutieboom zijn en dat de robots
het daarna overnemen. Het lijkt me niet
het meest waarschijnlijke toekomstperspectief. Ik denk eerder dat het
samen zal gaan, dus mens én
machine. Daarom vind ik die
interactie ook zo interessant.
Juist in de samenwerking
tussen mens en robot ontstaan
nieuwe mogelijkheden en vullen we
elkaar aan.’

‘Robotica zal de wereld
ingrijpend veranderen’
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ingrijpend veranderen.’ Redenen genoeg
om Abbink vijf vragen te stellen over de
rol van robotica in de samenleving.

1

Robots worden steeds slimmer
en handiger, ze verslaan ons
inmiddels met schaken. Gaan ze
de wereld overnemen?

‘In theorie zou dat kunnen, maar er zijn
belangrijkere dingen in robotica om ons
druk over te maken. Bij schaken moet je
ver vooruit kunnen denken en veel opties
in je hoofd houden; dat is precies waar

2

Waarom heeft nog niet iedereen een zelfrijdende auto in
zijn garage staan?

‘Automatisering in de echte open wereld
is nooit honderd procent feilloos. Dus
voor het zover is moeten we óf speciale
rijbanen aanleggen met hekken eromheen, zodat er geen kinderen of herten de
weg opspringen en andere onverwachte
dingen gebeuren. Óf – en daar ben ik een
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voorstander van – we moeten de interactie
tussen bestuurder en zijn intelligente
auto radicaal verbeteren. Rijden in een
intelligente auto is nu niet zo relaxed als
het lijkt. Er kan van alles misgaan, maar
we houden de bestuurder
eindverantwoordelijk. Het is
alsof je naast iemand in de
auto zit van wie je weet dat hij
ieder ogenblik een of andere
verschrikkelijke toeval kan
krijgen. Je moet als bijrijder
continu scherp zijn zonder
zelf te rijden, dat is haast niet te doen. Ik
zeg: je hoeft auto’s niet honderd procent
onfeilbaar te maken, dat zijn mensen
ook niet. Zolang je elkaar maar goed
snapt. Dus maak de relatie tussen auto
en bestuurder zoals die van de ruiter op
zijn paard. De ruiter voelt via de krachten
aan de teugels wat het paard wil, en vice
versa. Dat kun je vertalen naar gaspedaal
en stuur. Als er bijvoorbeeld iemand in de

dode hoek staat en de bestuurder wil van
baan verwisselen, dan kan de auto hem
waarschuwen doordat het zwaarder wordt
om die kant op te sturen. De bestuurder
voelt dat het stroever gaat en weet dus dat

lijkertijd het grootste struikelblok en de
grootste “hulp”. Aan de ene kant maakt
dat aanpassingsvermogen het makkelijker
voor ontwerpers van robots en machines;
het ontwerp hoeft niet perfect te zijn,
mensen weten er vaak toch wel
raad mee. Aan de andere kant
zijn mensen daardoor heel
moeilijk voorspelbaar, wat het
lastig maakt om technologieën
te ontwikkelen die werkelijk
goed aansluiten op de mens.
Een bekend voorbeeld is het
zogeheten antiblokkeersysteem, het ABS
in auto’s. Vroeger leerde je tijdens rijles
om pompend te remmen zodat je banden
niet slippen. Met ABS hoeft dat niet meer,
het systeem neemt die taak van je over. In
eerste instantie werkte het goed en daalde
het aantal frontale ongelukken. Maar op
den duur raakten bestuurders gewend aan
hun nieuwe betere rem, waardoor ze sneller durfden te rijden dan daarvoor. Het

‘Robots passen zich moeilijk
aan nieuwe situaties aan’
er iets aan de hand is. Zo stuur je samen,
en krijg je naast de visuele een tweede,
gevoelsmatige, communicatie.’

3

Welke menselijke eigenschap
vormt het grootste struikelblok
bij interactie met de machines?

‘Mensen zijn vreselijk adaptief, ze passen
zich heel goed aan op verschillende
niveaus; in de robotica vormt dat tege-

DAVID ABBINK INTRODUCEERT: BASTIAAN PETERMEIJER (28)
Van welk wetenschappelijk talent gaan we volgens David Abbink nog veel horen? ‘Bastiaan
heeft een evenwichtige mix aan eigenschappen waarmee hij ver kan komen in de wetenschap. Hij is slim, sociaal en zorgvuldig, denkt kritisch en systematisch na, is zelfstandig,
maar luistert ook naar kritiek. Hij kan dus goed werken en samenwerken. Dat bleek ook
toen nota bene zijn afstudeerscriptie werd verkozen tot beste artikel in een gerenommeerd
wetenschappelijk vakblad. En ten slotte, minstens net zo belangrijk; hij is een sympathieke
kerel met wie je graag een biertje drinkt.’
Bastiaan Petermeijer: ‘Alle onderzoekers zijn slim en werken hard, maar mijn liefde voor discussie maakt mij anders. Tijdens de lunch kan ik eindeloos met collega’s sparren over de beste manier
om een experiment op te zetten. Zo doe je waardevolle nieuwe inzichten op, maar toch gebeurt het maar zelden in
de wetenschap. Onderzoekers opereren vaak op een eigen eilandje, misschien omdat je collega’s ook je concurrenten zijn voor onderzoeksbeurzen. Jonge wetenschappers raad ik aan hun hart te volgen. Reageer niet op de posters
in de gang waar afstudeeronderzoekjes worden gepromoot, maar formuleer zelf een onderzoeksvraag. Dat heb ik
ook gedaan. Nadat ik een lezing bijwoonde waarin David Abbink met een collega discussieerde over de beste communicatievorm tussen de mens en een zelfbesturende auto was ik verkocht. Ik ben op ze afgestapt en heb gevraagd
of ik mocht afstuderen op dat onderwerp. Uiteindelijk vloeide zelfs mijn promotietraject daaruit voort.
Wat me trok aan hun onderwerp was de ambiguïteit. De ene partij pleitte voor continue interactie tussen een zelfbesturende auto en degene op de bestuurdersstoel en had daar legitieme argumenten voor. Maar het andere kamp
had even plausibele argumenten voor een model waarin de auto alleen bij problematische situaties de bestuurder
inlicht. Die schijnbare patstelling fascineerde me, omdat het dan gaat om de nuance en omstandigheden en je dus
met slimme, adaptieve oplossingen en apparatuur moet komen.
Uiteindelijk hoop ik bij te dragen aan een wereld waarin mensen op een prettiger manier kunnen omgaan met de
machines om hen heen. Als die communicatie op een fijne, intuïtieve manier is vormgegeven, zijn minder mensen
geneigd gefrustreerd hun computer uit het raam te kieperen. En bij zelfbesturende auto’s betekent intuïtiever ook
veiliger, daar draag ik ook graag aan bij.’ tekst Marieke Buijs
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SLIMME
GASPEDALEN
EN HARDE
ROCKBEATS

aantal ongelukken steeg en kwam uiteindelijk weer uit op het oude niveau. In mijn
onderzoek wil ik proberen om een deel
van het menselijke aanpassingsvermogen
te vatten in rekenkundige modellen en de
interactie tussen mens en auto daarop aan
te passen.’

4

Worden we over 30 jaar in het
ziekenhuis verpleegd door robots?
‘Nee, we worden wel meer geholpen
door robots, maar niet volledig verpleegd. Er is momenteel veel onderzoek
gaande op dat gebied, bijvoorbeeld naar
robotpakken die verplegers helpen bij het
tillen van patiënten, of naar zorgrobots,
die kleine huishoudelijke taken verrichten zodat bejaarden langer zelfstandig
kunnen blijven wonen. Maar robotica is
een hulpmiddel, en geen complete vervanging van de mens. Dat wil ook niemand
denk ik, er blijft altijd behoefte aan echt
menselijk contact.
Ik denk wél dat er over dertig jaar veel
meer cyborgs zijn dan nu, dus mensen
die technologie in hun lichaam hebben,
die hen beter maakt. Dat hebben we nu
al, denk aan de pacemaker. Die technolo-
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gieën zullen een grote vlucht nemen. Er
worden flinke stappen gezet op het gebied
van bestuurbare protheses; wie een arm of
een been mist, krijgt straks een robotprothese die je intuïtief kunt aansturen.’

5

In Berlijn neemt robotband Compressorhead momenteel zijn eerste
album op. Jij bent zelf drummer,
ben je bang dat een robot ooit je plek
achter het drumstel overneemt?
‘Nee, bij muziek maken komt er te veel
samen wat specifiek menselijk is. Je
moet luisteren naar wat er in de muziek
gebeurt en wat voor emotie dat teweegbrengt, bij het improviseren al helemaal.
Moet ik een schepje extra geven of juist
een onverwachte stilte laten vallen? Het
gaat om emoties, creativiteit, aanvoelen
en waarnemen. Dat zijn geen eentjes en
nulletjes meer, dat is iets magisch. Je kunt
een robot maken die sneller roffelt dan ik,
geen probleem, je kunt een robot maken
die strakker drumt dan ik, ook geen
probleem. Maar een robotdrummer die
je emotie raakt of die live met een groep
onbekende muzikanten in één keer magie
kan creëren? Ik betwijfel het.’ ↙

Eigenlijk vond David Abbink (1977)
robots helemaal niet zo interessant – het waren juist de mensen
die hem fascineerden. Op aanraden van zijn vader koos hij echter
voor ‘een vak waar hij zijn brood
mee kon verdienen’, en werd het
dus geen filosofie of klassieke
talen, maar werktuigbouwkunde. Hij vond het maar saai en
technisch, en het scheelde niet
veel of hij was iets anders gaan
doen. Maar toen hij in de richting
‘mens-machine-interactie’ het
menselijke aspect terugvond, was
hij verkocht. Tijdens zijn promotie ontwikkelde Abbink een slim
gaspedaal waarmee je de afstand
tot je voorligger kunt voelen.
Sindsdien doet hij onderzoek naar
allerlei intuïtieve besturingssystemen. Daarnaast geeft hij les; en
niet zonder succes. Zijn studenten
aan de TU Delft verkozen hem dit
jaar voor de vijfde keer op rij tot
docent van het jaar. Als drummer
tourde hij daarnaast met diverse rockbands de wereld over. Als
Abbink zichzelf door middel van
robotica zou kunnen verbeteren,
zou hij een chip laten installeren
waarmee hij bijvoorbeeld ineens
vloeiend Japans zou spreken.
Falende organen vervangen door
robotonderdelen ziet hij ook wel
zitten. Zijn huis is naar eigen zeggen robotvrij – hij vindt het juist
fijn om dingen zelf te doen, vooral
koken. Alleen van schoonmaken
houdt hij niet, de aanschaf van
een stofzuigrobot behoort daarom
tot de mogelijkheden.
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BUITEN DE GEBAANDE PADEN
Als docent, onderzoeker en hoogleraar heeft letterkundige Yra van Dijk
een geheel eigen aanpak en een sterke visie. ‘Ze daagt je altijd uit om
verder te denken.’

H

et moet
een stevige
ommezwaai
zijn geweest, denkt
oud-collega Thomas
Vaessens: de komst van
Yra van Dijk als ‘mooie,
sterke en daadkrachtige
vrouw’ naar de Universiteit Leiden. Een
academische omgeving
die volgens hem ‘wat
conservatiever is dan
haar oude, vertrouwde
UvA’. ‘Zeker bij de
opleiding neerlandistiek is er toch een
beetje sprake van een
oldboysnetwerk,’ zegt
de hoogleraar moderne
Nederlandse letterkunde. ‘Ik heb de indruk
dat ze soms op haar
handen moet zitten,
want ze zou dingen veel
sneller willen veranderen dan nu gebeurt.’
Yra van Dijk
(1970) trad in 2013 als
hoogleraar moderne
Nederlandse letterkunde in mondiaal
perspectief aan in Leiden. Na haar
promotie in 2005 gaf ze jarenlang les aan
de Universiteit van Amsterdam, waaraan
vader Teun van Dijk ruim twintig jaar
als hoogleraar tekstwetenschap was verbonden. Eerder studeerde ze Nederlandse letterkunde aan de UvA en Compa-
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rative Literature aan de University of
Kent in Canterbury. Ze schrijft voor de
boekenbijlage van NRC Handelsblad en
geeft lezingen, workshops en mastercourses op scholen en culturele instellingen. Haar huidige onderzoek richt zich
op representaties van herinnering en
trauma in de Nederlandse literatuur. Zo

kijkt ze onder meer hoe
in het werk van Arnon
Grunberg de shoah
terugkomt.
Haar aanstelling in
Leiden was inderdaad
controversieel, weet
collega Bram Ieven.
Hij werd twee jaar
geleden door Van Dijk
aangenomen als universitair docent aan
de opleiding Nederlandse taal & cultuur.
Aanvankelijk werd er
binnen de opleiding
met argusogen naar
Van Dijk gekeken,
zegt hij. ‘Yra heeft een
heldere kijk op waar
het met de neerlandistiek naartoe moet.
Ze wil het vakgebied
internationaler maken
en zet samenwerkingen op met andere
opleidingen, zoals
literatuurwetenschap.’
Dat laatste ligt in
Leiden gevoelig, omdat
neerlandistiek – de Nederlandse taal
en cultuur – en literatuurwetenschap
er van oudsher opereren als gescheiden
vakgebieden. Ieven bemerkte onder
collega’s dan ook een zekere angst dat
met de komst van Yra de neerlandistiek
zou worden opgeslokt door grotere
disciplines. Die angst is nu verleden tijd,
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verzekert hij. ‘Yra heeft op diplomatieke
wijze veel bereikt en veel collega’s achter
zich gekregen.’

Leegte
En dat is maar goed ook, denkt
UvA-hoogleraar Vaessens. ‘De literatuurwetenschap is in de afgelopen
jaren veranderd. We richten ons steeds
meer op de vraag wat literatuur doet,
welke effecten zij heeft, en daarmee
minder op wat literatuur is of zou moeten zijn. In die ontwikkeling speelde
de neerlandistiekopleiding in Leiden
tot op heden niet de eerste viool. Met
Yra gaat dat veranderen.’
Niet alleen binnen haar werkomgeving is Van Dijk controversieel. Ook
in haar onderzoek blijft ze ver van de
gebaande paden. Bij het analyseren van
teksten is ze in plaats van op zoek naar
coherentie gericht op ‘gaten, breuken
en fragmentatie’, schreef een recensent over haar proefschrift met de titel
Leegte, leegte die ademt, waarvoor Van
Dijk de rol van het wit in de poëzie van
vier Nederlandse dichters onderzocht.
Collega’s typeren haar als een literatuurwetenschapper die op zoek gaat naar ‘de
marge’ in een tekst. Zo richtte Van Dijk
zich in haar oratie over Eline Vere niet
op het psychologische drama dat het
beroemde boek van Louis Couperus karakteriseert, maar legde ze de nadruk op
de mediakritiek die deze roman volgens
haar óók bevat.

Inzichten
‘Yra gaat er nooit van uit dat een tekst
een sluitende betekenis heeft,’ zegt ook
oud-student Nienke van Leverink, die
Van Dijk bij haar studie Nederlands
meemaakte als docent en daarna door
haar werd begeleid bij haar afstudeerscriptie. ‘Ze richt zich juist op wat er níet
klopt en komt daardoor echt met nieuwe
inzichten. In de lessen over Frans Kellendonk, wiens werk normaliter wordt
geanalyseerd op grote thema’s zoals
religie en homoseksualiteit, wees ze ons
er bijvoorbeeld op dat in zijn teksten ook
dode en ongeboren kinderen voorko-
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YRA VAN DIJK INTRODUCEERT:
BAREEZ MAJID (28)
Van welk wetenschappelijk talent gaan we volgens Yra van Dijk nog veel horen? ‘Ik bewonder
Bareez Majid om haar originaliteit en analytisch
vermogen. Ze kijkt met een wetenschappelijke blik
naar haar eigen geschiedenis en laat zich daarbij
niet weerhouden door vermeende grenzen. Niet door
grenzen van haar vakgebied – als letterkundige maakte ze
zich sociologische onderzoeksmethoden eigen – en niet door de grenzen
van identiteit: ze volgde bijvoorbeeld een summerschool in Israël. Ze
doorbreekt die grenzen niet met veel branie, maar op een weloverwogen, integere manier.’
Bareez Majid: ‘Wetenschap staat niet los van het leven, het moet iets
toevoegen aan de maatschappij. In mijn onderzoek richt ik me op de
herinneringscultuur in Iraaks-Koerdistan, daarmee wil ik bijdragen aan
vredesprocessen in complexe regio’s.
Tijdens mijn afstudeeronderzoek was ik vier maanden in Iraaks-Koerdistan om Amna Suraka te bestuderen. Dat is een oude gevangenis, politieke
dissidenten werden er gemarteld en verhoord onder Saddams bewind.
Nu is het een monument. Gesprekken met medewerkers leerden mij dat
het monument niet neutraal is, maar het heldenverhaal vertelt van de
dappere Koerden die Saddam weerstonden. Daardoor brengt het monument mensen niet bij elkaar, sterker, de politieke en ideologische kleuring
vergroot de verschillen tussen de strijdende partijen. Gelukkig sprak ik ook
oud-gevangenen. Een van hen vertelde hoe hij zich herkent in een van de
sculpturen in het museum, een beeld van een man die tegen een muur
is opgehangen. Identificatie met het beeld hielp hem te spreken over
intieme gevoelens van schuld en schaamte over die tijd. Ik realiseerde me
dat de sculpturen in Amna Suraka ondanks de politieke lading toch rouw
en traumaverwerking kunnen stimuleren. Dat is cruciaal, onverwerkte
oorlogstrauma’s voeden de geweldsspiraal in de regio, waar IS en de
vluchtelingenstromen nu ook uit voortvloeien. Als academicus dwingt het
me te zoeken naar manieren om mensen te helpen met hun trauma’s om
te gaan, zodat die niet leiden tot frustratie, haat en geweld.
Dat idealisme is mijn kracht, het maakt dat ik alles doe om als promovendus verder te kunnen met dit thema. Ook als ik negen keer “nee” krijg bij
beursaanvragen, moet het een tiende keer toch “ja” zijn, vertel ik mezelf.
Maar het is zwaar, mijn onderzoek houdt nooit op, het is een deel van mij.’
tekst Marieke Buijs

men. Zodra je daar oog voor krijgt, zie je
opeens veel meer gebeuren in een tekst.’
Studenten omschrijven Van Dijk als
intelligent en vriendelijk, maar ook als
kritisch. Van Leverink: ‘Ze is erg direct,
daardoor kan ze soms intimiderend
overkomen.’ Haar lessen vormen een
uitdaging. ‘Sommige studenten vinden
het frustrerend, zij willen het liefste dat

een analyse rond is. Maar Yra gaat er
altijd van uit dat een tekst ontwricht,
dat onder de ogenschijnlijke oppervlakkige betekenissen telkens weer andere
betekenissen te ontwaren zijn. Je moet
niet verwachten dat je bij haar in de les
achterover kunt leunen en alles klakkeloos kunt overnemen. Ze daagt je altijd
uit om verder te denken.’ ↙
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DE LEUKSTE BAAN
TER WERELD
Ook deze academici geven acte de présence op het gala, en zullen onder
meer spreken over de stand van de wetenschap in ons land. En twee ervan
zijn van huis uit kunstenaar. Dat kan geen toeval zijn.

foto Bram Bellloni

ROBBERT DIJKGR A AF
(24 januari 1960)

A

ls de sterren anders hadden gestaan was Robbert
Dijkgraaf nu misschien kunstschilder geweest.
In 1982 brak hij na het behalen van zijn kandidaatsexamen zijn studie natuurkunde aan de Universiteit
Utrecht af en begon hij een schildersopleiding aan
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de Gerrit Rietveld Academie. Het bleek een tijdelijke
uitstap. De natuurkundige in Dijkgraaf kwam weer
naar boven, waarna hij alsnog cum laude zijn master
en doctoraat behaalde. Na hoogleraarschappen in
Princeton en Amsterdam en het presidentschap van
de KNAW zit hij inmiddels alweer drie jaar op de felbegeerde directeursstoel van het Institute for Advanced
Study in Princeton, in de Verenigde Staten.
Van huis uit is Dijkgraaf snaartheoreticus. Op grote
schaal kunnen we de wereld heel goed beschrijven
met de relativiteitstheorie van Albert Einstein, op
kleine schaal werkt de quantummechanica prima.
Deze theorieën zijn echter als water en vuur. Als de
een zich op het terrein van de ander begeeft, blijft er
weinig van over. De snaartheorie biedt mogelijk een
oplossing. Het beschrijft alle deeltjes in het universum
als kleine elastiekjes, waarvan de manier waarop ze
trillen bepaalt welke eigenschappen ze hebben. Op
die manier kan deze theorie extreem grote én extreem
kleine fenomenen verklaren.
Het instituut in Princeton waaraan Dijkgraaf leiding
geeft, biedt wetenschappers de kans zich in alle
vrijheid te storten op het onderzoek naar hun keuze.
Juist de ongewisse uitkomst van zulk onderzoek inspireert Dijkgraaf. Over de deeltjesversneller in Cern, die
zich na de vondst van het higgsdeeltje op onbekend
terrein bevindt, zei hij onlangs in een interview met
het tijdschrift New Scientist: ‘Het is alsof een schip de
veilige haven verlaat en nu de volle oceaan op gaat.
We hebben eigenlijk geen flauw idee wat ons te wachten staat en dat maakt het erg spannend.’
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JOSÉ VAN DIJCK
(15 november 1960)

‘W

foto Jan van Breda

BEN SCHOUTEN
(12 mei 1953)

H
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foto Milette Raats

et promotieonderzoek van Ben Schouten, lector
Design for Games & Play aan de HvA, draaide
om de vraag ‘Hoe herkent een computer een koe?’
Hij onderzocht manieren waarop visuele informatie
op internet en in digitale databases op een intuïtieve
manier kan worden opgezocht. Schouten, die naast
zijn lectorschap verbonden is aan de TU Eindhoven
als hoogleraar Playful Interaction, richt zich op dit
moment op digitaal spel en de toepassing daarvan in
educatie en de gezondheidszorg.
Lang voordat zijn wetenschappelijke leven vorm
kreeg, was Schouten kunstenaar. In 1983 studeerde hij
af aan de Gerrit Rietveld Academie. Tijdens zijn werk
als beeldend kunstenaar hervond hij zijn voorliefde
voor wiskunde. In 1995 rondde hij een studie wiskunde
af en in 2001 promoveerde hij in de informatica op het
koeienvraagstuk. Schouten combineert het kunstzinnige met informatica bijvoorbeeld in het ontwerpen
van games die kinderen met overgewicht op een
speelse manier meer laten bewegen.
‘Gamen zou een onderdeel moeten zijn van het leven, bijvoorbeeld binnen een therapie, in plaats van
iets wat je in je eentje acht uur per dag achter een
computerscherm doet,’ zei Schouten in een interview
tijdens het Games for Health Congres in 2012. In de
toekomst zullen games een steeds grotere rol opeisen
in het dagelijks leven, zo denkt hij. ‘We zullen steeds
meer spelapplicaties om ons heen zien. Er komen
steeds meer data op ons af. Daar gaan we mee om
met spel. Met spelapps organiseren we ons leven.’

etenschapper zijn is de leukste baan ter wereld,’
aldus José Van Dijck in 2011 bij haar afscheid als
decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de
UvA. Na haar decanaat kon ze zich weer volledig op haar
hoogleraarschap vergelijkende mediastudies storten, een
functie die ze vanaf 2001 bekleedt. In haar onderzoek richt
Van Dijck zich onder meer op mediatechnologie, digitale
cultuur, sociale media en wetenschapspopularisatie. In
2013 verscheen van haar hand het boek The Culture of
Connectivity. A Critical History of Social Media, over de
opkomst van platforms zoals Facebook en Twitter.
Sinds mei van dit jaar is Van Dijck president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Haar benoeming bij het ‘forum, geweten en de stem van
de wetenschap’ betekende een omslag op twee vlakken.
Haar mannelijke voorgangers Hans Clevers en Robbert
Dijkgraaf kwamen namelijk beiden uit de exacte wetenschap. Voor het eerst staat er nu een vrouwelijke geesteswetenschapper aan het roer.
Nu Van Dijck zich wederom heeft laten verleiden tot
het bestuurlijke zet ze zich in voor het vergroten van de
waardering voor wetenschap in de samenleving en voor
een betere positie van alfa- en gammastudies. Als eerste
KNAW-topvrouw heeft Van Dijck ook een ander doel. ‘Zeventien procent van de hoogleraren is vrouw. Dat is weinig.
Voor één groep wil ik mij extra inzetten: vrouwen tussen
de dertig en veertig met jonge kinderen. Je moet daar dag
en nacht van alles voor regelen. Als je daarnaast ook een
carrière in de wetenschap ambieert, is dat lastig. Ik wil
hen laten zien dat ik ze belangrijk vind,’ zei ze vlak na haar
benoeming in Het Parool. ↙
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EEN AVOND VOL ROBOTICA,
INSECTEN EN ETHIEK
Wat is de rol van de mens in de met duizelingwekkende vaart
voortschrijdende techniek? Hoeveel weten we nog niet over het
heelal? Nederlandse topwetenschappers gaan tijdens het Gala van
de Wetenschap op zaterdag 28 november samen met het publiek op
ontdekkingstocht naar antwoorden op onder meer deze vragen.
Folia | Stadsschouwburg Amsterdam | Het Parool | New Scientist

David Abbink
José van Dijck
Yra van Dijk
Robbert Dijkgraaf
Ben Schouten
Louise Vet
(Eindhoven)
en Lector Design for Games & Play
Ivo van Vulpen
Robbertde
Dijkgraaf
Essayprijs
aan
HvA,
verbindt het menselijk brein met
Proefjes door NEMO

O

m 20.00 uur trapt deeltjesfysicus Ivo
van Vulpen af in de Stadsschouwburg Amsterdam. Hij was betrokken bij
techniek. Schouten vertelt over de psychologie
Presentatie
de ontdekking van het higgsdeeltje. In zijn
achter
Jim Jansen games.
presentatie gaat hij in op de deeltjesversnelLiteraire teksten bevatten een vaak onler bij Cern, die na een onderhoudsperiode
bekende, ethische kracht. Om 21.55 uur laat
van anderhalf jaar weer op volle toeren draait.
hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Yra
In één
bijgepraat
over
Wat hopen de onderzoekers er deze keer te vinden?
En avond van
Dijk (Universiteit
Leiden ) zien hoe romans en gede Nederlandse
wetenschap
wat betekent dat?
dichten
vragen opwerpen over hoe wij dienen te leven.
Zaterdag 28 november 2015 | 20.00 uur | Stadsschouwburg Amsterdam
Het slotwoord is aan José van Dijck, voorzitter van de
Universiteitshoogleraar Robbert Dijkgraaf vertelt
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
vervolgens in een vraaggesprek op het podium hoe hij
(KNAW). Wat hebben we geleerd van de avond en hoe ziet
aankijkt tegen de Nederlandse wetenschap. Dijkgraaf is
zij de nabije toekomst van de Nederlandse wetenschap?
inmiddels langer dan drie jaar weg uit Nederland en leidt
In de foyer van de schouwburg kunnen bezoekers
het vermaarde Institute for Advanced Study in Princeton
vanaf ongeveer 22.30 uur onder leiding van presentator
(VS). Wat vindt hij van de Nationale Wetenschapsagenda
Jim Jansen en Altan Erdogan (Folia) vragen stellen aan
die hetzelfde weekend wordt gepresenteerd?
de wetenschappers. En na afloop is er een dj.
Evolutionair ecoloog Louise Vet gaat vanaf 20.30
uur met petrischaaltjes en planten in de weer op het
Er zijn nog enkele kaarten te koop voor het gala: zie www.ssba.nl
podium. Ze duikt in de fascinerende wereld van insecten,
microscopisch klein bodemleven en ziekteverwekkers en
MEER WETENSCHAP IN AMSTERDAM
koppelt dit aan duurzaamheid.
DWDD University Vanuit de WestergasHet is inmiddels een traditie: de uitreiking van de
fabriek geeft Robbert Dijkgraaf college over de
Robbert Dijkgraaf essayprijs. Lezers van Folia, Het
magische wereld van de zwarte gaten.
Parool en New Scientist stuurden essays in, deze keer
27 november, 20.30 uur, NPO1
met als thema verbeelding. Het winnende essay wordt
gekozen uit tientallen inzendingen.
EUREKA! Festival Live experimenten, proeven,
Na een korte pauze geven we ruim baan aan robots.
minicolleges, films en uitleg over de Nationale
Om 21.25 uur demonstreert robotwetenschapper DaWetenschapsagenda: waar gaan wetenschapvid Abbink (TU Delft) hoe ver we zijn met robotica en
pers in Nederland zich de komende jaren op
hoe mens en robot elkaar verder kunnen helpen. Abbink
richten?
zal later op de avond nog in een verrassende gedaante
29 november van 10.00 tot 19.00 uur in de
terugkeren op het podium.
Westergasfabriek. eurekafestival.nl
Ook Ben Schouten, hoogleraar Playful Interaction
Kaarten te koop bij Stadsschouwburg Amsterdam | www.ssba.nl
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RESEARCH AWARD 2015
WIE GAAT VOOR GOUD?

Kom naar de Finale op 1 december 16.00 uur, Kohnstammzaal, Wibautstraat 2-4
Studenten in de finale:
• Thirza de Graaf en Sanne Kapinga (DG, Familieparticipatie in de perioperatieve zorg)
• Kitty Deesker (DMCI, De ontwikkeling van maatvoeringssystemen)
• Sanne Deckwitz (DOO, Leerlingen motiveren door geschiedenis in de wiskundeles)
• Anton Teeuw / Jasper Rabenort (DT, Pamoja Housing - biobased gevelmateriaal)
Medewerkers in de finale:
• Angelo Richardson (DBSV, Monitoring van atleten, trainers,
coaches en zorgprofessionals)
• Pauline Goense (DMR, Wie helpt de hulpverlener?)
• Marion Smit (DEM, Morele moed in Finance)
• Nazli Cila (DMCI, Kijk! Een gezonde wijk)
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Bij de les
Hoor-/werkcollege Sound
Cultures, door Julia Kursell,
donderdag 5 november, 09.00
uur, Bungehuis (UvA)

Aanwezig 12
Lege plekken 68
Voorbereide studenten 1
Ongemakkelijke stiltes 9
Scrabblewoorden membrane, funnel,
wax cylinder
tekst en foto’s Nina Schuyffel

‘O

ja, trouwens, bij de beoordeling van het tentamen
wordt ook gekeken hoe
actief jullie tijdens de colleges zijn
geweest.’ Julia Kursell zegt het achteloos, maar duidelijk genoeg om bij
sommige studenten wat angst in de
ogen op te roepen. ‘Kom op jongens,’
spoort de docente aan. ‘Ik geef jullie
de kans om beter te scoren. Dus probeer een beetje mee te doen.’

FOLIA 10

Het is de bedoeling dat de studenten in discussie gaan. Maar voor
een vak dat over geluid gaat, blijft
het tijdens het q&a-gedeelte van
dit vier uur durende college opvallend stil. Bij elke vraag over de voor
vandaag opgegeven literatuur duiken
de studenten zo ver mogelijk weg
achter hun laptop, in de hoop er niet
tussenuit gepikt te worden.
Het gaat vandaag over tacit
knowledge, oftewel onbewuste
kennis, een term die is ontwikkeld
door filosoof Michael Polanyi. ‘In je
moederstaal spreek je zinnen meestal goed uit, maar als iemand vraagt
hoe het zit met de grammatica van
die zinnen, is dat vaak moeilijk uit te
leggen,’ licht Kursell het concept toe.
‘Je kunt iets dus foutloos doen zonder
de precieze regels te kennen.’

‘Wat heeft dit allemaal met geluid
te maken?’ vraagt een studente zich
af. Kursell kaatst de vraag terug naar
de zaal, maar weer geeft niemand
antwoord, en op vervolgvragen evenmin. Smoesjes voor het niet voorbereiden van de les variëren van het
klassieke ‘Ik was ziek’ tot ‘Die les heb ik
gemist, dus ik kan er niet over meepraten’. En de klapper: ‘Ik wil echt graag
antwoord geven, maar het lukt niet.’
In het tweede gedeelte – video’s
kijken – toont Kursell beelden van het
etnologisch museum in Berlijn, dat onlangs zijn geluidsarchieven openstelde.
Ook laat ze foto’s zien van oude geluidsapparaten en legt ze uit uit welke
onderdelen een grammofoon bestaat.
Na het beluisteren van een geluid dat
nog het meest lijkt op het fluiten van
een stoomboot vraagt ze de studenten te beschrijven hoe dat klinkt.
Iemand antwoordt: ‘Het kraakt.’ ↙

Ocke Weeda

Jerry Leigh Henkes

21, bachelor media & cultuur
‘Ik was volgens mij de enige die
de teksten had gelezen. Niks ten
nadele van de andere studenten,
maar zo zit ik gewoon in elkaar.
Zeker bij een abstract onderwerp
vind ik het fijn me goed voor te
bereiden. Mijn vader is geluidstechnicus, mijn fascinatie voor
geluid zat er al vroeg in. Uiteindelijk wil ik verder in de film- en
televisiemuziek.’
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21, bachelor filosofie
‘Het was deze keer wat saaier
dan andere lessen. Toch vind ik
de docent goed, de informatie
die ze vertelt blijft dankzij de
filmpjes goed hangen. De documentaire over de Van Waverentapes vond ik het vetst, over
een Amsterdammer die op het
Waterlooplein een tas vol telefoonopnames vindt van een gek
die eind jaren zestig elk gesprek
met zijn familie opnam. Aan de
hand van die tapes is een heel
leven gereconstrueerd. Bijzonder
dat geluid zo veel over iemand
kan vertellen.’

Nadine Werner

23, bachelor media & cultuur
‘Ik vond het college erg technisch
en feitelijk. Het boeit me niet zo
hoe een grammofoon in elkaar
zit, ik ben meer geïnteresseerd in
de culturele en filosofische kant
van geluid. In de visuele cultuur
waarin we leven wordt geluid
vaak vergeten, terwijl het vroeger heel belangrijk was. Door dit
vak ben ik me beter bewust van
de geluiden om me heen. Als ik
op straat geïrriteerd word door
lawaai, denk ik: waarom vind ik
dit eigenlijk onprettig?’
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Hora est

Donderdag 12/11

49

Nienke
Liebregts

10.00 uur: Richard Berendsen – Informatica
Finding People, Papers, & Posts: Vertical Search
Algorithms & Evaluation (Agnietenkapel)
12.00 uur: Emiel van Trijffel – Geneeskunde
Role and Reliability of Passive Joint Motion Assessment
(Agnietenkapel)

Criminologie

Vrijdag 13/11
10.00 uur: Nienke Liebregts – Rechtsgeleerdheid
Cannabis Changes. Understanding Dynamics of Use
and Dependence (Agnietenkapel)
12.00 uur: Marc Heerdink – Psychologie
Regulating Deviance with Emotions. Emotional
Expressions as Signals of Acceptance and Rejection
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Günnay Uslu – Algemene cultuurwetenschappen
Homerus, Troy and the Turks. Heritage & Identity in the
Late Ottoman Empire 1870-1915 (Aula)
14.00 uur: Tijmen Hommes – Geneeskunde
TREM Receptors in Infection and Inflammation
(Agnietenkapel)

Dinsdag 17/11

10.00 uur: Matthias Weber – Economie
Behavioral Economics and the Public Sector
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Uğur Aksu – Geneeskunde
Renal Perfusion and Oxygenation during Acute Kidney
Injury (Agnietenkapel)
14.00 uur: Hester van Monsjou – Tandheelkunde
Epidemiological Characteristics of Oral and
Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma
(Agnietenkapel)

Woensdag 18/11

12.00 uur: Eva Hoytema van Konijnenburg – Geneeskunde
Child Maltreatment Parents & The Emergency
Department (Agnietenkapel)
14.00 uur: Theo Trostli de Araújo Costa – Communicatiewetenschap
Brand Content Diffusion on Social Networking Sites
(Agnietenkapel)
16.00 uur: Bradley Da Silva – Scheikunde
Development of Catalytic Microreactors by Plasma Process:
Application to Wastewater Treatment (Agnietenkapel)
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Vrijdag 13 november, 10.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Cannabis is de meest gebruikte illegale
drug wereldwijd. Voor mijn onderzoek werden zeshonderd
frequente gebruikers tussen de achttien en dertig jaar drie
jaar lang gevolgd, waarbij een kwalitatieve analyse van de
cannabistrajecten van een kleinere subgroep de kern van
mijn proefschrift vormt. De belangrijkste vragen waren:
hoe en waarom gaan frequente gebruikers met de tijd
meer of minder blowen, en hoe en waarom stoppen ze?
Waarom raken sommigen verslaafd, en anderen niet, en
waarom komen sommigen ervan af en anderen niet? Cannabistrajecten bleken dynamisch, en
doorgaans namen
het gebruik en de
verslaving met de
tijd af. Gewoonlijk
leefden de deelnemers een vergelijkbaar leven als andere jongvolwassenen. Cannabisgebruik
bleek hoofdzakelijk een vrijetijdsbesteding. Sociale relaties
waren van groot belang in cannabistrajecten, inclusief het
stoppen met blowen en vergeefse stoppogingen. Dergelijke
relaties en daaraan gerelateerde levensgebeurtenissen zoals afstuderen of ontslag hadden verschillende betekenissen voor mensen. Zelfredzaamheid en gevoel van controle
over het eigen leven bleken noodzakelijk ingrediënten in
stopprocessen en speelden een hoofdrol in het omzetten
van levensgebeurtenissen naar keerpunten.’

Cannabistrajecten
bleken dynamisch

Leuk ‘Ik heb gedurende ruim drie jaar een kijkje in het leven
gekregen van honderden jongvolwassenen – de deelnemers
werden vrij intensief gevolgd. Dat is uniek. Verreweg de meesten waren heel open en veel interviews waren ook gezellig.’

Moeilijk ‘Het inpassen van mijn bevindingen in het format
van een tijdschrift om het tot een publicabel artikel te maken
vond ik soms lastig. Zeker omdat veel tijdschriften in mijn
vakgebied een maximum aantal woorden hanteren, wat met
kwalitatief onderzoek moeilijker haalbaar is.’ ↙ Dirk Wolthekker
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International

International students and teachers make up a crucial
part of Amsterdam. Their news and views.

ENTRENCHED
THE MUDDY FRONT LINE
OF UNIVERSITY REFORM

Discussion about university reform isn’t dead, as the Maagdenhuis debate
series proves. But the battle has become confusing, the goals uncertain,
the agendas mixed – and the dialogue (unfortunately) mostly in Dutch.
text Bob van Toor
photo Daniël Rommens

‘I

’ve been lured here under false
pretences,’ says PhD researcher
Nima Madjzubi, eyes calm over
his full, black beard. ‘There is no debate,
just a panel that serves to impress an
audience in the existing religious, even
monarchical structure.’
The high, pillared hall
is perfectly silent for a
short moment as four
panel members, two
discussion moderators
and an audience that
doesn’t quite fill the hundred-odd plastic
chairs, stare at each other. Suddenly the
left side of the arranged chairs bursts
into applause as the panel attempts to
gather its thoughts.
All was not quite well at the Maagdenhuis, the administrative heart of the

UvA and HvA. Nor should it be, for the
evening entitled Kennis is Markt (a pun
on knowledge is power, which translates
loosely as ‘knowledge is marketing’) was
the second in a series of Maagdenhuis
debates, set up to air discontent in con-

‘All was not quite well at
the Maagdenhuis’
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structive debate in the wake of this year’s
vehement protests against the university’s
financing and politics. But it was hardly
constructive.
Even to the students and staff that
were present at the UvA and HvA before
the summer that shook up the institu-

tions, the series of events might seem
confusing; the resulting constellations
of action groups and ‘medezeggenschap’
baffling in their complexity. Although
the pinnacle of the protests – the
six-week occupation of that very same
Maagdenhuis – was admirably
international (with English as
its main language), discussion
and reporting on the university’s
painful, post-occupation development, has reverted to Dutch.
It is understandable that the
internationals that had been following
the democratisation process might feel
somewhat ousted from the proceedings;
new arrivals are virtually kept in the
dark on issues that influence the UvA
and HvA every day.
The impromptu first Maagdenhuis-
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debat in September rather missed its
intended goal: to come to a consensus on
what the ideal new university president
should look like after Louise Gunning
vacated the post. Groups such as The
New University (DNU) and Rethink
UvA/HvA, intent on keeping
the spirit of the revolution alive and striking the
iron of reform while still
tepid, mostly wanted their
grievances to be heard. After
a summer of successfully
challenging the rules of the game and
questioning the status quo, former
occupiers deftly shifted the focus from a
good university president to whether the
university even needed a board and why
it still hadn’t conceded their original
demands for a democratically elected

College van Bestuur (University board).
The second time round, the debate
organisers had come prepared with some
star quality. Speaking on the subject of
economic thinking, the market and the
much-maligned rendement (efficiency) in

chronicle of the Maagdenhuis Occupation came out last month. The subject of
the debate this time remained somewhat
vague, but revolved around the position
of the university in the market in an age
where knowledge and data are increasingly valorised.
Cognitive capitalism,
Schinkel explained,
captured the essence of the
present situation better
than ‘neoliberalism’ and
other negatively charged
terms. It encapsulates a system in which
knowledge and creative thinking accumulate more value than classic labour.
The anti-thinking of yore, he reminded
his listeners, has been incorporated
in this system: critics and disruptive
thinkers are increasingly welcomed

‘The subject of the
debate remained vague’
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University policy, was sociologist Willem Schinkel – hero of the political left
and author of a recent essay on ‘cognitive
capitalism’. The quick-witted journalist
Floor Rusman moderated with Casper
Thomas, journalist for left-wing magazine De Groene Amsterdammer whose
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into boardrooms, ‘and even thanked for
keeping the CEOs sharp.’ Schinkel also
mentioned that 19th-century discipline
of the body has been replaced by schooling of the mind, giving educational
institutions an important new meaning
as politicising mechanisms. The most
urgent characteristic he named, though,
was the crucial role of credit and debt in
the current system: ‘There is no market
with as many flexible employment
contracts as academia,’ Schinkel said,
adding that this ‘precarisation’ of work
leads to competition rather than solidarity. Schinkel championed a university
that is truly public, and proposed several
ways to articulate new meanings of that
overused term: free research, accessible
education providing knowledge to a variety of publics and archiving knowledge
for future generations. Music to university reformers’ ears; which is perhaps why
most audience members were willing to
overlook his admonition, that it made
sense to review and sometimes get rid
of small and inefficient majors, and that
protesting their demise (as DNU and
ReThink UvA have done) was, in fact, a
form of irrational conservatism.

Time-out
But the audience had found a hero in the
eloquent sociologist and philosopher,
and woe to the next speaker. Barend van
der Meulen of the Rathenau Institute,
a think tank on organisation and development of science systems, was invited
onto the panel to elaborate on his essay
‘Each their university’. He argued just
that: instead of universities for everyone,
it was time for the Netherlands’ thirteen,
globally uniform universities to differentiate; to cater to the vast array of tasks
and demands from society the institutes
have to comply with. With questions
such as ‘Is a university education an
investment by the student, or an investment by society?’ he demonstrated that
in mapping out the future, there’s rarely
a right or wrong answer.
The debate’s organisers had no doubt
planned the introductions to lead from
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the moderators well-chosen questions
to a dialogue of high philosophical sophistication. After all, everyone present
could find common ground, deploring
the current academic reward-system
and fashionable concepts of ‘excellence’.
Yet the debate took several unexpected
turns. A last panelist recast several
of the concepts introduced in a more
private-corporate idiom, speaking of
‘challenges’ and ‘creative industry’.
During the moderator’s questions, a
teacher sitting in the Rethink wing of
the audience, which had been restlessly
chitchatting for a while, rose to interrupt
the proceedings. Making a time-out
sign, she demanded that the audience be
granted time for questions, too.

Familiar
When the next round of debate had
been hastily introduced, several former
occupiers hungrily fired their questions
at the panel: ‘Currently, neither research
nor education is adequate at the UvA
– how is differentiating towards one or
the other going to make things better?’
ReThink-member Sicco de Knecht
wanted to know. And how will societally
driven ‘research challenges’ address problems like world poverty and the climate
crisis? added Teun Dominicus, former
Maagdenhuis occupier and a familiar
face at debates like most others present.

Peacemaker
The debate, steadily sinking into a quagmire of woolly metaphor (‘Universities
could come in all flavours, we also have
a vegetarian option!’) and misunderstood abstraction, suddenly symbolised
the situation of university reform since
last summer. The negotiations between
occupiers and university board, while
yielding plans (as well as a considerable
budget) for this series of debates, ultimately stalled and resulted in a messy
and violent eviction. ReThink and De
Nieuwe Universiteit are active groups
but they are torn between inspired yet
radical ideologists and moderates. Some
of the latter have voiced their fear of the

groups becoming dogmatic and sectarian, others have abandoned ship.
Another telling presence was a suited,
friendly man in the back row. Edgar du
Perron, vice-rector of the interim board,
politely raised his hand near the end
of the escalated debate, and requested
everyone stop talking about Shanghai
indexes and student excellence – ‘Let’s
agree to stop using that word; what is
“excellent” to me is a school that can
help a student go from an average grade
of 6 to a 7.’ His words garnered a sigh of
relief and some applause from all present, briefly uniting the room. Yet when
Du Perron sat down again, chaos had
returned, thus illustrating the quintessence of his brief stint as vice-rector cum
peacemaker. As he promised he would,
Du Perron mostly listens, and has
admirably managed to make no enemies
among the highly charged parties in
the debate. However, the results of his
admittedly formidable efforts have yet to
be seen.

Uncomfortable
In summing up the night, Willem Schinkel concluded, ‘Very little is coming
out, and that is making me increasingly
uncomfortable.’ The sociologist seemed
a little disenchanted, his faltering
sentences contrasting to the eloquence
of his commencement. Universities need
a new story with which to defend their
relevance instead of leaning on their supposed importance to glean public money,
he said. There is a conservative reflex in
the protest movement, he reiterated, but
the question is: why aren’t our universities publicly relevant? ‘It appears to me
we are here with largely the same goals.
Honestly, begrijp ik er eigenlijk geen fuck
van’ – I don’t understand what the fuck
is happening, Schinkel wrapped up; as
the ReThink wing gave a last approving
whoop. They probably didn’t know either, but at least it sounded subversive. ↙

Opinions, questions, suggestions, or
want to share your ‘Keys to the city’?
Email bob@folia.nl.
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Keys to
the city
CRISTINA ROCA
PHYLACTOPOULOU

(21, MA Comparative
Cultural Analysis)
From: Athens, Greece
Favourite haunt

Space to think

Great outdoors
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‘I like De Laatste Kruimel next to Oudemanhuispoort for its cute Parisian café
atmosphere, its delicious sweet and savoury pies and its tiny little balcony. If
I’m broke, I’ll snack on the free samples at Marqt.’
‘I love studying at cafés but I’m quite picky about where. I usually go somewhere in Oost or de Pijp where there are lots of cool spots. But at the end of
the day, Coffee Company is also nice, and they don’t care if you stay for ages.’
‘One of my favourite running routes goes
through Flevopark and continues towards
IJburg. I love being able to find nature so close
to the city. There’s a field full of bunnies where
I run, and they never fail to make me smile.’

‘There’s a field
full of bunnies
where I run’

Late nights

‘I love Café Brecht for chilled drinks. It’s unpretentious with its mismatched furniture and relaxed people. Otherwise, Coco’s
is known for being reliably fun. And then there’s Bar Bukowski that makes
some of the best cocktails around.’

Feels like home

‘Greeks and Turks may not always get along, but we have so much in common,
especially when it comes to food! I always get excited when I walk into a Turkish
supermarket or bakery. I can rarely walk out without a spinach and feta pastry.’

Best bite

‘Surinamese roti, Thai and Vietnamese food (I’ll go to Thai Café for a cheap
and healthy curry), and Turkish pizzas for when you’re broke at the end of the
month but can’t be bothered to cook. For meat lovers, go to De Biertuin for
an amazing burger.’

Hidden treasure

‘Park Frankendael has a few surprises like its greenhouse restaurant, De Kas, outdoor sculptures, community gardens and a tower where two storks nest. Mezrab
has free storytelling nights in English every Friday which is fun and super gezellig.’

Crazy Dutch

‘Some cultural shocks I had to get over when I first came here were the super-early meal times, the reckless biking, and not getting away with “running
on Greek time” (aka always at least 10 minutes late) anymore…’
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Op de tong

IRISH COFFEE
Doe twee schepjes
bruine suiker in een
glas. Giet één deel
Ierse whiskey over de
suiker. Goed door elkaar roeren. Schenk
er vervolgens één kopje koffie bij. Spuit
ten slotte een flinke dot slagroom op het
geheel. Let op dat de koffie en de room
niet met elkaar mengen!

DIAMANTSLIJPERIJ
Het Crea-café is gevestigd in een oude,
Joodse diamantslijperij
uit de Kaapse tijd (1871 tot
1875). In deze periode was de diamantindustrie in Nederland booming. In de
tweede helft van de vorige eeuw werd de
oude fabriek gebruikt als universiteitsgebouw voor verschillende UvA-studies.

CULTUREEL
CENTRUM
Crea is het culturele
centrum voor studenten, en zit op het
Roeterseiland in Amsterdam-Oost. In het
gebouw vind je een café, een theaterzaal
en een muziekzaal. Crea biedt cursussen
en workshops aan op het gebied van
o.a. theater, muziek, journalistiek, dans
en fotografie. Jaarlijks organiseert Crea
diverse theatervoorstellingen, concerten
en tentoonstellingen.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam.

↙

Crea-café
Nieuwe Achtergracht 170
‘Reserveren? Nee joh, dat kan hier helemaal niet, loop gewoon maar
binnen. Wil je het menu weten?’ ‘Nee hoor, ik geloof het wel,’ zeg ik
aan de telefoon. Misschien was een beetje informatie toch wel handig
geweest, want de keuze blijkt niet echt reuze. Het krijtbord toont welgeteld één gerecht: quiche met spekjes van de vegetarische slager met
daarnaast een frisse salade (€ 9,80).

E

en tikkeltje overdressed voor dit studentencafé wacht ik al tien minuten
op mijn gezelschap, en vooral op een glas wijn. Zelfservice blijkt het credo.
Aan de bar bestel ik een glas rode wijn (€ 3,-). Net op het moment dat ik me
wil omdraaien om een slok te kunnen nemen, word ik teruggefloten. ‘Direct
betalen alsjeblieft,’ zegt de barjongen. Oké prima, zo’n avond wordt het, denk
ik bij mezelf. Er hangt een relaxte sfeer. Gedempte lichten, donkere meubels
en een gitaarmuziekje. Net een woonkamer. Alle drie bestellen we de quiche
(duh). ‘Even kijken of we die nog hebben,’ zegt de barjuf. Je maakt een grap,
denk ik. Gelukkig liggen er precies nog drie op ons te wachten.
De maaltijd stelt niet teleur. Een flinke portie broccoli, prei, vega-spekjes,
room en een knapperige kaastopping vormen een smaakvol geheel. Meer een
ovenschotel dan een quiche. Maar who cares, het smaakt goed. De salade
is inderdaad een frisse toevoeging. Dan rest alleen nog het dessert. Een stuk
chocoladetaart, cheesecake én Irish Coffee. Hoewel deze niet op de kaart
staat, wil de vriendelijke, langharige barjongen deze graag speciaal voor ons
maken. Toegegeven: ik ging sceptisch naar binnen, maar zal hier zeker snel
weer te vinden zijn om iets te bestellen. Netjes aan de bar. ↙
tekst Fleur Reuser foto Daniël Rommens
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Docent
en journalist

‘T

oen ik in de zomer van
2012 mijn studie afrondde
realiseerde ik me al snel dat
“afgestudeerd” een chique woord
was voor “werkloos”. Gelukkig kon
ik bij de vakgroep Philosophical
Tradition in Context aan de
slag als junior docent filosofie.
Ik solliciteerde en kreeg een
aanstelling. Maar die ging
pas van start in februari
2013. Dus ik moest op zoek
naar iets wat ik in de
tussentijd kon doen. Ik
zag een oproep voorbij
komen om te solliciteren
naar een plaats in de masterclass onderzoeksjournalistiek van De Groene Amsterdammer. Dat is een onbetaalde
opleiding tot onderzoeksjournalist
die vier maanden tot een halfjaar
duurt. Voor mij kwam dat precies
goed uit.
Samen met drie collega’s deed
ik er onderzoek naar de Nederlandse energiemarkt. Onze vraag was
waarom Nederland er niet voor
zorgde dat haar energievoorziening vergroende. We publiceerden
een deel van ons onderzoek in het
voorjaar van 2013 in een groot artikel
in De Groene Amsterdammer. En we
hadden inmiddels zoveel materiaal
verzameld dat we daar nog jaren op
konden voortborduren. Met dezelfde
onderzoeksgroep ging ik daarop nog
anderhalf jaar door met het schrijven
over de energiemarkt. Dat deden we
voor De Groene, maar ook voor De
Correspondent. Inmiddels was ik als
docent filosofie dus al begonnen aan
de UvA, en later kreeg ik ook nog een
aanstelling bij Tilburg University.
Ik ben de onderzoeksjournalistiek
met wetenschap blijven combineren.
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‘Journalisten
zoeken vaak
naar het
conflict’
Naam Thomas Muntz
Leeftijd 28
Studie filosofie, master
politicologie
Afgestudeerd 2012
Werkt als docent filosofie
en als onderzoeksjournalist
Wisselend, tussen € 0,- en
€ 2000,- per maand

Het is fijn om de ene helft van de
week het land te kunnen doortrekken
om moeilijke vragen te stellen over
de energiemarkt en ICT – het onderwerp waarmee ik me sinds kort ook
bezighoud – en vervolgens weer een
paar dagen basale vragen te stellen
over fundamentele kwesties en
thema’s uit het westerse denken.
Dat levert een vruchtbare
kruisbestuiving op: het leidt
enerzijds tot een beter begrip
van mijn onderwerp als journalist. Anderzijds zorgt de
praktijk die ik als journalist
bestudeer er weer voor dat
ik de filosofische theorieën
beter kan uitleggen. Als je bijvoorbeeld ziet hoe ambtenaren van
het ministerie van Infrastructuur en
Milieu heel voorzichtig beleidsvoorstellen doen omdat ze bang zijn dat
de beleidsmakers op het ministerie
van Economische Zaken boos zullen
worden, dan kan ik aan de hand
daarvan als docent het werk van de
Italiaanse filosofoof Antonio Gramsci
beter uitleggen. Gramsci noemde
die behoedzaamheid ‘hegemonie’,
het voorsorteren op het oordeel
van mensen die jouw baas zijn; die
ambtenaren willen een conflict met
Economische Zaken uit de weg gaan.
En door dat inzicht uit de filosofie
ben ik weer anders tegen mijn rol als
journalist gaan aankijken. Journalisten zoeken vaak naar het conflict en
willen dat beschrijven. Ook wanneer
dat conflict er helemaal niet is. Maar
in Nederland heerst een consensuscultuur: iedereen zit heel dicht op
elkaar en is afhankelijk van elkaar.
Ik zie het als mijn taak als onderzoeksjournalist om die wederzijdse
afhankelijkheid in kaart te brengen.’
↙ Willem van Ewijk
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FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR
COLLEGECAFÉ RECHTEN VAN HET KIND
17 november, 16.30-18.00, tribunes Kohnstammhuis

De opleiding Pedagogiek en FLOOR organiseren rond de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind een CollegeCafé
met twee interessante gastsprekers die de rechten van het kind
belichten vanuit het heden en verleden. Anne Martien van der
Does vertelt over haar nieuwe functie Gemeentelijke Kinderombudsman en Theo Cappon over Janusz Korczak, de beroemde
pedagoog en grondlegger van de Rechten van het Kind.

KOMPAS STUDENTENVERENIGING PROGRAMMEERT:
NEDERLAND, SAFE HAVEN?
25 november, 19.00-20.30, tribunes Kohnstammhuis

Debat over de huidige vluchtelingensituatie met Prof. dr. Susan
Legene (hoogleraar politieke geschiedenis VU), Peshmerge
Morad (HvA student, drie jaar geleden gevlucht uit Syrië) en
Tamar de Waal (politiek filosoof).
SYMPOSIUM VLEERMUIZEN IN DE STAD
27 november, 12.30-17.30 uur, tribunes Kohnstammhuis

COMEDYTRAIN
24 november, 20.30-21.45 uur, Kohnstammzaal

De talenten van Comedytrain komen weer naar de HvA! Overrompelende comedy, stand-up zoals stand-up bedoeld is…
MC Howard Komproe presenteert deze show met comedians
Kasper van der Laan, Alex Ploeg en René van Meurs. De voorstelling is gratis, meld je snel aan.

Symposium voor professionals en studenten vanuit de
Gemeente Amsterdam, met een gevarieerd programma over
stadsecologie en de actualiteit rond vleermuizen in stedelijk
gebied. Interessant voor de (toekomstige) biologieleraren en
stadsbiologen onder ons.

KIJK OOK ALVAST NAAR HET FLOOR-PROGRAMMA IN DECEMBER:
1 december FINALE RESEARCH AWARD
8 december VERBODEN WETENSCHAPSMONOLOGEN in het Badhuistheater
9 december GROOT UVA-HVA DICTEE met Mano Bouzamour
14 december KERSTCONCERT in het Kohnstammhuis

KOM OOK EN MELD JE AAN VIA HVA.NL/FLOOR
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