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Lector & dj
Walther Ploos van Amstel ontvangt graag
mensen thuis voor een hapje en drankje.
Vanuit zijn raam zie je ook goed wat het
grote transportprobleem van de stad is.

Dankzij UvA-onderzoek is nu voor het
eerst nauwkeurig te voorspellen wanneer
sterren doodgaan, en dat doen ze op
spectaculaire wijze.
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Redactioneel
Intentie & interpretatie

5

Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

D

I N T E R N AT I O N A L

Wine & dine
Bring a bunch of strangers from different countries
together in a real Amsterdam home, make them a
meal and pour them a glass; fun time guaranteed.
That’s the concept of Taste of Culture.

En verder…
6-9 De Entree
15 Column Asis Aynan
22 Objectief
32 Stage
34 Toehoorders
35 Promoties/Hora est
45 Keys to the city
46 Op de tong
47 Wat doe je nu?

eze week werd opnieuw duidelijk wat de kracht
kan zijn van woord en beeld; en dat intentie en interpretatie hemelsbreed van elkaar kunnen verschillen.
UvA-student Khaled al Kabouni stond groot op de
cover van het vorige magazine. Onze intentie was
een sterke, zelfstandige jonge man uit Syrië te laten
zien die, ondanks zijn verleden als vluchteling, flink
aan de slag is om in Amsterdam een nieuw leven op
te bouwen.
De tekst naast zijn foto ‘Moeten we Khaled helpen?,’
durven wij zelfs met ‘nee’ te beantwoorden, zeker met
in het achterhoofd de andere verhalen in dat nummer
over deze problematiek. Met een beetje aandacht
en contact zijn mensen als Khaled meer geholpen
dan met alle tijdelijke en spontane hulpacties voor
vluchtelingen, hoe goed bedoeld ook.
Tot zover de intentie.
Khaled zelf interpreteerde de cover, zeker in
combinatie met het woord ‘helpen’, als een bewijs
dat Folia hem als een zwakke en hulpbehoevende
vluchteling heeft willen neerzetten, en liet dat –
terecht – aan ons weten.
Dezelfde spanning tussen intentie en interpretatie
zou deze week weer de kop op kunnen steken. Dit keer
vertelt HvA-studente Lyka (vanaf pagina 16) in een
interview over de reeks traumatische gebeurtenissen
die ze in haar haar leven heeft meegemaakt.
Onze intentie met dit verhaal is niet om zomaar
ruim baan te geven aan haar ziekteverleden en alle
ingrijpende ervaringen die ze heeft moeten doorstaan.
‘Ik ben ervan overtuigd dat wat ik heb meegemaakt
iedereen kan overkomen (…) Psychiatrische patiënten
zijn zoals ieder ander mens, alleen is er bij hen
even iets misgegaan,’ zegt Lyka. Inmiddels is ze
een opleiding begonnen waarmee ze ggz-agoog
kan worden. Als psychotherapeut wil ze uiteindelijk
lotgenoten helpen.
Als dat geen teken van kracht is.
Maar ja, ook dat is ónze interpretatie natuurlijk.

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

6

UvA-wetenschappers hebben een prestigieuze
Nias Fellowship-beurs gekregen van het Netherlands
Institute for Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences. Daarmee kunnen ze zich een jaar volledig
richten op onderzoek.

Nooit meer
natte billen

‘E

en scheur in je zadel is enorm vervelend, omdat
het schuim van je zadel na een regenbui een spons
wordt en je daardoor een natte, vieze broek krijgt.’ Zo
introduceert UvA-alumnus bedrijfskunde Sander Bossen
het nieuwste product van Como Amsterdam, het bedrijf
dat hij oprichtte met bedrijfskundestudent Mark Verweij.
De twee startten eerder al een kledingmerk: Bare Minimum. Ze stonden zelfs al op het punt om naar Milaan
te gaan om daar hun merk aan te prijzen bij de groten
der aarde van de mode-industrie. Maar ze bleken er niet
welkom: omdat hun merknaam te veel op het Deense
MNMM leek, moesten ze hun handeltje opdoeken.
Achtergebleven in Nederland bedachten ze op een
regenachtige dag iets typisch Hollands: zadelpleisters. ‘We vonden dat het maar eens afgelopen moest
zijn met al die natte zadels,’ zegt Bossen. ‘Je kunt er
een paar dagen lang last van hebben, en al die lelijke
zadelhoesjes helpen niet echt,’ valt Verweij hem bij.
Het tweetal werkte samen met Manuel en Telmen uit
Delft, de studenten industrieel ontwerp die eerder Liggi
op de markt brachten: een stootbestendig fietslampje,
dat al twee jaar bij Albert Heijn te koop is.
De zadelpleisters zien eruit als een banaan (‘een
glimlach’, volgens Bossen), omdat uit het onderzoek
van het viertal bleek dat dit de vorm is die op alle
vlakken van een zadel goed blijft zitten. De uitvinding
is vanaf deze week te krijgen in de kantines
en koffiecorners van de
UvA en de HvA.
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187

dagen nadat de UvA een commissie
beloofde die onderzoek zou doen naar de financiële
huishouding en het vastgoed van de universiteit,
ging die eindelijk van start. Registeraccountant Hendrik van Moorsel volgt
Femke Halsema op, die haar opdracht na enkele weken neerlegde.

178.000

euro is het maximale salaris dat onderwijsbestuurders die
per volgend jaar aantreden mogen verdienen. Onvoldoende, vinden de raden van toezicht van universiteiten.
In een brief aan de minister vragen ze om in sommige
gevallen uitzonderingen toe te staan.

80

bestuurders uit 20
Europese landen verzamelden zich vorige week op de HvA om te bespreken
hoe je ervoor zorgt dat topsporttalent zowel op een universiteit
of hogeschool als in hun sport kan
presteren. Volgens organisator Dennis
van Vlaanderen is de HvA op dat gebied
leidend in Europa.
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De Week

O muze, bezing mij de vindingrijke aanpakker. beeldbewerking Daniël Rommens

Aanpakkers

P

recies een halfjaar nadat de UvA
haar aankondigde was ze er dan
eindelijk: de commissie financiën.
Vijf onbekende bureaucratenkoppen
stonden deze week te glimmen alsof
zij een reis van Odysseïsche proporties
hadden doorstaan. En inderdaad: bijeengebracht door een oorlog tussen
UvA en bezetters, zwierven zij van
mandaatdebat naar precommissie
en leden ze al snel schipbreuk toen
Femke Halsema overboord sloeg. Ook
beroepsmuiter Reijer Hendrikse haalde de haven niet. Zonder prominente
roerganger, maar met meningsluwe
financiële experts in kleurloze grijze
pakken kan men eindelijk aan de slag.
Ook Maagdenhuis-twins Berkhout
& Berkhout dachten op hun doel af
te stomen, toen ze met vergeelde
en verfrommelde verlanglijstjes naar
het debat over de nieuwe voorzitter
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kwamen. Maar nee, zei CSR-voorzitter Naomi Appelman met alle pit van
haar negentien lentes: dat ballonnetje van een gekozen voorzitter wordt
vanmiddag niet opgelaten. Nog een
herhaling van zetten zou in dit levende schaakspel immers een patstelling
opleveren. De heksenkringetjes die
over democratisering bakkeleien gaan
de universiteit ooit op haar grondvesten laten schudden, maar democratie
moet lang pruttelen op een laag
vuurtje om een beetje behapbaar te
worden. Menno Oldenhof, de al even
prille voorzitter van de HvA-medezeggenschapsraad, had wel een heel
groot cadeau op zijn lijstje: of de HvA
misschien een eigen CvB mocht. Ook
hij kreeg nul op rekest – maar de gedachte is niet zo gek. De HvA is evenzeer een ondemocratisch geworven
go-getter gegund als de UvA, maar

dan wel één die de drastisch dalende inschrijfcijfers even aanpakt. En
aanpakken, dat kunnen ze bij de HvA.
HvA’er en Topsport Academie-oprichter Dennis van Vlaanderen bezocht
vorig jaar een conferentie. ‘Het was
een hoop formeel gedoe. Dat schoot
niet op. Toen heb ik gezegd: volgend
jaar ga ik het doen, en dan gaat het
op mijn manier.’ Wat zijn manier
is? Aanpakken. Zijn docenten te
streng voor topsportende studenten?
Dennis pakt het aan. Moet de blinde
wielrenster Larissa Klaassen vier keer
per week van Texel naar Papendal om
te trainen? Dennis pakt het aan. Je
zou bijna gaan hopen dat Dennis het
nieuwe CvB mag gaan formeren. Dan
kan Dymph tenminste op tijd met
pensioen. ↙
tekst Bob van Toor en Henk Strikkers
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Bugra Verdacht
‘Mijn scooter gaat illegaal snel. Bij controle ben ik
hem kwijt. Daarom vermijd ik de politie als de pest,
wat er voor zorgt dat ik altijd overal te laat kom.
Niet mijn schuld.
Agenten zijn net exen. Probeer ik ze te vermijden,
kom ik ze tegen. Mijn advies: verras ze met de
eerste klap.
Zondag. “Meneer, waar is het Bijlmer Parktheater?,” sprak ik de motoragent aan, voordat hij mij
kon stoppen. Het duurde wel een eeuw voordat hij
antwoord gaf en ik had meteen spijt. Ik zag al mijn
ritjes in een flits voorbijkomen. Vandaag was de
dag. Hij was al zo luguber aan het azen!
Maar hij wees me netjes de weg. Opgelucht zei ik:
“Dank u. U kunt doorrijden. En het blijft deze keer bij
een waarschuwing, maar voortaan niet zo verdacht
doen op straat. Begrepen? En nou wegwezen hier.”
Moet nu een tijdje zitten. In de 50.
Moeder, ik houd van je.’
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Iris Kooreman

Afgelopen voorjaar richtten
studenten op de Roeterseilandcampus een leegstaand
zaaltje in voor ‘rust, meditatie en gebed’.
De UvA wil seculier zijn en ontruimde het
zaaltje. Maar afgelopen maandag werd in
het voormalige – nu leegstaande – Student
Service Desk opnieuw een stilteruimte
ingericht. Student sociologie Iris Kooreman
vertelt.
Wat nu? Opnieuw een stilteruimte?
‘Ja. We hopen dat de UvA die nu wel permanent wil
toestaan. Wij merken dat steeds meer studenten en
medewerkers daar behoefte aan hebben. De UvA
wordt steeds meer een internationale universiteit.
Dan moet je meegaan met je tijd. Nu al blijkt dat
mensen gewoon in de gang een kleedje neerleggen
om te mediteren of te bidden. Daar moet je rekening
mee houden.’

Maar de UvA is een seculiere universiteit.
‘Andere Nederlandse seculiere universiteiten hebben
ook een stilteruimte. Dan kan het niet zo zijn dat de
UvA achterblijft. Zelfs Harvard heeft een stilteruimte. De UvA wil toch zo graag Harvard aan de Amstel
zijn? Nou dan!’

Hebben heidenen er ook iets aan?
‘Het is voor alle studenten en medewerkers goed
om af en toe een moment voor zichzelf te kunnen
nemen. Dat voorkomt depressies of een burn-out.
Je kunt het ook zien als rek- en strekruimte.’

Wat gaan jullie doen als de UvA de stilteruimte opnieuw ontruimt?
‘Dan gaan we weer op zoek. We verwachten van
de UvA dat er een stilteruimte is. Als dat niet deze
ruimte is, dan een andere.’ ↙

Ô i donÕ t know who that guy is,
Ô i donÕ t …Stilteruimte…
know
guyhotÕ
is,
but hiswho
wifethat
looks
but his wife looks hotÕ

Folia 05_1540_2.indd 8

tekst Dirk Wolthekker

28-09-15 18:18

9

30 SEPTEMBER 2015

Op z’n Duits
Red porno

T

oen Spotify onlangs nieuwe privacyvoorwaarden aankondigde was ik verdrietig. Mijn
platenspeler wilde toegang tot alle foto’s op
mijn telefoon en wilde weten met wie ik allemaal
praat. ‘Als een jaloerse ex’, schreef Wired. Ik was
verdrietig, omdat ik best wil betalen voor muziek,
maar alleen met mijn geld en niet met mijn data.
Het alternatief was weer gaan downloaden.
Piraterij hoeft niet erg te zijn. Er zijn verschillende onderzoeken die aantonen dat file-sharing
geen negatief
effect heeft op
muziekverkoop.
Mensen gaan nog
steeds massaal
naar de bioscoop,
ook al zijn films
razendsnel binnen
te trekken. Bij
porno ligt dat anders. Hoewel Jenna Jameson
succesvol haar eigen game op de markt
bracht, is dat niet haalbaar voor een Tatiana
uit Tsjechië. Pornosterren kunnen niet zo makkelijk hun winstkansen spreiden, omdat porno
een afgesloten domein is. En ze kunnen
ook niet meer optreden in sekstheaters,
want die zijn allemaal dicht dankzij
gratis online porno.
Toch nemen tegenstanders van
piraterij het nooit op voor Sasha Grey
of Bobbi Eden. Stichting Brein vervolgt
torrentboeren, maar rept nooit
over illegaal verspreide
pornofilms. De industrie
heeft haar eigen waakhonden: Porn Guardian
en Takedown Piracy.
Zij hebben het
druk, want iedereen die wel eens op
YouPorn, Pornhub of
xHamster heeft rondgekeken is in overtreding. Dat zijn meer mensen
dan gaan stemmen voor de
Tweede Kamer.

Er zijn maar weinig groepen die willen betalen
voor porno. Vrouwen bijvoorbeeld, die door de
industrie gezien worden als dé nieuwe doelgroep.
Of mensen met zeldzame fetisjen die niet goed
bediend worden door mainstreamsites. Hierdoor
bestaat het risico dat pornosterren extremere
films moeten gaan maken om hun boterham te
beleggen. Helaas weten we alleen te weinig om
hier zinnige uitspraken over te doen.
Pornografie is een onder-onderzocht domein. Bijzonder
zorgwekkend is
dat er nauwelijks
wetenschappelijke archieven
bestaan. Er is de
Human Sexuality
Collection van
Cornell, maar die
bevat voornamelijk teksten. De Sexual Representation Collection in Toronto heeft wel expliciete
beelden, maar de collectie is klein. Het dichtste
dat we in Europa in de buurt komen, is het Sexmuseum aan het Damrak.
Ook ik ben niet bereid te betalen
voor porno met geld. Betalen met
data vind ik hier geen probleem.
Ik zie zo een reddende rol voor de
wetenschap. De metadata die pornosites verzamelen, zijn goud waard
voor onderzoekers. Wetenschappers kunnen met onderzoeksgelden
die data en films kopen. Als
collectief betalen we dan via
NWO alsnog voor porno.
Winst voor de industrie,
winst voor de wetenschap. ↙

Stichting Brein rept
nooit over pornofilms

Folia 05_1540_2.indd 9

Linda Duits is
een weggelopen
wetenschapper,
gespecialiseerd in
populaire cultuur; in het
bijzonder op het gebied van
gender en seksualiteit.
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Actueel Amstelcampus
Laatste dagen Maagdenhuis

Bouwmeester
Benthem keurt
de campus
Folia 05_1540_2.indd 10

28-09-15 18:18

30 SEPTEMBER 2015

11

Na de ingebruikneming van het Wibauthuis is de Amstelcampus zo goed als af; enkel het
Conradhuis moet nog worden gebouwd. De Amstelcampus is het belangrijkste prestigeproject van de HvA en moet met 35.000 studenten en medewerkers de drukste campus van
Nederland worden. Met de vermaarde architect Jan Benthem maakten we een wandeling
over de kop van de Wibautstraat. ‘Ik zou blij zijn als ik hier mocht studeren’
tekst Henk Strikkers foto’s Vera Duivenvoorden illustratie Bob van Toor
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

O

p een van de druilerigste dagen
van de net begonnen herfst komt
Jan Benthem (63) aangewandeld
voor een verkenning van de Amstelcampus. Als ware het Rhijnspoorplein een
groot Frogger-spel wagen wij ons over
trambanen, fietspaden en voetgangersoversteekplaatsen. Terwijl
het Benno Premselahuis en
het Kohnstammhuis als de
boeg van een gigantisch schip
opdoemen vertelt Benthem
over hoe hij de Wibautstraat
als kind kende. ‘Rampzalig
was het. De gebouwen die er
stonden waren afstandelijk en de plek was
een soort vacuüm in de stad, een woestenij waar je niet wilde zijn en waar je zo
snel mogelijk doorheen wilde rijden.’

Bijeengeraapt zooitje
‘Toen het Kohnstammhuis nog een belastingkantoor was, vond ik dat ook vreselijk,’
vervolgt hij. ‘Het gebouw was zo statig en
ontoegankelijk, het paste totaal niet op
deze plek.’ De laatste jaren veranderde hij
van mening. ‘Langzaamaan ben ik pleitbezorger van het Kohnstammhuis geworden.
Eigenlijk sinds de hogeschool er zit. Dat
heeft ook te maken met de straat. Zo’n simpel trucje als een verhoogde middenberm
met dat gras, en die gespiegelde bomenrij-

Folia 05_1540_2.indd 12

en, dat geeft een veel vriendelijker uiterlijk
en daar past dit gebouw ook veel beter
in,’ zegt hij, terwijl we het standbeeld van
Floor Wibaut passeren.
Jan Benthem is architect en medeoprichter van het gerenommeerde architectenbureau Benthem Crouwel. Dat bureau

‘Deze plek
is in twintig jaar
volledig opgeknapt’
ontwierp onder meer het gebouw van het
Academische Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (de gezamenlijke
tandheelkundefaculteit van UvA en VU),
de Ziggo Dome en de nieuwe rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Vorig
jaar werd hij met die faculteit genomineerd als beste gebouw van het jaar 2015.
Die prijs ging aan Nijmegen voorbij, maar
Benthem kreeg hem wel voor een van zijn
andere projecten: Rotterdam Centraal.
Als geboren en getogen Amsterdammer heeft hij zoals gezegd weinig goede
herinneringen aan de Wibautstraat. ‘De
hele straat is eigenlijk een bijeengeraapt
zooitje gebouwen. De bouwstijlen zijn
verschillend, en laten we eerlijk zijn: heel

veel is er gewoon lelijk. Dit hier is nog
wel het allerergst,’ zegt hij terwijl we de
lege plek tussen het Rhijnspoorplein en
het Kohnstammhuis passeren. Op de
plek waar in 2018 het Conradhuis moet
verrijzen, staat nu slechts een betonnen
gemaal. ‘Wie verzint dat nu? Dan heb
je een geweldige locatie bij
het prachtige, transparante
Theo Thijssenhuis en dan zet
je daar zo’n afgrijselijk grijs
blok neer.’ Gelukkig voor
Benthem, en de HvA, wordt
binnenkort begonnen met de
bouw van het Conradhuis,
waar in 2018 het Domein Techniek gevestigd zal worden.
Benthem Crouwel diende ook een
ontwerp in voor het Conradhuis, maar
verloor de wedstrijd van het bureau
De Architekten Cie. ‘Terecht,’ vindt
Benthem. ‘Hun plan was veel, veel beter.
Ze gaan het Conradhuis met een groot
overdekt atrium verbinden aan het Theo
Thijssenhuis en het Kohnstammhuis.
Een heel slimme zet.’ Dat blijkt als de
donkere wolken zich steeds meer samentrekken boven de campus en de eerste
druppels vallen. Al snel vlucht iedereen
van het Kohnstammhof naar binnen en
blijft slechts een troosteloze stenen jungle
over. Het Theo Thijssenhuis becommen-
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tariërend – ‘Ik heb er altijd van gehouden.
Als vleugel voor het oude gebouw van de
Belastingdienst is het heel brutaal, maar
door zijn uiterlijk tegelijkertijd toch licht
en transparant’ – vluchten ook wij het
Kohnstammhuis in.

Messing leuning
‘Het is hier wel netjes, zeg,’ vindt
Benthem als we de grote hal inlopen. ‘Ik
weet niet hoe het bij jou was, maar toen
ik aan de TU Delft studeerde was het in
veel gebouwen een beetje een rommeltje.
Dat had wel wat. Misschien is het niet
eerlijk om te zeggen, omdat het allemaal
net nieuw is, maar dit gebouw straalt nog
niet echt veel levendigheid uit.’ Aan de
andere kant lijkt Benthem het parmantige
van het ontwerp wel te waarderen. Druk
gebarend loopt hij door de grote hal. ‘Dat
licht van buiten, die lichte kleuren, dat is
echt goed werk. Die metershoge ramen
met die gefingeerde zuilenrij geeft echt
een campusgevoel.’ Wij nemen echter de
trap naar de eerste verdieping. ‘Dit is toch
geweldig als je als student les kunt krijgen
in zo’n gebouw. Kijk nou, een trap met
een messing leuning, kom er maar om.’
Eenmaal boven is hij weer enthousiast.
‘Deze werkplekken,’ zegt hij wijzend naar
de goudgele loungestoelen op de entresol,
‘dat is echt goed gedaan. Het voelt heel
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prettig aan.’ Dat is volgens Benthem de
crux van het ontwerpen van een goed onderwijsgebouw: ‘Het moet inspireren. Je
moet er graag willen zijn en je moet je er
op je gemak voelen. Als student, en zeker
in Amsterdam, zijn er honderden leukere
plekken om je avond door te brengen. De
kunst is om ervoor te zorgen dat studenten toch nog ’s avonds in de bieb gaan
zitten, of op die campus aanwezig willen
zijn, omdat daar iets gebeurt.’
Onder het wapen van de stad Amsterdam door lopen we door een van de
originele uitgangen het Kohnstammhuis uit. Voordat we oversteken, houdt
Benthem ons tegen. ‘Dat is toch dood- en
doodzonde,’ zegt hij. ‘Dit inspiratieloze,
grijze betonnen gebouw van de reclassering,’ wijst hij op het pand tegenover
het Muller-Lulofshuis. ‘En dan zijn ook
nog eens alle lamellen dicht! Het draagt
helemaal niets bij, sterker nog, het verpest
die hele campus. Als ik de HvA was, is het
eerste wat ik zou doen dit gebouw kopen.
En daarna meteen platgooien,’ lacht hij.
We steken over naar het MullerLulofshuis. In de middenberm bewondert
Benthem nogmaals de slimme stedenbouwkundige trucjes. ‘In de zomer zit het
hier vast vol met studenten. Eerst college
volgen, daarna lekker wat drinken of
eten hier in het gras. Prachtig toch, dat

groen? Ik zou op de vier hoeken van het
Kohnstammhuis dakterrassen maken met
veel struiken of bomen, dan betrek je dat
gebouw ook wat meer bij de straat.’

Het-mag-niets-kostenuitstraling
‘Ja, dit is dan toch wel weer heel jammer,’
zegt hij bij het binnengaan van het Muller-Lulofshuis. ‘De receptie zo prominent
maken. Alsof je een bedrijf of een gemeentekantoor binnenkomt. Het voelt ook heel
gesloten door die twee lage entresols en
de dichte luxaflex. Het heeft dat sobere,
die het-mag-niets-kostenuitstraling. Het
lijkt ook wel alsof dit hele gebouw uit
trappenhuis bestaat. Nee, deze valt wel
uit de toon. Wat studeren de mensen hier
trouwens? Sociale studies? Dat mag dan
wel wat meer naar voren komen.’
Van buiten had Benthem ook al geen
goed woord voor het gebouw over. ‘Het is
een blikken bedoening. Het is pretentieloos, maar niet op een goede manier
zoals het Wibauthuis; het is niksig.’ Is er
dan helemaal niets positiefs over te melden? Gelukkig, één pluspuntje: ‘Wel heel
slim, hoe in die hoek die fitnesszaal zit.
Je wil dat mensen niet het gevoel hebben
dat ze in een gebouw zijn, maar dat ze
op een campus zijn. Als er veel activiteit
en drukte is op de begane grond, ga je
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

gemakkelijker zo’n gebouw binnen.’
Dat is precies wat er nu nog aan het
Wibauthuis ontbreekt: reuring. ‘Het
nodigt niet uit. Je wil mensen zien als
je op straat loopt. Nu zie je alleen maar
duisternis, je wil hier voorbij lopen.
Volgens mij is het glas wat groenig, dat
helpt ook al niet. Hier moet echt heel snel
een café of een restaurant komen. Of wat
mij betreft een coffeeshop, als er maar iets
gebeurt!’ Eenmaal bij de deur aangekomen, lijkt zijn ergernis het toppunt van de
middag te bereiken. ‘Precies op oogniveau
plakken ze zo’n zichtbeperkende sticker.
Willen ze niet dat ik naar binnen ga? En
dan daar ook nog eens bij die kantine,

Jan Benthem
1952 Geboren in Amsterdam
1978 Bouwkundig ingenieur TU
Delft
1979 Richt samen met Mels
Crouwel het bureau Benthem
Crouwel Architecten op
1986 Masterplan voor Schiphol
1999 Anne Frank Huis
2010 Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
2012 Nieuwe vleugel Stedelijk
Museum
2012 Ziggo Dome
2014 Rotterdam Centraal

Folia 05_1540_2.indd 14

nou já.’ Ineens is hij echter afgeleid door
een maquette. Starend staat hij een tijdje
boven de kartonnen Amstelcampus. ‘Tja,
hun idee voor het Conradhuis is echt
beter. Alleen dat bordes zou ik weglaten.’
Na een minuut of vijf lopen we verder.
‘Deze standjes hier zijn wel goed, dat
rommelige, dat maakt het gezellig. Verder is het nogal een vreemde hal: te groot
voor een entree, maar er gebeurt eigenlijk ook niets. Als ik dit had gebouwd,
had ik die glazen pui die de kantine van
deze hal scheidt helemaal weggelaten.
Dan kijk je vanuit het Kohnstammhuis
direct naar het Wibauthof. Dat zou
geweldig zijn. Wat trouwens ook zou helpen, is een andere vloer,’ zegt hij terwijl
op vreemde lichte en donkere vegen op
de betonnen vloer wijst. ‘Als je, net zoals
in het Kohnstammhuis, een vloer kiest
die wat meer bij de straat aansluit, dan
werkt dat ook beter.’

De student de baas
Er wordt volop opgebouwd voor de borrel
na een diploma-uitreiking en hoewel de
glazen wijn er aanlokkelijk uit zien, zit
onze taak er nog niet op. Het Wibauthof
en het Benno Premselahuis wachten. Na
enig getalm besluiten we een rechtvaardig oordeel boven droge kledij te achten
en trotseren we de striemende regen.
‘Dit is ook wel mooi gedaan, ik zie het
wel voor me als het mooi weer is en hier
terrassen staan,’ zegt hij terwijl de zon

zich verborgen houdt achter een donker
wolkendek. ‘Wat nog wel zou helpen is
een oversteekplek, van het Wibauthof
naar het Kohnstammhuis of het nieuwe
Conradhuis. Daardoor krijg je het gevoel
dat je als voetganger en student de baas
bent, in plaats van dat je je moet aanpassen aan het verkeer. Ik zag zo’n oversteek
net ook al in de maquette liggen, dus hij is
waarschijnlijk al ingepland.’
Als laatste baken in de wandeling
wacht het Benno Premselahuis, waar we
doorweekt binnenstappen. Nadat we de
treden van het bordes hebben betreden –
‘wel wat statig, hoor’ – is Benthem verrast
door de entree. ‘Wat was dit vroeger?
De Raad van Arbeid? Dat zie je wel, ze
hebben niet bepaald hun best gedaan om
het aangenaam te maken om hier binnen
te komen. Ik weet ook niet welke kant ik
op moet.’ Eenmaal bij de opengewerkte
laboratoria in de vleugel, is hij enthousiast.
‘Dit is wat de HvA moet zijn: onderzoek en
colleges, met op de achtergrond de stad.’
In de kleine, klamme hal van het
Benno Premselahuis trekt Benthem zijn
conclusies. ‘Op hoofdlijnen is de Amstelcampus behoorlijk geslaagd, helemaal
als straks het Conradhuis is gebouwd. Er
zijn nog wel wat aanpassingen die ik de
HvA zou willen aanraden, maar al met al
kunnen de HvA’ers trots zijn dat ze hier
mogen studeren. En Amsterdam mag zich
ook in de handen knijpen, want deze plek
is in twintig jaar volledig opgeknapt.’ ↙
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ASIS
AYNAN
Dodenzee

D

eze zomer vertelde mijn conservatieve buurman dat hij op het
internet een islamitische vrouw had gezien, die had gezegd dat
minderheden, waar ze ook zijn, de geschiedenis schrijven. Hij kreeg
zwakke knieën van haar woorden. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de buurman op de wereldvreemde Geert Wilders stemt.
Het waren de zomerweken dat er dag in dag uit artikelen en foto’s in de krant stonden over de Mediterranée, die in een paar weken
tijd duizenden mensenlevens opslokte. Ik herinner mij de woorden
van mijn oudtante: de zee geeft en neemt. Voor haar was de Middellandse Zee de eeuwige God.
Niet ver van de Middellandse Zee ligt de Dode Zee. In dat meer
blijft arm en rijk drijven. De wereldse ironie.
Nog niet zo lang geleden was ik in het Brusselse Molenbeek: de
wijk waar nauwelijks nog een autochtone Belg woont. Het stadsdeel
doet denken aan de chaotische, armoedige en spannende Afrikaanse stad Nador, Marokko.
Ik bezocht een goede vriend,
die voor hij naar België trok in
Nederland woonde. Daarvoor
leefde hij zijn leven in Marokko.
Op een dag vertrok hij naar de
haven van Nador. De vriend
stapte in een bootje waarin
hasjiesjbalen naar Spanje werden vervoerd. Hij mocht mee naar de overkant, op voorwaarde dat
hij de jutezakken gevuld met drugs op zijn rug over het strand naar
een opslagruimte droeg. Voor wat hoort wat.
In Nederland had hij geen vaste verblijfplaats. Ik woonde destijds
in veel te grote antikraakhuizen, daarom sliep hij geregeld bij mij. Hij
was door zijn ervaringen een levensencyclopedie.
Ik ben vaak in Molenbeek geweest. En iedere keer wrijf me ik in de
handen als ik denk aan de roman die ooit geschreven wordt door de
Molenbeker over zijn stadskwartier. De wijk is een schatkamer.
Mijn buurman is bang voor de toekomstige geschiedenissen van
minderheden, dat betekent dat nieuwe verhalen die wortel zullen
schieten in de polder hem benauwen. Iets wat pas echt verontrust. ↙

Hij stapte in een bootje
met hasjiesj voor Spanje
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‘PSYCHIATRISCHE
PATIËNTEN
ZIJN NET ALS
JIJ EN IK’
tekst Nina Schuyffel
foto’s Mats van Soolingen

Een reeks traumatische gebeurtenissen, waaronder de zelfmoord van haar
broer, bezorgde de nu twintigjarige HvA-studente Lyka een psychische
stoornis en een hevig doodsverlangen. Pas na jaren leerde ze te praten over
het schuldgevoel dat haar verteerde. Ze blogt nu over haar ruime ervaring met
de geestelijke gezondheidszorg.
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Lyka BLOGT OP UITTHERAPIE.NL
OVER HOE HET IS OM OPGENOMEN
TE WORDEN. ‘SOMS WAS HET NET
EEN STUDENTENHUIS.’
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Hoewel niemand het zegt,
weet ze het meteen:
Angelo is dood

L

yka is zes jaar als ze voor het
eerst in aanraking komt met
de geestelijke gezondheidszorg.
Met haar vader, moeder en negentienjarige halfbroer woont ze in een
rijtjeshuis in Amsterdam-Noord. Ze
zit ’s morgens aan de keukentafel
pap te eten, haar voetjes wiebelend
vlak boven de grond, als er wordt
aangebeld. In het keukenraampje
verschijnt een politiepet. Haar moeder loopt naar de deur, Lyka hoort
gedempte stemmen. Dan: gehuil.
Hoewel niemand het zegt, weet ze
het meteen: Angelo is dood.
Als ze even later met de hele
familie op de bank zit, schiet er maar
één ding door haar hoofd, als de politieagent vertelt dat haar halfbroer
van een viaduct is gesprongen: Het
is mijn schuld. Angelo heeft eerst
zijn gehoorapparaat afgedaan en
toen zijn portemonnee uit zijn zak
gehaald. Ik ben een moordenaar.
De eerste buschauffeur van dienst
heeft hem vanmorgen dood op de
busbaan gevonden. Moordenaar!
Nu, bijna twintig jaar later, kan
Lyka zich die dag nog goed herinneren. In een Amsterdams café vertelt
de HvA-studente sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) hoe ze
vanaf dat moment op de bank een
schuldgevoel ontwikkelde dat zich
tot diep in haar DNA zou nestelen.
Haar leven wordt gekenmerkt door
depressiviteit, angst en een constant
gevoel van minderwaardigheid, totdat ze op haar negentiende terechtkomt in een psychiatrische instelling.
‘Het voelde alsof ik werd veroordeeld
tot een gevangenisstraf,’ schrijft ze
daarover op haar blog, een relaas vol
dagboekfragmenten waarmee ze het
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taboe op psychische stoornissen wil
doorbreken. Terwijl Lyka op de eerste
dag in de kliniek wordt rondgeleid,
heeft ze maar één vraag: ‘Hoe heeft
het ooit zo ver kunnen komen?’

Angelo’s graf
Lyka groeit als stil en verlegen meisje
op met een Nederlandse vader, een
strenggelovige Aziatische moeder
en halfbroer Angelo, die ze als haar
eigen broer beschouwt. Thuis krijgt
ze weinig aandacht. Beide ouders
werken fulltime en omdat Angelo op
een doveninternaat woont, ziet ze
hem alleen in het weekend. Ze is vaak
jaloers op de aandacht die hij krijgt.
Angelo is voor tachtig procent doof
en, zo begrijpt ze later, depressief.
Hun ouders ontzien hem vaak, terwijl
Lyka regelmatig op haar kop krijgt. Als
zesjarige begrijpt ze daar niets van.
De avond voor Angelo’s dood ligt
ze wakker van de harde muziek die
hij draait. Yes, denkt ze, nu kan ik
hem eindelijk een keer terugpakken.
Ze besluit beneden te gaan klikken.
Haar ouders worden boos, ze hoort
geruzie in zijn kamer. Als ze Angelo
even later de voordeur dicht hoort
slaan en weggaan, denkt ze: lekker
puh. De volgende dag hoort ze dat
hij dood is en kan ze in haar kinderlijke beleving maar één conclusie
trekken: ‘Dat komt door mij.’
De weken erna krijgt Lyka het
gevoel dat ze haar ouders, die het
verdriet om hun negentienjarige zoon
moeilijk kunnen verwerken, tot last
is. Ze trekt zich terug, speelt in haar
eentje en vraagt weinig aandacht. ‘Ik
ging ervan uit dat als ik maar zo min
mogelijk deed alsof ik er was, ik de
perfecte dochter zou zijn.’ Op school

praat ze niet met klasgenootjes, ze
reageert nauwelijks als de juf haar
iets vraagt. Wanneer ze donkere
tekeningen maakt van Angelo’s graf,
besluit de school Lyka in contact te
brengen met een kinderpsychiater.
Een tijdje gaat het goed, totdat ze
in de tweede klas van de middelbare
school zit en de lerares Nederlands
iets uitlegt over gebarentaal. Lyka
begint onbedaarlijk te huilen. Ze
moet denken aan haar broer, met
wie ze vanwege zijn slechthorendheid
in gebaren communiceerde. Achteraf
blijkt dit moment in de klas een uiting
van haar posttraumatische stressstoornis (PTSS) te zijn, hoewel het
nog een paar jaar zal duren voordat
die diagnose bij Lyka wordt gesteld.

Nog meer narigheid
Lyka wordt steeds somberder, de
huilbuien blijven komen. Ze kan zich
moeilijk concentreren en haalt slechte
cijfers. Thuis praat ze niet over haar
gevoel: haar vader is stug en wil de
dood van Angelo achter zich laten,
haar moeder stort zich in eenzaam
verdriet op het katholieke geloof. Door
haar mentor wordt Lyka doorgestuurd
naar een psychotherapeut met wie
ze wekelijks gaat praten. Het duurt
even voordat ze haar verhaal durft
te vertellen aan een vreemde, maar
uiteindelijk voelt ze zich begrepen.
‘Voor het eerst had ik het idee dat er
iemand was die om mij gaf en zich in
mij interesseerde. Dat had ik nog niet
eerder meegemaakt. Thuis praatten
we nooit over onze problemen. Mijn
ouders gingen allebei op hun eigen
manier door met het leven.’
Dan slaat opnieuw het noodlot
toe. Bij haar moeder wordt een
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‘Toen ze een groot keukenmes en een
afscheidsbrief vond, was haar duidelijk
wat ik van plan was’
melanoom ontdekt. De moedervlek
wordt weggesneden, maar snel daarna blijkt dat de kanker zich door haar
hele lichaam heeft verspreid. Lyka’s
moeder heeft nog maar een jaar te
leven, krijgt het gezin in december
2006 te horen. In plaats van dichter
naar elkaar toe te groeien, trekken
de drie zich nog meer terug op hun
eigen eilandje. De sfeer thuis wordt
er niet beter op. ‘Mijn moeder ging
zich afreageren op ons. Dat zie je wel
vaker bij mensen die ziek zijn. Tegen
mijn vader zei ze dat hij egoïstisch
was, omdat hij weinig thuis was. Hij
maakte lange dagen als kraanmachinist. Maar dat kon niet anders: er
moest geld in het laatje komen. Van
mij vond ze dat ik lui was en te veel
aan mezelf dacht. Ik hielp te weinig
in huis, maakte niet schoon, verzorgde haar niet goed genoeg. Als ik
mijn kamer niet had opgeruimd, kon
ze iets zeggen als: dat deed Angelo
wel altijd. Daardoor ging ik me nog
schuldiger voelen over zijn dood.’

Zelfmoordplan
Door alle verwijten krijgt Lyka het
gevoel dat ze er maar beter helemaal
niet meer kan zijn. Ze heeft suïcidale
gedachten. Om het schuldgevoel
te compenseren, begint ze in haar
armen te snijden. ‘Het voelde als de
straf die ik verdiende. Als ik de pijn
had doorstaan, kon ik weer verder.’
Op haar zestiende weet ze het zeker:
ze zal een einde aan haar leven
maken. Omdat ze haar organen
door wil geven, vraagt ze eerst een
donorcodicil aan. Ook zoekt ze uit
op welke rekening haar spaargeld
staat, zodat haar ouders dat kunnen
gebruiken voor haar begrafenis. Ze
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prikt zelfs een datum. ‘Ik wilde alles
zorgvuldig plannen, zodat er niets
mis kon gaan.’
Op de uitgekozen dag knijpt ze er
op school tijdens de gymles tussenuit.
Terwijl ze in de kleedkamer haar jas
aantrekt, komt opeens haar mentor
binnen. Lyka verstijft. ‘Mijn mentor,
die wist van mijn situatie, voelde dat
er iets niet goed zat. Ze begon door
mijn spullen te zoeken. Toen ze in
mijn rugzak een groot keukenmes en
een afscheidsbrief vond, was haar
meteen duidelijk wat ik van plan was.’
Lyka wordt per direct opgenomen op
de crisisafdeling van het ziekenhuis,
maar omdat het snel beter gaat,
mag ze daar na twee weken alweer
weg. ‘De artsen vonden dat ik geen
gevaar voor mezelf of voor anderen
vormde. Eigenlijk wilde ik ook helemaal niet dood. Ik wilde alleen een
einde maken aan het ongelukkige
gevoel. En als ik er niet meer was, zou
ik niemand meer tot last zijn. Het
was een wanhoopsdaad.’
Een paar maanden later overlijdt
haar moeder. Als Lyka aankomt bij
het ziekenhuis, rent ze de auto uit,
door de gang, naar de lift, naar de
kamer waar haar moeder ligt, waar
ze zich huilend en schreeuwend op
het bed stort. ‘Mijn moeder voelde
nog warm aan. Wéér voelde ik me
schuldig: ik was te laat om goed
afscheid te kunnen nemen, wat was
ik voor een dochter? Ik kon alleen
maar huilen.’

Herbelevingen
Het moment in het ziekenhuis
herinnert Lyka zich, net als een paar
andere traumatische momenten uit
haar leven, tot in detail. Dat is niet

toevallig: op haar zestiende wordt
geconstateerd dat ze lijdt aan PTSS,
een psychische angststoornis waarbij
de patiënt traumatische gebeurtenissen herbeleeft. Als Lyka na haar
moeders dood op school zit, kan ze
in de klas opeens de geur van het
ziekenhuis ruiken. Of ze kijkt uit het
raam en ziet haar moeder op bed
liggen. Het moment in de ziekenhuiskamer speelt zich in haar hoofd
af, alsof ze het opnieuw meemaakt.
‘Het is een beetje als zo’n virtuele
bril die ze onlangs hebben uitgevonden,’ legt ze uit. ‘Een Oculus Rift.
Maar dan helemaal niet leuk.’ PTSS
komt vaak voor bij soldaten, die bij
een harde knal bijvoorbeeld worden
herinnerd aan hun oorlogservaringen.
De diagnose PTSS zorgt voor wat
meer routine in Lyka’s therapiesessies. Eerst moet deze psychische
stoornis behandeld worden, voordat
er ruimte is om te rouwen om haar
moeder en broer. Lyka krijgt Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie, een relatief
nieuwe behandelmethode waarbij
patiënten over hun traumatische
ervaringen vertellen terwijl ze klikjes
horen via een koptelefoon, zodat het
brein in een toestand komt waardoor
het de trauma’s beter kan verwerken.
Op de lange duur helpt het: Lyka is
inmiddels van haar herbelevingen af.
Maar in 2009 weet ze dat nog niet.
Dat jaar ziet de situatie er nog heel
anders voor haar uit.
Ze is al twee keer blijven zitten als
op haar negentiende het havo-eindexamen voor de deur staat. Lyka
weet zeker dat ze het niet gaat halen, maar dat maakt haar ook niet
→
uit: ze heeft weer besloten uit het
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ASVA Student lab
ASVA vindt jouw mening belangrijk. Bij Student Lab luisteren we
naar dat wat jij vindt van je studentenleven, je onderwijsv en de
UvA. Laat je horen, kom woensdag 6 oktober van 12:00 tot 14:00
langs in de centrale hal van Science Park.
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leven te stappen. Nu echt. Om de
schijn op te houden, gaat ze nog wel
mee op eindexamenreis. Ook maakt
ze alle examens. Op de dag van
de uitslag belt haar mentor: Lyka
blijkt, wonder boven wonder, te zijn
geslaagd. Wezenloos fietst ze naar
school om haar cijferlijst op te halen.
Daar wordt ze omhelsd en gefeliciteerd door docenten en klasgenoten.
‘Ze vonden het allemaal zo knap
en waren erg onder de indruk. Dat
overrompelde me. Zij waren blij, en ik
baalde alleen maar, want dit gooide
alles in de war. Even wist ik helemaal
niet meer wat ik moest voelen.’

‘Dat gesticht’
Als haar therapeut belt om haar
te feliciteren, houdt Lyka het niet
meer. Huilend vertelt ze over haar
plannen om er de volgende dag
een einde aan te maken. Het is de
druppel na een leven vol verdriet,
ze kan niet meer, ze geeft zich over.
In overleg met haar vader besluit
haar therapeut dat ze intensiever
moet worden begeleid: Lyka wordt
opgenomen in een psychiatrische
instelling voor jongeren. Daar
worden naast PTSS ook anorexia
en een persoonlijkheidsstoornis bij
haar geconstateerd. Eindelijk leert
ze echt over de dood van Angelo te
praten. In anderhalf jaar geeft ze
haar schuldgevoel een plek, al zal
de avond voor zijn dood haar blijven
achtervolgen. ‘Ik zal er altijd spijt
van hebben dat ik heb geklikt.’
Over haar klinische opname
schrijft Lyka nu wekelijks op haar
blog uittherapie.nl. Door haar
persoonlijke verhaal te vertellen,
hoopt ze dat er meer begrip komt
voor mensen met een psychische
stoornis. In een van haar teksten
beschrijft ze hoe ze, na een weekend
thuis te zijn geweest, de weg terug
naar de kliniek probeert te vinden.
Als ze aan een voorbijganger vraagt
waar de Kamer van Koophandel is,
waar de instelling vlakbij ligt, roept
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die: ‘Je moet toch niet naar dat
gesticht, hè?’
Inmiddels gaat het goed met
Lyka. Ze woont samen, zingt in
een bandje en liep dit jaar stage in
de verslavingszorg. Onlangs is ze
begonnen met een minor die opleidt
tot ggz-agoog. Ze wil graag psychotherapeut worden. ‘Ik denk dat ik
dat door mijn ervaringen goed kan,
ook omdat ik weet hoe belangrijk
het is om erover te praten en goed
begeleid te worden. Ik wil cliënten die
mogelijkheid graag bieden.’
Toch blogt ze niet onder haar
eigen naam. En ook in dit artikel
wil ‘Lyka’ anoniem blijven. Maar
dat heeft niets met schaamte te
maken, zegt ze. ‘Mijn verhaal hoort
bij mij, maar moet niet leidend
worden. Ik vind het belangrijk dat
cliënten me alles kunnen vertellen,
zonder het gevoel te hebben dat ze
rekening met mij moeten houden.
Pas als ik vind dat het nodig is, en
ik zie dat het een cliënt kan helpen,
dan vertel ik over mijn eigen problemen.’ Ook de relatie met haar vader
speelt mee. ‘Op mijn blog ben ik erg
open over de slechte verstandhouding met mijn ouders. Ik zou niet
willen dat dit mijn vader kwetst.
Ik ben erg boos geweest over hoe
mijn ouders zijn omgegaan met
de problemen in ons gezin, maar
inmiddels zie ik in dat zij het niet
zo hebben bedoeld. Ze hebben zelf
ook een lastige jeugd gehad, het
was voor hen onmogelijk het op een
andere manier te doen.’
Soms heeft Lyka een terugval,
dan ziet ze het leven somber in. Maar
het gaat steeds beter. ‘Als ik met
mijn vriend op de bank zit of de zon
zie schijnen, denk ik: o ja, zo voelt
het dus, geluk. Ik besef ook dat als
ik andere mensen wil helpen, ik zelf
gezond moet zijn. Dat is een motivatie om aan mezelf te blijven werken.
Het zwaarste gedeelte heb ik in ieder
geval achter me gelaten. Mijn leven
kan beginnen.’ ↙

PECH GEHAD
Er rust nog steeds een taboe op de
psychiatrie, merkt Lyka. ‘Bij veel mensen
heerst het beeld van een klinisch wit
gekkenhuis, waar patiënten in dwangbuizen worden gestopt. Maar de werkelijkheid is zo anders. Ik voerde met de
jongeren op mijn afdeling heel normale
gesprekken. Soms was het net een
studentenhuis. We zaten met chips voor
de televisie, hadden huisvergaderingen
waar irritaties over haren in het doucheputjes voorbijkwamen en we kookten
om de beurt. De therapeuten droegen
geen witte jassen, maar skinny jeans
en gekleurde gympen. Aan de muur
hingen vrolijke schilderijen. Er was zelfs
een condoomautomaat. Psychiatrische
patiënten zijn zoals ieder ander mens,
alleen is er bij hen even iets misgegaan.’
Op haar studie leert ze dat psychische
stoornissen afhankelijk kunnen zijn van
erfelijke factoren, maar ook van de
omgeving. ‘Ik ben ervan overtuigd dat
wat ik heb meegemaakt iedereen kan
overkomen. Iemand kan bijvoorbeeld
het erfelijke gen hebben voor schizofrenie, maar er nooit iets van merken
omdat het niet wordt getriggerd. Bij
mij is de PTSS tot uiting gekomen door
wat er in mijn familie is gebeurd. Ik heb,
zo gezegd, pech gehad.’ Ze is blij met
programma’s Anita wordt opgenomen,
waarin presentatrice Anita Witzier zich
een aantal weken laat opsluiten in een
psychiatrische kliniek. ‘ Maar eigenlijk is
het gek dat zo’n televisieprogramma in
2015 nodig is. We hebben nog een lange
weg te gaan.’
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Opzij, opzij, opzij
tekst en foto Daniël Rommens

Het is vrijdagmiddag op het Damrak. Horden voetgangers banen zich een weg over de oversteekplaats naar
het Stationsplein. Het is in Amsterdam de plek met
misschien wel de meeste verkeerslichten per vierkante
meter. Toch gaat het mis. De Amsterdamse fietser
rijdt namelijk haaks op de constante stroom voetgangers en wil zo snel mogelijk over precies datzelfde
plekje heen. Royaal bellend, tierend en duwend, worstelt Koning Fietser zich over het Damrak. Direct naast
dit helse knooppunt heeft de automobilist ruim baan
en als het aan Walther Ploos van Amstel ligt, draaien
we dat in de toekomst precies om. Afgelopen dinsdag
sprak de lector City Logistiek & E-mobility in zijn lectorale rede over slimmer, schoner en duurzamer vervoer
als redding van onze stad: ruim baan voor allereerst
de voetganger en dan de fietser, zodat zij elkaar wat
minder in de haren vliegen. Auto’s kunnen best een
blokje om. ↙
In de rubriek Lunchen met lees je meer over Walther Ploos van
Amstel en zijn visie op de logistiek van de stad.
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BEHANDEL
STUDENTEN
NIET ALS
DRESSUUR
PAARDEN
De arbeidsmarkt snakt naar kritische
en innovatieve afgestudeerden, maar
de universiteit ontmoedigt met rigide
regels elke student die iets extra’s naast
zijn studie wil doen, betogen Marloes
Groen en Tim van Woerkom
illustratie Marc Kolle
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‘N

oem ons ambitieus’, ‘No guts, no story’ en
‘Curious by nature’. Zo omschrijft de UvA haar
studenten in de wervende We are U-campagne,
waarmee ze het saamhorigheidsgevoel op de universiteit wil
aanboren. En dit is precies zoals wij Amsterdamse studenten
kennen: ondernemend, zelfstandig en leergierig. Studenten
die een eigen bedrijf hebben opgezet, het halen van hun
diploma combineren met een bijbaan met grote verantwoordelijkheden, een vereniging laten opbloeien, een hele lijst
aan extra keuzevakken aan hun curriculum toevoegen en
natuurlijk feesten organiseren waar nog jaren over wordt
gepraat. Studenten die misschien niet allemaal naar een
cum laude-diploma streven, maar wel gemeen hebben dat ze
meer willen tijdens hun studietijd dan alleen een diploma
halen. Als je die We are U-slogans hoort, verwacht je dat de
UvA staat te juichen met zulke veelzijdige studenten op haar
universiteit.
En je zou verwachten dat zij studenten tegemoetkomt als
zij aangeven hun uiteenlopende ambities te willen combineren
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met hun studie. Helaas is het tegendeel waar:
steeds strengere regels dwingen studenten om
als dressuurpaarden in dezelfde pas te stappen.
Om zo snel mogelijk te worden afgeleverd
aan de arbeidsmarkt, die helemaal niet zit te
wachten op voorverpakte magnetronstarters,
maar die wel verwacht dat studenten op de
universiteit hebben geleerd kritisch, innovatief
en ‘out of the box’ te denken. Dankzij haar dirigerende houding verliest de universiteit haar
oorspronkelijke missie om kritische, zelfstandige geesten op te leiden uit het oog. Met rigide
aanwezigheidsplichten, halsstarrige BSA’s en
dichtgetimmerde studieprogramma’s begint de
universiteit steeds meer op een diplomafabriek
te lijken, waar het aantal gedrukte diploma’s
belangrijker is dan de ontwikkeling van individuele studenten.

Schoffering
Studenten die op wat voor manier dan ook een
stap extra willen zetten, worden aan alle kanten
ontmoedigd. ‘Je moet verplicht aanwezig zijn bij elk college’, ‘je
kan écht geen stage volgen’, ‘twee masters tegelijk is uitgesloten’ en ‘al jouw wilde ideeën passen niet in het curriculum’. En
dat terwijl juist studenten die nu beginnen, weten welk risico
ze nemen. Het sociaal leenstelsel maakt studeren werkelijk een
investering, waar studenten zoveel mogelijk waar voor hun geld
uit moeten halen. Dat betekent dat zij minder knellende voorwaarden en meer persoonlijke vrijheid nodig hebben, om hun
studietijd in te kunnen vullen op de manier waarop zij er het
meeste aan hebben. Daar laat de UvA met haar wantrouwende
houding nu kansen liggen om echt toekomstgericht onderwijs
te bieden.
Maar ook docenten verdienen veel meer ruimte. Wat een
schoffering zijn de rigide regels ook voor hen! Ervan uitgaan dat studenten alleen naar hun colleges komen om een
handtekening te zetten op de presentielijst, doet geen recht aan
hun professionaliteit en inspanning. Laat docenten samen met
studenten nadenken over de invulling van hun studieprogramma: zij zijn degenen met academische kennis en zij hebben de
verantwoordelijkheid om een inspirerend programma in elkaar
te zetten waarvoor studenten graag naar college komen. Maar
dan moeten zij wel een universiteit achter zich hebben die
vertrouwt op hun kennis en kunde.

Durf is geboden
In een tijd waarin rendement en resultaten een steeds
belangrijker rol spelen, ligt er ook voor studieadviseurs een
unieke taak. Waar zij nu vooral worden ingezet wanneer er
problemen opgelost moeten worden, is persoonlijke begeleiding tijdens de hele studietijd een grote toevoeging. Niet
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alleen op de eerste dag of tijdens de eerste week, maar in al
die jaren dat je als student op de UvA rondloopt. Zodat we
studenten nooit meer hoeven te vertellen dat iets ‘niet kan’.
Ga stage lopen, doe twee masters, begin je eigen bedrijf. Durf
vooruitstrevend te zijn en durf te leren. Dan zijn wij een
moderne universiteit.
Als ons iets duidelijk is geworden, is het wel de potentie
die alle studenten aan de UvA hebben. Sommigen weten al
goed wat ze willen, anderen stellen zij zich open om dat tijdens hun studietijd te ontdekken. En zoals kritische studenten betaamt, laten zij zich overhalen door goede argumenten.
Als wetenschappelijke instelling hebben wij de verplichting
om onze keuzes met onderzoek te onderbouwen. ‘Je moet’ is
nooit een goed argument. ‘Studenten die naar ruim tachtig
procent van de colleges zijn geweest, halen significant hogere
cijfers’ is dat wel. Wat een unieke kans hebben we nu in handen! Laten we de aangescherpte aanwezigheidsplicht die wij
zo verfoeien dit jaar dan maar goed gebruiken. Door te onderzoeken of de aanwezigheidsplicht daadwerkelijk zorgt voor
hogere cijfers en betere resultaten. Zodat studenten volgend
jaar op basis van dit onderzoek zelf hun eigen, gefundeerde
afweging kunnen maken. ↙

Marloes Groen (24) is bezig met een master Business Administration aan de UvA.
Thom van Woekom (22) combineert een
master politieke theorie aan de UvA met
een master geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Discussieer
mee op
Folia.nl/
opinie
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tekst Willem van Ewijk

Dossier

illustraties Barend Wilschut

Kunnen we wel
zonder Elsevier?
Elsevier, de grootste uitgever van wetenschappelijke tijdschriften, is in
conﬂict met de universiteiten. Komen de partijen er niet uit, dan heeft de
UvA geen toegang meer tot Elseviertitels. Gelukkig zijn er alternatieven.
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Deze titels verdwijnen
De tien meest geraadpleegde Elsevier tijdschriften in de UB

Journal of
Financial
Economics

Personality
and
Individual
Differences

Computers
in Human
Behavior

Journal of
Business
Research

Cell

Social
Science &
Medicine

NeuroImage

Lancet

Neuron

Biological
Psychiatry

‘Als je naa
r downloa
ds en pub
kijkt kun j
licaties
e niet and
ers dan
concluder
en dat Els
evier een
belangrijk
uitgever is
voor de U
vA.’
Maria He
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directeur
universite
itsbiblioth
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n
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Elsevier

Oxford

Sage

Nature

Waar publiceren UvA-onderzoekers?
UvA-onderzoekers publiceren vaak in Elseviertijdschriften, dit kunnen ze blijven doen. Ook als de UB haar
licentie kwijtraakt. ‘Als de Nederlandse universiteiten geen Elsevierlicentie meer hebben, blijft de rest van de
wereld de artikelen gewoon lezen,’ zegt hoogleraar informatica Jan Bergstra. Zie hier een vergelijking tussen
de zes grootste uitgeverijen.

Het huidige
verdienmodel
van Elsevier
Elsevier wordt vooral betaald door de universiteiten, die abonnementsgelden betalen. Als een
wetenschapper nu open access wil publiceren,
dan moet hij administratiekosten betalen, de
zogenoemde article processing charges. In dat geval
betaalt de universiteit dubbel: zowel voor het
abonnement als voor de publicatie.

€

€

wetenschappers

Open
Access
Journal

€

article processing
charge

wetenschappers
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toegang tot artikelen

abonnementskosten

article processing
charges

UvA

Het alternatief:
open access
toegang tot artikelen

De VSNU en de universiteitsbibliotheken willen
dat de wetenschappelijke artikelen voortaan voor
iedereen te raadplegen zijn, ook voor mensen van
buiten de universiteit, volgens de principes van
open access. Ze willen geen abonnementsgelden
meer betalen. In plaats daarvan zullen er alleen
nog maar article processing charges worden betaald.

iedereen
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Springer

Wiley

‘Een breuk met
Elsevier?
De wetenschap
kan het hebben
.’
Jan Bergstra

hoogleraar info
rmatica aan de
UvA,
hoofdredacteur
van een Elsevier
tijdschrift

kelen

Als onderzoeker of student kun je, ook
zonder dat de UB een Elsevier-abonnement heeft, artikelen van die uitgeverij
blijven raadplegen. Vraag collega’s van
buitenlandse universiteiten om je een
artikel te mailen, of zoek op de hashtag
#icanhazpdf op Twitter. ‘Veel artikelen
worden ook al op arXiv.org of op UvA-server DARE aangeboden,’ zegt Jan Bergstra.
‘Daar doet Elsevier op onderzoeksgebieden als wiskunde en computerwetenschappen niet moeilijk over.’ Volgens UB-directeur Maria Heijne is Elsevier hier
inmiddels terughoudender in geworden
en zullen in het vervolg op die websites
alleen artikelen te raadplegen zijn die voor
2016 gepubliceerd zijn.

De Universiteit van Konstanz, in
Duitsland, had vanaf begin 2014 een jaar
of anderhalf geen Elsevier-abonnement
meer. De universiteitsbibliotheek vond
toch dat het voor onderzoekers en studenten mogelijk moest blijven de artikelen
van Elsevier te raadplegen. Er kwam een
pay-per-viewdienst, waarmee het mogelijk
werd om per geraadpleegd artikel te betalen. Onderzoekers en studenten konden
ongelimiteerd raadplegen, en de universiteitsbibliotheek betaalde. De directeur van
de universiteitsbibliotheek van de UvA en
de HvA, Maria Heijne, wil voorkomen dat
het zover komt, ‘want dan betaal je zomaar
dertig euro per artikel’.

Voor meer informatie, zie folia.nl/elsevier
bronnen: universiteitsbibliotheek UvA
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Studie Sportmarketing (HvA)
Stage Koninklijke Nederlandse Wielren
Unie (KNWU), afdeling marketing &
communicatie
Verdiensten 250 euro per maand
Sterren *****
‘Toen ik op Twitter een vacature van
de KNWU voorbij zag komen, was ik
meteen geïnteresseerd. Ik ben zelf
wielrenner en wilde graag weten hoe
het er achter de schermen aan toegaat.
Steeds meer mensen gaan wielrennen, maar dan vooral voor de lol. Het
komende halfjaar onderzoek ik hoe de
KNWU deze groep kan enthousiasmeren
voor de wedstrijdsport. Het einddoel is

STAGE
Herman ten Kate

(23)

‘Ik wil geen
koffiestagiair zijn’
dat deze fietsers hun kinderen niet meer
op voetbal doen, maar op wielrennen,
zodat we weer nieuwe wielrenhelden
kunnen opleiden van jongs af aan.
Ik zit er nu vier weken en het bevalt

goed. Omdat ik geen koffiestagiair
wil zijn, heb ik aangegeven dat ik veel
eigen verantwoordelijkheid wil. Vanaf
oktober neem ik daarom de coördinatie
van twee evenementen op me.
Dat de unie geen commerciële organisatie is, merk ik dagelijks: vooral op het
gebied van efficiëntie kunnen er dingen
beter. Er is onder wielrenners veel kritiek
op de KNWU. De organisatie heeft een
conservatief imago, maar op de werkvloer merk ik dat er best mensen zijn
die willen veranderen. Het probleem is
dat een trage besluitvorming de vooruitgang belemmert. Ik ben van plan
daar in mijn eindrapportage kritisch op
te zijn.’ ↙ Nina Schuyffel

ADVERTENTIES

EEN NIEUWE ECONOMIE —
EEN SPIRITUELE DOORBRAAK
LEZING en MEDITATIE

za.10 oktober 13.00 uur
De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam

Wereldleraar Maitreya en de Meesters van Wijsheid
zijn nu hier. Hun advies: deel samen en red de wereld.
Info: Share Nederland 020-6946262 www.sharenl.org

Nog steeds dat ene
boek niet gevonden?

6,5 MILJOEN

TWEEDEHANDS BOEKEN
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Lunchen met...
Walther Ploos van Amstel (53), lector logistiek aan de HvA én dj,
werkt graag thuis. Vanaf zijn vensterbank bestudeert hij het stationsgebied.

‘Straks picknicken we
op het Stationsplein’
tekst Willem van Ewijk foto Daniël Rommens

D

e Habanos op de dinertafel heeft hij over van een
cruise op de Middellandse Zee. ‘In het casino van het
cruiseschip mag je sigaretten roken, maar nergens op
het schip een sigaar,’ zegt Walther Ploos van Amstel. Als het
even kan werkt hij thuis. Aan de dinertafel ontvangt hij groepjes
studenten. Op de marmeren salontafel bij het raam staat zijn
MacBook Pro. Ook de gemeente Amsterdam komt weleens bij
hem langs. Dan kijken ze uit over het Stationsplein en het Damrak en dan legt Walther – met pretoogjes – uit wat er beter kan.

Voetgangers aan zet
‘Alleen al op dit hoekje komen per dag 200.000 voetgangers voorbij, tegenover 20.000 fietsers en 2500 voertuigen. Voetgangers
zijn dus in de meerderheid, maar de ruimte is precies omgekeerd
verdeeld.’ De voetgangers hebben een smal stukje trottoir, en
de fietsers en auto’s nemen het hele Damrak in. In Amsterdam
komen er steeds meer mensen bij, en die maken steeds minder
gebruik van de auto. Dat moet de gemeente goed begrijpen, vindt
Walther. ‘Je ziet het direct als je hier op de vensterbank zit.’
Hij heeft dit huis veertien jaar geleden gekocht. ‘Toen was
het stationsgebied nog één grote bouwput, er werd dag en
nacht geheid.’ Een goede investering, denkt hij, ‘want over een
paar jaar is het weer rustig, en dan is mijn woning meer geld
waard.’ Walther kijkt naar buiten. Wie weet zal het Stationsplein over een paar jaar helemaal autovrij zijn, zegt hij. ‘Dan
zitten de mensen hier aan het water te picknicken.’

Gillend gek
Walthers ouders zijn ooit van Amsterdam naar het Brabantse
Bergeijk verhuisd, om bij Philips te werken. Het Philipswereldje was Walther te benauwend. ‘We gingen alleen maar met
Philipsmensen om.’ Na een studie logistiek in Tilburg verhuisde hij naar het noorden: eerst naar Amsterdam, later naar
Broek in Waterland. Het was er mooi, maar hij werd er ‘gillend
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Walther Ploos van Amstel (53), lector City logistiek & E-mobility HvA

gek’. Walther, die onder de naam Big General graag optreedt
als house-dj, miste de stad. Samen met zijn partner Bramsterdam draait hij nog ieder weekend. Afgelopen zomer traden ze
nog op tijdens Mysteryland en het Milkshake Festival.
Toch voelt hij niet meer die onrust van vroeger, toen hij
steeds de straat op moest omdat hij niets van het stadsleven
wilde missen. Vandaag blijft hij thuis: hij gaat niet uit eten en
ook niet naar het café.
Balans is niet alleen iets wat hij in zijn leven probeert te
vinden, maar ook in de verdeling van al die honderdduizenden
mensen die iedere dag over het Stationsplein krioelen. ‘Op het
moment dat we al die stromen beter verdelen over de ruimte,
wordt het voor iedereen plezieriger.’ ↙
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Toehoorders
Hoorcollege redactie &
journalistiek door Binnert
de Beaufort, donderdag 24
september, 08.30 – 10.10 uur,
Benno Premselahuis (HvA)

FOLIA 5

chte schrijvers weten: zonder
kennis van spelling en grammatica kom je er niet. ‘Daarom zijn
we hier vandaag bijeen,’ leidt docent
Binnert de Beaufort zijn hoorcollege
quasiplechtig in. ‘Om onze liefde voor
de taal te belijden.’
De Beaufort, zelf journalist en au-

teur van een aantal romans, is niet te
beroerd om bij het begin te beginnen.
Hij brengt de eerstejaarsstudenten van
de HvA terug naar hun lessenaartjes
op de basisschool, waar ze zich al
bogen over ’t kofschip – tegenwoordig
ook wel ’t sexy fokschaap genoemd.
‘Ik verf, jij verft, wij verven.’ Waarom je het zo schrijft? De Beaufort:
‘Dat is het mooie van taal. Je moet
er geen dieper liggende gedachten
achter zoeken, het is gewoon zo.’
Tot zover duidelijk.
Er volgt nog een opsomming van
gekke werkwoorden. Klunzen, fronsen, sjansen. Een meisje wil weten
of ze de moeite moet nemen haar
pen op te pakken. ‘Staat dit allemaal
ook op DLWO?’ De Beaufort negeert
haar. ‘Nu gaan we met z’n allen wat
leuks doen,’ zegt hij. ‘Doe mij maar
na.’ Hij legt een vinger tegen zijn
keel. ‘Spreek allemaal de d uit.’ De
studenten, in koor: ‘Ddddddd’. ‘Voel

tekst en foto’s Nina Schuyffel

Esmee de Rooij

Wiel Wijnen

Iris van Vulpen

Aanwezig 112
Percentage vrouwen 80
Dt-fouten ontelbaar
Aantal tongen tegen verhemelte 65
Scrabblewoorden tussenwerpsels,
gedeletet, grillworstconsumptie

E

19, media, informatie &
communicatie
‘Ik vond het college vooral nuttig. De
docent heeft alle aspecten van de
taal aan bod gebracht. Volgens mij
kun je dat niet vaak genoeg doen,
want mensen maken nog steeds
spelfouten. Ik had zelf ook best veel
fouten voor de tussentoets. Dat
wordt dus oefenen, de komende
weken.’
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17, media, informatie &
communicatie
‘Ik vond het apart dat de docent het
de hele tijd had over stemhebbende
en niet-stemhebbende medeklinkers
om te bepalen of je een ‘d’ of ‘t’ moet
schrijven. Dat is een andere methode
dan we op de basisschool hebben geleerd, namelijk ’t kofschip. Verder vind
ik het wel een aardige vent. Volgens
mij beseft hij heel goed dat hij het
saaiste vak van de hele school geeft.’

je je stem trillen? Dan is deze letter
stemhebbend. En nu de ffffff f. Wat
voel je? Niks? Dan is deze stemloos.’
Als de docent aankomt bij het
voltooid deelwoord, vinden sommige
studenten het tijd hun Facebookpagina bij te werken. Er ontstaat rumoer. ‘Jongens, willen jullie alsjeblieft
stil zijn?’ smeekt De Beaufort.
Voordat de studenten beginnen
aan de oefentoets, geeft hij nog een
paar voorbeeldzinnen. Het is duidelijk
dat hij voor deze poëtische uitlatingen inspiratie heeft opgedaan in het
studentenleven. ‘Zal ik vanmiddag
braken of zal ik vanavond braken?’
staat er op het scherm. De Beaufort
lacht. ‘Alsof je dat kunt plannen.’
In de volgende zin zit zelfs een
levensles vervat: ‘Wie de liefde bedrijft op het openbare toilet, krijgt te
maken met ongewenste bacteriën.’ ↙

20, media, informatie &
communicatie
‘Fijn, zo’n opfriscursus Nederlands.
Het sluit goed aan op de werkcolleges, waar we journalistieke artikelen
zoals interviews en nieuwsberichten
leren schrijven. Ik wil later de journalistiek in en dan moet je de taal goed
beheersen. Hopelijk kom ik terecht bij
Het Klokhuis.’
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Promoties

Hora est

Donderdag 1/10

Lukas
Verburgt

10.00 uur: Lukas Verburgt – Wijsbegeerte
‘A Terrible Piece of Bad Metaphysics’? (Agnietenkapel)
12.00 uur: Judith Vogelzang – Geneeskunde
Effects of Initiating Chronic Renal Replacement Therapy
in Children, Now and Later in Life. (Agnietenkapel)
14.00 uur: Dideke Verver – Geneeskunde
SMC5/6: Shaping, Protecting and Preparing the Genome
for Safe Reproduction (Agnietenkapel)

Vrijdag 2/10

10.00 uur: Charlotte Nusman – Geneeskunde
Innovating Imaging in Juvenile Idiopathic Arthritis: an
Ongoing Quest (Agnietenkapel)
11.00 uur: Michael Lloyd – Planologie
Provenance, Planning and New Parameters (Aula)
12.00 uur: Elske van den Berg – Geneeskunde
Mechanisms and Consequences of Lung Epithelial Injury
in Severe RSV Disease (Agnietenkapel)
13.00 uur: Anneke Jilesen – Geneeskunde
Surgical Management of Pancreatic Neuroendocrine
Tumors (Aula)
14.00 uur: Bram Wouters – Natuurkunde
The Quench Action Approach to Out-of-Equilibrium
Quantum Integrable Models (Aula)

Dinsdag 6/10

10.00 uur: Sabine Hänniger – Biologie
Chasing Sympatric Speciation (Agnietenkapel)

Woensdag 7/10

10.00: David Ndegwa Gathara – Geneeskunde
The Use of Routine Case Record Data to Evaluate Quality
of Inpatient Hospital Care for Newborns and Children in
Kenya (Agnietenkapel)
14.00 uur: Loretta van Iterson – Neuropsychologie
Cognitive Patterns in Paediatric Epilepsy (Agnietenkapel)

Oraties

Donderdag 1/10
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16.00 uur: Fransje van der Waals – Geneeskunde
Blended Learning for Healthcare Workers: Closing the
Gap in Global Health (Aula)

Wijsbegeerte
Donderdag 1 oktober, 10.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘In de loop van de 19e en vroege 20e eeuw
braken exacte denkers met traditionele manieren van
denken, net als de kunstenaars van de modernistische
avant-garde. Ze lieten de nadruk op het representeren van
de observeerbare wereld en de idealisatie van observeerbare objecten los, waarmee ze het Modernisme in zowel
de kunst als de moderne waarschijnlijkheidsleer mogelijk
maakten. In 1933 definieerde de Russische wiskundige
Andrej Kolmogorov het toeval, in zes wiskundige axioma’s.
Filosofen hadden juist zonder succes met dit fenomeen geworsteld en altijd vastgehouden aan Aristoteles’ uitspraak
dat er geen demonstratieve kennis van toeval kan bestaan.
Hoe kon het dat een filosofisch probleem een wiskundig
antwoord had? Dit vormde de kiem van mijn onderzoek
naar de oorsprong van de moderne wiskunde. Rond 1900
verkeerde het exacte denken in een crisis: als de grondslagen van het denken niet in een afbeelding van de wereld
liggen, waarin dan wel? Het voordeel van een wetenschapscrisis is dat elke wetenschapper zijn denken gedetailleerd uiteen moest zetten, en niet alleen in formules – wat
mij hielp: ik ben van huis uit geen wiskundige.’

Leuk ‘Tijdens mijn fellowship aan het Max Planck-in-

stituut in Berlijn kon ik handgeschreven stukken uit de
nalatenschap van David Hilbert bestuderen: een van de
grote figuren uit de wiskunde, die met Einstein wedijverde
over wie van hen als eerste de algemene relativiteitstheorie
had geformuleerd.’

Moeilijk

‘Het herschrijven van artikelen tot hoofdstukken van mijn proefschrift, terwijl ik tegelijkertijd bezig was
met nieuw materiaal, was soms frustrerend. Een grotere
moeilijkheid was het besluit dat het proefschrift af was en
dat veel van het materiaal moet wachten tot een volgend
boek.’ ↙ Bob van Toor

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Wetenschap
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ERUIT
MET EEN
KNAL

In onze kosmische achtertuin staat een massieve en intens hete ster op het
punt van ontploffen. De vuurwerkshow gaat ‘binnenkort’ van start, al over
vijftienhonderd jaar, zo ontdekten UvA-sterrenkundigen. Het is voor het eerst
dat we zo nauwkeurig kunnen inzoomen op de laatste momenten van een
stervende ster.
tekst Joris Janssen

H

et universum overspoelt ons de laatste tijd met de
meest magnifieke beelden. Terwijl je dit leest, stuurt
ruimtesonde New Horizons ons vanaf de rand van
het zonnestelsel ongekend gedetailleerde foto’s toe van het
oppervlak van dwergplaneet Pluto. Maar in de categorie
spectaculaire beelden zijn die van ontploffende sterren de
overtreffende trap. Als de brandstof van grote sterren op is,
dan slingeren ze als afscheidscadeau enorme hoeveelheden
materie de ruimte in. Ruimtetelescoop Hubble heeft een
aantal van dit soort kleurrijke schouwspellen, supernova’s
geheten, op de gevoelige plaat vastgelegd. De Krabnevel, het
resultaat van een sterontploffing in het jaar 1054, is een van
de bekendste.
Niet elke ster eindigt zijn leven met een grote knal. Daar is
namelijk enorm veel massa voor nodig. Onze belangrijkste
ster, de zon, ontbreekt het daaraan. Sterrenkundige Frank
Tramper en collega’s van het Anton Pannekoek Instituut
voor Astronomie van de UvA (API) hebben een aantal sterren
onder de loep genomen die in hun gloriejaren een tikkeltje
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groter waren – veertig tot zestig keer zo groot. Een megaster
kent een kort en turbulent leven. Waar kleinere exemplaren
miljarden jaren leven, leeft een massieve ster slechts twee tot
tien miljoen jaar. Tramper bekeek zogeheten Wolf-Rayetsterren (WR-sterren). Dat zijn sterren die een hele sterke sterwind hebben en daardoor in de loop van hun leven veel massa
verliezen. De binnenkort [op de schaal van een sterrenleven
van tien miljoen jaar is vijftienhonderd jaar zoiets als vijf
dagen op een mensenleven, red.] exploderende ster heeft van
zijn originele massa nog maar maximaal een kwart over.

Zeldzame sterren
WR-sterren zijn er in verschillende soorten. Ze worden ingedeeld op basis van het soort licht dat ze uitzenden. Sterlicht
dat ons bereikt heeft namelijk een bepaald spectrum. Dat
spectrum geeft aanwijzingen over de samenstelling van de
ster. ‘Je hebt vier soorten WR-sterren,’ zegt Tramper. ‘Ze zijn
ingedeeld op basis van de dominantie van waterstof, stikstof,
koolstof of zuurstof in het spectrum.’ Een jonge ster gebruikt

28-09-15 18:18

38

FOLIA 5

waterstof als brandstof en vormt daarmee helium. Als de waterstof op is, schakelt de ster over op helium. Als bijproduct
ontstaat daarbij eerst stikstof, dan koolstof en tot slot zuurstof. Hoe ouder de ster, hoe meer van die bijproducten de ster
heeft gemaakt. De ster bestaat dan uit verschillende schillen
met de meest nieuwe bijproducten het diepst weggestopt.
De door Tramper onderzochte WR-sterren worden door hun
sterwind steeds verder gestript. De sterwind van duizenden
kilometers per uur slingert
gedeeltes van de buitenste
lagen met een rotvaart de
ruimte in. ‘Je begint daardoor steeds diepere lagen
van de ster te zien,’ zegt
Tramper. ‘Die lagen zijn heter. Je ziet de verbrandingsproducten van de kernfusie.’
Van de verschillende soorten
WR-sterren onderzocht Tramper de zeldzaamste, de sterren
waarbij zuurstof zichtbaar is in het spectrum. Van deze
WO-sterren, de ‘O’ staat voor zuurstof, zijn op dit moment
slechts negen exemplaren bekend.
Tramper is min of meer bij toeval in het onderzoek naar deze
bijzondere sterren gerold. ‘Ik was een dwergmelkwegstelletje
aan het bestuderen voor een totaal ander onderzoek. Ik had
nog wat waarneemtijd over op de Very Large Telescope in
Chili en bedacht me dat daar zo’n rare WO-ster zat. Die ben
ik gaan bestuderen en modelleren – wat me vervolgens twee
jaar van mijn PhD heeft gekost. We konden met onze modellen de verhouding bepalen van helium, koolstof en zuurstof
in de buitenste lagen van de ster. Die verhouding geeft aan
hoe lang de ster al bezig is zijn brandstof te verbranden.’
Om meer te kunnen zeggen over de aard van WO-sterren,

wilde Tramper alle acht op dat moment bekende WO-sterren
bestuderen. ‘Een deel van onze waarneemtijd hebben we
gebruikt om nog eens vijf WO sterren waar te nemen. Omdat
de Nederlandse waarneemtijd toen op was, hebben we voor de
overige twee sterren nog een waarneemvoorstel geschreven.
Dat rolde er zo doorheen. Wij zijn nu de eersten die het hele
optische spectrum van alle WO-sterren hebben bekeken.’ De
metingen hebben Tramper en zijn collega’s verricht met de
XShooter. Dit instrument
maakt onderdeel uit van de
Very Large Telescope en is
mede door Nederlanders
gebouwd. In ruil hiervoor
kreeg Nederland extra
waarneemtijd. ‘De XShooter
heeft een enorm golflengtebereik. Dat combineert het
met een grote resolutie. Het
is een uniek instrument in de wereld,’ aldus Tramper.

‘Alles wat je om je heen ziet is
gemaakt in een zware ster’
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Evolutiemodellen
Na het doen van de metingen, kon het modelleren beginnen.
Tramper en zijn team maakten modellen voor de atmosferen
van de sterren en het spectrum dat daaruit volgt. Tramper
kreeg hulp van promovenda Samayra Straal, die destijds nog
masterstudent was. Voor haar masterproject hielp ze bij het
analyseren van drie van de onderzochte WO-sterren. Het maken van een model is een veeleisende bezigheid. ‘Je probeert
een model te maken dat exact lijkt op het spectrum. Je draait
in je model aan de knoppen van bijvoorbeeld de temperatuur,
hoeveelheid koolstof en het massaverlies van de ster. Als je
een verandering hebt gemaakt, moet je drie tot vijf dagen
wachten totdat de computer het model heeft doorgerekend.
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Alles hangt samen. Als je het ene verandert, verandert het
andere automatisch mee.’ Naarmate je meer sterren hebt gemodelleerd, wordt het wel makkelijker volgens Tramper. ‘Op
een gegeven moment krijg je er gevoel voor. De eerste stappen
zijn het moeilijkst.’
De slagroom op de taart van het onderzoek kwam uit het
Duitse Bonn. ‘We gingen op bezoek bij een zustergroep die
ook met zware sterren werkt. Zij maken evolutiemodellen van
sterren. Daar zeiden ze dat ze hun modellen konden loslaten
op onze sterren vanaf het moment dat de waterstof op is en
ze helium beginnen te verbranden. Die modellen zouden dan
precies voorspellen wat de hoeveelheden helium, koolstof en
zuurstof zijn op elk punt in de evolutie. Zo konden we zeggen
hoe lang een bepaalde ster nog te leven heeft.’

Unieke ontdekking
Dat met een evolutiemodel zo’n nauwkeurig beeld van de
levensduur van WO-sterren kon worden bepaald, kwam voor
Tramper redelijk uit de lucht vallen. ‘Ik was heel verbaasd.
Ik had geen idee dat zo’n evolutiemodel zo snel berekend kon
worden. Voor een normale ster die nog waterstof verbrandt,
duurt dat heel lang. Dit kon in een halfuur. Een heliumster
zit simpeler in elkaar. Dit geeft net het extra puntje aan onze
hele paper. We konden al zeggen dat ze nog minder dan
tienduizend jaar zouden leven. We hebben het nu nog beter
kunnen pinpointen. Dat is uniek.’
De gevolgen van een supernovaexplosie voor de directe
omgeving van de sterren laat zich niet makkelijk voorspellen. Een soort kosmische topografische kaart van de
betreffende gebieden zou hiervoor erg handig zijn, maar
die in elkaar zetten blijkt voorlopig makkelijker gezegd
dan gedaan. In de Melkweg zijn grote hoeveelheden stof
hier schuldig aan, zegt Tramper. ‘Tussen die sterren en ons
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in absorbeert het stof veel licht. In de precieze afstanden
zit een onnauwkeurigheid van twintig procent. Je kunt het
vergelijken met het zicht op aarde als je in de mist staat, of
in een stofstorm.’ Voor sterren buiten de Melkweg is hun
precieze ligging ook niet duidelijk. Van de sterren in de

DE GEBOORTE
VAN EEN STER
Sterrenstelsels zoals de Melkweg huisvesten enorme gaswolken. Dit zijn de kraamkamers waarin
sterren ontstaan. Als de zwaartekracht tussen
al de deeltjes waaruit de wolk bestaat de overhand krijgt, stort de wolk ineen. Dit kan gebeuren
wanneer de wolk een bepaalde massa bereikt of
wanneer die instabiel raakt, bijvoorbeeld door de
schokgolf van een in de buurt ontploffende ster.
De wolk breekt dan op in verschillende dichte
opeenhopingen van gas. Als het gas in die opeenhopinkjes dicht genoeg op elkaar wordt gedrukt,
komt op die plekken kernfusie op gang en ontstaan sterren. Voor het overgrote deel ontstaan
in zo’n gaswolk sterren van ‘normale’ proporties,
zoals de zon. Maar als er maar genoeg materiaal
bij elkaar klontert, dan krijg je massieve sterren.
‘Voor elke massieve ster vormen er duizenden
sterren met een massa zoals die van de zon,’ zegt
Tramper. ‘Massieve sterren zijn zeldzaam.’
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Magelhaense wolken (de Grote en de Kleine) is alleen de
afstand tot de wolk als geheel bekend. Binnen de wolken
zelf zijn de dieptes onbekend.

Sterrenstof
Toch kunnen over twee van de onderzochte sterren wel wat
algemene uitspraken worden gedaan. Ze liggen in de Grote
Magelhaense Wolk en luisteren naar de welluidende namen
BAT99-123 en LH41-1042. ‘De schokgolf van de ontploffing
van BAT99-123 kan sterk genoeg zijn om in de buurt liggend
gas instabiel te maken en in elkaar te laten storten. Dat zou
het vormen van sterren op die plek in de hand kunnen werken. Door de grote afstand zou het alleen wel een jaar of tweehonderd duren voordat de schokgolf dat gebied bereikt.’ Voor
LH41-1042 geldt het omgekeerde. ‘LH41-1042 zit in een klein
cluster waar op dit moment nog stervorming plaatsvindt. Een
explosie zou het gas wegblazen waaruit sterren zich willen
vormen, zodat stervorming juist stopt.’ Een ontploffing van
LH41-1042 zou overigens nog een ander mooi bijverschijnsel
opleveren. ‘De recent ontdekte negende WO-ster staat daar
vlak in de buurt. Het supernovamateriaal zal botsen met de
sterwind van die ster. Dat zal een spectaculair gezicht zijn.’
Het uiteindelijke doel van de studie naar ontploffende massieve sterren is meer dan speuren naar het volgende Kodakmoment. Tramper: ‘Zware sterren hebben over de hele geschiedenis van het universum een ontzettend grote invloed gehad op
hoe het universum is geworden tot wat het nu is. Alles wat je
om je heen ziet, is in een zware ster gemaakt. Alles zwaarder
dan ijzer kan alleen worden gevormd in een supernovaexplosie. We bestaan allemaal uit sterrenstof, gevormd in deze
sterren. De eerste sterren na de oerknal waren hele zware
sterren. Door te begrijpen hoe dit soort sterren werken, evolueren en hun omgeving beïnvloeden, leren we steeds meer over
waar we vandaan komen.’ ↙
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DE DOOD VAN EEN STER
Een ster die vele malen massiever is dan de zon
eindigt zijn leven in een krachtige explosie, een
supernova. De basis voor de explosie wordt gelegd wanneer de brandstof in de ster op is en de
kernfusie stopt. ‘Je hebt dan een kern van ijzer
gevormd,’ zegt Tramper. ‘Dat kan niet meer verder
fuseren. De naar buiten gerichte druk die van
kernfusie afkomt, valt daardoor in een keer weg.
Omdat er geen druk meer is die de zwaartekracht
tegenhoudt, stort de kern ineen. Dit duurt net zo
lang totdat je weer een tegenkracht krijgt. Op een
gegeven moment zitten alle deeltjes in de kern zo
dicht op elkaar, dat er geen ruimte meer is voor
andere deeltjes. Elektronen worden in de kern gedrukt die protonen doen veranderen in neutronen.
Het bolletje dat je overhoudt, is een neutronenster. Die is ongeveer tien kilometer in doorsnede,
formaatje Amsterdam, maar met een massa van
anderhalf keer de zon.’
Na de vorming van een neutronenster laat de
explosie niet lang meer op zich wachten, aldus
Tramper. ‘Zo’n neutronenster heeft een enorme
dichtheid en vormt zich ineens. De buitenste lagen
van de ster zijn in de tussentijd nog vrolijk naar
binnen aan het vallen. Die komen uiteindelijk bijna
met de lichtsnelheid aan bij de rand van de net
gevormde neutronenbol en ketsen af. Het exacte
mechanisme is iets ingewikkelder, maar dit geeft
de explosie die je ziet als supernova.’
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Where opinions get
challenged

UvA Masterdag
14 november 2015
uva.nl/masterdag
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International

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

HAVE
SOME
FOREIGNERS
FOR
DINNER
Invite a bunch of internationals that don’t know each
other for dinner at the house of an Amsterdammer.
That’s the idea behind Taste of Culture.

text Nina Schuyffel
photos Vera Duivenvoorden
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t’s only been a few weeks, but ever
since Eva Koracic (21) started her
bachelor’s degree in Economics at
the UvA, she’s been feeling homesick.
‘Don’t get me wrong, I like Amsterdam,’ she’s quick to clarify. Still, the
exchange student finds it hard, coming
to a strange city all by herself. ‘I’ve
never been so far away from my family
and friends in Slovenia before.’ She
is sitting in a cosy student apartment
on Overtoom, where the first edition
of Taste of Culture is taking place: a
brand new initiative that aims to connect international students and expats
to locals in Amsterdam.
In the past month, Eva has already
visited several events for internationals
to meet other people, make friends, have
a drink and talk with fellow sufferers.
She’s been to Coco’s Outback Pub on
Rembrandtplein on Wednesdays a
couple of times, and now she’s trying
Taste of Culture. ‘It helps to know you’re
not alone,’ she says, taking a sip of her
beer while twirling her hair shyly.

Folia 05_1540_2.indd 43

‘It’s all about food and drinks,’ Ethan
van Offelen (20), a Social Sciences
student says from the other end of the
room. Back home, in the USA, Ethan is
not allowed to drink alcohol. But now
that he lives in Amsterdam, he’s convinced that drinking is probably the best
way to connect with other students. He’s
even had his first drunken adventures.
Laughing: ‘My bike broke down after
going out clubbing with another student.
We had to walk home to Diemen, which
took us like an hour. So we got to know
each other pretty well.’
But tonight, the mood has yet to be
freed from awkwardness. It’s half past
seven and the living room is getting
quite cramped. About ten international
students sit together, divided over two
couches, and fall into uneasy chitchat. A
couple of them shake hands. In the middle, Fulya (21) is trying to pronounce her
first Dutch words. ‘Ik. ben. Fulya. Leuk.
Je. Te. Ontmoeten.’ In the background,
a computer is playing Seal’s greatest
hits, accompanied by a lonely looking

microphone that nobody has dared to
pick up – yet.
Further down the hall in the kitchen,
Tim Spekkens (24) is preparing the
meal. ‘It always starts like this,’ he says,
smiling. ‘Just wait until the beer starts
flowing and the awkward silences are
filled.’ Tim is one of the founders of
Taste of Culture. His website, launched only recently, connects 25 hosts
in different parts of the city to guests
from all over the world, to invite them
into their homes and show them a good
time. To ensure a spectacular debut, Tim
offered to organise the first edition at his
house. On the menu tonight: a typical
Indonesian ‘rijsttafel’, following the
recipes from his grandmother who grew
up in Bandung.
Tim came up with the idea for Taste
of Culture when he was traveling in Sri
Lanka for three months. ‘One evening,
I was invited by a guy for dinner at his
home. I had such a nice time. Looking
back, I came to realise this was the only
time I really experienced the Sri Lankan
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lifestyle. We had our dinner in a small
shed; his mother had cooked a typical
Sri Lankan dish. It was so much better
than the usual touristy dinners I had in
restaurants. Then I figured: what better
way is there to bring cultures together
than by sharing a meal?’
He first started arranging weekly dinners six
months ago, using websites
like Meet Up and Couch
Surfing, to see if his idea
would catch on. Tim’s goal
is to eventually make Taste
of Culture into a service like Airbnb. So
far though, his initiative isn’t exactly
proving to be lucrative. The international students paid 20 euros for dinner and
drinks tonight, which – after the cost
of groceries and income tax is subtracted – leaves a meagre 40 euros profit;
an amount he also has to share with his
business partner, Pearl Roman (27).
Still, the two HvA students feel pretty
confident about Taste of Culture. ‘Even
if the concept doesn’t work out, we’ve
learned a lot on the way,’ Pearl says. ‘And
we’ve met a lot of interesting people,
too,’ Tim adds.
Bringing students from different
cultures together around the table
certainly yields some interesting discussions. Tim recalls a dinner with two
Russian girls, right when the Ukrainian
war had just reached a climax. The Cri-
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mea had been annexed a couple of days
before, and the media were showing a
lot of hostility towards Russia. ‘It was
interesting to hear those girls talk about
their country and give their view on the
situation. They were critical about the

‘Just wait until the
beer starts flowing’
way we looked at Putin. Sure, he uses
a lot of political propaganda, they said.
But don’t the Dutch media manipulate
the way we see Russia? I really believe
that by talking we learn to understand
each other much better.’
Back in the living room, the atmosphere is already a bit more chilled
out. The students are talking about the
cultural differences they have stumbled
upon in the Netherlands. Most of them
have already tried stroopwafels (‘Almost
as good as Oreos’) and kroketten (‘Why
in heaven’s name are there no vegetables
served with that?’). And it only takes a
couple of minutes before Yifei Xiao (23),
a cheerful girl from Singapore, addresses
the weather. ‘I’ve really been put off by
the rain. It irritates me like crazy.’ Also,
the way people cycle through the city
astonishes her. ‘Everyone does other

things while riding a bike: make a call,
eat... Seriously, how do you do all that?’
As the evening passes by, it seems
that Tim’s prophecy might come true:
26-year old Stefan (HvA student and introduction coach at ISN) suddenly turns
up the speakers and invites
everyone to sing along with
Nielson, a well-known
Dutch singer. After that,
the nineties hit ‘Gabbertje’
plays and Stefan demonstrates ‘hakken’, a dance so
peculiar to even Holland
that most Dutch people were happy to
see it fade into obscurity after the 1990s.
In the end, all Stefan manages are some
flabbergasted looks from his audience.
Sometimes, Tim says, the dinners
turn into night-long adventures at clubs
and bars. For Eva though, the night has
come to an end: she has to get up early
tomorrow for class. The first edition of
Taste of Culture was a blast, she says.
Although the karaoke microphone still
lies untouched, she enjoyed her relaxed
conversations with the other students.
‘It was terrific. At the end of this
semester, I think I won’t want to leave
Amsterdam at all.’ ↙

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

(24, Private European Law)
From: England

Space to think

‘I like working at cafés and find that I can block out the chatter
around me pretty well if the chatter is Dutch. But there’s always the
chance people speaking a little bit too loud will sit at the table next
to you. And that they’ll be English.’

Feels like home

‘Whenever I cross the river Amstel, especially during the summer, I
catch a whiff that reminds me of swimming in lakes back home. Lake
water has that greenish smell but still fresh. Not really what you can
call the canals here – fresh I mean –
nor the river IJ. I remember an illicit
swim in the IJ last summer and you
could smell the oil…’

Best bite

‘Your best bet is to find a fish stall.
If you want to try something other
than herring, ask for the smoked
eel (it tastes like a frankfurter, I swear). If you take some home, butter some toasted bread, top it with eel, salt and pepper. It’s delicious.’

Hidden treasure

‘The city’s different gardens. There are the allotments, community
gardens and different initiatives where you can have your own little 1 x
1 planter box. Sunflowers seem to do really well in the city too, and pop
up in all the places in between. My most recent discovery though is
the school gardens – primary school children plant out vegetables and
flowers as a part of their education and they’re seriously impressive.’

Guilty pleasure
Crazy Dutch
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‘Ask for
the smoked eel’

‘A hot chocolate on the beach. It’s way too sweet but even then, it’s
hard to say no when they ask if you want whipped cream with it.’
‘In a Dutch supermarket, it seems the person in front of you at
the checkout is meant to put down the little divider for the person
behind. In England, it’s the other way around. However, in England,
no one expects you to do this. Here, you can actually feel the person
behind you getting indignant that you’ve not done it yet. Sometimes
I wait to see how long I can hold out.’ ↙
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Op de tong

EEN HOOP
SCHROOT
Het woord ‘scrapyard’
is in het Nederlands
nog het best te vertalen als ‘schroothoop’: een vuilnisbelt vol
her te gebruiken materiaal. Het interieur
van café Scrapyard staat dan ook vol
met gerecyclede spullen. De houten
bar is door eigenaar Nick ‘with his bare
hands’ in elkaar getimmerd en de boxen
bestaan uit oude saxofoonkoffers.

RICHART
Aan de muren van
café Scrapyard hangt
werk van RichArt, een
graffitikunstenaar die
gebruikmaakt van kartonnen platen en
ander materiaal dat hij op straat vindt. De
kunstenaar werd hiertoe geïnspireerd toen hij
acht jaar met zijn vader in een caravan op
een Amsterdams industrieterrein woonde en
creatief moest leren omgaan met spullen.

PULLED PORK
Op festivals is dit
gerecht al langer een
hit, en ook steeds
meer Amsterdamse
restaurants serveren pulled pork: een
traditioneel Amerikaanse maaltijd waarbij
het varkensvlees heel langzaam (vijf à zes
uur) gegaard wordt op de barbecue. Het
lekkerst op een broodje, met coleslaw en
een flinke scheut barbecuesaus.

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

Scrapyard
Kinkerstraat 24

Liefhebbers van (Zuid-)Amerika kunnen in Scrapyard hun hart ophalen:
het in april geopende restaurant serveert elke dag een goedgevuld bord
met klassiekers als ‘pulled pork’ en ‘shredded chicken’, voor een bescheiden bedrag van € 10,-.

B

ij binnenkomst in het groezelig ingerichte café komt eigenaar Nick (42)
meteen aan ons tafeltje staan. Elke dag heeft een andere chef het hier
voor het zeggen, vertelt de Brit. Nick werkt veel samen met eigenaren van
foodtrucks die in het café hun maaltijden ‘testen’. Op maandag maakt hij op
de Facebookpagina van Scrapyard bekend wat er de rest van de week op het
menu staat. Vandaag is het Jamaican Jerk Night, lezen we op het handgetekende menukaartje dat voor ons ligt. We kunnen kiezen uit kip en een
vegetarische curry en nemen beide.
Het eten valt jammer genoeg tegen. De vegamaaltijd wordt lauw geserveerd
en smaakt flauwtjes – zeker bij een curry hoop je op iets pittigers. Ook de kip is
‘niet heel spannend’, hoor ik tegenover me. Al krijgt vriendlief wel meteen heimwee
naar Colombia, waar dit soort maaltijden dagelijks voor je neus staan: veel vlees,
rijst, een slaatje erbij en klaar. ‘Je moet er gewoon niet te veel van verwachten.’
Misschien is dat wel een goed motto voor deze bar. Voor deze prijs mag je ook
niet te veel klagen. Gelukkig maakt de drank veel goed: op de kaart staan ten
minste twintig verschillende cocktails (tussen € 8,- en € 15,-) en zeven speciaalbiertjes (€ 4,-). En misschien hebben we gewoon een verkeerde avond gekozen.
Van Nick horen we dat er ook wel eens chicken wings worden geserveerd voor een
euro per stuk. Een ding is zeker: die Facebookpagina houden we in de gaten. ↙

tekst en foto Nina Schuyffel
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Wat doe je nu?
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Onderzoeker

‘T

ijdens mijn master Biomedical Sciences liep ik stage bij
Defensie. We onderzochten
militairen die terugkwamen uit
Uruzgan en bedachten tests om
erachter te komen hoe kwetsbaar
voor stress ze waren. Zo ben ik via
via bij de politie terecht gekomen, daar houd ik me nu bezig
met een soortgelijk thema. Dat is
trouwens fascinerend, je kunt solliciteren tot je erbij neervalt, maar
bijna iedereen die ik ken krijgt uiteindelijk werk via zijn sociale netwerk.
Vroeger vond ik het altijd een
beetje onzin als mensen de universiteit een “diplomafabriek” noemden
en dingen riepen als “plofstudent”,
maar het afgelopen jaar ben ik dat
beter gaan begrijpen. Ik ben een jaar
geleden afgestudeerd en was enkele
maanden op zoek naar werk. Dan ga
je je toch afvragen wat je nou eigenlijk voor relevants hebt geleerd op de
universiteit. Maar dat terzijde.
Sinds mei werk ik nu bij de politie.
Ik zit bij een programma dat de
weerbaarheid van politiemensen
moet vergroten – agenten moeten
flexibeler, fitter en alerter worden,
zich minder gestrest voelen en beter
in hun vel zitten. Daar hebben ze
allerlei trainingen voor, en ze hebben
mij ingevlogen om te kijken of er
eigenlijk wel een wetenschappelijke
basis is voor die trainingen. De meeste
programma’s zijn gebaseerd op ervaring, op de onderbuik eigenlijk, maar
als je niet weet wat je traint, kun je
ook het effect niet meten. Ik ben dus
veel aan het rondneuzen binnen de
politieorganisatie om te kijken: hoe
staat het nou eigenlijk met die weer-
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‘Ik ben
veel aan het
rondneuzen’
Naam Teun-Pieter de
Snoo
Leeftijd 25
Studie Bachelor
psychobiologie, master
Biomedical Sciences (UvA)
Afgestudeerd oktober
2014
Werkt sinds mei 2015
als onderzoeker bij de
nationale politie
Salaris gemiddeld 2341
euro bruto per maand

baarheid, hoe wordt die getraind?
Verder lees ik veel wetenschappelijke
artikelen en schrijf ik uiteindelijk zelf
ook een artikel; vergelijkbaar met het
schrijven van een scriptie, eigenlijk.
Het werk bevalt me goed,
vooral omdat ik het gevoel
heb dat ik iets relevants aan
het doen ben. De afgelopen
tijd is er bijvoorbeeld veel
gedoe geweest om schietincidenten met agenten. Dan
is het heel belangrijk om te
weten hoe het brein werkt en wat
druk doet met je prestatie. Als een
agent schiet, kan het bijvoorbeeld
zijn dat hij in die situatie het gevoel
heeft dat de tijd heel snel gaat,
terwijl hij in werkelijkheid misschien
wel dertig seconden tijd had om na
te denken. Dat soort kwesties vind
ik heel interessant.
Het was wel even wennen, hoor,
de politieorganisatie. In het begin dreigde ik te verdrinken in het
jargon en in de cultuur. Het is heel
hiërarchisch en er zijn ontelbaar veel
afkortingen voor van alles. Maar
het went. Ik heb mijn beeld van de
politie ook behoorlijk bijgesteld. Ik
had nooit verwacht dat ze geïnteresseerd zouden zijn in wetenschap
en in het onderzoek dat ik doe. “Die
hebben al genoeg aan zichzelf”,
dacht ik, maar dat is dus totaal niet
zo. Ze staan juist open voor verbetering en hebben heel veel passie voor
hun werk. Een stelletje idealisten en
wereldverbeteraars; het is eigenlijk
net de UvA.’ ↙
tekst Steffi Weber
foto Mats van Soolingen
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LAATSTE
KEER
DIT JAAR

1vanoktober
15.00 tot 20.30
CASH ONLY
Bier €1,50 • FRIS €1,50 • WIJN €2,LOCATIE - HvA Amstelcampus, Wibauthof
kanenbijdecampus
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