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‘De obsessie met
het negatieve is koket’
WILDERS’ WINST
‘Proces is een
electorale goudmijn’
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ADVERTENTIE

spreek je uit!
raadgevend referendum
23 nov – 11 dec
Op 23 november ontvangen alle studenten en medewerkers
van de UvA met stemrecht een e-mail van Ruigrok
Netpanel met link naar het referendum van de commissie
Democratisering & Decentralisering. Het referendum gaat
over de drie voorstellen van de commissie: de senaat,
het charter en de bestuursprincipes. Het kost je nog
geen kwartier. Check jouw e-mail en laat weten hoe jij de
toekomst van de universiteit voor je ziet. Spreek je uit!

commissiedd.nl
/referendum
uva.nl
/democratisering

@

Vragen? info@
commissiedd.nl
facebook.com
/referendumdd

UvA-referendum.nl
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ACTUEEL

Gedaagdenzetels

De aanklacht tegen Wilders begon als
principekwestie, en lijkt uit te lopen op
zijn grootste verkiezingszege tot nog toe.
Ook als hij verliest. UvA-politicologen
Joost van Spanje en Claes de Vreese
verklaarden hoe dat kan: juist iemand die
terechtstaat, zet zijn stokpaard – in dit
geval immigratie – bovenaan de agenda én
lijkt het onderwerp een warmer hart toe te
dragen. Het oude adagium blijkt omgekeerd: be damned, and get publicity.

18

INTERVIE W

Creatieterrorist
Tussen haar bijdragen aan toneelstuk
Holy F, reizen naar New York en filosofische en feministische artikelen door
schreef Simone van Saarloos (26) een
roman. Deze week verschijnt haar debuut
De vrouw die, over een activiste die reist,
kunst maakt, onderzoekt – en absoluut
geen afspiegeling de auteur is, benadrukt
Van Saarloos. Een gesprek over boerka’s,
levenslust en de vernietigingsdrang van
Sartre en Houellebecq.
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Tostikoningin
De titel van haar succesvolle blog is ook het motto van Leonie ter Veld: Gewoon wat een
studentje ’s avonds eet. Niet alleen heeft ze duizenden volgers, ze reserveerden ook massaal
een plekje in het pop-uprestaurant dat ze deze week opent. Haar boodschap – kook simpel
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Olympisch oud goud
In je jeugd Olympisch zwemmen levert interessante vrienden op. Of HvA-lector Cees
Vervoorn (erbij in ’74, ’80 en ’84) nog interesse had in wat mooie Olympische herinneringen, vroeg oud-zwemmer en sporthistoricus Ton Bijkerk vorig jaar. In het Dr. Meurerhuis prijkt nu een schat aan onderzoeksobjecten; posters, souvenirs en een aanmoedigingstelegram (‘Overdonder direct die Uruguayers’) uit 1928, het jaar dat Amsterdam
gastheer en uitvinder van het Olympisch vuur was.
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Redactioneel
Primen
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

A

WETENSCHAP

Asociale psychologen
Bij sociale psychologie is de bom gebarsten. Na de
bedachte data waar Diederik Stapel en Jens Förster zich
rijkelijk van bedienden, blijkt dat veel experimenten bij
herhaling niet de belangrijke theorieën van het vakgebied bevestigen. Sociaal-psycholoog Agneta Fischer en
methodoloog Eric-Jan Wagenmakers overzien de puinhopen, stippelen de weg naar voren uit, en waarschuwen:
‘Wat bij ons gebeurd is had in elk vakgebied kunnen
gebeuren.’

En verder…
6-8 De Entree
9 Linda Duits
16 Kamervragen
23 Column – Thomas van Aalten
24 Objectief
35 Column – Hadjar Benmiloud
36-37 Prikbord UvA-HvA
43 Wat doe je nu?
44 Bij de les
45 Hora est, promoties
46 Op de tong
47 Keys to the city

ltijd gedacht dat primen iets betekende als: in de
grondverf zetten. (Bijvoorbeeld: een tuinhekje primen).
Via Google kwam daar een voor mij nieuwe betekenis bij;
primen is ook het voorbereiden van de baarmoedermond
tijdens een bevalling Primen als de natuur een handje moet
worden geholpen.
In het leerzame stuk deze week van redacteur Willem
van Ewijk (vanaf pagina 10) over het strafproces tegen
Geert Wilders duikt er zomaar nóg een betekenis op. Ook
een politiek thema kun je volgens politicologen namelijk
primen. Simpel gezegd betekent het ‘belangrijk maken’, en
in dit geval gaat het over immigratie en integratie.
Geert Wilders doet er, zoals we wel weten, alles aan om
deze onderwerpen te primen (des te vaker je het woord
gebruikt, des te lelijker het wordt, maar dit terzijde).
Een onbedoeld effect van de nog lopende rechtszaak tegen
de PVV-leider wegens zijn ‘minder-minder’-uitspraak, is dat
het migratiethema nog eens extra wordt geprimed, aldus
UvA-politicoloog Joost van Spanje. De kiezers die dit ook een
belangrijk thema vinden, zien Wilders steeds meer als de
man die dit veronderstelde migratieprobleem op kan lossen.
Gevolg: steeds meer kiesgerechtigden gaan speciaal voor
hem naar de stembus, hatelijke uitspraken of niet. De laatste
peilingen ondersteunen dit.
Los van de vraag wat je hiervan vindt; het mechanisme
is interessant, ook voor UvA en HvA.
De vraag is – en hiermee ga ik mezelf niet populair maken wat de instellingen van Wilders zouden kunnen leren.
Hoe voorkomt de UvA bijvoorbeeld dat het komende
referendum over Democratisering & Decentralisering een
gezelschapsspelletje voor geëngageerde diehards blijft?
Ander voorbeeld: hoe vergroot de medezeggenschap op de
HvA de interesse onder studenten en medewerkers – anders
dan door het schrijven van het zoveelste wollige rapport?
Met andere woorden, hoe prime je betrokkenheid zodat
mensen de urgentie gaan voelen te gaan stemmen en zich
met hun organisatie te gaan bemoeien?
Vooral bij de UvA is de nood aan de man. Er is – ook in
Folia – al enkele keren gewaarschuwd voor een scenario
waarin een kleine groep straks met een overdonderende
meerderheid (binnen die kleine groep stemmers) voor
een toekomst kiest waar een stil gebleven meerderheid
misschien niet blij mee is.
Leren van Wilders? Primen? Daar is het nu te laat voor.
Ik zou zeggen: neem je verantwoordelijkheid en ga
stemmen. Het kan nog tot 11 december. ↙

www.folia.nl
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De Entree
FOLIA 11

Cijfers

3
Gratis expertise

V

rijwel elke student moet er een keer aan geloven:
het maken van een verslag of presentatie met een
grafiek, staafdiagram of ander verantwoord model waarmee je de lezer in één klap overspoelt met inzicht. Niet
iedereen is heel goed in het maken van zulke eyeopeners,
sommigen zijn er zelfs dramatisch slecht in. Maar er is
licht aan het einde van de tunnel: voor deze incapabele gelegenheidsstatistici is er namelijk LocalFocus,
een service waarmee je makkelijk en snel data op een
professionele manier in beeld kan brengen. Alsof je er dus
daadwerkelijk iets van snapt. Vergis je niet; dit is serious
business – vrijwel alle grote mediabedrijven in Nederland
maken gebruik van LocalFocus. Van Het Parool tot aan
RTV Oost en van Nu.nl tot aan de Correspondent.
Sinds afgelopen donderdag kun je als armzalige
student via het LocalFocus Grow-abonnement een jaar
lang gratis gebruik maken van alle functionaliteiten van
het platform. Dat betekent toegang tot alle kleuren van
de regenboog om je horizontale of verticale staaf- en
taartdiagrammen in te kleuren. Zelfs een interactieve
kaart van Nederland met elke gemeente erop staat tot
je beschikking, voor wanneer je een onderzoeksverslag
schrijft waarbij je oom en tante uit Zwolle ook je vragenlijst hebben ingevuld. In het persbericht wordt beloofd
dat de bijgeleverde online videocursus van nog geen
negen minuten de student voldoende handvatten biedt
om als data-expert aan de slag te gaan. Na even rekenen
kunnen we concluderen dat dat aardig wat statistiekcolleges scheelt. Meld je dus nu aan via localfocus.nl/nl/
students/ en word een expert! ↙

tekst Bart Lichtenveld foto Kees Willemen
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keer is er de afgelopen
maanden diefstal gepleegd bij de
Faculteit Digitale Media en Creatieve
Industrie van de HvA. ‘We hebben het
niet over een hausse aan laptop- of
iPhone-diefstallen, maar het is reden
genoeg om medewerkers bewust te
maken van het risico,’ is de reactie van HvAwoordvoerder Triest - what’s in a name.

4

eeuwen Shakespeare in Nederland is het thema
van een tentoonstelling die op 15 december begint bij
Bijzondere Collecties. Wat is het geheim van Shakespeare?
De tentoonstelling ShakespeareNL wil een antwoord op die
vraag geven en brengt Shakespeares invloed in beeld.

70

minuten duurde maan-

dagmorgen de eduroam-storing
aan UvA en HvA, waardoor wifi en
webmail niet werkten. De oorzaak
van de problemen lag volgens een
UvA-woordvoerder in een hardware-defect in de core router van het HvAUvA-systeem.

28

extra bedden heeft het AMC neergezet
op de afdeling spoedeisende hulp. Er is daarnaast extra
personeel aangenomen. De extra bedden zijn noodzakelijk
door het groeiend aantal ouderen dat op de eerste hulp
belandt en langer in het ziekenhuis blijft dan medisch
gezien nodig is.
tekst Dirk Wolthekker
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Wegens een storing is ook het onderschrift niet beschikbaar.

De Week

Onmisbare ondersteuners
J

e zou bijna gaan denken dat toe
val niet bestaat en dat de mede
werkers van alle facilitaire diensten
even willen laten zien hoe onmisbaar
ze zijn, in aanloop naar het besluit
over hun toekomst.
De duizend eerstejaars econo
miestudenten van de UvA die in
Slotervaart voor een lege zaal in het
World Fashion Center stonden, weten
nu wat de macht van het Bureau
Onderwijs Logistiek is. De afdeling
van Facility Services die onder meer
zorgt voor de reserveringen van de
tentamenzalen had immers een
steekje laten vallen en meteen moest
de toetsing van het vak microecono
mie overhoop gegooid. Dat was niet
de eerste keer: een paar maanden
eerder werd al een tentamen van de
Faculteit Economie & Bedrijfskunde
afgelast omdat er niet genoeg tenta
menformulieren waren geprint.
Op de maandagochtend lieten
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ook de ICTmedewerkers van zich
horen. Door een ‘hardwaredefect in
een core router’ van de UvA en de
HvA knalden alle netwerken eruit.
Ideaal voor wie nog een excuus
zocht om even uit te brakken van
het weekend of die ene mail niet
wilde beantwoorden, maar het had
niet enkel voordelen. Een kopje koffie
ter troost zat er namelijk niet in. De
HvAkoffieautomaten zijn immers
verbonden aan draadloos netwerk
eduroam omdat het de tegoeden
op de HvAmedewerkerspassen
moet lezen. Datzelfde geldt sinds
kort voor de UvAprinters, waardoor
zelfs het ouderwets offline werken
met paperassen een stuk moeilijker
werd. Met cryptische teksten als ‘de
netwerken herstellen zich, maar het
probleem is nog niet opgelost’ wer
den UvA en HvAmedewerkers met
escalerende cafeïnetekorten de hele
dag aan het lijntje gehouden.

Even werden de felste tegenstan
ders kameraden in de strijd tegen
afkickverschijnselen. De groen
blauwscheiding die dwars door
de UvA loopt, werd aan de kant
geschoven in de wachtrij voor de
kapotte printers. HvA’ers die elkaar
nooit eerder spraken werden broe
ders in hun zoektocht naar een flat
white. De student engagement aan
de hogeschool steeg tot nooit eerder
gemeten hoogten.
In de week waarin de HvA een
rapport over het functioneren van
de medezeggenschap presenteerde
‘dat te belangrijk is om in een la te
verdwijnen’ en juist daarom in een
la gaat verdwijnen, werd in ieder
geval één aanbeveling bewaarheid.
Vernieuwing breng je inderdaad niet
teweeg vanachter je bureau, maar
met het slopen van het internet. ↙
tekst Henk Strikkers
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Bugra Dansen
...een beetje maar. Kan jij het je wel herinneren, hoe
het was om op die koude vrijdagavonden een war
me dansvloer te betreden en om je heen de opluch
tende waarheid te zien, dat het leven eindig was.
vragen doe ik al het onweetbare
onhoorbaar, voelbaar, kan dit geluid
niet op tegen sonische lawines
van suiker en liefde
schade en schande
handen in de lucht
ik geef me over
aan de anderen
die zich overgeven
aan andere anderen
niet voor altijd, voor nu
wie dacht je dat zij waren?
overgeven is kotsen, dat doe je niet
binnenhouden tot je uitgekotst wordt
en snel naar huis want het is zo koud
en de vogels fluiten je na, niemand anders
je plafond wil niemand zien
en toch kijk jij al uren

Navraag
Eva Rovers
De tapes van het beruchte interview van
Boudewijn Büch met Gerard Reve uit 1983 zijn
voor het eerst voor het publiek te beluisteren.
Bijzondere Collecties van de UvA verbrak op
verzoek van Büchs biograaf Eva Rovers de verzegeling van het in 1985 aangeleverde pakketje.
Waarom is het pakketje zo bijzonder?
‘Het bevat de tapes van een interview van Boudewijn
Büch met Gerard Reve, dat destijds veel reuring veroorzaakte door de opruiende uitspraken van Reve. Zo vond
hij dat de socialisten in Nederland te veel Surinamers
importeerden en wenste hij schrijvers Mulisch en Wolkers
een concentratiekamp toe. Achteraf zei Reve dat zijn
uitspraken door Büch uit hun verband waren gerukt.’

Waarom is het pakketje na 31 jaar geopend?
‘Er stond op geschreven: “Niet te openen zonder toestemming Büch” en hij overleed in 2002. De tape zou eindelijk
opheldering geven over het veelbesproken interview. Had
Reve zijn knetterende uitspraken echt gedaan of had Büch
ze aangedikt? De inhoud zou bovendien waardevol zijn
voor mijn biografie over Büch en zou ons veel vertellen
over twee markante schrijvers. Door de waarde ervan voor
het onderzoek te benadrukken kon ik de conservator van
Bijzondere Collecties overtuigen. En natuurlijk dankzij de
toestemming van Büchs erven.’

Hoe ging dat openen?
‘Büch zou zich bescheuren als hij zou zien wat voor serieuze
aangelegenheid het was. Er moesten allerlei officiële verklaringen worden getekend en toen gingen we met het pakketje in de
taxi naar de studio – nog net niet met loeiende sirenes. Daar
mocht ik het touwtje officieel doorknippen. Best raar, want
het is wel een museumstuk. En dat terwijl we niet eens zeker
wisten of de tapes er wel echt in zaten. Voor hetzelfde geld zat
er een stapeltje Donald Ducks in. Dat zou typisch Büch zijn.’

En?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Ze zaten erin en het interview was kraakhelder te horen.
Büch had niets aangedikt of verzonnen. Ja, hij was soms
een fantast, maar dus ook een integere journalist.’ ↙
tekst Carlijn Schepers
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OP Z’N DUITS

De fantasie
A

cademici wanen zichzelf
graag eigen baas. Nu
klopt het wel dat ze meer en
meer hun eigen geld moeten
verdienen, maar de autonomie
van de academicus houdt niet
veel meer in dan zelf mogen
beslissen hoe laat je begint.
Tenzij je onderwijs moet
geven of er een vergadering is
natuurlijk.
Aan universiteiten heerst
een informele werksfeer die
bijdraagt aan de
illusie dat er geen
echte bazen zijn.
Collega’s zien
elkaar ook buiten
kantoor veel en
niemand ontkomt
aan adminis
tratieve taken. Er zijn wel ‘leidinggevenden’,
maar die zijn vaak niet de baas. Degene met
wie het functioneringsgesprek wordt ge
voerd is niet degene die je inzet in onderwijs
bepaalt, is niet degene die je track record
beoordeelt en is niet degene die de koers voor
de organisatie uitzet.
Aan de UvA woedt een prachtige discussie
over bestuur. Sommige studenten en mede
werkers willen meer te zeggen hebben, andere
hebben daar geen boodschap aan. Studenten
zijn vaak slechts kortstondig bezoeker. Sommi
gen zien zichzelf zelfs als klant. Als klant van de
supermarkt ga je je ook niet bemoeien met de
organisatiestructuur, al koop ik persoonlijk liever
spullen bij bedrijven waar de werkomstandighe
den goed geregeld zijn.
Medewerkers die geen zin hebben om na te
denken over beter bestuur snap ik daarentegen
helemaal niet. Ja, tenzij ze onderdeel van het
bestuur zijn natuurlijk. De status quo wil niet dat
daaraan getornd wordt. Het is in hun belang dat
er niets verandert.

van autonomie

Machtigen hebben macht. Ze
controleren de agenda. Het is
zeer moeilijk daarin in te breken.
Met het Maagdenhuisprotest is
onvrede eindelijk geagendeerd.
De Commissie Democratisering &
Decentralisering is daar een direct
resultaat van. In het referendum
kunnen studenten en medewerkers
zich nu uitspreken over hoe de uni
versiteit bestuurd moet worden. Een
verdienste waarvan iedereen dankbaar
gebruik moet maken.
Dictatoriale mach
tigen willen ook de
media controleren.
Aan de UvA zien we de
bazen daar pogingen
toe doen. ReThink UvA
heeft bewijs dat zij
officiële communica
tiekanalen gebruiken om studenten en mede
werkers te adviseren vooral niks te veranderen.
Ze sturen emails rond met het advies ‘blauw’
te stemmen. Daarbij zijn ze niet te beroerd dat
een beetje dreigend te doen: stem je anders dan
volgt ‘een turbulente en financieel risicovolle pe
riode aan de UvA, waarin de vernieuwing van het
onderwijs en onderzoek plaats zal maken voor
eindeloze discussies over wie het wanneer voor
het zeggen heeft’. Niemand wil dat natuurlijk.
Medezeggenschap en inspraak zijn verworven
rechten in het Nederlandse arbeidssysteem. Het is
dé manier om ervoor te zorgen dat werkomstan
digheden verbeteren. De bazen zijn daar nooit blij
mee geweest – niet in de staalindustrie, niet in de
schoonmaak en niet aan de universiteit. Negeer
dus de mail van de machtigen en eis uw autono
mie op. Academici zijn bij uitstek in staat zelfstan
dig te denken, ook al claimen hun chefs van niet. ↙

Machtigen hebben macht,
ze controleren de agenda
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Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
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Wilders heeft
het laatste
woord
tekst Willem van Ewijk

foto Peter Dejong/HH

Het zal voor velen een
principiële zaak zijn om PVVleider Geert Wilders voor zijn
‘minder Marokkanen’-uitspraak
te vervolgen, uit UvA-onderzoek
blijkt dat Wilders er electoraal
garen bij zal spinnen.
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‘M

ensen die me willen stoppen zullen me eerst
moeten vermoorden,’ zei Geert Wilders vorige
week tijdens zijn slotwoord in het twee
de Wildersproces. ‘Als u mij veroordeelt, veroordeelt u
half Nederland.’
De PVVvoorman wordt vervolgd omdat hij tijdens
een verkiezingsbijeenkomst in een Haags café aan zijn
aanhangers vroeg: ‘Willen jullie […] meer, of minder
Marokkanen?’ Waarop het publiek ‘minder!’ scandeerde.
‘Dan gaan we dat regelen,’ zei Wilders. Op een markt in
de Haagse wijk Loosduinen zei Wilders tijdens een flyer
actie een paar dagen eerder over de bezoekers van de
markt: ‘Voor die mensen doen wij het nu. Die stemmen
op een veiliger en socialer [stad] en in ieder geval een
stad met minder lasten en als het even kan, ook wat
minder Marokkanen.’ Het Openbaar Ministerie heeft een
boete van 5.000 euro geëist op grond van groepsbele
diging en het aanzetten
tot haat jegens Marok
kanen.
‘Het vrije woord laat
zich niet opsluiten,’
aldus Wilders in de extra
beveiligde rechtbank van
Schiphol. Hij maakte een
onverschrokken indruk.
Niet ten onrechte. Zijn
vervolging zal voor de mensen die aangifte hebben
gedaan een principiële zaak zijn, de invloed die Wilders
heeft op het publieke debat zal alleen maar toenemen.
Wilders’ electorale aantrekkingskracht wordt door een
strafproces namelijk vergroot, blijkt uit onderzoek van
UvApoliticologen Joost van Spanje en Claes de Vreese.

De PVV kreeg 24 zetels. ‘Daarna was het kabinetRutte
I twee jaar lang afhankelijk van Wilders’ gedoogsteun.’
Met de zetels van de PVV erbij kwam de coalitie van
VVD en CDA namelijk op een krappe meerderheid van
76 zetels.

Migratienieuws
Opvallend was dat Wilders zijn extra stemmen vooral
haalde bij de grote groepen kiezers uit de midden
categorie, zegt Van Spanje, ‘die geen uitgesproken
mening hebben over integratie’. Maar als je het ze
op de man af vraagt, geven ze toe dat ze de multi
culturele samenleving een probleem vinden. Tot die
kiezers behoort ongeveer de helft van het Nederland
se electoraat.
‘Als je Nederlandse kiezers blootstelt aan migratie
nieuws, dan zal Geert Wilders stemmen winnen onder
mensen die het op dat
punt met hem eens
zijn. En dat zijn er nogal
wat,’ zegt Van Spanje op
een flexwerkplek op de
achtste verdieping van
gebouw C van het Roe
terseiland.
Dat zit zo. De partij die
vervolgd wordt krijgt veel
aandacht, maar ook het onderwerp waarmee die partij
zich profileert komt in het middelpunt van de belangstel
ling te staan. In het geval van de vervolging van Geert
Wilders is dat immigratie en integratie.
‘Een vervolging kan onderstrepen dat zijn partij
zich daadwerkelijk zeer serieus met het onderwerp
bezighoudt. Daardoor trekt de partij kiezers die dat
onderwerp ook belangrijk vinden,’ zegt Van Spanje. Het
onderwerp wordt volgens hem ‘geprimed’, zoals dat in
politicologisch jargon heet; het staat in de belangstelling
en kiezers zullen hun stem bepalen op basis van wat ze
van immigratiethema’s vinden.
Van Spanje noemt het ‘een electorale goudmijn’.
Wilders begrijpt dat goed: tijdens zijn slotwoord zei
hij dat hij Nederland wilde beschermen, ‘tegen de
migratie uit islamitische landen. En ja, ook tegen het
megaMarokkanenprobleem dat Nederland kent. Ik
mag daarover niet zwijgen maar ik moet erover spre
ken.’ Zo zet de politicus zichzelf neer als eigenaar van
het ‘migratieprobleem’.

Wilders’ electorale
aantrekkingskracht wordt
door een strafproces vergroot

Gedoogsteun
‘Mijn stem is de stem van velen. Anderhalf miljoen men
sen stemden op de PVV, en dat worden er vanaf maart
nog veel meer,’ zei Wilders in zijn slotwoord. Als we de
peilingen moeten geloven zou de PVV bij de Tweede
Kamerverkiezingen van maart volgend jaar voor het
eerst in haar geschiedenis de grootste partij van het land
kunnen worden. Dat er nu een strafproces tegen Wilders
wordt gevoerd zou hem daarbij een zetje in de rug kun
nen geven om dat politieke succes te verzilveren.
Dat was al te zien toen Wilders zeven jaar geleden
voor het eerst vervolgd werd vanwege zijn islamkri
tische film Fitna. ‘Het leverde hem een tot vier extra
zetels op,’ zegt universitair hoofddocent politieke
communicatie Joost van Spanje. In een artikel dat hij
erover schreef op opinieblog Joop.nl merkte de poli
ticoloog op dat die winst hem net genoeg zetels gaf
voor een sleutelpositie.
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Afkeer
Iets verder in zijn slotwoord zegt Wilders: ‘Maar liefst
een op de vijf Nederlanders zou vandaag PVV stemmen.
[…] Zij hebben mij gekozen om namens hen te spreken.
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[…] U kent deze mensen wel, leden van de rechtbank. U
ontmoet ze iedere dag.’
Ook hier zou Wilders weleens gelijk in kunnen hebben.
Volgens het onderzoek van Van Spanje kon Wilders door
zijn eerste vervolging zijn potentiële electoraat uitbrei
den tot ongeveer de helft van
de Nederlandse kiesgerech
tigden. Het maakt niet uit of
ze het concreet eens zijn met
de door Wilders voorgestelde
maatregelen, maar wel dat
ze een afkeer hebben van
immigratie en de multicultu
rele samenleving.
De helft van het electoraat
zegt nooit op Wilders te stemmen. De andere helft is
kritisch over de multiculturele samenleving. Dat laatste
bleek al uit een nationaal kiezersonderzoek in 1994, toen
VVDleider Frits Bolkestein populair werd nadat hij in een

artikel in de Volkskrant had opgeroepen om de taboes
rond het integratiedebat te laten vallen. De helft van
de kiezers had moeite met de multiculturele samenle
ving en vond dat nieuwkomers zich moesten aanpassen
aan de Nederlandse cultuur. ‘Die voedingsbodem is niet
veranderd,’ zegt
Van Spanje.

‘Wilders wordt niet
doodgezwegen door de pers.
Er is geen cordon sanitaire’
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Steekproef

Joost van Spanje
kreeg vorig jaar een
VIDIonderzoeks
beurs van de NWO
toegekend om met
een team van vijf
personen onderzoek te doen naar juridische actie tegen
antiimmigratiepartijen in eenentwintig Europese landen.
Hij was jaren daarvoor min of meer bij toeval op het
onderwerp gekomen toen het Hof van Amsterdam in
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januari 2009 iets deed ‘dat niemand verwacht had’: het
droeg het Openbaar Ministerie op om Wilders te ver
volgen, terwijl het OM eerder had gezegd dat hier geen
grond voor was.
Van Spanje en zijn collega, hoogleraar Claes de
Vreese hadden een paar weken daarvoor een steekproef
gehouden om te onderzoeken waarop kiezers zouden
stemmen. Toen het Hof besloot Geert Wilders te vervol
gen legden ze dezelfde vragen snel nog eens aan hun
onderzoekspopulatie voor.
‘Wat opviel is dat er ineens veel minder mensen waren
die een stem op de PVV categorisch uitsloten,’ zegt Van
Spanje. ‘De vijver voor Wilders was altijd al groot, die
werd nog groter, en er bleven ook nog eens meer kiezers
aan zijn hengel hangen.’

Celstraf
In Nederland hangt de partijleider geen celstraf boven
het hoofd, en het is ook lastig om een politicus uit zijn
politieke rechten te ontzetten. Was dat wel het geval,
dan zou een strafproces Wilders en zijn partij meer
schade kunnen aandoen. Zo zat in Duitsland de leider
van de Nationalde
mokratische Partei
Deutschlands, Gün
ter Deckert, in de
jaren negentig vijf
jaar in de gevan
genis omdat hij de
vicevoorzitter van
de Duitse joodse
raad in een brief had
gevraagd Duitsland
te verlaten en een
commentaar had geschreven bij een boek waarin de
Holocaust werd ontkend.
In België werd Daniel Féret, de leider van het Belgische
Front National, veroordeeld tot 250 uur taakstraf en
verloor hij voor tien jaar zijn actieve én passieve kiesrecht
nadat hij teksten had verspreid die zouden aanzetten
tot racisme. Féret had flyers verspreid waarin de partij
schreef dat de vestiging van nietEuropeanen in België
voorkomen moest worden, om het Belgische volk te
beschermen tegen de ‘gevaren van de veroveringslustige
islam’. Door Férets veroordeling had het Front Nati
onal, bij gebrek aan een leider, te kampen met grote
organisatorische problemen. ‘Féret kon geen politiek
meer bedrijven, en heeft dus ook niets met het proces
kunnen winnen.’
In Frankrijk liep onlangs een proces tegen Front Nati
onalleider Marine Le Pen af met een sisser. Zij vergeleek
moslims die op straat aan het bidden waren met een

bezettingsmacht. Ze riskeerde een jaar gevangenisstraf
en er werd 45.000 euro boete tegen haar geëist, maar de
Franse rechter sprak haar vrij.

Cordon sanitaire
In ieder land heeft de vervolging andere effecten. Die
kunnen ook veranderen met de tijd. ‘Zo werd Hans Jan
maat in 1997 nog veroordeeld voor een uitspraak waar
veel Nederlanders tegenwoordig de schouders over opha
len,’ zegt Van Spanje. Tijdens een demonstratie in Zwolle
had de leider van de Centrum Democraten gezegd: ‘Wij
schaffen, zodra wij de mogelijkheid en de macht hebben,
de multiculturele samenleving af.’
Janmaat kon door dit soort uitspraken moeilijk zaal
tjes huren voor campagnebijeenkomsten. Bovendien wil
de niemand in de Tweede Kamer met Janmaats fractie
samenwerken en de pers besteedde maar mondjesmaat
aandacht aan de rechtse politicus.
‘Bij Geert Wilders is het een ander verhaal,’ zegt Van
Spanje. ‘Hij wordt niet doodgezwegen door de pers. Er
is geen cordon sanitaire, en voor zover bekend ook geen
infiltratie door de geheime dienst.’ Daardoor wordt het
volgens de politicoloog
een ander spel; met
gunstiger randvoor
waarden. ‘Juridische
maatregelen zullen op
zichzelf niet veel kun
nen uitrichten tegen
een speler die zo sterk
staat als Wilders.’
Al zal het Geert
Wilders er mogelijk
niet om te doen zijn,
hij heeft alle gelegenheid om zijn proces electoraal uit te
buiten. Toch maakt de wetenschapper pas op de plaats.
Het valt namelijk nog te bezien hoeveel zetels het de
PVV deze keer uiteindelijk gaat opleveren.
‘Bij het eerste Wildersproces was het nog nieuw.’ Nu
niet meer. Wilders’ vijver is bij het eerste proces al flink
uitgebreid. Iedereen heeft zijn mening over de vervolging
wel gevormd. Bovendien zijn de verkiezingen pas op
15 maart. ‘Hoe dichter voor de verkiezingen, hoe meer
effect het heeft,’ denkt Van Spanje.
Dan is er nog iets. In zijn slotwoord voor de recht
bank zei Wilders: ‘Al die mensen [die op mij gestemd
hebben] zullen het vertrouwen in de rechtsstaat
verliezen.’ Dat is nog maar de vraag, denkt Van Spanje.
‘We hebben dat effect bij het eerste Wildersproces niet
gevonden. Maar het kan natuurlijk zijn dat het bij een
veroordeling anders zal zijn.’ Vrijdag 9 december doet
de rechter uitspraak. ↙

‘Hans Janmaat werd
veroordeeld voor een uitspraak
waar men nu de schouders
over ophaalt’
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INGEZONDEN MEDEDELING

UvA Referendum
Tijdens het aankomende referendum mogen alle studenten en docenten
van de UvA stemmen over de toekomst van de universiteit. De commissie
Democratisering en Decentralisering is ingesteld na de Maagdenhuisbezetting
om te onderzoeken op welke manier studenten en docenten meer inspraak
en zeggenschap konden krijgen, en hoe meer democratie de structurele
problemen aan de UvA op zou kunnen lossen. ASVA stemt voor de senaat
nieuwe stijl, de charter met vastgelegde kernwaarden, en voor het Groene
bestuursmodel. De UvA committeert zich aan de uitkomsten van het
referendum, dus het is een unieke kans om je stem te laten tellen!

Waarom groen?
In de zelforganiserende (‘groene’) universiteit:
• Mogen studenten en docenten zelf bepalen hoe hun opleidingen
eruit zien.
• Ben je niet meer afhankelijk van verschillende bureaucratische lagen,
en kun je dus zelf de regie in handen nemen.
• Bepaal je zelf hoe lang je over je studie doet,
• En hoe de examentijden en roosters eruit zien.
• Worden studenten niet meer behandeld als middelbare scholieren.
• Heb je meer flexibiliteit in het combineren van opleidingen.
• Komt er geen geforceerde samenwerking met bedrijven of andere
partijen.
Het groene model biedt een kans om studenten en docenten weer zelf
beslissingen te laten maken, om zo samen aan de universiteit te werken en een
echte academische gemeenschap te vormen.

Hoe stem ik?
Iedere student kan van 23 november tot 11 december stemmen via een link die
je in je UvA-mailaccount krijgt. Voor meer informatie over het rapport van de
commissie, de andere bestuursmodellen, en evenementen ga naar
www.asva.nl/uva-referendum.

beterstemjegroen.nl
zelforganisatie democratie vrije faculteiten zeggenschap
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‘This is where the
magic happens’
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MATHIEU PEULEN (28)
MASTER LERARENOPLEIDING
GESCHIEDENIS, UvA
Kamer 16 m², Uiterwaardenstraat (Zuid)
Woont hier sinds juni 2013
Betaalt 412 euro inclusief, mét Netflix
Huisgenoten 4
Voordeel ‘Het enorme dakterras dat aan
mijn kamer vast zit.’
Nadeel ‘De wind blaast door alle kieren.’

‘T

his is where the magic happens. Wel jam
mer dat het hier in de winter stervens
koud is, daar houden vrouwen niet van. Nu wil
ik misschien een terrasverwarmer naast mijn
bed zetten, zodat het belangrijkste deel van
de kamer in ieder geval wél warm is. Ik woon
hier al vier jaar zeer tevreden. Het is een echt
mannenhuis, maar nu komt er voor het eerst
een meisje bij wonen. Een gezellige chick hoor,
maar ik ben wel een beetje huiverig dat ze de
dynamiek hier gaat veranderen. Ze komt wel
bij vier testosteronbommen wonen.
Het meest trots ben ik op mijn Orangeversterker uit 1973, de beginjaren van dit
merk. Maar natuurlijk ook op mijn Gibson
Les Paul-gitaar uit 1980, my precious. Het is
de allerberoemdste gitaar ter wereld. Het is
toch een zieke gedachte dat Jimmy Page op
deze gitaar gespeeld had kunnen hebben? De
andere is mijn reisgitaar, wel te zien aan alle
stickers. Die heb ik van mijn moeder gekregen.
De rest van mijn kamer staat ook in het teken
van muziek: elpees van mijn helden aan de
muur en natuurlijk van mijn eigen band, de
Cuban Cigar Club.
Het longboard neem ik soms mee naar
college of naar een date. Het is een chill
vervoermiddel, fijner dan een fiets. Ook
gevaarlijker natuurlijk, want je kunt alleen
remmen door je schoenzool eraf te slijten.
De Canadese vlag hangt er omdat ik daar
een half jaar heb gestudeerd. En o ja, pas op
dat je het plankje onder de wasbak niet om
stoot. Dan dondert de wasbak naar beneden.
Volgens de vorige bewoner is die los gaan zit
ten toen hij hem een keer had laten vollopen
met water, maar we weten allemaal heus wel
dat hij zijn vriendin erop heeft gezet.’ ↙
tekst Carlijn Schepers foto Martijn Gijsbertsen
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‘Ik geef je
het meest
persoonlijke
wat ik heb’
tekst Maartje Geels
foto's Martijn Gijsbertsen

Ze studeerde filosofie en literatuurwetenschappen en schreef columns voor NRC
Next en Vrij Nederland. Deze week verschijnt haar eerste roman De vrouw die; het
feministische toneelstuk Holy F waaraan ze meewerkte, toert nu door Nederland.
UvA-alumnus Simone van Saarloos (26) is nog lang niet klaar met filosoferen.
‘Ik zou zo graag gevoelloos willen zijn. Dan zou ik alles in het leven kunnen doen,
zonder me ergens iets van aan te trekken.’
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Simone van Saarloos
MIST CREATIETERRORISME IN DE LITERATUUR
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In je roman schrijf je over
destructieterrorisme en
creatieterrorisme. Wat is dat?
‘Destructieterrorisme is het terroris
me dat we kennen uit de dagelijkse
wereld, de dood en het verderf.
Bommen, IS. Het komt voort uit
mijn fascinatie met invloed. Want
wat is dat eigenlijk, en wat betekent
het als je invloed wilt hebben in de
wereld? Mijn protagonist, Janine
Vitafiel, is activist. Ze wil verande
ren wat volgens haar fout is. Alle
activisten hebben dat verlangen.
Maar hoe maak je dat permanent?
De eenvoudigste methode daarvoor
is destructie en verderf. Als ik je nu
een blauw oog sla, zie je dat morgen
nog. Maar als ik naar je
glimlach, weet je dat
morgen waarschijnlijk
niet meer. Negatieve
invloed is blijvend. Als
je verderf zaait, weet je
zeker dat je herinnerd
wordt. Dus als je altijd
bezig bent met jezelf
groot te maken, is dat
negatieve aantrekkelijk.
Ik wilde een boek schrijven waarin
juist het creëren en het scheppen
onderzocht wordt.’

met wat je wilt veranderen. Welke
fenomenen anders moeten, daarover
verschil ik met Wilders van mening.
Kijk, vanuit feministisch perspectief
kan ik ook best verlangen naar een
ground zero, een apocalyps die alle
ongelijkheid tussen vrouw en man
uitwist... Om vanaf nul gelijkheid op
te bouwen. Maar dat gaat niet. Nos
talgische politiek maakt het verlan
gen naar een apocalyps groter. Maar
nostalgische politiek verlamt ook de
verbeeldingskracht – je oefent niet
in het denken hoe de samenleving
zou kúnnen zijn, omdat je voor een
alternatief alleen naar het verle
den kijkt. Goeie dingen die mensen
voor elkaar doen zijn niet te meten

‘Ik wil graag dat
het geven van leven
meer waarde krijgt’

Je hebt het hele Wildersproces
bijgewoond. Is hij zo’n destructieterrorist?
‘Hij zaait geen dood en verderf,
maar heeft zeker geen constructief
verhaal. Het verlangen naar een land
dat “ooit” van ons was, of ooit great
was, is een destructief verhaal. Je
kunt alleen terug naar wat ooit was
door kapot te maken wat is opge
bouwd. Daarmee bedoel ik niet te
zeggen dat de samenleving die er
nu is per definitie goed is, maar je
zult constructief moeten omgaan
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maar negatieve dingen – het aantal
slachtoffers bij aanslagen bijvoor
beeld – wel. Die zie je terug in het
nieuws, en in de politiek van Wilders.
Grootschaligheid van ellende is nu
eenmaal makkelijker te meten. Maar
mijn boek gaat niet over hem.’

Je kiest er wel voor om vrouwen in
boerka op je cover te zetten, terwijl
een nikabverbod juist weer hevig in
de politiek besproken wordt.
‘Klopt. De kleine actualiteit zit ook
zeker in mijn boek, en het verhaal
haalt de samenleving wat dat
betreft in. Drie jaar geleden begon
ik met schrijven en toen al, onder
kabinetRutte I, was de boerka een

discussie. Die boerka staat in mijn
boek zowel symbool voor een stuk
stof waar je letterlijk onder kunt
verdwijnen, als voor de wens om een
groot politiek statement te maken.
Dat keuzevrijheid allerlei vormen kan
aannemen, ook als het haaks staat
op jouw beeld daarvan.’

Kan destructie ook tot iets goeds
leiden? Tot iets opbouwends, zoals
bij de Maagdenhuisbezetting? Er
werd een pand bezet, maar er veranderde wel wat aan de universiteit.
‘Absoluut. Die twee gaan samen. De
bezetting – net als Occupy – veran
derde de dagelijkse structuur. Stu
denten gingen tijdelijk niet naar col
lege, bestuurders zaten
tijdelijk niet in hun kan
toren. Dat zet mensen
aan het denken. Maar
om vanuit die positie tot
creëren over te gaan,
moet je vrijheid heb
ben. En die vrijheid gaat
samen met privilege. Niet
iedereen kan zomaar
z’n werk overslaan om
te gaan protesteren. Er zit een heel
materialistisch aspect aan actievoe
ren. Als jij het risico loopt om je baan
te verliezen, ga je niet de straat op.
Maar als het materiële voor iedereen
gegarandeerd zou zijn, bijvoorbeeld
met een basisinkomen, zouden we
tot veel meer creatie komen.’

Hoe zit dat in jouw werk?
‘In de literatuur mis ik het crea
tieterrorisme. Alle literatuur die ik
vroeger las ging over het cynische,
zoals de werken van Sartre en zelfs
Philip Roth of Michel Houellebecq.
In die klassiekers bestaat het idee
dat er eerst iets kapot moet voor
dat het interessant wordt. Die focus
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op het ongelukkige… Ik wilde een
personage maken dat niet van die
aard is. Mijn personage is niet op
de dood gericht, maar op wat leven
geeft. Daarom verbetert en maakt
ze organen.’

Waar zit jij zelf op die schaal?
‘Ha. Ik wil graag dat het geven van
leven – en dus ook het scheppen van
kunst of literatuur bijvoorbeeld –
meer waarde krijgt. Laten zien dat je
niet naïef bent als je iets moois wilt
creëren, of iets positiefs wilt uitdra
gen. De obsessie met het negatieve,
zowel in kunst als in de maatschap
pij, is koket.’

Je praat veel over Janine. Kun je
haar naam in dit gesprek niet vervangen door ‘ik’?
‘Nee. Nee, absoluut niet. Janine komt
voort uit mijn gedachten, en die
gedachten ben ik. Maar dat is het.
Journalisten vragen me dat vaak, of
ik in interviews niet wat persoonlijker
kan zijn. Dan denk ik: ik geef je het
meest persoonlijke wat ik heb, name
lijk wat er in mijn hoofd zit. Alles wat
ik opschrijf heeft natuurlijk te maken
met wat ik denk. Maar ik ben Janine
niet en zou haar niet willen zijn. Ik
herken alleen haar verlangens wel,
zoals die invloed om dingen te willen
maken. Als schrijver wil je schep
pen. Het is heel frustrerend dat als
woorden je enige middel zijn, je nooit
echt iets maakt. Je gebruikt altijd
woorden die al bestaan.’

Een ander thema in je roman is
maakbaarheid. Janine wil een
maakbaar leven voor zichzelf. Hoe
maakbaar is dat van jou?
‘Die maakbaarheid uit zich bij Janine
in een verlangen om ergens op van
invloed te zijn. Dat verlangen is bij
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‘Ik ervaar zoveel levensdrift dat
het bijna doodsdrift wordt’
haar te groot om op één plek te in
vesteren. Ze wil niet alleen succesvol
bioloog, maar ook kunstenaar én rei
ziger zijn. Dat herken ik wel. Maar het
is ook een megalomaan verlangen en
dat kan kan gevaarlijk zijn. Waar Ja
nine tegenaan loopt, is dat ze maar
één leven kan leiden, ondanks dat
ze nog veel meer invloed zou willen
hebben. Ze zou het liefst tien levens
hebben, maar voor de buitenwereld
verdwijn je dan omdat je nergens
écht aanwezig bent. De les die het
leven je probeert te leren is dat je dus

niet altijd invloed hebt. Janine moet
dat accepteren.’

En jij? Herken je dat?
‘Ja. Ik ben nooit jaloers op één
iemand. Ik wil alleen niet maar één
iemand zijn, ik wil honderd anderen
kunnen zijn. Ik wilde vroeger altijd als
Wiplala op iemands schouder zitten
en bij anderen meekijken. Ik denk
dat veel mensen dat hebben, dat
ze af en toe onzichtbaar willen zijn
om maar dat andere perspectief te
kunnen ervaren.’
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wat er achter zo’n boerka schuilgaat,
welke ideeën en opvattingen. Ze zien
alleen onderdrukking. Mensen nemen
niet de moeite om te bedenken dat
ze zelf fout zouden kunnen zitten.’

Komt dat uit onzekerheid voort?
‘Nee. Ik ben heel blij met m’n lichaam
en niet jaloers op dat van anderen.
Het heeft met verlangen te maken.
Ik ervaar zoveel levensdrift dat het
bijna doodsdrift wordt naar mezelf.
Het frustreert me dat ik maar één
persoon kan zijn en dus nooit meer
zal ervaren dan mijn eigen belevings
wereld.’

Je hoofdpersoon wil alles wat
kwetsbaar is, klonen. Waarom?
‘Je hebt kwetsbaarheid nodig om
goed te functioneren. Janine kloont
organen, maar een orgaan is maar
beperkt: een nier kan geen darm
worden. Zo’n ding kan dus alleen
functioneren omdat het z’n eigen be
perkingen aanneemt. Ik maak er nu
een personificatie van, maar die nier
vertrouwt er dus op dat alle organen
doen wat ze moeten doen en dat hij
enkel z’n eigen taak hoef te vervullen.
Daardoor functioneert het lichaam,
het geheel. Juist door kwetsbaar te
zijn met elkaar en dat van elkaar te
accepteren, functioneren we als sa
menleving.’

Je deed je research voor het boek
onder andere door mee te kijken
in het Harvard Lab, het openbare
laboratorium van die universiteit.
Staat jouw wereld haaks op de
labwereld van Janine?
‘Ja, maar ik zou willen dat filosofie
en het lab vaker samen gingen. In
een lab probeer je een samenleving
gecontroleerd na te maken en die
samenleving te voeden – eigenlijk is
dat heel filosofisch. Omgekeerd zou
ik als filosoof graag vaker praktisch
bezig zijn.’

Is het druk in je hoofd?
Dat ‘creatieterrorisme’ klinkt
prachtig, maar in Amerika kijkt
links nu toe terwijl Trump er met
de macht vandoor gaat. Wordt het
niet tijd dat zij ook harder worden?
‘Ja, links is lui geworden op het
gebied van creëren en verande
ren. Creatie zelf kan namelijk ook
gewelddadig zijn. Het kan bijvoor
beeld superpijnlijk zijn als jij iemand
je volle aandacht geeft, ook al is die
positief. Als jij een kassameisje dat je
normaal gesproken alleen groet eens
lang zou aankijken en om haar naam
zou vragen. Dan kom je heel dicht
bij iemand, daarmee forceer je wel
degelijk iets in het contact.’

Wanneer creëer-forceer jij dingen?
‘Ik ben laatst in boerka door de
stad gaan lopen. Ik wilde een stuk
schrijven over de reacties, maar
niemand kwam naar me toe. Vanaf
een afstandje riepen ze van alles.
Ik werd alleen aangesproken door
een bedelaar voor geld. De enige
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SIMONE VAN
SAARLOOS
1990 Geboren in Summit, New
Jersey (USA)
2008-2012 Filosofie en literatuur
wetenschappen, UvA
2013-2015 Columnist bij nrc.next
2013-2014 Feministische talkshow
bij Spui25 met Niña Weijers
2016 Theatervoorstelling Holy F
2016 Debuutroman De vrouw die

persoon die naar me toe kwam, was
het dus gewend om genegeerd te
worden. Mensen deden alsof ik geen
mens was.
Als mensen echt zo begaan
zouden zijn met de vrouw onder de
boerka, waarom scheld je haar dan
uit, of doe je alsof er geen mens
onder zit? Niemand vraagt zich af

‘Nee hoor, want denken is voor mij
constructief en ik kan m’n gedach
ten op veel plekken kwijt. Of ik ze
nu opschrijf in een column of in een
toneelstuk verwerk. Mensen vinden
me soms wel lastig te volgen, maar
dat vind ik niet erg.’

Je hoofdpersoon vertrekt van Amsterdam naar New York. Jij gaat nu
ook een deel van je tijd bij je relatie
in New York wonen en werken.
Waarom juist nu Trump de komende vier jaar aan de macht is?
‘In mijn boek staat de zin: “Als een
rat ergens bang voor is, gaat hij er
naartoe om te snuffelen.” Ik ben veel
bezig met locatie: waar moet je zijn
om het goede te doen?
Moet je fysiek nabij dingen zijn
om er invloed op te hebben? Juist
als je ver weg bent van een plek
heb je meer verantwoordelijkheid.
Dan moet je namelijk je verbeel
dingskracht gebruiken om iets te
veranderen.’ ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
Fiets
I

k fietste tegen middernacht terug van een workshop ‘droge worst
maken’ in Ransdorp. Dat soort dingen ga je met je vrienden doen als
je een zekere leeftijd hebt behaald. De tocht door de weilanden, met
de verlichte snelweg in de verte, was goed te doen. De nachtlucht was
prettig fris. Via Oost kwam ik de bewoonde wereld weer in. Ik nam
afscheid van mijn goede vriend en fietste via het vagevuur rondom het
Centraal Station richting het westen.
Op de Rozengracht slingerde een dame charmant onhandig op de
fiets, ze probeerde een andere fiets vast te houden. Auto’s reden met
een boog om haar heen. Af en toe kletterde de meeneemfiets bijna
op de grond. Passanten schudden het hoofd. Ik verdacht haar van
dronkenschap, maar dat bleek niet het geval.
‘Waar moet je heen?’
vroeg ik.
‘Hugo de
Grootplein,’
zei ze haast
verontschuldigend.
‘Dat is veel te ver.
Kom,’ zei ik, en met
mijn linkerhand nam
ik haar fiets over. Dit had ik immers vaker gedaan; ik heb ruime ervaring
met lege banden en losse kettingen van vrienden en vijanden. Vroeger
had het een versiertruc geleken, nu voelde ik me vaderlijk behulpzaam.
‘Maar wat is het verhaal?’ vroeg ik.
‘Nou, het is heel erg, maar mijn fiets was twee dagen geleden gestolen,
dus ik moest op de fiets van een vriendin en nu bood een man mij deze
fiets aan,’ bekende ze.
‘Wat,’ riep ik quasi-beledigd, ‘dus als de diender me staande houdt ben
ik strafbaar!’
‘Ik voel me er ook echt heel slecht over, sorry.’
We arriveerden bij het Hugo de Grootplein. Ze bedankte me en ik ging
verder westwaarts.
Het perpetuum mobile van fietsverkopende junks, dat zag ik voor het
laatst rond het jaar 2000, toen workshops in Ransdorp nog niet in mijn
leven bestonden. ↙

‘Dus als de diender me staande
houdt ben ik strafbaar!’
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Embryo in 3D
tekst Laura Cardona
foto AMC Embryologie

7

jaar, 34 embryo’s, 75 studenten, 15.000 dwars
doorsneden en 45.000 uur werk waren nodig om
het menselijke embryo in 3D in kaart te brengen.
Wie dacht dat alles over onze vroegste ontwikkeling
nu toch wel bekend was heeft het mis: heel veel van
onze kennis kwam voort uit een paar embryo‘s uit
1930. Het enorme team van artsembryoloog Ber
nadette de Bakker, emeritus Antoon Moorman en
UvAhoogleraar RoelofJan Oostra onderzocht men
selijke embryo’s die zestig tot honderd jaar geleden
werden opgeslagen na bijvoorbeeld buitenbaarmoe
derlijke zwangerschappen. Door het samenstellen
van de 3Datlas kwamen zij tot baanbrekende
nieuwe inzichten. Elke student leert nu bijvoorbeeld
dat de nieren bij prenatale ontwikkeling opstijgen en
genitaliën indalen – dat blijkt onwaar. Om onderwijs
te ondersteunen is de atlas online voor iedereen
openbaar gemaakt. ↙

Folia 11_1648_03.indd 24

28-11-16 18:20

30 NOVEMBER 2016

Folia 11_1648_03.indd 25

25

28-11-16 18:20

26

Folia 11_1648_03.indd 26

FOLIA 11

28-11-16 18:20

27

30 NOVEMBER 2016

Gewoon, een
tosti van Leonie
tekst Maartje Geels
foto’s Bob Bronshoff

Van culinaire pretenties moet ze niks hebben, en truffelmayonaise gebruikt
Leonie ter Veld alleen maar in haar video’s ‘omdat het zo goed scoort’.
Deze week opent de foodblogger een pop-uprestaurant, gebaseerd op haar
immens populaire blog: het ‘Gewoon wat een studentje ’s avonds Eetcafé’.

‘E

en betere baan kun je echt niet
hebben,’ zegt Leonie ter Veld
als we samen een stapel tosti’s
bouwen. Haar keuken in Amster
damWest is niet wat je verwacht van
iemand die geld verdient met schrijven
over wat ze eet. Hoewel ze vier jaar
geleden is afgestudeerd,
leeft Leonie behoorlijk
studentikoos. Als ze uit het
bovenste keukenkastje een
theezakje pakt, vallen er
nog drie andere verpakkin
gen op de grond. Kant
enklare aardappelpuree bijvoorbeeld,
waar de voorraadkast mee vol ligt.
Haar huis deelt ze met één huisgenoot
en op het aanrecht staat een enorme
berg afwas. Verrassend normaal dus
eigenlijk. En dat is precies waarom de
26jarige HvAalumnus nu zo’n 90.000
volgers heeft op sociale media.
De video’s van Leonie – te bekijken
op gewoonwateenstudentjesavonds

eet.nl – zijn een mix van rare tosti
recepten, reisvideo’s en kooktips.
‘Als ik af en toe scheel kijk, komt dat
omdat ik migraine heb,’ roept ze
enthousiast in een tostivideo over da
dels, brie en spek. ‘Mijn sterkste kant?
Dat ik me niet zo met m’n imago

eigen leven centraal, maar haar
recepten. Die plaatste ze voorheen
uitsluitend op haar blog, inmiddels
deelt ze die ook op YouTube in vlogs.
‘Schrijven over je eigen leven maakt je
egocentrischer,’ zegt ze stellig. ‘Ik heb
lang getwijfeld of ik alleen voor mezelf
wilde werken. Je verkoopt
jezelf als merk, maar daar
door ben je ook continu
met jezelf bezig.’
Aan vlog en blogcolle
ga’s die met designertas
sen rondlopen en doen
alsof dat de normaalste zaak van
de wereld is, ergert ze zich kapot.
‘Vloggers vinden zichzelf al snel zo
belangrijk… Maar kijk nou wat je aan
het doen bent! Het slaat nergens op!’
Bloggen is in Nederland populair,
en daar heeft ook Leonie profijt van.
Toch is het niet altijd makkelijk. Vaste
werktijden zijn er niet, en werken
doet ze vrijwel altijd vanuit huis. Even

‘Ik heb echt weinig verstand
van koken’
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bezighoud,’ zegt ze in haar keuken.
‘Natuurlijk ben je je eigen merk, maar
dat betekent toch niet dat ik voor
elke video eerst tien minuten m’n
haar goed moet gaan doen als ik
eigenlijk bloedchagrijnig ben?!’

Designertassen
In tegenstelling tot andere populaire
bloggers staat bij Leonie niet haar
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afstand nemen van je eigen proble
men kan niet, want je deelt vooral
wat je meemaakt. Blogs voorziet ze
van foto’s van haar avondeten maar
vaak ook van een persoonlijk verslag
van die dag. ‘Ook als ik migraine heb
gaat m’n werkdag ge
woon door, die recepten
moeten namelijk online.
Het soort werk maakt
het allemaal goed. Ik
sta ’s morgens op en
kan dan bedenken waar
ik die dag zin in heb.
Beter kan niet. Natuurlijk kan ik niet
eeuwig blijven doen alsof ik student
ben, ik moet wel doorgroeien. Een
kookprogramma op 24 Kitchen
bijvoorbeeld? Daar zeg ik geen
nee tegen.’

line platform Vrouwen.nl. Ze had al
ruim een jaar het plan om fulltime te
gaan bloggen, pas onlangs hakte ze
de knoop door. Ze bracht bovendien
een tweede kookboek uit en opent
op 5 december een popuprestau

taurant wel een praatje met Leonie
maken. En de gerechten zijn natuur
lijk afkomstig uit haar kookboeken.
Spannend? ‘Ja. Het moet wel te
eten zijn en ik vind het belangrijk dat
mensen met een vol gevoel naar huis
gaan. Dat je ergens gaat
eten en daarna het liefst
nog patat wil halen… Dat
gaat je bij mij niet overko
men.’
Het restaurant was er
zeker niet geweest zonder
de blog, die anderhalf
jaar geleden onverwacht viral ging.
Waarom dat gebeurde, snapt ze nu
nog steeds niet precies. ‘Ik preten
deer echt niet culinair te zijn, ik kook
juist hartstikke vaak met pakjes.
Maar dat vinden mensen blijkbaar
leuk, dat dat ook gewoon een
keer mag.’
Boodschappen doet ze bij één
supermarkt (niet biologisch of op de
markt) en gerechten maakt ze gro
tendeels met wat er nog in de koel
kast ligt. Leonie: ‘Meestal verzin ik
gewoon maar wat. Natuurlijk moet
je wel creatief zijn, maar ik heb echt
weinig verstand van koken. Aan de
andere kant: wie heeft dat nou wel?

‘Op YouTube willen mensen
zien wat er in je koelkast zit’

Pop-uprestaurant
In korte tijd veranderde er veel in
Leonies leven – behalve haar blog
naam, die is nog altijd ‘debiel lang’.
Na haar studie interactieve media
aan de HvA (niet dat ze daar het
bloggen heeft geleerd; daarmee
experimenteerde ze vooral buiten de
opleiding) werkte ze onder andere bij
het DeLaMar Theater en bij het on
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rant in AmsterdamOost: Gewoon
wat een studentje ’s avonds Eetcafé.
‘Ik wilde het al een tijd heel graag
doen, maar twijfelde nog. Ik heb
weliswaar veel volgers op sociale
media, maar die moeten maar net
zin hebben om ook naar een restau
rant te komen,’ legt ze uit. Dat bleek
niet zo’n probleem. ‘Twee dagen na
de aankondiging zat het restaurant
vol.’ Een daghap kost dan ook maar
8 euro en kan besteld worden in de
variant vlees, vis of vega.
Je bordje is weliswaar niet af
komstig uit de keuken van Leonie
zelf – een ingehuurde chef kookt elke
avond – maar je kunt in het res
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Als ik het kan en overleef, kan ieder
een gewoon experimenteren.’

Truffelmayonaise
Terug naar die keuken. Terwijl Leonie
een tostiijzer uit een keukenkastje
opsnort, werp ik een blik op haar
voorraadkast. Op de bovenste plank
ligt een indrukwekkende collectie
kookboeken (‘gratis opgestuurd
gekregen’) en in het midden van de
kast staan twaalf potjes truffelma
yonaise nog in de verpakking. Die
truffelmayonaise is dan ook meteen
het meest ‘hipster’ ingrediënt dat je
in haar keukenkastjes zult aantref
fen. Koken doet ze namelijk niet met
bijzondere ingrediënten. Het is dat
die truffelmayonaise goed scoort in
video’s. ‘Minder ingrediënten zijn altijd
beter,’ zegt ze daarover stellig. En dus
krijg ik ook geen laag boter over een
van haar befaamde tosti’s, ‘want dat
is te veel gedoe’. Vloggen mag voor
Leonie een uit de hand gelopen hobby
zijn, ze weet precies wat scoort. Posts
doen het bijvoorbeeld goed als er gei
tenkaas als ingrediënt gebruikt wordt.
En op Facebook krijgen Oreorecepten
de meeste likes. Op Snapchat en You
Tube gaat het juist weer niet om de
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recepten maar om haar als persoon.
‘Daar willen mensen juist weer zien
wat er in je koelkast zit.’
En dus kunnen nieuwsgierigen
op YouTube tien minuten lang kijken
naar hoe Leonie haar voorraadkast
doorspit. Op de vraag of vloggen een
narcistische wereld is, reageert ze
dan ook resoluut: ‘Absoluut. Daar
om is het voor mij zo belangrijk om
humorvol te blijven en mezelf niet
serieus te nemen. Gelukkig heb ik
familie en vrienden die me daarop
aanspreken, ze weten hoe belangrijk
dat voor me is. Zo’n omgeving heb
je echt nodig om met je beide benen
op te grond te blijven.’
Dat ze weinig negatieve reacties
krijgt en geen stalkers heeft – waar
bijvoorbeeld haar 21jarige colle
gaYouTubesensatie Monica Geuze
niet eens meer normaal boodschap
pen kan doen door hordes jeugdige
fans – ligt volgens Leonie aan haar
branche, het foodbloggen. Wel merkt
ze steeds vaker dat ze als voorbeeld
wordt gezien door jonge meisjes.
‘Maar ik hoop dat juist zij op YouTube
zien hoe gewoon ik ben en dat over
nemen. Ik laat zien dat je gewoon
tosti’s met Oreo kunt vreten en dat

je echt niet per se, zoals Monica, je
lippen hoeft te laten opspuiten.’ ↙
Gewoon wat een studentje ’s avonds
Eetcafé is van 5 tot 11 december open.
Zien hoe Folia met Leonie een tosti bakt?
Kijk op folia.nl

APPELTAART TOSTI
Leonies appeltaartosti (‘echt een
gruwelijk goed alternatief voor
appelflappen. Echt, niet meer maken
hoor, die dingen’) is niet alleen
elfduizend keer bekeken op YouTube,
maar ook makkelijk zelf te maken: je
hebt er alleen wat wit brood, een appel,
kaneel en wat suiker voor nodig.
- Snij de appel in dunne schijfjes. Maak
ze niet te dik, want dan worden ze
onder het tosti-ijzer niet goed warm.
- Beleg één witte boterham met
appelschijfjes.
- Sprenkel wat suiker en kaneel over de
belegde boterham.
- Leg de tweede boterham erop en leg
de tosti een paar minuten onder een
tosti-ijzer, of bak hem in een pan.
Voilà, een lekkere snack voor koude
winterdagen.
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Olympische schat op de HvA
Min of meer bij toeval kreeg de HvA de verzameling van sporthistoricus Ton Bijkerk in
handen. De collectie herinneringen aan de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam,
vanaf deze week te zien in het Dr. Meurerhuis, toont de verbondenheid van studenten met
de Spelen, maar ook aanknopingspunten voor nieuw onderzoek.
tekst Altan Erdogan
foto’s Daniël Rommens

H

et is een voor het grote publiek verborgen sporthistorische
schat, die in de vitrine staat op de eerste verdieping van het
Dr. Meurerhuis in Osdorp. Er liggen onder meer medailles,
foto’s, sportboeken, herinneringsborden en telegrammen van de
Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam.
De spullen zijn sinds vorig jaar in handen van de faculteit Bewegen,
Sport en Voeding van de HvA. Sporthistoricus Ton Bijkerk (inmiddels
86 jaar oud) informeerde toen of de hogeschool ‘wellicht interesse
had in een deel van zijn collectie voor onderwijs en onderzoek’.
Decaan Jacomine Ravensbergen kon haar ogen niet geloven toen
ze met onder anderen docent Jan Luitzen die zomer afreisde naar
het Friese Fochteloo, waar Bijkerk woont. Een deel van de in
tientallen jaren verzamelde collectie was al in 2012 verkocht
aan het Qatar Olympics & Sports Museum, maar er bleef nog
heel veel uniek materiaal over voor de HvA. Ravensbergen: ‘In
het kleine huisje en de schuur stonden tientallen verhuisdozen
met onder meer een bibliotheek van 3.500 sportboeken over de
Olympische Spelen vanaf 1896.’
De spullen belandden min of meer door toeval in Amsterdam.
Historicus Bijkerk had al langer contact met de HvA via lector
topsport & onderwijs Cees Vervoorn. Bijkerk en Vervoorn delen een
verleden; ze zijn allebei topzwemmer geweest. Vervoorn zwom op de
Olympische Spelen van 1976, 1980 en 1984.
Sporthistoricus Jan Luitzen: ‘Toeval of niet, het is een heel mooie
dwarsdoorsnede. Er zitten voor ons allerlei aanknopingspunten in
voor onderzoekprojecten over de Amsterdamse sportgeschiedenis en
onderwijshistorie.’
Zo gaven de Spelen in Amsterdam waarschijnlijk de aanzet tot
het verder uitbouwen van de academie voor lichamelijke opvoe
ding, en hielpen heel veel Amsterdamse studenten mee bij de
organisatie in 1928. ‘Ook de opkomst van een industrie rond de
memorabilia is een onderzoek waard,’ zegt Luitzen. ‘En we hebben
nog alle evaluatieverslagen van de organisatie, die moeten nog
worden uitgeplozen.’ ↙
Op 9 december opent CvB-voorzitter Geert ten Dam een tentoonstelling
met een deel van de collectie in het Dr. Meurerhuis.
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Officiële poster van de
Spelen Amsterdam 1928. Het
ontwerp is van Jos Rovers.
Luitzen: ‘Rovers was vast
geen hardloper, anders had
de Nederlandse grafisch
ontwerper de atleet wel
anders afgebeeld. Die spor
ter doet zijn linkerbeen en
zijn linkerarm tegelijk naar
voren, en dat klopt niet.’
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Olympische zilveren medaille
van de Spelen der IXe
Olympiade, Amsterdam
1928, gewonnen door
zeiler Maarten de Wit,
lid van de Amsterdamse
studentenroei en
zeilvereniging Nereus. Het
zeilschip Hollandia van de
Wit deed met zijn team mee
in de 8meterklasse.

HET OLYMPISCH VUUR
Het olympisch vuur werd voor het eerst ontstoken tijdens de
Olympische Spelen in 1928. Dat vuur was bedacht door architect Jan
Wils, als symbool en markeerpunt voor zijn Olympisch Stadion. Luitzen:
‘In 1925 was er een debat in de Tweede Kamer over subsidie aan de
Spelen. De christelijke partijen weigerden in te stemmen, omdat dit
evenement volgens hen heidens was. De subsidies werden ingetrokken,
zodat die Spelen bijna niet waren doorgegaan.’
Dankzij een enorme publieksactie werd alsnog het benodigde geld
opgehaald. Om die christelijke partijen extra te pesten, bouwde Wils
de vuurkoepel op de Marathontoren, zegt Luitzen. ‘Het vuur is namelijk
een heidens symbool, net als de Olympische Spelen dat waren –
althans in de ogen van de toenmalige christenen.’
Er was trouwens geen aannemer te vinden die het aandurfde om de
betonnen schaal, een loodzware bak van twee meter doorsnee, vanaf
de grond veertig meter omhoog te takelen. Luitzen: ‘Alleen Bertus
Schuddeboom wist hoe dit moest, een bekende aannemer die als
bijnaam “De Rode Duivel” had vanwege zijn rode haar én omdat hij
moeilijke klussen klaarde. Hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, weet
niemand. Misschien nam hij die schaal wel op zijn schouders en tilde hij
’m in zijn eentje naar boven.’
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Rugnummer 344 en identiteitskaart van atleet Mien Duchateau.
In 1928 deden vrouwen voor het eerst mee aan atletieknummers.
Een van die vrouwen was Mien Duchateau, die met startnummer
344 voor Nederland uitkwam op de 800 meter hardlopen. Ze was
dus een vrouwelijke Nederlandse sportpionier. Zelf vertelde ze in
1997 in een interview: ‘In die tijd werden sportende meisjes door
iedereen nagekeken. Atletiek stond nog in de kinderschoenen, zeker
in Nederland. Niks aparte voeding en speciale training, we droegen
oranje wollen broekjes die we zelf moesten breien. De heren bij mijn
werkgever Shell in Rijswijk spraken er schande van: een vrouw in een
korte broek. Voor de Spelen moest ik vakantiedagen opnemen en
bij een blessure volgde automatisch ontslag.’

De collectie van Ton Bijkerk bevat ook voorwerpen van andere Olympische
Spelen dan die van 1928. Deze authentieke toorts bijvoorbeeld waarmee het
olympisch vuur werd doorgegeven is van de Spelen in 1984 (Los Angeles). Ook
van de Spelen in Moskou van vier jaar eerder is een toorts te zien op de HvA.
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Telegram van Ajaxvoorzitter
Marius Koolhaas, gericht aan de
spelers van het Nederlands elftal.
‘Ajax wenscht U veel succes toe in
den moeilyken strijd die u wacht –
Overdonder direct die Uruguayers
en we hebben reden tot juichen –
Koolhaas.’ Op 30 mei 1928 speelde
het Nederlands elftal – na de
loting door prins Hendrik – tegen
de regerend olympisch kampioen
Uruguay. In een stijf uitverkocht
stadion verloor Oranje met 02.
Het was meteen uitgeschakeld.

Verkooppunt van CocaCola tijdens de
Olympische Spelen in Amsterdam 1928. (Foto
uit Collection Coca-Cola Atlanta/U.S.A.)
Luitzen: ‘CocaCola werd dat jaar de eerste
sponsor van het Internationaal Olympisch
Comité. In Amsterdam werden daarom
voor de eerste keer in Nederland flesjes cola
verkocht, onder meer op het plein voor het
stadion. Overigens brak CocaCola in ons land
pas echt door na de Tweede Wereldoorlog.’
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HADJAR
BENMILOUD
Algoritme
D

e nieuwste Netflixhit bestaat al even, maar
wordt elke dag relevanter. Black Mirror is een
serie die bestaat uit minifilms met elk hun eigen
uitgewerkte science fictiontoekomstscenario.
Van de Engelse premier die live uitgezonden een
varken verkracht onder druk van zogenaamde
ISdreigementen op social media, of een maat
schappij waarin iedereen in cellen leeft en spaart
voor een Idolsauditie om als entertainmentslaaf
te ‘ontsnappen’ naar een grotere cel, tot een
wereld waarin je niet met geld maar sociale status
betaalt en in de goot belandt wanneer je shares
op sociale media
niet genoeg likes in
casseren.
Elke afleve
ring gaat over
de vraag wat de
maatschappelijke
impact is van een
bepaalde actuele technologische ontwikkeling.
Het is het eerste popculturele fenomeen dat
inhaakt op een sentiment dat we allemaal voelen
en in de serie door een personage wordt uitge
sproken: ik had niet gedacht ooit in de toekomst
te zullen leven maar damn, hier zijn we dan.
Sciencefiction is in Black Mirror geen verre toe
komstmuziek meer.
Black Mirror ontdekte ik via een algoritme dat
mijn Netflixvoorkeuren bijhoudt en tipt wat daar
op aansluit. Het feit dat Netflix snapt dat ik Black
Mirror net zo leuk vind als My Little Pony, zegt
genoeg over de mate van verfijning van moder
ne algoritmes.
Net als veel huidige technologische fenomenen

was het woord algoritme een paar jaar geleden
nog een saaie onbekende term die hooguit af en
toe langskwam in een detailuitleg over systeems
oftware in een krantenbijlage, maar ineens bepaalt
het onze hele werkelijkheid. Zo bepalen algoritmes
ook welke nieuwsupdates mijn iPhone en iPad
door de dag heen laten zien, wat wordt gebaseerd
op mijn – maar vermoedelijk ook vooral op ander
mans – voorkeuren. Want sinds kort is mijn iPhone
een vieze populist geworden. Tot het belangrijkste
nieuws van de dag behoren meestal minimaal
twee dierenfilmpjes, een wetenschapper die waar
schuwt voor een groot
dodelijk gevaar en drie
dreigende meldingen
van terrorisme dan wel
tasjesroof. Niet het
grootste nieuws, maar
het meest emotione
le nieuws selecteert
Apple in mijn werkelijkheid. Als dit ongemerkt al
jarenlang op alle iPhones ter wereld gebeurt en je
bedenkt dat de meeste mensen überhaupt alleen
Facebook als nieuwsbron gebruiken, zijn de laatste
Amerikaanse presidentsverkiezingen en onze hui
dige rassenhaat opeens niet zo onrealistisch meer.
Het zou zo een Black Mirroraflevering kunnen zijn.
Het meest realistische aan die serie is dat de
werkelijkheid er nep voelt. Niet omdat de serie
niet overtuigend is, maar omdat een wereld waar
technologie de toon bepaalt, aan menselijkheid
verliest. Dat gaat blijkbaar ook op voor de algorit
mes van mijn iPhone.
Maar leg dat maar eens uit aan een algoritme:
Siri zal je niet begrijpen, voorlopig... ↙

Mijn iPhone is
een vieze populist
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Prikbord UvA
KHMW Aanmoedigingsprijzen

FMG Van Poelje-prijs

Op 28 november kregen vijf
studenten in exacte en tech
nische vakken een Jong Talent
Aanmoedigingsprijs van 500 Euro
van de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen
(KHMW). Het zijn Mike Daas (wis
kunde en technische wiskunde),
Fenna van der Ploeg (natuurkunde en technische natuur
kunde), Boudewijn Zwanenburg (scheikunde), Max Blans
(informatica en technische informatica) en Jason Biemond
(geneeskunde). Daarnaast werden twee afstudeerprijzen
gewonnen. Ze gingen naar student sterrenkunde Jakob van
den Eijnden en geneeskundestudent Yfke Dulek.

UvAonderzoeker Nanke
Verloo heeft van de Vereni
ging voor Bestuurskunde (VB)
de Van Poeljeprijs 2015 ont
vangen voor haar dissertatie
Negotiating urban conflict.
Conflicts as opportunity for
urban democracy. In deze
etnografie analyseert zij in wijken in Amsterdam, Utrecht
en Den Haag hoe bewoners, welzijnswerkers, agenten en
ambtenaren conflicten en alledaagse politiek en burger
schap produceren. De Van Poeljeprijs wordt jaarlijkse prijs
uitgereikt voor het beste bestuurskundige proefschrift dat
aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit is verdedigd.

Onderzoek Pure

Folia Vrij Nederland

Op 2 december zal het onder
zoekregistratiesysteem Metis
worden vervangen door het
systeem ‘Pure’. Iedereen die bij
de UvA met onderzoek te maken
heeft zal met Pure in aanraking
komen. Zoals op dit ogenblik de
gegevens over onderzoekpubli
caties vanuit Metis worden gestuurd naar UvADare en
Google Scholar, zal dat dadelijk via Pure gaan. Metis is
sinds deze week ‘bevroren’ en vanaf 5 december zullen de
persoonlijke pagina’s en UvADare worden gevoed vanuit
Pure. Zie ook: http://uba.uva.nl/diensten/vooronderzoe
kers/pure/pure.html.

Oud Foliaredacteur Ward
Wijndelts (41) is per 1 januari
benoemd tot hoofdredacteur
van Vrij Nederland, vanaf dan
een maandblad. Wijndelts
studeerde Nederlands (BA) aan
de UvA en geeft op dit moment
leiding aan Mindshakes.com, het
online journalistieke platform voor millennials. Daar
voor was hij onder meer redacteur bij NRC Handelsblad,
plaatsvervangend chef bij nrc.next en business develop
ment manager bij NRC Media. Ook was hij oprichter van
het bekroonde literaire striptijdschrift Eisner. Wijndelts is
en blijft lid van de redactieadviesraad van Folia.

Medewerkers Zorgverzekering

Folia M/V van het Jaar

De UvA en de HvA hebben per
1 januari 2017 een collectief
zorgverzekeringscontract met
Zorg en Zekerheid afgesloten.
Omdat dit een nieuw aanbod
is – naast de al bestaande col
lectieve verzekeringen van Avéro
Achmea (voorheen via Turien) en
Zilveren Kruis – zal Zorg en Zeker
heid op diverse UvA en HvAlocaties spreekuur houden.
Deze week onder meer in de Oudemanhuispoort en op
de Amstelcampus. Daarna volgen nog andere locaties. Je
kunt zonder afspraak langsgaan. Check de medewerkers
site voor exacte data, locaties en tijdstippen.

Stilteruimtes, de aangekondigde
splitsing tussen HvA en UvA,
genderneutrale toiletten, een
nieuw CvB, de commissie diversi
teit: het jaar 2016 zullen HvA en
UvA zich nog lang heugen. Na
een jaar vol bezettingen volgde
een jaar waarin knopen werden
doorgehakt over de toekomst. Op haar kerstborrel op
13 december blikt Folia terug en nodigt je van harte uit
om daarbij te zijn. Folia maakt bovendien bekend wie
Sicco de Knecht opvolgt als Folia’s M/V van het Jaar. Lo
catie: Amsterdamse Academische Club (AAC), Oudezijds
Achterburgwal 235. Aanvang: 17.00 uur.
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Prikbord HvA
Duurzaam Hemelswater

Studiekeuze Keuze-3-daagse

Studenten van de Minor Experience & Eventmanagement or
ganiseren in samenwerking met
Brouwerij De Prael, Café Fest en
The Knowledge Mile een evene
ment rondom de lancering van
Hemelswater. Dit speciaalbiertje
is gebrouwen van opgevangen
regenwater door brouwerij De Prael, om aandacht te
vragen voor door klimaatverandering toenemende regen
in Amsterdam. In aanloop van het evenement hebben de
studenten op het Wibauthof op de Amstercampus een
mystery box geplaatst. Op 14 december om 16.00 uur zal
de onthulling daarvan plaatsvinden bij Café Fest.

Moeite met het (her)oriënteren
op een studie? Op 2 december
gaat de keuze3daagse van
start: een keuzecursus van drie
dagen voor iedereen die wat
extra hulp kan gebruiken bij het
kiezen van een studie. Onder be
geleiding van een coach krijg je
de kans om jezelf en je interesses onder de loep te nemen
en maak je een studie en beroepskeuzetest. Daarnaast
onderneem je zelfstandig een aantal oriënterende acties,
zoals het bezoeken van open dagen, meelopen of het
interviewen van studenten.

HvA Interdisciplinaire reis naar Lesbos
Frank Rouers (vrijwilliger bij Move
ment on the Ground) en HvAdo
cent Marie Meeusen hebben de
handen ineengeslagen om een
interdisciplinaire reis met studen
ten te maken naar het vluchte
lingenkamp Kara Tepe op Lesbos.
De reis is bedoeld om studenten
bewust maken van de wereld waarin we leven en een ruim
te voor hen te creëren waaruit ze bewust en daadkrachtig
hun kennis en talenten kunnen inzetten. Op donderdag
1 december zal er een informatieavond plaatsvinden voor
iedereen die graag meegaat op deze reis.

Floor Finale Research Awards

HvA Samenwerkingsplatform U!REKA
Zes Europese hogeronderwijs
instellingen hebben op initiatief
van de HvA het consortium
Urban Research and Education
Knowledge Alliance (U!REKA)
opgericht. Deze week werd de
samenwerking in Amsterdam
officieel bekrachtigd. De zes
instellingen gaan samenwerken op het internationale vlak
van onderwijs en onderzoek rondom vraagstukken over
grootstedelijke regio’s en de uitdagingen en problemen die
daarmee samenhangen. De U!REKApartners willen zo on
der meer de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek ver
hogen en een bijdrage leveren aan regionaal en stedelijk
ondernemerschap en innovatie in een Europese context.
ADVERTENTIE

De finale van de HvA Research
Awards 2016 is in zicht. Op
woensdag 7 december gaat
alle aandacht uit naar de beste
onderzoekers van de HvA. Vier
studenten en vier medewerkers
zullen in de spotlight staan en
presenteren in vier minuten hun
onderzoek aan de vakjury. Voor de beste studenton
derzoeker en medewerker zijn er geldprijzen te winnen.
Daarnaast zal het publiek die middag ook een speciale rol
vervullen: zij bepalen welk onderzoek er met de publieks
prijs vandoorgaat.
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Actueel Laatste
Wetenschap
Crisis
dagen
in Maagdenhuis
de sociale psychologie

‘Alle hens
aan dek!’
tekst Bart Lichtenveldt

Van glimlachen word je tóch niet gelukkig, van schietspelletjes niet agressief: bij een
onderzoek naar bekende experimenten in de sociale psychologie bleek tachtig procent niet
te repliceren. Onderzoeksdirecteur sociale psychologie Agneta Fischer en methodoloog
Eric-Jan Wagenmakers vertellen wat er nu precies aan de hand is, en wat er moet gebeuren
om het tij te keren.

H

et lijkt niet op te
houden voor de sociale
psychologie. Nadat in
2011 de frauduleuze
praktijken van Diederik Stapel aan het licht kwamen, werden
ook bij de onderzoeksresultaten van
toenmalig UvA-hoogleraar Jens Förster
vraagtekens gezet. In een reactie op deze
en soortgelijke voorvallen werd besloten
om bekende experimenten te repliceren
(over te doen) om te controleren of de
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uitkomst dezelfde zou zijn als een aantal
jaar geleden.
Bij meer dan 80 procent van de
willekeurig geselecteerde experimenten
werd een ander resultaat gevonden dan
bij het origineel. ‘Alweer zo’n psychologisch lachertje,’ kopte de Volkskrant in
de schertsende toon waarmee inmiddels
regelmatig over de sociale psychologie
wordt gesproken. ‘Het is veel, maar verbaast me niet,’ zegt hoogleraar Eric-Jan
Wagenmakers, die zich als methodoloog

praktisch elke dag bezighoudt met gedegen onderzoeksmethoden.

Plausibel
Het meest besproken niet-repliceerbare
onderzoek is het facial feedback-experiment uit 1988, waarin proefpersonen
cartoons beoordeelden door een vragenlijst in te vullen met een pen tussen hun
lippen óf hun tanden. De deelnemers
werd verteld dat dit iets te maken had
met lichamelijk gehandicapten die hun
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armen niet meer konden gebruiken,
terwijl er eigenlijk gekeken werd naar
de mate van plezier die iemand ervaart
als hij zijn gezicht in een
bepaalde uitdrukking
geplooid heeft. Zo gaf de
pen tussen de tanden een
mogelijkheid te lachen,
waar de pen tussen de lippen een glimlach onmogelijk maakte. Er
werd geconcludeerd dat de stand van het
gezicht invloed heeft op de mate van er-

varen plezier; mensen die konden lachen
beoordeelden de cartoon als leuker.
Het experiment groeide uit tot een

collegezaal. ‘Ik snap niet waarom het originele onderzoek dat effect vond,’ zegt
onderzoeksdirecteur en UvA-hoogleraar
sociale psychologie Agneta
Fischer. Zij herhaalde
het onderzoek, maar het
verwachte resultaat bleef
uit. ‘Wij zagen vooral dat
deelnemers het ontzettend
ongemakkelijk vonden met die pen in de
mond de vragenlijst in te vullen. Probeer
dat maar eens zonder te kwijlen.’

‘Eenzame mensen zouden
warmer douchen’
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van de bekendste effecten uit de sociale
psychologie en was standaard leerstof
voor elke verse eerstejaarsstudent in de
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Toch vinden Fischer en Wagenmakers
de onderliggende theorie van het experiment geen gekke gedachtegang. ‘Ik vind
de facial feedback-theorie best plausibel. De toetssteen van een theorie is
natuurlijk wel het experiment, maar als
één experiment niet repliceert, betekent
dat niet gelijk dat de theorie onzinnig
is,’ zegt Wagenmakers. Fischer vult
aan: ‘Eenzelfde effect is vaak genoeg
gevonden bij andere experimenten. Zo
heb ik zelf ooit experimenten gedaan
waar in plaats van een pen gebruik werd
gemaakt van een bitje, zoals hockeyspelers tijdens een wedstrijd in moeten.’

Publicatiebias
De onderliggende gedachte van facial
feedback mag dan wel plausibel zijn, en
misschien is zelfs het merendeel van
de andere niet-repliceerbare studies
gestoeld op een goede theorie, toch is
het opmerkelijk dat bij 80 procent van
de herhaalonderzoeken niet hetzelfde
effect wordt gevonden, omdat bij de
oorspronkelijke onderzoeken mogelijk
de kantjes ervan af zijn gelopen. Hoe is
het mogelijk dat zoveel experimenten
niet te herhalen zijn? Is het onderzoek
werkelijk zo slecht?
Wetenschappelijke tijdschriften hebben een groot aandeel in dat probleem,
daarover zijn Fischer en Wagenmakers
het eens. Momenteel krijgen dergelijke
tijdschriften artikelen in complete vorm
aangeleverd. Dat houdt in dat vrijwel alles met betrekking tot een experiment al
heeft plaatsgevonden; van het bedenken
van de uitkomstmaten tot het werven
van deelnemers en van het verzamelen
van data tot het interpreteren van de resultaten.
Dit heeft tot gevolg
dat experimenten vooral
beoordeeld worden om wat
er geconcludeerd wordt uit
de resultaten. Zo kan het bij
psychologische onderzoeken
gebeuren dat een heel goed onderzoek
niet gepubliceerd wordt omdat het een
negatieve uitkomst heeft: wat voorspeld
was door de onderzoeker gebeurde niet.

En zo kan het dus ook gebeuren dat een
slecht onderzoek wel gepubliceerd wordt
omdat het een opvallend resultaat heeft.
Wagenmakers geeft voorbeelden

op een harde stoel zit, onderhandel je feller; because you’re driving a hard bargain.
Eenzame mensen nemen warmere douches, omdat ze sociale warmte missen
en die op die manier alsnog
zouden krijgen. Dan denk
je misschien: “Dat zijn toch
gewoon woordgrapjes?”
Ja, maar wel woordgrapjes
die in Science, een van de
grootste wetenschappelijke
bladen, worden gepubliceerd als een soort waarheid.’
De publicatiebias is een van de grootste problemen voor de wetenschap, zoals
ook Stanford-hoogleraar John Ioannidis

‘Bij andere vakgebieden
ontploft de bom later wel’
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van zo’n laatste soort onderzoek: ‘Je zou
creatiever zijn als je naast een kartonnen
doos zit dan wanneer je erin zit, in het
kader van thinking outside the box. Als je
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deze maand in een donderpreek bij de medische publiekslezingen van het AMC stelde. ‘Daar moeten we vanaf,’ stelt Fischer.
Wagenmakers legt uit: ‘Het is door de
jaren heen steeds moeilijker geworden om
interessante nieuwe dingen te doen. Als
er niks meer voorhanden is, ga je op een
gegeven moment dingen doen waarvan je
niet had verwacht dat je ze zou doen.’

Onderzoekscultuur
Een van die dingen is een flexibele
manier van onderzoek doen. Zodra een
onderzoeker een negatief resultaat vindt,
wordt dat nu bijna altijd beschouwd als
een tegenslag, terwijl erachter komen
dat een bepaalde gedachtegang niet
klopt, zeker in de psychologie, evengoed
een vermeerdering van kennis is. Toch
worden dergelijke resultaten niet gepubliceerd, en hoe minder publicaties je op
je naam hebt staan, des te minder kans
je hebt op een beurs. En dus wordt er, al
dan niet bewust, steeds lakser omgegaan
met de spelregels van gedegen wetenschappelijk onderzoek – een aanpassing
hier, een andere manier van analyseren
daar – en soms wordt er opzettelijk
gefraudeerd, waarbij hele databestanden uit de duim worden gezogen. Zoals
Denny Borsboom, UvA-hoogleraar
grondslagen van de psychologie en
psychometrie, eens zei: ‘Zolang de afbetaling van je hypotheek direct gelinkt is
aan het vinden van een positief resultaat
bij wetenschappelijk onderzoek zal dit
probleem blijven bestaan.’
Wagenmakers: ‘Geef mij maar een
editie van de Journal of Personality and
Social Psychology en ik wijs je zo op artikelen die totale onzin zijn.’
Ook Fischer is kritisch over
sommige ‘effecten’: ‘Ik heb
theorieën met bijbehorende
artikelen zien langskomen
waarvan ik dacht: dit kan
niet waar zijn. En daarom
is het ook zo goed dat er nu
gerepliceerd wordt.’ Fischer wil daar
wel aan toevoegen dat het overgrote deel
van de sociaalpsychologische theorieën
nog steeds staat als een huis. ‘Denk aan

de theorie over biases, waar de publicatiebias er een van is. Of alle theorieen over het effect van vooroordelen,
stereotypes, groepsdenken, om er maar
een paar te noemen. Het zijn vooral de
kinky experimenten met sensationele
effecten die niet repliceerbaar blijken.
Het facial feedback-effect mag dan wel erg
bekend zijn, de bijdrage ervan aan het
fundament van de sociale psychologie is
tamelijk marginaal.’
Om het kaf van het koren te scheiden
heeft de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
geld beschikbaar gesteld voor replicatieonderzoek. ‘Het is niet leuk als
er onderzoeken sneuvelen in je eigen
vakgebied,’ bekent Fischer. ‘Maar het is
nodig. Behalve dat moet er iets veranderen aan de onderzoekscultuur.’ Wat
dat laatste betreft lijkt er één duidelijke
oplossing voorhanden: pre-registratie
van onderzoek.

Kip zonder kop
Bij pre-registratie levert een onderzoeker
een plan van aanpak in bij een tijdschrift, nog voor het experiment heeft
plaatsgevonden. In zo’n onderzoeksvoorstel staat beschreven wat de onderzoeker
wil onderzoeken, op basis waarvan en op
welke manier hij of zij dit gaat bekijken
en analyseren. Vervolgens beoordeelt de
redactie het plan van aanpak, dat wordt
geaccepteerd of afgewezen, eventueel
met op- en aanmerkingen over hoe het
wel geaccepteerd zou worden. Zodra
het onderzoeksvoorstel is geaccepteerd,
mag de onderzoeker het experiment uitvoeren en worden de resultaten sowieso

DE WAARHEID
BEDENK JE NIET
Ook aan de Faculteit
Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica vormt
wangedrag met betrekking tot
onderzoek een probleem, stelt
Benno ter Kuile, hoogleraar
microbiële voedselveiligheid
en antibiotica-resistentie in de
voedselketen. Ook aan de FNWI
is sprake van een voorkeur voor
positieve resultaten, zegt Ter
Kuile. Zelf heeft hij als student
meegemaakt dat zijn toenmalige
begeleider hem aanraadde om
data te verzinnen die beter bij de
theorie pasten dan de werkelijke
gegevens. Niet alleen ethisch
onaanvaardbaar, zo zegt hij, maar
ook een actie waarmee je jezelf
van de interessantste bevindingen
berooft. In dit specifieke geval
bleken de onwelkome resultaten
op den duur zelfs cruciaal voor
het begrijpen van aderverkalking,
waar onderzoek naar gedaan
werd. Ter Kuile vat het in zijn oratie
als bijzonder hoogleraar scherp
samen: ‘Nature is so much more
interesting than anything you might
be able to think
up yourself.’

paalde uitkomst heeft of zal opleveren,’
zegt Wagenmakers. Daarnaast wordt
de onderzoeker zo beschermd tegen
zichzelf, om te voorkomen
dat hij een wijziging in het
analyseplan aanbrengt om
een positief resultaat te
bewerkstelligen. ‘Je zet er
van tevoren een stempel op,
dat het goed onderzoek is,’
zegt Fischer. ‘Ik denk dat
pre-registratie de toekomst is.’
De toekomst, niet het heden, want
het verplicht stellen van pre-registratie
gaat niet zo makkelijk. Allereerst staan

‘Ik wijs zo de artikelen aan
die totale onzin zijn’
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gepubliceerd in het blad, ongeacht de
uitkomst. ‘Zo’n gegarandeerde publicatie
moedigt aan om goed onderzoek te doen,
niet om onderzoek te doen dat een be-
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de grote tijdschriften niet te springen
om hun publicatiesysteem aan te passen, want het lezerspubliek is minder
geïnteresseerd in ‘saaie’ replicaties.
Een veel groter probleem zijn de wetenschappers die hun kop in het zand
steken en hopen dat alle kritiek overwaait. Een paar van de invloedrijkste
psychologen in de wereld beweren
zelfs dat de kritiek op het veld nergens
op gebaseerd is. Een dramatische
instelling, vindt Wagenmakers: ‘Als
je dit vakgebied wilt redden – en daar
gaat het op dit moment echt om bij de
sociale psychologie, vergis je niet – dan

zo dat de sociaalpsychologen erg hoog
van de toren hebben geblazen over hun
bevindingen. Dat maakt dit vakgebied
bij uitstek de kandidaat waar de systematische problemen opvallen. Toch
zijn er andere vakgebieden waarvan ik
sterk vermoed dat ze problemen hebben die minstens zo groot zijn als de
sociale psychologie. Die bom ontploft
later wel.’
Wagenmakers’ favoriete voorbeeld
zijn de neurowetenschappen, waar
sprake is van dure experimenten met
weinig proefpersonen en analysemethoden die bekendstaan als vrij

‘Het tijd is voor noodmaatregelen
tegen slechte onderzoeksmethoden’
zou de houding moeten zijn: alle hens
aan dek! Geen mitsen en maren plaatsen bij alles wat aan het licht gekomen
is, zoals sommige sociaalpsychologen
zich proberen te verdedigen. Mensen
lopen als een kip zonder kop rond,
terwijl het tijd is voor noodmaatregelen om slechte onderzoeksmethoden
uit te bannen.’

Mensenlevens
Daar wordt hard aan gewerkt. Het
onderwijs heeft sinds 2011 al een
ommezwaai gemaakt; er ligt veel meer
focus op de gevaren van de publicatiebias en het naarstig zoeken naar
een positief resultaat. Steeds meer
nieuwe tijdschriften publiceren ook
negatieve resultaten. De systematische
problemen bij het doen van empirisch
wetenschappelijk onderzoek, zoals bij
psychologie, worden breder erkend.
Maar Fischer en Wagenmakers benadrukken dat het niet alleen de psychologie is die dergelijke problemen
kent. Fischer: ‘Sociale psychologie is
de zondebok, dat is zeker. Maar wat bij
ons gebeurd is, had in elk vakgebied
kunnen gebeuren.’ Wagenmakers is
het daar deels mee eens: ‘Het is wel
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flexibel. ‘Dat is een recept voor het
kiezen van de krenten uit de pap,’ zegt
hij. ‘En ook nog eens een onaantrekkelijk onderzoek om te repliceren, omdat
het zo duur is. Het lijkt mij sterk
dat deze experimenten uitstekend
repliceren.’ En dat is niet het enige
vakgebied dat op scherp zou moeten
staan. In het wetenschapsblad Nature,
de concurrent van Science, verscheen
recentelijk een rapport waarin stond
dat maar een schamele 11 procent van
de onderzoeken uit de kankerbiologie
gerepliceerd kon worden. ‘En daar gaat
het om mensenlevens,’ merkt Wagenmakers op.
Wat betreft de signalering van
systematische fouten in onderzoek
loopt de sociale psychologie vooruit op
de andere empirische wetenschapsgebieden. De tijdsgeest en de overmoed
bij het presenteren van resultaten
hebben dit vakgebied in een unieke
situatie gebracht – het balletje is eindelijk gaan rollen. ‘Wij moeten nu het
goede voorbeeld geven. En de nodige
aanpassingen maken om te zorgen dat
we een sterker vakgebied worden dan
ooit tevoren,’ zegt Fischer. ‘Het is een
cultuuromslag, een revolutie.’ ↙

STAGE
Burcu Kirca (23)
Studie Cultureel Maatschappelijke
Vorming (HvA)
Stage Kunstbende
Verdiensten 160 euro per maand
Oordeel ****
‘Bij Kunstbende kunnen creatieve jongeren
tussen de 13 en 18 jaar uit heel Nederland
strijden om prijzen in de categorieën dans,
dj, expo, fashion, film, muziek, taal en
theater. Al die talenten moeten geworven
worden. Dat gebeurt door vrijwilligers die
ik begeleid. Ook houd ik de aanmeldingen
bij. Ik kom binnen, pak koffie en bekijk
meteen mijn whatsapp waarop ik vragen
zie van deelnemers en vrijwilligers. Ik ben
hun eerste contact met de organisatie.
Jongeren vragen me bijvoorbeeld of ze in
meerdere categorieën kunnen meedoen.

‘Ik ben veel bezig
met empowerment’
Het is leuk dat het zo laagdrempelig is.
Jongeren van nu mailen niet meer zo snel:
social media is taking over. Ik ben veel
bezig met empowerment, met het stimu
leren van de zelfontplooiing van jongeren.
Door sociale media lijkt iedereen bijzonder,
waardoor niemand meer echt bijzonder
is. Door talenten te begeleiden geef ik ze
een kans om te laten zien hoe bijzonder ze
echt zijn – door te belichten wat ze echt
kunnen. Ik zou het heerlijk vinden om ook
na mijn studie zo met jongeren te kunnen
werken. Zelf schilder ik trouwens ook en ik
zing als niemand luistert.’ ↙
tekst Willem van Ewijk
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Webredacteur

‘M

ijn stages waren
het hoogtepunt van
mijn studie. Ik heb
eerst een paar maanden bij de
sportredactie van Het Parool
gewerkt en daarna ging ik
naar BNN. Aanvankelijk had ik
gesolliciteerd bij Giel en ik zat
daar uiteindelijk ook bij de laatste
drie kandidaten. Toch vonden zij mij
beter passen bij BNN. Na mijn stage
ben ik blijven hangen en ik werk er
nu als webredacteur.
Ik zorg ervoor dat er content on
line geplaatst wordt, zoals onze pro
gramma’s, en schrijf daar teksten bij.
Ook ben ik erg druk met de productie
van BOOS, het YouTubekanaal met
Tim Hofman waarin we kijkerspro
blemen oplossen. Met een team
van vijf maken we iedere week een
uitzending van tien minuten, en daar
komt behoorlijk wat bij kijken. Zoals
het doorlezen van lezersmails, het
screenen van geschikte kandidaten
en het kopen van heel veel confet
tikanonnen. BOOS is geweldig om te
maken omdat we veel verder kunnen
gaan dan op televisie, bijvoorbeeld
met harde grappen en voiceovers.
Eigenlijk was het niet de bedoe
ling dat ik zo vaak in de video’s te
zien zou zijn, maar dat is zo gegroeid
toen we onverwacht een liveuit
zending moesten maken. De rechter
had ons namelijk verboden om het
geplande item van die week online
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‘Inmiddels
spreken
mensen me met
“kutmarije”
aan’
Naam Marije de Roode
Leeftijd 24
Studie Media, Informatie
en Communicatie (HvA)
Afgestudeerd 2015
Werk Webredacteur
bij BNN/VARA
Salaris Ongeveer 2.200
euro bruto per maand

te zetten. Ik ben toen naast Tim
in de studio gaan zitten zodat hij
niet tegen een camera hoefde te
praten.
In die uitzending is ook de
hashtag “kutmarije” ontstaan,
een grap van Tim. Inmiddels
herkennen mensen me op straat en
spreken ze me ook met “kutmarije”
aan. Erg vind ik dat niet, al kom ik er
waarschijnlijk nooit meer vanaf.
Ambities om echt met presente
ren verder te gaan heb ik niet. Pre
senteren is een soort kunstje, laat mij
maar de sidekick van Tim zijn. Onze
afleveringen worden nu gemiddeld
400.000 keer bekeken. Dat succes
komt doordat wij tv maken op een
manier die een jong publiek aan
spreekt. Jongeren gaan niet meer op
de bank zitten om lange program
ma’s op televisie te kijken.
Wat ook helpt is de klik met onze
kijkers. We proberen mensen echt te
helpen, het gaat er echt niet alleen
om dat wij een leuk item draai
en. Dat we met BOOS nu ook het
publieke debat aan de gang krijgen
over bijzonder onderwijs is tof. Arjen
Lubach pakte onze uitzending op in
zijn programma, maar ook enkele
dagbladen. Als we er met BOOS uit
eindelijk een wetswijziging doorheen
krijgen, is dat wel een kleine droom
die uitkomt.’ ↙
tekst Maartje Geels foto Mats van Soolingen
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Bij de les
Werkcollege Motiverende
Gespreksvoering door
Ruth Zinkstok, woensdag
23 november, 08.30 uur,
Kohnstamhuis
Aanwezigen 16
Percentage 40-plussers 18,4
Korte, pittige kapsels 1
Ontbijters 2
Scrabblewoorden verandertaal,
herkaderen, reflexief luisteren

tekst en foto’s Steffi Weber

‘G

een soft gedoe, mensen!
Haal alle ballast uit je
taal.’ Docent Ruth Zinkstok
beent opgewekt langs de tafels ter
wijl de studenten zich in groepjes van
twee buigen over een werkblad met

Margot van der Meulen (22)

sociaal pedagogisch
hulpverlening
‘Dit vak is relevant omdat we het
over onderwerpen hebben die
je straks in je werk tegenkomt.
Het is concreet en de docenten
spelen in op wat er momenteel
verandert in de maatschappij:
dat hulpverleners meer de wijk in
moeten bijvoorbeeld, en dat er
meer vanuit de burger zelf moet
komen. Ik vind wel dat het veel
herhaling is. Vaak mis ik ook een
beetje diepgang. De opdrach
ten zijn vrij makkelijk, het is een
beetje common sense.’
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de titel ‘Oefening verbaal herkade
ren’. Het is een van de tactieken die
studenten leren in het vak motive
rende gespreksvoering. Je kunt het
gezegde bijvoorbeeld overdrijven,
legt Zinkstok uit. ‘Straks heb ik weer
die chagrijnige cliënt’ wordt dan:
‘Je vindt dat je een rotbaan hebt.’
Zinkstok: ‘Zo lok je verandertaal uit
bij de cliënt.’
‘“De hele zolderetage van mijn
huis is afgebrand”, hoe moet ik dat
in godsnaam herkaderen,’ zucht
een student. Het meisje naast haar
corrigeert ondertussen een spelfout
op het werkblad. ‘Ik laat anderennnn
elke keer over mijn grens gaan,’ zegt
ze met nadruk op de ontbrekende n
in de voorbeeldzin. Een paar tafels
verderop bespreken twee studenten
de cijfers van een ander vak terwijl
ze een fruitsalade delen. Een andere
student houdt haar handen over
haar oren zodat niemand ziet dat ze

Melissa de Rijke (21)

sociaal pedagogisch
hulpverlening
‘Ik vind dat er in dit vak, net
als in veel andere vakken van
deze minor, veel met begrippen
wordt gegooid: zelfredzaamheid,
participatiemaatschappij, noem
maar op. Als we die begrippen
allemaal roepen, dan halen we
de minor, zo voelt het soms een
beetje. In plaats daarvan zou
ik liever wat meer uitleg krijgen
over de eindopdracht die we
straks moeten doen. Die blijft
een beetje vaag.’

oortjes in heeft. Ze heeft een laptop
voor zich en bekijkt op Uitzendig Ge
mist de BNN Anorexia Special die de
avond ervoor veel heeft losgemaakt
op sociale media.
In de tweede helft van de les
wordt het geleerde in de praktijk
gebracht. Zinkstok schuift een tafel
in het midden zodat de studenten
in een gesprek elkaars gedragspro
blemen kunnen oplossen. ‘Ik doe al
negen jaar over mijn studie,’ zegt een
van de studenten en gaat aan de
tafel zitten. De studiegenoot die zich
opwerpt als coach komt er al snel
achter dat de langstudeerder sim
pelweg zichzelf niet kan motiveren.
‘Je wilt je diploma maar je wilt daar
niets voor doen,’ constateert ze. Ze
spreken af dat Kimberley vrijdagmid
dag naar de HvA komt om huiswerk
te maken. ‘En dit is serieus, hè,’ zegt
Zinkstok. ‘Volgende week wordt dit
gewoon gecontroleerd.’ ↙

Carla van de Hoeven (52)

sociaal pedagogisch
hulpverlening deeltijd
‘De les begint om half negen dus
dat is wel erg vroeg wakker wor
den, maar verder vond ik de les
weer zeer verhelderend. Erg fijn
ook dat we de stof van de vorige
keer eerst even herhaalden, dan
weten we weer precies waar we
staan. Ik leer in dit vak vooral
goed te luisteren naar de cliënt.
Dat kan ik goed gebruiken in de
praktijk en ik denk dat ik er ook
privé wel iets aan heb.’
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Hora est

Donderdag 01/12

10.00 uur: Sophie Moens – geneeskunde
Balancing lipids and inflammation (Agnietenkapel)
12.00 uur: Joyce Weeland – pedagogiek/psychologie
How do Genes get Outside the Skin? (Agnietenkapel)
14.00 uur: Vincent Vreeken – scheikunde
PNP Pincer Ligands … (Agnietenkapel)

Laura
Koenders

Vrijdag 02/12

10.00 uur: Eljalill Tauschinsky – rechtsgeleerdheid
Commission Loyalty. (Agnietenkapel)
11.00 uur: Sezer Karaoğlu – informatica
Recognition and Detection of Objects Using Visual and
Textual Cues (Aula)
12.00 uur: Oscar Stassen – biologie
Molecular and Mechanical Functions of the Intermediate
Filament Protein GFAP (Agnietenkapel)
13.00 uur: Laura Koenders – geneeskunde
Structural brain alterations and cannabis use in the healthy
population and patients with schizophrenia (Aula)
14.00 uur: Sonja Sälzer – tandheelkunde
Prevention of Gingivitis - Oral Hygiene Devices and
Dentifrices (Agnietenkapel)

Dinsdag 06/12

10.00 uur: Sander Mann – natuurkunde
Quantifying Limits and Losses in Nanoscale Photovoltaics
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Boele Bonthuis – economie
Essays on Labour Markets and Pensions (Agnietenkapel)
16.00 uur: Sanam Roohi – antropologie
Giving Back. Diaspora Philanthropy and the Transnationalisation of Caste in Guntur (India) (Agnietenkapel)

Woensdag 07/12

10.00 uur: Leone de Voogd – psychologie
The quest for an online cognitive training to prevent
adolescent anxiety and depression (Agnietenkapel)
11.00 uur: Linn Dobrowolski – geneeskunde
Hypertension after Kidney Transplantation (Aula)
12.00 uur: Qian Wang – biologie
The glucocorticoid receptor in the limbic system of the
human brain (Agnietenkapel)
13.00 uur: Nick De Jong – natuurkunde
2D electronic states in 1D nanowires and 3D topological
insulators (Aula)
14.00 uur: François Lenfant – economie
On Business, Conflict and Peace: Interaction and
Collaboration in Central Africa (Agnietenkapel)
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Vrijdag 2 december, 13.00 uur, Aula

Bevinding

‘Mensen die aanleg hebben voor schizo
frenie krijgen een nog grotere kans op die ziekte als ze
cannabis gebruiken. Het gaat dan wel om mensen die
cannabisafhankelijk zijn – en niet alleen maar af en
toe blowen. Je moet dus aanleg hebben en regelmatig
cannabis gebruiken om een grotere kans te krijgen op
schizofrenie. Door middel van hersenscans hebben we
gekeken of je het bij mensen die schizofrenie hebben
kunt terugzien in de hersenen. We wisten dat je het kon
zien bij patiënten in een gevorderd stadium, nu zagen we
dat je het ook kunt zien bij mensen die net ziek zijn, van
bijvoorbeeld rond de twintig jaar oud. Sommige delen zijn
kleiner, andere delen zijn groter. In een andere studie zagen
we ook dat er een onverwacht effect was op de putamen.
Dat is het hersendeel dat compulsief gedrag reguleert. We
dachten dat het kleiner zou worden, maar het wordt juist
groter. Dit zou ermee te maken kunnen hebben dat de
verslaving dat hersendeel activeert.’

Leuk ‘Het is leuk om de testpersonen een plaatje van

de hersenen mee te geven. De hersenen zijn esthetisch
mooi: een perfect broccoliboompje. De middagen dat je
patiënten met schizofrenie, blowers of gezonde patiënten
onderzoekt, dat zijn heel mooie middagen.’

De hersenen zijn een
perfect broccoliboompje
Moeilijk

‘Sommige van de patiënten met wie ik werk
zijn nog best ziek. Die worden achterdochtig. Wat ga je aan
ze zien? Zit er iets mis in het hoofd? Een veelvoorkomend
waanbeeld bij schizofrene patiënten is dat ze denken dat
er camera’s in hun hoofd zitten. Voor hen kan het ook wel
weer een opluchting zijn om de hersenscan te zien waaruit
blijkt dat die camera’s er niet zitten.’ ↙

tekst Willem van Ewijk
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Op de tong

KAISEKI
Kaiseki is het traditio
nele en meest luxueu
ze meergangendiner
in de Japanse keuken.
Het woord, afgeleid
van de karakters voor
‘borstzaksteentje’,
sloeg oorspronkelijk op de zeer simpele
maaltijd die wordt geserveerd voor de
theeceremonie. (Zenmonniken droegen
vroeger deze verwarmde steentjes in
hun borstzakjes om de honger nog even
uit te stellen.) Die maaltijd, bestaande
uit misosoep en enkele bijgerechten, is
nu de standaardlunch voor veel japan
ners. De haute cuisinevariant, zoals
Yamazato serveert, heet kaiseki ryori.

Yamazato
Ferdinand Bolstraat 333

ANPAN
In de lang geïsoleer
de Japanse keuken
werden klassiekers
ontwikkeld met heel
andere grondstoffen
dan in het Westen. Dat
geldt bijvoorbeeld voor
zoetigheden; gemaakt van rijst, groene
thee of bonen. Anpan (van het Portuge
se woord voor brood) is een gestoomd
broodje gevuld met anko, een pasta van
rode adukibonen. Het werd in 1875 uit
gevonden door een werkloze samurai en
maakte tarwemeel populair in Japan.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.
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Dresscode: ‘casual chic’. Daar word je voor gewaarschuwd bij de bevestiging
van een reservering bij Yamazato. Maar daar krijg je wel wat voor terug.

D

it Japanse restaurant in het Okurahotel is ook geen plek waar je in spij
kerbroek en afgetrapte gympen zou willen zitten. Voorbij de hotellobby
word je vriendelijk opgevangen door Japanse dames. De ene neemt je jas, de
andere leidt je over een stenen paadje naar je tafel toe, met uitzicht op de Ja
panse tuin met vijver. Om te beginnen nemen we groene thee, al snel krijgen
we een warm handdoekje aangeboden.
We gaan allebei voor de seasonal lunch, een vijfgangenmenu (€ 50). Als
eerste krijgen we een assortiment van drie kleine voorgerechtjes, met uit
gebreide uitleg – in gebroken Engels – van de ingrediënten. Een kleine portie
gestoofde meiraap met garnaal en kip, gestoomde eipudding met aubergine
en gebakken noedels met champignons. Alleen de koude pudding valt tegen –
smakeloos, met een akelige gladde textuur en gewoon koud.
Het hoofdgerecht maakt dit weer goed. De gegrilde ossenhaas is in te
genstelling tot de pudding warm, maar glijdt net zo makkelijk weg, zó mals.
De vier soorten paddenstoelen liggen er ook niet alleen esthetisch bij maar
smaken stuk voor stuk anders. Als toetje krijgen we een gestoomd broodje
gemaakt van adukibonen, geserveerd met vanilleijs. Ondanks onze lage ver
wachtingen van het bonenbroodje zijn we blij verrast door het zoete bolletje.
Niet te vergeten zijn de twee porties sushi voor en na het hoofdgerecht.
Eén blik op de tonijnsashimi is genoeg om nooit meer onbeperkt bij Shabu
Shabu te willen eten; bij deze sushi is geen dot mayo nodig.
Twee uur, vijf gangen en acht koppen thee (bij de prijs inbegrepen) later
mogen wij onze jassen weer ophalen. Vijftig euro armer, maar dat doet na
een bezoek aan Yamazato geen pijn. ↙

tekst Rosalyn Saab
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Keys to
the city
JESSICA LOKE

(27, researchmaster psychologie, UvA)
Uit: Kuala Lumpur, Maleisië / Lincoln,
Nebraska
Fijn voor je brein

‘Om eerlijk te zijn breng ik 60 à 70 procent van mijn tijd op het Roeterseilandcomplex
door, vooral in gebouw G en H. Dat is ook waar de meeste van mijn studievrienden
rondhangen, wat het makkelijk maakt om samen te komen voor discussies.’

Oase van rust

‘Dat zijn bij uitstek de stiltecoupés van de NS. De treinritjes naar buiten de stad zijn
super ontspannend.’

Frisse neus

Thuisgevoel
Vorkje prikken

Gekke Hollanders

Vrienden maken

‘Meestal ren ik zo’n drie of vier keer per
week ’s ochtends in het Oosterpark. Echt
een topplek om wat frisse lucht te krijgen.
Afgelopen jaar heb ik aan roeien gedaan,
ik trainde twee keer per week in het Am
sterdamse Bos. Dat is ook een fijne plek
om te zijn.’
‘Starbucks brengt me onmiddellijk terug
naar de States.’

‘Starbucks brengt
me terug naar
de States’

‘Op van die sombere, regenachtige en winderige Amsterdamse dagen vind ik het
heerlijk om naar Soup en Zo te fietsen, vlak bij het Waterlooplein. Ze hebben daar
hartelijke, warme soepige goedheid!’
‘De liefde voor gezelligheid vind ik geweldig! Het omvat bijna elk aspect van de hele
Nederlandse cultuur. Ik denk dat als de optie er zou zijn, Nederlandse Yelpgebrui
kers restaurants zouden filteren en beoordelen op gezelligheid.’
‘In de kerk kom je snel mensen tegen, hoor je snel bij een groep en leer je Neder
lands. Ik ga zelf naar de Oosterpark Kerk, en ben daar nu deel van een erg warme
groep mensen.’ ↙

tekst Bart Lichtenveldt
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