N U M M E R 9 · JA A RG A N G 6 8 · 9 N OV E M B E R 2 0 1 6 · F O L I A . N L · H VA & U VA

BIJBAAN:
DRUGSTESTER
HvA-student Bastiaan snuift,
rookt en slikt op YouTube
STERRENSTOF
Morrelen aan de
natuurwetten op het
Gala van de Wetenschap

HAATSPRAAK
Groot Niod-onderzoek
naar naoorlogs
antisemitisme

WEG MET
STAATSSCHULD
Victor Broers wil een
streep door de rekening

ADVERTENTIE

Where opinions get
challenged

UvA Masterdag
12 november 2016
uva.nl/masterdag

10
Pagina

ACTUEEL

Kleurloos

Collegevoorzitter Geert ten Dam
en rector magnificus Karen Maex
houden niet van het woord ‘referendum’: het riekt naar Brexit, Oekraïne en onduidelijkheid. ‘Het is een
gelaagde discussie, zonder makkelijke antwoorden,’ stellen zij in een
dubbelinterview. Wat er wel nodig is?
Een onderzoek onder mensen die niet
stemmen, en dat de vragen van de
stemming openbaar worden vóór het
digitale stemlokaal opengaat.

18

INTERVIE W

Niemands
schuld
Victor Broers studeerde rechten aan
de UvA, maar werd consultant, publicist en ‘international public thinker’.
In zijn laatste boek – hij schreef al
een aardige plank vol – reflecteert
Broers op de schuldencrisis in de economie. ‘Ik heb nergens op de wereld,
zeker niet in Europa, iemand kunnen
vinden die er nog in gelooft dat dit
goed gaat komen.’
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Joden en ‘de Jood’
Evelien Gans en Remco Ensel van het NIOD onderzochten antisemitische uitingen in
de laatste decennia, uit alle hoeken van de samenleving. Bij de verzameling stereotypen
over Joden, kwamen de vorige eeuw nog nieuwe associaties met de Holocaust en Israël.
‘Door opmerkingen als “ze zijn vergeten jullie te vergassen” worden Joden verbaal met
terugwerkende kracht de gaskamer in gestuurd.’
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MIC-student Bastiaan Rosman moest er een koe voor toucheren, maar scoorde de baan
waar velen van dromen: presentator en proefkonijn bij BNN’s Drugslab. Althans, velen in
Rusland: het internationale kijkpubliek is dolenthousiast. Zijn ouders wat minder - maar ze
zijn niettemin trots op hun zoon, die zich een weg naar YouTube-roem slikt en snuift.
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WETENSCHAP

Gala van de Wetenschap
Van massamicroscoop tot euthanasiepraktijk, en van
minderheidsrechten tot sociale robots in de zorg. Op het
Gala van de Wetenschap volgen de coryfeeën van ’s lands
onderzoek elkaar in rap tempo op; fysicus Erik Verlinde
licht een tip van de sluier op van zijn baanbrekende kosmologische theorie, stadseconoom Willem van Winden
gelooft in hands-on onderzoek. ‘Na een dag op de HvA
ging ik naar huis met een tas vol aanstekers, usb-sticks
en een raar petje.’
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lauw, oranje, geel of groen: duizelt het u ook al een
beetje van al die kleuren, waaruit de academische gemeenschap eind deze maand bij het raadgevend referendum mag kiezen voor de toekomst van de UvA? Het zou
me niet verbazen als de HvA’ers blij zijn dat deze exercitie
aan de hogeschool voorbij gaat.
Op de redactie van Folia hebben we ons voorgenomen
geen kleur te bekennen, om de zaak niet nog ingewikkelder te maken. We willen jullie, onze lezers, vooral zo
veel mogelijk uitleggen; in ons magazine en online. Alleen
al een heldere toelichting op wat er achter deze kleuren
schuil gaat aan ideeën én consequenties voor de universiteit, is nogal een klus.
Uiteraard bieden we ook een podium voor iedereen
die het wel aandurft zich vierkant te scharen achter
één van de bestuursmodellen. Zo voeren onder anderen
studentenunie ASVA en verschillende actiegroepen volop
campagne voor groen, omdat dit in hun ogen een model
is dat garant staat voor de meeste democratie in alle
lagen van de universiteit. De kans is groot dat vooral deze
studenten gemotiveerd zijn om via het referendum hun
stem te laten horen.
Dit is ongetwijfeld behoorlijk ongemakkelijk voor het
huidige bestuur, de decanen op de faculteiten en misschien ook wel voor de Raad van Toezicht. Het is namelijk
onduidelijk wat de exacte gevolgen van dit model in de
praktijk zijn, terwijl wel vaststaat dat de huidige Nederlandse wet- en regelgeving een ‘zelfsturende’ universiteit
nog niet toestaan.
Collegevoorzitter Geert ten Dam en rector magnificus
Karen Maex waarschuwen er deze week in een interview
voor (zie pagina 10) dat het onverstandig is als studenten
of medewerkers zich zomaar ‘achter een kleur verschuilen’, en wijzen erop dat de raadpleging over heel veel
vragen tegelijk gaat en dat daar vooraf flink over gedebatteerd moet worden. Ten Dam: ‘Dat zijn we als academische gemeenschap aan onze stand verplicht.’
Het referendum dreigt een elephant in the room te
worden. Veel betrokken zien de risico’s en gevaren van
verre aankomen, maar de boel afblazen kan niet meer. ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

3

startupbedrijfjes hebben als
eerste intrek genomen in de Startup
Village op het Science Park. Het
moet het grootste op wetenschap
gebaseerde startupcollectief van
Amsterdam worden.

Grappen uit de
oude doos

V

ijftig jaar lang gaf beeldend kunstenaar Kees Willemen
kritiek op de studentenwereld. Van bestuurscultuur tot
een docent statistiek die z'n vak hip probeert te maken:
Willemen tekende het allemaal op. Een verzameling van
zijn cartoons is voor het eerst gebundeld in het boek Waar
zijn onze intellectuelen gebleven?. Twee studenten van
de RUG en UvA-student Duitsland studies Laura Dekker
hielpen mee om het werk van de tekenaar te bundelen.
Het idee voor een bundel kwam van Willemen zelf.
In zijn archief lagen vele cartoons opgeslagen over de
Nederlandse universiteitscultuur van de afgelopen halve
eeuw. De cartoons werden oorspronkelijk in allerlei media
gepubliceerd, maar het gros is afkomstig uit de Universiteitskrant Groningen. Veel cartoons bleken, met het oog
op de ideeën van de laatste Maagdenhuisbezetting, nog
zeer actueel. Zo wordt, op een cartoon uit 1971, oud-minister van OCW Chris van Veen afgebeeld als een luierende en volgevreten heer uit de middeleeuwen: gapend ligt
hij bovenop het dak van de universiteit. Of de schets van
de Groningse faculteitsbestuurders, die balletje balletje
spelen met bestuurscultuur ('Onder welke beker zit de
cultuuromslag?!'). Volgens Dekker is er in ieder geval niet
gek veel veranderd. ↙

tekst Maartje Geels illustratie Kees Willemen

29

miljoen euro trekken minister Jet Bussenmaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs
uit om gelijke kansen in het hoger onderwijs te bevorderen. Daarnaast zal het geld worden ingezet voor het
versoepelen van de overstap van het mbo naar het hbo en
van het hbo naar het wetenschappelijk onderwijs.

329

servers zijn er
door de National Security Agency
(NSA) gehackt, volgens een lijst die
werd gepubliceerd door de groep
anonieme internetgebruikers The
Shadow Brokers. De lijst telt opvallend
veel universiteiten, waaronder de UvA als
enige Nederlandse universiteit. De UvA heeft laten weten
dat een zoektocht naar een mogelijk lek niets heeft
opgeleverd.

96

universiteitscampussen zijn uit protest
door Braziliaanse studenten bezet. Zij eisen kwalitatief
beter onderwijs. De studenten vinden dat ze te weinig
leren in de collegebanken en keuren het regeringsplan om
politiek uit het onderwijs te bannen af.

tekst Laura Cardona
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De Week

De geschiedenis herhaalt zich
M

et een vergelijking met de bezetting, leert Godwin ons, diskwalificeert elke discussiant zichzelf harder
dan Jacques Monasch deze week
deed in de lijsttrekkersverkiezing van
de PvdA. Schrijver dezes excuseert
zich daarom alvast, maar hij ziet aan
de UvA een pre-bezettingsscenario
opdoemen. De Maagdenhuisbezetting, welteverstaan.
Deze week waren ze er namelijk
weer: de demonstranten van Humanities Rally. Getooid met megafoon
verstoorden Jarmo’s tweelingbroer
Arthur Berkhout en zijn kompanen de
opening van het ‘neoliberale gedrocht’
Venture Lab Humanities. Zelfs Rudolf
Valkhoff liet zich voor de gelegenheid
weer eens zien bij de Geesteswetenschappenfaculteit waarmee hij nog
steeds op voet van oorlog verkeert.
Een dag eerder besloten alle actiegroepen, waaronder Humanities

Rally, met een eenduidig stemadvies
te komen voor het aankomende
referendum: het verstrekkende groene
model. Achter de schermen lijkt de
UvA echter alles op alles te zetten om
juist alles zoveel mogelijk bij het oude
te houden. Meer heeft een Gunning-Godwin-scenario niet nodig.
Alhoewel, een beetje extra
spanning kan geen kwaad. Om dat
nog wat aan te wakkeren bleek uit
documenten die deze week openbaar
werden gemaakt, dat de UvA in 2005
werd gehackt door de National Security Agency, beter bekend als de NSA,
beter bekend als de organisatie die
meer over je weet dan jijzelf (ja, ook
wat je in je incognito-venster bekijkt
naast NRC-artikelen). Verrassend was
het dan ook niet dat de UvA niet eens
weet had van het feit dat een buitenlandse mogendheid was binnengedrongen in haar computersystemen.

Gelukkig had de NSA haar administratie goed op orde: de hack gebeurde op
30 augustus 2005 om 15:57:53 uur.
De HvA droomt ervan dat iedere
docent zo’n goede administratie
heeft, maar schrok deze week abrupt
wakker uit haar dutje. Een docent
commerciële economie maakte namelijk een administratieve puinhoop
van de beoordeling van tentamens
die hij de afgelopen vijf jaar had
nagekeken. Mogelijk waren er zelfs
cijfers verzonnen. De HvA beloofde
het direct tot op de bodem uit te
zoeken, al dan niet onder druk van
de open dag die een dag later op het
programma stond. Dat zal een behoorlijke kluif worden: de geschiedenis leert dat studenten die onterecht
voldoendes krijgen, niet staan te
springen om dat recht te zetten. ↙
tekst Henk Strikkers foto Dirk Wolthekker
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Bugra Alles is goed
het script wil dat ik dit vertel aan een glazen gat in
een mobiele doka waarin het licht altijd aan staat
en iedereen altijd thuis is en niemand ooit naar b
de hopeloze dichterkant van bugra zat te denken
om al die studenten weer rijmpjes te schenken
met duidelijk metrum en heldere boodschap
met een quote van gerard joling (n zanger)
die elleke lezer (jij) zo snapt (boodschap)
een kado is ’t niet te noemen,
je had het al in je hoofd
het rijmen blijft a-a-b-b,
dat is je echt beloofd
het is hier benauwd
steeds meer blauw
steeds minder lett
ers, geef ik aan
jou, ik krijg en
ik zal blijven
geven, tot ik
plots stop m
et praten, e
n dan ga
ik zoals
jij ook
genie
ten v
an d
es
tilt
e
.

Navraag
Frank van Vree
Er komt een nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde Nederlandse editie van Hitlers Mein
Kampf, het boek dat na de oorlog jarenlang niet
op papier verkrijgbaar was, maar wel op internet.
Niod-directeur en UvA-hoogleraar Frank van Vree
steunt de heruitgave.
Waarom ondersteunt u de heruitgave?
‘Ik denk dat het van groot belang is dat iedereen kennis kan
nemen van een boek dat zo’n desastreuze invloed heeft gehad
op de geschiedenis. Wie iets wil begrijpen van het nationaalsocialisme, zal dat boek moeten raadplegen – dat was in de jaren
dertig zo, en dat is vandaag de dag niet anders. Loe de Jong
schrijft in zijn grote serie over Nederland in de Tweede Wereldoorlog met enige verontwaardiging dat vrijwel niemand in
de jaren dertig Mein Kampf had gelezen – en nu zouden we het
niet meer mogen? Zie het kwaad onder ogen.’

Is dit geen criminaliteit verpakt in een
wetenschappelijk jasje?
‘Juridisch gezien is heruitgave als zodanig inderdaad strafbaar. Die kwestie deed zich een aantal jaren geleden ook voor
bij de digitalisering van nationaalsocialistische kranten en
tijdschriften op de digitale krantenbank van de Koninklijke
Bibliotheek. Daar is toen een soort disclaimer op gezet. Ook
toen heeft het wetenschappelijk en maatschappelijk belang
van openbaarheid de doorslag gegeven.’

Rechtsextremisten zullen u dankbaar zijn.
‘Rechtsextremisten kunnen dat boek nu ook al op allerlei
andere manieren bemachtigen: vroeger in België, maar sinds
vele jaren ook al via internet. Deze rechtsextremistische sites,
vaak gehost in de VS, hebben nu als het ware een monopolie
en zitten echt niet te wachten op een kritische uitgave.’

Het boek moet ‘met context’ worden gepresenteerd. Waar bestaat die context uit?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Hoe een kritisch-wetenschappelijke uitgave eruit kan zien,
is een half jaar geleden gedemonstreerd in Duitsland. Of een
Nederlandse uitgave ook zo uitvoerig zou moeten zijn – de
Duitse bestaat uit twee volumineuze delen – is onderwerp van
discussie, maar dat er iets vergelijkbaars komt, is duidelijk.’ ↙
tekst Dirk Wolthekker
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OP Z’N DUITS

SlachtofferW

piemels

e denken niet snel aan
mannen als slachtoffers.
Dat past niet bij het beeld dat
wij van mannelijkheid hebben
als krachtig, doelgericht en
rationeel. Mannen worden
daarom over het hoofd gezien,
of ronduit genegeerd, als ontvangers van huiselijk en seksueel geweld. Mannen zien als
slachtoffer van zoiets banaals
als media-invloed is helemaal
ondenkbaar.
Zo gaat de discussie over de effecten
van geseksualiseerde media alleen
over meisjes, terwijl
je op zijn minst
zouden kunnen
hypothetiseren dat
ook jongens kwetsbaar zijn. Vorige week schreef
ik hier een factcheck over de vulva: is er bewijs
voor de aanname dat vrouwen labiel over hun
labia worden dankzij perfecte pornopoezen?
Twee zich als mannen voordoende commenters
vroegen zich toen af: hoe zit het met onze geslachtdelen en porno?
De wereld van de porno-effecten is geen prettige. Google is hier niet je vriend. Het web wordt
gedomineerd door Amerikanen en zij willen seks
ontmoedigen. Er worden dus online veel zorgen
geuit over pornoverslaving en jongens worden
bang gemaakt met erectiestoornissen die onvermijdelijk zullen volgen als je graag kijkt naar hoe
andere mensen het doen. Ik las zelfs dat porno
kijken je pik kan doen krimpen. Niet het beeld dat
je van hem hebt, maar de daadwerkelijke lengte.
Gelukkig zijn dat allemaal geen wetenschappelijke bronnen (en spreekt de wetenschap die
erectiestoornissen expliciet tegen). Een therapeut weet op Psychology Today te melden dat
de gemiddelde erecte penis net geen vijftien
centimeter meet, terwijl de middelmaat van de

pornosterren te koop loopt met
meer dan twintig centimeter.
Ze beweert dat zonder verwijzingen. Ze suggereert daarbij
een verband, maar doet dat
heel subtiel. Er zijn namelijk geen
studies die een effect van porno
op eigen penisperceptie hebben
gemeten. (Mocht iemand wel zo’n
studie vinden: ik zet dit graag in een
vervolgcolumn recht.)
Een interessant artikel in Cultural
Studies Review werpt een klein licht op
dit gebrek. Volgens de
Australische Alan McKee is het dominante
Westerse discours dat
een grote penis noodzakelijk is voor het
seksueel plezieren van
de vrouw. Alleen: vrouwen mogen dat nooit toegeven. Vrouwenbladen
schrijven hier eindeloos over en de instructie is
steeds: je hoort dat niet te zeggen. Je mag niet
vragen of hij er al in zit, je mag een piemel nooit
schattig noemen. Vrouwen horen te doen alsof
size er niet toe doet – maar dat doet het wel.
Homomannen laten zich minder disciplineren,
maar ook daar klinkt het geruststellende ‘het
gaat om hoe je hem gebruikt’.
Porno gaat keihard in tegen die instructie. In porno
staat de grote pik op een grote sokkel. Dat maakt
ongemakkelijk. Nooit zijn de zieltjes van mannen
teerder dan wanneer het over hun pielemans gaat.
Die onzekerheid is overal en tegelijkertijd is hij nergens. Terwijl er veel meer middelen op de kwakzalfen medische markt zijn om de penis te vergroten
dan om schaamlippen te verkleinen, wordt dit niet
als maatschappelijk probleem erkend. En dus blijft
de mannelijke broosheid taboe. Lullig. ↙

Je mag niet vragen
of hij er al in zit

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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Actueel UvA-referendum
Laatste dagen Maagdenhuis

‘Laten we ons
niet achter
een kleur
verschuilen’
tekst Dirk Wolthekker en Altan Erdogan
foto Daniël Rommens

Collegevoorzitter Geert ten Dam en rector magnificus Karen Maex zijn er helder over: het
komende referendum over democratisering en decentralisering op de UvA is voor hen geen
kwestie van een plat ‘ja of nee’. Het gaat volgens hen ook niet over het simpelweg kiezen
van een kleur of een bestuursmodel. ‘Je kunt geen black box van het raadgevend referendum maken. Dan kom je in een moeras terecht.’

9 NOVEMBER 2016

M

aex en Ten Dam hebben niet zoveel op met het woord
referendum. Dat lieten ze weten tijdens een CvB-uurtje
op Science Park, kort na de presentatie van het eindrapport van de commissie Democratisering en Decentralisering.

Waarom roept het woord referendum bij u negatieve
associaties op?
Ten Dam: ‘Het roept beelden op van de Brexit en de problemen rond het verdrag met Oekraïne: één vraag waarop maar
één antwoord mogelijk is. Vragen over professionele ruimte,
toenemende regeldruk, goed personeelsbeleid, toegankelijkheid, diversiteit, kwaliteit van onderwijs en onderzoek of huisvestingsbeleid aan de UvA vragen om meer diepgang. Iedereen
moet ervan doordrongen zijn dat het een gelaagde discussie is,
zonder makkelijke antwoorden.’
Maex: ‘Voor ons is het referendum vooral belangrijk om
nog beter te weten waar het knelt, tegen welke problemen mensen aanlopen als het om werkdruk en regeldruk gaat en wat we
daaraan kunnen doen. Voor goed onderwijs en onderzoek moeten we immers uitgaan van een gelijkwaardigheid van beide.
Dat zal veel bestuurlijke aandacht vragen, want dat vindt zijn
weerslag niet alleen in onderwijs- en onderzoeksbeleid maar
ook in het personeelsbeleid en internationaliseringsbeleid.’
Ten Dam: ‘Laten we ons vooral niet achter de kleuren
verschuilen. Elk bestuursmodel waarmee we geen verbinding
organiseren schiet zijn doel voorbij.’
Maex: ‘En elk model waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de UvA niet goed zijn geregeld ook. Het is
aan ons om dat goed in de
gaten te houden.’
Ten Dam: ‘Het gaat om
de vraag hoe je zoveel mogelijk studenten en medewerkers mee kunt laten denken
en praten over de kwaliteit
van onderzoek en onderwijs, en hoe je de verschillende lagen in de organisatie goed
met elkaar verbindt. Daar moet wat ons betreft het gesprek, het
academische debat, over gaan.’

op hun computer de link ontvangen om te stemmen. Er is ruim
tijd nodig om na te denken, gedachten aan te scherpen en in
debat te gaan over de vragen die worden gesteld.’
Ten Dam: ‘We zijn die openheid aan onze stand als academische instelling verplicht. Het komt ook de kwaliteit van de
uitslag ten goede, zodat we
er na het raadgevend referendum constructief mee
verder kunnen. Niemand
is erbij gebaat als mensen
achteraf zeggen: als ik hier
beter over had nagedacht,
had ik iets anders gestemd.
Je kunt er geen black box van maken. Dan kom je in een moeras terecht.’

Geert ten Dam: ‘Ik wil ook
weten waarom mensen níet
gaan stemmen’

Wat is het gevolg als dit niet snel lukt?
Als het zo ingewikkeld en gelaagd is, komt het referendum dan niet te snel?

Ten Dam: ‘Dan is het een gemiste kans.’

Ten Dam: ‘De discussie over de hervormingen aan de UvA
loopt al zeker anderhalf jaar, en de commissie is ook al een
tijdje aan het werk. Het zou inderdaad belazerd zijn als we het
debat beperken tot de dagen rond de raadpleging, want wij
hechten sterk aan het goede gesprek over beleid en bestuur.
Dat moeten we met elkaar willen voeren.’
Maex: ‘Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen de
vragen uit de raadpleging vooraf te zien krijgt. Het is voor ons
ondenkbaar dat iedereen die vragen pas ziet, als ze deze maand

Zou het referendum in dat geval moeten worden
uitgesteld?
‘Dat is niet aan ons.’

De actiegroepen die tijden de Maagdenhuisbezetting
actief waren en studentenvakbond ASVA voeren momenteel campagne voor het groene model, het model
voor een ‘zelfsturende universiteit’.
Maex: ‘Het rapport is, nogmaals, veel rijker dan alleen een

11
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paar kleuren. Dat gaat over personeelsbeleid, scholingsmogelijkheden, opleidingscommissies, de verhouding tussen vaste
en tijdelijke contracten; noem maar op. Dus wat de uitslag
ook is: het gaat ongelooflijk veel inzet van iedereen vragen om
ermee aan de slag te gaan de komende jaren, om meer ruimte te
geven en om tot gedragen waarden en doelen te komen.’
Ten Dam: ‘Aan de orde is hoe we het besturen van de universiteit in de toekomst vormgeven. Veranderingen kunnen we als
college alleen maar samen met decanen voor elkaar krijgen, en
decanen in collegialiteit met de directeuren en afdelingsvoorzitters in de faculteiten. Het is een UvA-brede opdracht. Gelukkig
hebben de ondernemingsraad en de studentenraad bij de presentatie van het rapport ook gezegd dat het organiseren van meer
betrokkenheid dwars door de vier bestuursmodellen heengaat.
Het is niet het exclusieve eigendom van het groene model.’

tig over wat bij ons aan de UvA gebeurt, maar onze problemen
spelen ook bij hen. Ook de Onderwijsinspectie informeerde al
heel belangstellend naar wat er gaande is en hoe wij daar als
college instaan. Begrijpelijk: de discussie die wij nu voeren is
niet alleen van belang voor onze instelling. De UvA werkt met
een budget van ruim 600 miljoen euro. Niet alleen wat studenten en medewerkers verwachten is belangrijk, maar ook wat de
samenleving van óns verwacht. Een universiteit is er niet alleen voor zichzelf, we vormen een publieke instelling, met een
publieke taak. Verantwoording afleggen over doelmatigheid en
kwaliteit hoort daarbij. Daar wordt onvoldoende over gesproken, maar wie dat niet ziet is bij mij aan het verkeerde adres.’
Maex: ‘Bij mij ook, absoluut.’

Bij het referendum wordt ook de vraag voorgelegd of er een
senaat zou moeten komen, en een zogeheten charter waarin de
kernwaarden van de universiteit zijn vastgelegd. Eerder noemde
Ten Dam zo’n ‘senaat nieuwe stijl’ een mogelijke game changer.

Ten Dam: ‘Dat is de foute discussie, want het leidt af van waar
het om gaat: hoe realiseren we een bestuurscultuur gericht op
de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, met betrokkenheid
en verbinding binnen de hele academische gemeenschap.
Daarom ook hopen we goed zicht te krijgen op de spreiding
van de antwoorden. We willen weten wat studenten én de
medewerkers vinden, maar ook of er verschillen zijn tussen
de faculteiten. Het kan niet één grote vergaarbak van niet-interpreteerbare informatie
worden. Ik vind als sociale
wetenschapper dat er ook
een non-response-onderzoek aan moet worden
gekoppeld. Ik zou willen
weten waarom mensen níet
zijn komen stemmen.’
Maex: ‘Als we concreet met de uitslag aan de slag willen,
hebben we heldere en gerichte informatie nodig. Het is nodig
om te weten welke oplossingen tegemoet kunnen komen aan de
zorgen van de verschillende geledingen van de UvA.’

Wat bedoelde u daarmee?
Ten Dam: ‘Daarmee bedoel ik dat je met zo’n deliberatief
forum betrokkenheid bij het beleid zo vroeg mogelijk kunt organiseren.’
Maex: ‘Zo’n senaat geeft
ruimte om vooraf goed met
alle onderdelen van de universiteit over beslissingen te
praten, bijvoorbeeld bij een
nieuw instellingsplan. Ik
heb in het verleden kunnen
ervaren op welke manier klankbordgroepen met bijvoorbeeld
studenten, docenten, hoogleraren of promovendi waardevolle
ideeën opleveren. Openstaan voor diverse invalshoeken hoort
hoe dan ook bij goed bestuur. Dat zeggen we trouwens al vanaf
het moment dat we zijn aangenomen in deze functies.’
Ten Dam: ‘Daarbij: we zitten niet stil in afwachting wat
er uit die raadpleging komt, heel veel discussies lopen al, we
pakken veel problemen nu al aan. Ruim voor het uitkomen van
het rapport hebben we gezegd wat we belangrijk vinden: het
vergroten van de toegankelijkheid van het onderwijs, kwaliteit
en waardering van onderwijs, het vergroten van professionele
ruimte, het organiseren van kritische dialoog met de academische gemeenschap, meer transparantie. In mijn toespraak
bij de opening van het academisch jaar ben ik daar onder de
noemer “het democratisch tekort” expliciet op ingegaan.’

Moet er een bepaald opkomstpercentage zijn bij het
referendum, bijvoorbeeld 20 procent?

‘Voor ons is democratie
geen doel op zich’

De UvA werkt met collega-universiteiten samen, onder
meer in de VSNU. Wat vinden die van wat er op de
UvA speelt?
Ten Dam: ‘De andere universiteiten zijn een beetje zenuwach-

Nog één keer een kleur dan. Wat gaan jullie doen als
de UvA in meerderheid voor het groene model stemt?
Gaan jullie dat dan uitvoeren?
Ten Dam: ‘Laten we nu eerst maar eens afwachten wat er uit
de raadpleging komt. De essentie is een inclusieve universiteit
waar de kwaliteit van onderwijs en onderzoek geborgd wordt
én verantwoord. Democratie betekent voor ons: iedereen de
mogelijkheid bieden om mee te denken, recht doen aan de
perspectieven van de meerderheid en de minderheid, en goed
omgaan met de macht van argumenten en van aantallen. Voor
ons is democratie dan ook geen doel op zich, het is een middel
naar beter onderwijs, onderzoek en innovatie en alles wat
daarmee samenhangt. We willen de problemen graag vanuit de
inhoud aanpakken, anders hadden ze ons niet moeten aanstellen. Zo simpel is het.’ ↙

INGEZONDEN MEDEDELING

stemt
groen
beterstemjegroen.nl

Over je huurprijs heb je niets te zeggen, over de UvA wel
Van 23 november tot 11 december mogen alle studenten stemmen tijdens een referendum over de toekomst van de UvA. Groen
staat symbool voor een zelforganiserende universiteit die afrekent met de managerscultuur en de universiteit weer teruggeeft
aan studenten en docenten. Laat de kans om je eigen toekomst te bepalen niet aan je voorbij gaan en gebruik je stem!

zelforganisatie democratie vrije faculteiten zeggenschap
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DRAAI DE
KLOK NIET 30
JAAR TERUG
Met de aanbevelingen in het onlangs
verschenen rapport van de commissie
Democratisering en Decentralisering is
de kans groot dat oude tijden herleven
aan de UvA. Dat is niet wenselijk, betoogt
hoogleraar Jan Bouwens.
illustratie Marc Kolle

H

et onlangs door de UvA-commissie
Democratisering en Decentralisering
gepresenteerde rapport Een universiteit
van waarde(n) bevat een aantal grieven die
volgens de samenstellers door organisatorische
ingrepen kunnen worden opgelost. In mijn ogen
zijn de veronderstelde problemen vooral percepties van de werkelijkheid, geen feiten.
Docenten die te veel werkdruk ervaren zijn
wellicht niet opgewassen tegen hun taak en
studenten die bijbaantjes nemen zijn wellicht te
weinig op vorming gericht. Meer decentralisatie
zal de student of de medewerker niet verder
vooruit helpen.
In het rapport staat dat een groot aantal
medewerkers ontevreden is met hun tijdelijke

contract, dat de werkdruk te hoog is en dat de
procedures voor bevordering onduidelijk zijn.
Studenten zien in het onderwijs te weinig keuzeruimte om hun studie qua tijd en programma
in te richten. Op het gebied van onderzoek
wordt gemeld dat de relatie tussen onderwijs
en onderzoek is verbroken; studenten zien geen
onderzoekers in de zaal.

Vast dienstverband
Als we de klok dertig jaar terugdraaien: toen
was maar een beperkt aantal docenten gepromoveerd en disfunctioneerde een groot aantal
medewerkers omdat bijna iedereen na twee
jaar een vast dienstverband kreeg. Daarna
kon de disfunctionerende medewerker eigenlijk
geen ontslag meer worden aangezegd. Het
was een kwestie van uitzitten. Nu hebben
we een zesjarig tenure-track-systeem waarin
de medewerker moet bewijzen dat deze (1)
publiceert op internationaal niveau, (2) goed
onderwijs geeft en (3) zich opstelt als een good
citizen van de UvA, de academische gemeenschap en daarbuiten.
Om te bevorderen dat de besten worden gekozen moet men hard werken, en komt degene
die iets minder hard hoeft te werken en toch
succesvol is op de drie genoemde gebieden
bovendrijven.
Een zekere werkdruk functioneert derhalve
als selectiemechanisme waarmee de besten
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worden gekozen. Als zo’n systeem ertoe leidt
dat deze mensen niet meer voor de klas staan,
dan is dat een bijzonder ongelukkig gevolg
waarop we de betrokken decaan en het CvB
mogen aanspreken. Hiertoe heeft de UvA de
Centrale Ondernemingsraad en de decentrale
ondernemingsraden als organen. Het lijkt me
niet aan te bevelen om terug te gaan naar de
ontspannen situatie van de jaren tachtig, toen
de academische prestaties op het gebied van
onderwijs en onderzoek ver achterbleven. De
universiteit moet een plaats zijn waar de beste
wetenschappers samenkomen.

Bijbaantjes
Studenten geven aan dat ze te weinig invloed
hebben op hun eigen studieduur omdat de
kosten van de studie hen dwingen bijbaantjes te nemen waardoor de studieduur langer
wordt. Als we naar het nabije buitenland kijken,
zien we dat studenten in Duitsland alleen in
hun levensonderhoud moeten kunnen voorzien, terwijl de Nederlandse student naast zijn
nering ook voor colleges moet betalen: 1.984
euro. In vergelijking met veel andere landen is
dat nog altijd bijna gratis. In sommige landen
lopen kosten voor een universitaire studie op
tot 25.000 euro.
Het is buitengewoon te betreuren dat
studenten bijbaantjes nemen en ik bestrijd dat
dat zou moeten. In de eerste
plaats verdient
de student op
een later tijdstip
gemiddeld meer
geld dan een
niet-academisch
geschoolde.
Studenten kunnen dus geld lenen om hun
studie te betalen. Nu zijn er enkele sociaal zeer
waardevolle studies waar zo’n hoger inkomen
minder bereikbaar is, en waarvoor lenen dus te
duur is. Dat is een weeffout in ons systeem die
nodig aan correctie toe is. In de tweede plaats
is het niet nodig om als student in het centrum
van Amsterdam te wonen. Als je bereid bent
in de Bijlmer te wonen en een ruimte te huren
van DUWO is een kamer betaalbaar (zo’n 300
euro). Als je per se dicht bij het centrum wil
wonen wordt het anders, maar dat is de keuze
van de student.

Ik zou studenten die tijd over hebben willen
oproepen om meer vakken te volgen en vooral
geen bijbaantjes te nemen. Je hebt nu de
mogelijkheid om gebruik te maken van de
snoepwinkel van
kennis, straks zit
je in het keurslijf
van de werknemer en heb je
weinig tijd om
je kennisbasis
te verrijken en
te verbreden. Je
hebt na je studie nog meer dan veertig jaar om
je op werk toe te leggen.
Om het tij te keren, beveelt de commissie
Democratisering en Decentralisering onder
meer aan een referendum te houden. Zou het
niet verstandig zijn om voordat dit referendum
wordt gehouden eerst de ondernemingsraden
hun werk te laten doen? Er bestaat al democratie, de vraag is of er wel goed gebruik van
wordt gemaakt. ↙

Een zekere werkdruk
functioneert als
selectiemechanisme

Jan Bouwens is hoogleraar Accounting aan de UvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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Kamervragen
MARIT VAN OOSTENDE (23)
AARDWETENSCHAPPEN, UvA
Kamer 12 m², Weesperstraat (Weesperflat,
Centrum)
Woont hier sinds oktober 2015
Betaalt 310 euro inclusief (mét tv en internet)
Huisgenoten 15
Voordeel ‘Het is goedkoop, midden in de
stad en er zijn leuke huisfeesten.’
Nadeel ‘De kamer is net te krap om een
goede draai aan mijn paal te maken.’

‘H

et opvallendste aan mijn kamer is natuurlijk mijn paaldanspaal. Ik doe al
vier jaar aan paaldansen. Gewoon als sport,
hoor. In het begin volgde ik lessen aan het
Waterlooplein maar die zijn best duur, dus ik
dacht: waarom koop ik zelf geen paal? Deze
kost 230 euro en is heel handig, want je kunt
hem gewoon vastdraaien tussen de vloer
en het plafond. Dus hij is ook gemakkelijk
te verplaatsen. Soms schuif ik mijn bed aan
de kant en zet ik de paal in het midden van
de kamer. Pas dan kan ik er echt omheen
draaien. Ik hang er elke dag wel even in. Dan
zet ik mijn iPad op mijn bureau en doe ik
oefeningen van het internet na.
Eigenlijk wilde ik maar tijdelijk in deze
kamer. Op Studentenwoningnet heb ik een
lange inschrijftijd, dus ik zou gemakkelijk
iets beters kunnen krijgen. Maar ik had jaren
overal en nergens gewoond: steeds van de
ene vriend die tijdelijk zijn appartement uitging naar de andere, en toen had ik ineens
snel iets nodig. Ik dacht: als ik het niks vind,
ben ik zo weer weg. Maar nu vind ik het hier
zó leuk dat ik ben gebleven. De huisgenoten zijn heel gezellig en de huisfeesten
superleuk. Soms hebben ze een thema; de
maskers hangen nog naast mijn spiegel.
De schoenenplank is ook erg handig, een
fijn overblijfsel van een van de vorige bewoners. En die bak in de hoek? Daarin zitten
kleren die ik één keer heb gedragen, maar die
nog te schoon zijn om al te wassen. Met die
luidspreker ben ik ook erg blij. Met ING-rentepunten kon ik die met flinke korting kopen.
Hij kan heel hard en heeft een handig hengsel.
Ideaal dus voor in het park of de huisfeesten.’ ↙
tekst Carlijn Schepers foto Martijn Gijsbertsen
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‘Ik hang er elke
dag even in’
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‘Economie
is niets dan
de mens’
tekst Lennart Bolwijn
foto's Bob Bronshoff

Victor Broers pleit in zijn nieuwe boek Waarheid, Waarden & Welvaart
voor een cultuurverandering van ons economisch denken.
Het oude verhaal van vrije marktwerking en kwantitatieve, materiële groei
als doel op zich is op de lange termijn niet vol te houden.
‘Vroeg of laat komt er een schuldenimplosie.’

9 NOVEMBER 2016

Victor Broers GELOOFT
IN DE 28-URIGE WERKWEEK, MAAR
HAALT DIE ZELF ZELDEN.
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H

oewel minister Dijsselbloem vertelt dat
het economisch beter
gaat, is ons financiële
systeem nog steeds
zeer instabiel, hebben veel Europese
banken een zwakke positie en staan
in Nederland veel huizen met hypotheek onder water.
In zijn nieuwe boek Waarheid,
Waarden & Welvaart pleit Victor
Broers voor een essentieel ander
perspectief op economische groei.
Overheids- en private schulden die
nooit terugbetaald kunnen worden
vormen een enorm probleem, stelt
hij, en we moeten ons afvragen
waarom krediet zo gewoon is geworden. Om te voorkomen dat onze
economie opnieuw in elkaar klapt
is er maar één oplossing: een grote
kwijtschelding van veel schulden, een
schuldenjubileum. We moeten proactief ingrijpen om het verdelen van die
rekening überhaupt nog te kunnen
coördineren voor het te laat is.

U schrijft dat wij tussen twee
economische verhalen in zitten,
en dat de transitie van het oude
naar het nieuwe verhaal wrijving
oplevert. Wat definieert u als het
oude verhaal?
‘Dat is een sociaaleconomisch
verhaal waarin materiele groei, vrije
marktwerking en competitie doelen
op zich zijn geworden. Groei is een
fundamentele factor in ons denken
over economie en ons welvaartsbegrip. Welvaart wordt verbonden
aan materiële en financiële groei, gemeten in Bruto Binnenlands Product
(BBP). Ik denk dat onze welvaart niet
meer hoeft te groeien in kwantitatieve zin. Er is bijvoorbeeld geen
generatie eerder zo veel bezig geweest met afvallen of het wegdoen
van spullen. Dat is historisch gezien
uniek. Als we op zo’n punt in de tijd
zijn beland, denk ik dat het goed is
om ons af te vragen of wij niet veel
beter kunnen kijken naar welzijn. Hoe

er moeten meer mensen van een
huis worden voorzien, van meer
eten, meer gezondheidszorg, meer
onderwijs. Kwantitatieve groei was
toen een bittere noodzaak. Maar in
onze samenleving is dat al lang niet
meer het geval. Wij zijn op heel veel
vlakken verzadigd en moeten dus
ook dat groeidenken in perspectief
gaan plaatsen van onze rijkdom.
Neem het idee dat stilstand achteruitgang betekent. Als je het fantastisch hebt, waarom kun je dan niet
stilstaan? Waarom moeten we nog
meer groeien, zeker als groei meer
schadelijke effecten heeft dan dat
het ons voordelen oplevert?’

VICTOR BROERS
1983 geboren in Utrecht
2003-2009 Studie rechten aan
de UvA
2010-2013 Senior Policy Advisor
bij het Ministerie van Financiën
2011 Victor Broers Consultancy
opgericht
2014 Europa in het Rood: hoe
de crisis Europa in een stuurloos
continent verandert
2014 Thomas Pikkety’s Kapitaal:
samengevat in Nederlands
perspectief
2016 De Panama Papers, waar
gaan ze echt over?

goed voelen wij ons, wat is de kwaliteit van onze omgeving, natuur en
voedsel, of de menselijke relatie? Hoe
fijn vinden we het om met elkaar om
te gaan? Het is toch fundamenteel
voor ons welzijn dat wij een goede
relatie met elkaar hebben?
Het is belangrijk om te beseffen dat het hele BBP-denken, dat
groeidenken, uit de periode vlak na
de oorlog stamt. Een groot deel van
Europa moest weer worden opgebouwd. Zo’n samenleving heeft te
maken met absolute schaarste,
en “meer” is dan een doel op zich:

Wat bedoelt u precies met de
schadelijke effecten van groei?
‘Krediet is vaak gebruikt om toekomstige groei naar het heden halen. Als
de economie sneller groeit dan de
schuld, dan is dat ook een mooi mechanisme. Dan kan de samenleving
ook welvaart creëren. Maar inmiddels
gebruiken wij nieuw krediet vooral
om oude schulden te financieren en
groeit de schuld veel harder dan onze
economie. En hoe meer schulden wij
nu maken, hoe meer schulden de
nieuwe generaties moeten afbetalen.
Als wij niet zorgvuldiger omgaan met
krediet worden de scholieren en de
studenten van nu, die straks het land
moeten dragen, opgezadeld met een
gigantische schuldenberg, waar de
ouderen van nu niet meer aan meebetalen.’

Kunt u daaruit ook de tegen
stellingen tussen millennials en
babyboomers verklaren?
‘Tot op zekere hoogte. Tot de jaren
zeventig heeft de staatsschuld
ongeveer synchroon gelopen met de
groei van de economie. Daarna is die
schuld relatief gezien alleen maar
harder gegroeid dan onze economie. Dat krediet is toen gebruikt
voor investeringen in onderwijs en
infrastructuur, waar ook de huidige
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studenten van genieten. Maar het is
ook voor een groot deel gebruikt voor
mensen die er op dat moment van
profiteerden, maar waar de studenten van nu wel de lasten en de rentes
van moeten betalen.’

Wij willen niet alleen maar meer
spullen?
‘Begeerte is een menselijke emotie
die in ons allemaal zit, maar dit geldt
ook voor het gevoel van tevredenheid. Een simpel
voorbeeld hiervan is
eten: op een gegeven moment hebben
wij genoeg gegeten,
terwijl het toch een
primaire levensbehoefte is. Dat is een vorm
van tevredenheid, van
verzadiging. Maar onze
economische orde is
vooral gericht op het prikkelen van
begeerte en niet op het prikkelen
van tevredenheid.’

doceren we niet ook zes andere boeken die het tegenovergestelde bewijzen, en nodigen we studenten uit om
daar dan het hunne van te vinden?’

Hoe staat u tegenover het nieuwe
idee van een 28-urige werkweek?
‘We zijn rijker en welvarender dan
ooit. Daarmee zeg ik niet dat iedereen even rijk is, over de verdeling
van die rijkdom kunnen wij nog veel
discussiëren. Maar als ik kijk naar

‘Begeerte zit in ons
allemaal, maar
tevredenheid ook’

Publicisten als Ewald Engelen
hekelen het gebrek aan reflectie
binnen de economie en bedrijfskunde. Bestaat dat gebrek?
‘Een van de grote hiaten in dat oude
denken is het gebrek aan reflectie.
Het gebrek aan menselijkheid en
de vraag: waarom produceren wij
eigenlijk? Op het Brainwash Festival
in Amsterdam zei Tomáš Sedláček
[Tsjechisch econoom en universiteitsdocent – red.] laatst: “Al die
economen die nu bij centrale banken
werken hebben één ding gemeen: ze
zijn allemaal opgevoed met het boek
van Paul Samuelson.” Dat is over de
hele wereld hét handboek economie.
Een dikke pil over de economisch rationele mens, waarin Samuelson maar
in één alinea in het midden uitlegt
waarom “de mens dus rationeel is”.
Punt. En dan komt de andere helft
van zijn boek. Als we alleen dat model doceren, komen we nooit uit die
economische monocultuur. Waarom

de rijkdom die wij als samenleving
hebben... In godsnaam, waarom
zouden wij geen 28 uur gaan werken
en iets meer rust nemen? Ik denk dat
het een hoop ziektes en burn-outs
scheelt. Het zou zomaar kunnen dat
de gezondheidszorg een stuk goedkoper wordt.
Er is geen samenleving in de geschiedenis die een 24-uurs economie
heeft gekend, er zijn altijd rustmomenten ingebouwd. Maar de zondag
is de afgelopen decennia steeds
meer beschouwd als iets oubolligs
en kerkelijks, en werd ook gezien als
een begrenzing van de individuele
vrijheid: “Waarom zouden wij op
zondag niet mogen werken?” Maar ik
denk dat rustmomenten heel mooie
aspecten van een samenleving zijn.
Dat zijn ook momenten van reflectie,
waarop we ons kunnen afvragen:
doen we de dingen nog wel goed?’

Misschien zijn we daarom ook wel
minder reflectief, omdat we alleen
maar aan het werk zijn?
‘Zeker, en mensen hebben uiteindelijk
toch wel behoefte aan bezinning. De

vraag naar retraites, rustmomenten,
sabbaticals en yogalessen is nog
nooit zo hoog geweest. Laten wij
alsjeblieft 28 uur gaan werken met
zijn allen.’

Volgens mij werkt u wel vijftig uur
in de week.
‘Dat wisselt sterk. Ik werk zelfstandig, dus ik heb geen werkweek die
hetzelfde is qua bezigheden en qua
uren. Ik werk op sommige momenten
heel hard maar er zijn ook
weken dat ik bijna niks
doe. Die vrijheid levert
natuurlijk ook verantwoordelijkheden op. Soms
moet ik hard werken om
de boel rond te krijgen,
maar het lukt.’
Broers studeerde in 2009
af als jurist aan de UvA,
maar omschrijft zichzelf liever als
‘denker, schrijver en spreker’. Hij richtte een eigen consultancybedrijf op en
publiceerde de afgelopen jaren over
Thomas Piketty, de Panama Papers
en de kredietcrisis. Zijn economische
kennis deed hij op aan The London
School of Economics en in de praktijk
bij het Ministerie van Financiën.

U bent misschien wel zo reflectief
omdat u geen economie heeft
gestudeerd?
‘Misschien wel. Breng alsjeblieft meer
niet-economen in het economisch
debat, dan kan het weer over de
mens gaan. Daarom heb ik voor
mijn boek niet alleen economen en
bankiers gesproken, maar ook historici, filosofen, ondernemers en een
universitair docent narratologie. Die
laatste onderzocht hoe verhalen een
rol spelen bij het vormgeven van onze
werkelijkheid. Ik vond het interessant
om hem te spreken over “het verhaal” waarin wij geloven voor onze
economie en hoe dat ons gedrag bepaalt. De economie is namelijk niets
anders dan menselijk gedrag.’
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Wat wordt het nieuwe verhaal?
‘Om te beginnen: dit nieuwe verhaal
gaat niet al het oude verdringen,
maar zich naast het oude ontwikkelen. Wij kunnen ons ontwikkelen richting een meer plurale economische
orde waarin samenwerking, duurzaamheid en competitie een nieuwe
invulling krijgen en er ook plaats
is voor tevredenheid en het begrip
“genoeg”. Of neem competitie; die
plaatst ons in sommige opzichten
meer tegenover elkaar dan naast elkaar. Wat wij qua productie nu
realiseren in de samenleving kunnen
wij ook met samenwerking tot stand
brengen. Deze manier van denken zie
je al terug bij tal van bedrijven met
coöperatieve bedrijfsmodellen.’

Is de deeleconomie
dan de toekomst?
‘De deeleconomie vind
ik een interessant fenomeen, waarin burgers
hun kapitaal, auto’s,
huizen of gereedschap
zo efficiënt mogelijk
willen poolen. Maar
AirBnB en Uber hebben natuurlijk wel
commerciële winstmodellen. In de
toekomst hangt het ervan af hoe we
dit gaan vormgeven.
Daarnaast ben ik hoopvol
gestemd over economisch zelfvoorzienende community’s. De meeste
energie-experts die ik nu spreek
in Nederland zeggen: “Wij zijn zo
bouw- en innovatiedriftig in dit land,
over twintig jaar is 80 procent van
de wijken zelfvoorzienend.” Met
die hoopgevende ontwikkelingen
weer ik mij tegen cynici die zeggen
dat er toch niks verandert. Nog
maar tien jaar geleden dachten de
meeste mensen dat er nooit een
zonnepaneel bij ging komen zolang
er geld werd verdiend met olie en de
olieprijs niet richting de 200 dollar
zou gaan. Wat er van vandaag
op morgen verandert, is voor het
menselijk oog inderdaad bijna niet

zichtbaar, maar vergeleken met tien
jaar geleden is er al waanzinnig veel
veranderd. Zowel in de mentaliteit
als in concrete resultaten.
Zulke ingrijpende veranderingen
veroorzaken natuurlijk wel wrijving. Als iedereen straks zelf in zijn
energieaanvoer voorziet, heeft dat
fundamentele gevolgen voor ons
energienet. Mensen die hun pensioen
in aandelen van Nuon en Essent hebben zitten, raken dat straks kwijt.’

vallen in Nederland weer mee, hoewel
de Nederlandse staatsschuld de afgelopen acht jaar fors is toegenomen tot
66 à 67 procent van onze economie.
Dat is relatief beperkt, zeker vergeleken met de Griekse staatsschuld, die is
al ruim 170 procent van het BBP.’

U pleit voor een grootschalige
kwijtschelding, een zogeheten
schuldenjubileum. Wat gaat de
bevolking hiervan merken?

En Griekenland al helemaal niet?

‘Het pleidooi in mijn boek voor een
schuldenjubileum is vooral bedoeld
om het debat over dit onderwerp
nu eindelijk eens echt op gang te
brengen. Over welke schulden nog
bijdragen aan een economie en
welke eigenlijk voor de samenleving als geheel tegen ons werken.
En ja, veel groepen
gaan uitgeleend geld
niet meer terugzien.
Wanneer wij een streep
zetten door een deel
van de overheidsschulden, dan zullen pensioengerechtigden dat
merken, want dat geld
is uitgeleend door pensioenfondsen. Als wij een streep zetten door
onze studieschulden, dan gaat de
overheid dat merken, en daarmee de
belastingbetaler. Dat is enorm lastig,
maar daarom moeten we een heel
kritische discussie voeren over hoe
we die rekening gaan verdelen.’

‘Een groot deel van de Zuid-Europese
staatschulden gaat worden afgeschreven. Geen ontkomen aan.’

Is dat logistiek gezien geen
monsterlijke klus?

Het nieuwe verhaal is hoe dan ook
nodig, schrijft u, want wij gaan niet
uit de schulden groeien.
‘Als ik hoor hoe centrale bankiers
erover spreken, stemt dat niet erg
hoopvol. Ik heb nergens op de wereld,
zeker niet in Europa, iemand kunnen

‘Veel groepen gaan
uitgeleend geld niet
meer terugzien’
vinden die er nog in gelooft dat dit
goed gaat komen. Dat komt omdat
wij de meeste groei realiseren op
basis van nieuw krediet. Dat is een vicieuze cirkel waar wij als maatschappij niet meer uit gaan komen.’

Over welke schulden hebben we
het dan eigenlijk?
‘Het schuldenprobleem verschilt per
land. In Italië is de overheidsschuld een
heel groot probleem, maar de private
schulden vallen daar relatief mee.
In Nederland is het andersom, daar
zijn een heleboel hypotheken minder
waard dan het huis. Niet alle huizenprijzen stijgen immers zo snel als die
in Amsterdam. De overheidsschulden

‘Zeker wel, en dat weerhoudt veel
mensen er ook van om er überhaupt
over te praten. Maar hier kom ik bij
een belangrijk punt van mijn boek: ik
denk dat wij aan de vooravond staan
van een heel grote schuldencrisis.
Daarin ben ik misschien een pessimist, maar ik ben niet de enige die
denkt dat zo’n schuldenimplosie er
vroeg of laat toch komt. Het is beter
om proactief te handelen dan om de
chaos te laten regeren.’ ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
Iets gebeurt
D

e afgelopen maanden bracht ik elke woensdagavond door in een
lokaal met hbo-studenten die bij de Studie Keuze Check in mei laag
scoorden op taal. Diezelfde studenten moeten straks wel onderzoeksrapporten en essays schrijven, dus enige hulp is geboden. De colleges
hebben de nare naam ‘SOS-lessen’. Ik voelde me een beetje als een arts
in oorlogstijd, want eigenlijk moesten bijna álle studenten verbonden
worden. Even twijfelde ik: zijn we bij het taalonderdeel van de SKC-toets
soms te streng geweest? Legden we die lat te hoog? Maar toen ik de
resultaten van mei nog eens doorbladerde, constateerde ik: nee, we
vroegen niks geks.
Soms kunnen ze er weinig aan doen. Ik wil hun taalvaardigheid met
alle liefde proberen op te vijzelen, voor zover dat mogelijk is. Wat ik sommige studenten wel
kwalijk neem, is hun
gemakzucht. Goed
kunnen schrijven kost
tijd en inspanning,
maar goed wíllen
schrijven is noodzakelijk.
Onlangs was de
laatste les. Ik liet ze gezamenlijk een oefening maken met 31 taalkwesties. Per goed antwoord verdiende de groep een euro. Er waren vijftien
studenten; ze moesten in elk geval allemaal twee keer zo’n kwestie behandelen: fouten herkennen, woorden herschrijven, vervoegen... Eén voor
één sloften de studenten naar de computer. Op de beamer volgden we
elkaars stappen. Het leverde uiteindelijk 23 euro op, die ik verdeelde onder
drie studenten die een andere schrijfopdracht goed hadden gemaakt.
Na de les kwam Ahlem naar me toe. ‘Dus ik kan “gebeurt” ook met een
“t” schrijven, zei u. Maar hoe dan? “Hij gebeurt” bestaat toch niet?’
‘Probeer zelf maar een zin te maken.’
Met vragend gezicht: ‘Iets is gebeurd?’
‘Nee. Je mag nu geen ander werkwoord gebruiken.’
Minuut stilte. ‘Iets gebeurt!’ riep ze triomfantelijk. Als docent vertrouwen en geduld wíllen hebben, blijft noodzakelijk.
En ooit dus die scriptie, Ahlem. ↙

Eén voor één sloften
de studenten naar de computer
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Etiquette
tekst Laura Cardona
foto Mats van Soolingen

W

ie altijd al heeft willen weten wat plebsbestek, een
vadermoordenaar of een chapeau claque is, kon
tijdens de Museumnacht zijn hart ophalen in Tassen
museum Hendrikje. In het poepsjieke pand aan de Herengracht gaf Ken Besuijen, HvA-student Engels, ieder half
uur een heuse etiquette-les. Tussen de zijden gordijnen
en het barokke behang sprak hij zijn publiek in vol ornaat
beleefd toe. Met de deur dicht, dat wel, want de ‘herrie’
(ofwel, populaire dancemuziek) aan de andere kant van
de gang druiste tegen alle etiquette in. De boeken waaruit
Besuijen zijn kennis haalt, stonden zorgvuldig gepresenteerd op de tafel naast hem. Etiquette is volgens hem
iets simpels. Kleine gebaren om rekening met elkaar te
houden. Bestek raakt nooit de tafel als je dat neerlegt
want aan roeien doen we niet. De man gaat de vrouw altijd voor op de trap: naar beneden voor het geval ze valt,
naar boven zodat hij niet onder haar rok kan kijken. En
Willem-Alexander – die sloeg tijdens zijn inhuldiging in De
Nieuwe Kerk een flinke flater door vóór zes uur ’s avonds in
rok en lakschoenen mét veters te verschijnen. ↙

9 NOVEMBER 2016

25

foto Evert Elzinga/ANP

26
FOLIA 09

27

9 NOVEMBER 2016

Dossier

tekst Addie Schulte

MIJNENVELD
ANTISEMITISME
Van een column in een universiteitsblad tot de tribunes
van het voetbalstadion, van extreemrechts tot activistisch
links, van atheïst tot fanatiek gelovige: antisemitisme kan
overal opduiken. Dat is niet direct reden tot paniek, zeggen
onderzoekers Evelien Gans en Remco Ensel, maar biedt wel
stof voor onderzoek en analyse.

W

ie onderzoek doet naar
antisemitisme begeeft zich in
een mijnenveld, zegt Evelien
Gans, de binnenkort afzwaaiende hoogleraar Hedendaags Jodendom aan de
UvA. Het kan leiden tot stevige confrontaties, is haar ervaring. Mensen vinden
het nu eenmaal niet leuk te horen dat ze
antisemitische beelden en taal gebruiken
en kunnen dan fel reageren. Zo botste
ze in de jaren negentig hard met wijlen
columnist Theo
van Gogh, een
affaire die ze nu
zelf onderzocht in
het kader van het
onderzoeksproject
‘De dynamiek van
hedendaags antisemitisme in een wereldwijde context’.
Dat project wordt deze maand
afgerond met de publicatie van The
Holocaust, Israel and ‘the Jew’, een boek
van net geen zeshonderd pagina’s. Ze
redigeerde de bundel Engelstalige
artikelen over de veelvormige verschijning van antisemitisme in Nederland
na 1945 met Remco Ensel, opgeleid aan
de UvA als historicus en antropoloog en

werkzaam aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. Zij schreven ook verreweg
de meeste hoofdstukken.

Stereotypen
Het boek gaat in op antisemitisme rond
voetbalvelden, in geschiedschrijving, op
straat, bij de overheid, onder Turken, rappers en Midden-Oosten-activisten, om
maar een greep te doen. Antisemitisme
(‘zonder streepje, want “semitisme” be-

stereotypen over Joden en haatspraak in
allerlei gradaties onder veel geledingen
van de bevolking voorkomen.’
Dat heeft ook te maken met de
dynamiek van het verschijnsel. Aan
de ene kant steunt het op eeuwenoude
stereotypes. Aan de andere kant kunnen
er nieuwe elementen bij komen. Na de
Tweede Wereldoorlog kwamen er twee
heel krachtige aanhechtingspunten voor
antisemitische uitingen bij: de Shoah
en de staat Israël.
Die worden tegen
Joden gebruikt,
zo blijkt uit vele
voorbeelden in
het boek.
Gans: ‘Neem
het “simpele”
voorbeeld van Joden en gas. Dat begint
meteen na de oorlog met opmerkingen
als: “Ze zijn vergeten jullie te vergassen.” Joden worden zo verbaal met
terugwerkende kracht de gaskamer in
gestuurd. Dat was en is een verschrikkelijke vervloeking. De link tussen Joden
en gas slaat later over naar het domein
van het voetbal. Met sisgeluiden, met
de leus “Hamas, Hamas, Joden aan het

‘Aan het bestaan van Israël
is niet te tornen’
staat niet’) kan zich op veel verschillende
plekken en manieren uiten. Toch nuanceert Gans het beeld dat hieruit kan oprijzen: ‘Onze studie is niet alarmerend in
de zin dat we vinden dat Joden hier ieder
moment gevaar lopen, al moeten Joodse
instellingen zwaar bewaakt worden, zegt
ze tijdens een gesprek in het Niod aan
de Herengracht. Het is wel alarmerend
in de zin dat vooroordelen en negatieve
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gas”. Die leus wordt vervolgens gebruikt
in anti-Israël-demonstraties.’
De laatste transformatie is dat de
gasmetafoor naar veelal islamitische
vluchtelingen wordt overgeplaatst. ‘Op
internet werd over moslim-vluchtelingen
geschreven: “Naar de gaskamer met ze,
doe maar net zoals Hitler met de Joden
heeft gedaan. Hitler had het toch wel
goed begrepen.” Dan is de cirkel rond.’

Noodlottige driehoek
Een ander thema in het boek is het onbehagen binnen de Nederlandse samenleving met de slachtofferrol van ‘de Jood’.
Dat komt naar voren in uitspraken als:
‘Hebben we nu niet genoeg gehoord over
de Holocaust?’ Dat ongenoegen kan zich
ook manifesteren in de gedachte dat de
Joden financieel, politiek en moreel een
slaatje hebben geslagen uit hun positie
als slachtoffer. De staat Israël speelt soms
een rol in de uiting van dit gevoel. Het
optreden van Israël bewijst dat Joden
geen slachtoffers zijn, maar daders. ‘Kijk
maar wat ze de Palestijnen aandoen,’
is de kreet die daarbij hoort. De Joden
worden verantwoordelijk gehouden voor
de daden of wandaden van de staat Israël.
Antizionisme, antisemitisme en kritiek
op Israël vormen zo een ‘noodlottige
driehoek’. Gans: ‘Er is een verschil en
een spanningsveld tussen Israël als aanhechtingspunt voor antisemitisme en als
doelwit voor legitieme kritiek.’
Maar wanneer wordt kritiek op Israël
antisemitisch? Remco Ensel: ‘Dat is de
meest gestelde vraag, alsof er een hapkla-

Remco Ensel (A’dam, 1965)
1984 Studie geschiedenis en
antropologie UvA
1998 Promotie Saints and servants
in Southern Morocco (UvA)
2003 Universitair docent cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijd,
Radboud Universiteit Nijmegen
2014 Publicatie Haatspraak.
Antisemitisme - een 21e eeuwse
geschiedenis

re definitie is die je naast uitspraken of
gedragingen kunt leggen en dan weet je
hoe het zit. Dat blijkt niet te werken. Het
is niet zo moeilijk om te laten zien dat
negatieve stereotypen gebruikt worden
in de beschrijving van Israëlische
politici of soldaten, zoals het excessieve
gebruik van bloed of het idee dat ze achter de schermen aan de touwtjes trekken.
Lastiger is het als mensen de staat Israël
ter discussie stellen. Want je kunt het
bestaansrecht van andere staten ook ter
discussie stellen en staten bestaan niet
voor de eeuwigheid.’
Gans denkt daar anders over. ‘Pragmatisch, juridisch en moreel ben ik van

mening dat aan het bestaan van Israël
niet te tornen is. Kritiek op het beleid
van de Israëlische regering kan heel ver
gaan. Maar de opvatting “Israël moet
verdwijnen” gaat mij te ver. Dan kunnen
er nog heel wat staten verdwijnen.’
Wie antisemitisme onderzoekt,
begeeft zich in een academisch, politiek,
sociaal en emotioneel mijnenveld,
schrijft Evelien Gans. Voor een deel
heeft dat met een misverstand te maken,
vindt ze. ‘Veel mensen associëren
antisemitisme met de nazi’s, met een geschiedenis van discriminatie, deportatie
en moord. Maar antisemitisme heeft een
heel lange geschiedenis, die ver voor de
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Een demonstratie voor het gebouw van de NOS tegen zendtijd voor de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie

HAATSPR AAK
Een belangrijk onderdeel van
het onderzoeksproject was het
bestuderen en analyseren van
antisemitisme onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Remco Ensel, die in het
kader van dit project ook het
boek Haatspraak schreef,
vraagt zich af of er voldoende
besef is dat antisemitisme
‘bijna in het culturele DNA
zit van veel mede-Nederlanders’. ‘Toen ik in 2010 aan dit
onderzoek begon, vatte ik het
minder ernstig op dan nu. Ik
denk dat ik het inmiddels beter
zie, ook dat het alledaags is en
dat het gewelddadige vormen
kan aannemen. Over antisemitisme in Turkse kring was zelfs
heel weinig bekend.’ Evelien
Gans: ‘Ook onder Marokkaansen Turks-Nederlandse jongeren
is er veel verwarring tussen zionisten en Joden. Dan zeggen
ze dat ze tegen zionisten zijn,
maar als je doorvraagt zie je
toch antisemitische beelden.’

nazi’s begon. Iemand die een antisemitische uitspraak doet, is niet per definitie
een antisemiet. Dan moet iemand er een
antisemitische ideologie op nahouden.
Dat geldt voor neonazi’s en jihadisten.
Maar tal van mensen gebruiken bewust
of onbewust antisemitische stereotypen,
soms gebaseerd op dat onbehagen over
de grote aandacht voor de Holocaust.’
Een andere ‘mijn’ is het altijd dreigende verwijt van onder- of overschatting. ‘Je doet het nooit goed. Alarmisten
zien overal antisemitisme en daartegenover heb je mensen die vinden dat antisemitisme niets meer voorstelt en zeggen:
“Moslims zijn de Joden van nu.”’
Ensel vindt het wel meevallen met de
explosiviteit van het onderwerp. Kalmpjes zegt hij: ‘Mensen hebben soms bezwaar tegen het gebruik van het woord
antisemitisme.’ Hij merkt wel op dat het
onderzoeksonderwerp niet zo populair is
onder zijn collega’s. ‘Veel onderzoekers
die zich ermee bezighouden, zeggen dat
ze iets anders onderzoeken: bijvoorbeeld
de Tweede Wereldoorlog.’

Dokter Mengele
Door haar confrontatie met columnist
en filmer Theo van Gogh (1957-2004)
is Evelien Gans zelf onderdeel van de

geschiedenis die ze beschrijft. In 1994
bekritiseerde ze in haar boek Gojse nijd
& joods narcisme een pamflet van Van
Gogh, waarin hij schrijver Leon de
Winter had aangevallen als een Jood die
profiteerde van de Holocaust. Ze ging
uitvoerig in op de stereotypen die Van
Gogh hanteerde in zijn uitlatingen over
De Winter en ging enige psychologisering niet uit de weg. Zijn aanvallen op
een Joodse schrijver waren onderdeel
van Van Goghs zoektocht naar een
eigen identiteit, niet per se van een
antisemitische overtuiging, was haar
conclusie. Maar hij flirtte wel met antisemitisme.
Van Gogh reageerde in zijn column,
die destijds in Folia verscheen: ‘Ik
vermoed dat mevrouw in vochtige dromen vaak een beurt krijgt van dokter
Mengele,’ was het citaat waarmee hij
in zijn kenmerkende stijl uithaalde.
De redactie van Folia bood na enige
tijd excuses aan, waarop Van Gogh zijn
column in dit blad staakte. Het was
destijds een klein relletje, het zoveelste
rond Van Gogh.
In het boek dat deze week verschijnt
schrijft Gans uitvoerig over Van Gogh,
ook over deze kwestie, als onderzoeker. ‘Ik heb geprobeerd dat met zoveel
mogelijk afstand en kritisch oog te doen.

Evelien Gans (New York, 1951)
1969 Studie geschiedenis aan de UvA
1974 Docent Dramatische vorming
LBO
1983 Medewerker Meidenwegloophuis
1994 Publicatie Gojse nijd & joods
narcisme. Over de verhouding
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1999 Gepromoveerd op De kleine
verschillen die het leven uitmaken.
Een historische studie naar joodse
sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland
2000 Onderzoeker bij het Niod
2002 Bijzonder hoogleraar Hedendaags Jodendom aan de UvA
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Omdat ik hem heb bekritiseerd, heeft
hij mij erbij gepakt. Ik had er om die reden vandaan kunnen blijven. Maar laat
iedereen het maar lezen en zeggen of ik
te betrokken of subjectief ben geweest.’
Dat Van Gogh een belangrijke rol
heeft in het naoorlogse verhaal over
antisemitisme staat voor haar vast.
‘Hij was een belangrijke schakel in het
doorbreken van het taboe dat je over
en tegen Joden niets mag zeggen. Maar
afgezien van antisemitische uitingen tegen onder anderen De Winter en Sonja
Barend heeft hij seksistische opmerkingen over vrouwen gemaakt en vreselijke
dingen gezegd over “lichtgetinten” als
de publicisten Anil Ramdas en Stephan
Sanders. Na de Mengele-affaire werden
moslims zijn belangrijkste doelwit.
Zijn aanduiding “geitenneukers” voor
moslims kwam zelfs in Van Dale. Ik zie
hem als onderdeel in het proces waarin
het politiek correct is geworden politiek
incorrect te zijn. Schelden en beledigen mag niet alleen, het moet. Na die
gruwelijke moord op hem werd hij het
symbool van de absolute vrijheid van
meningsuiting. Geen woord meer over
al die andere uitingen. Hij pleitte voor
een bijna religieuze vrije meningsuiting: een en ondeelbaar. Ik ben niet de
enige die dat bekritiseert.’

Zwarte Piet
Ensel benadert het wat afstandelijker.
‘Was Van Goghs optreden geen reactie
op de emancipatiebeweging van Joden?
Joden zijn zich in de jaren zeventig en
tachtig meer gaan manifesteren. Dat
riep de reactie op om ze te bekritiseren
of zelfs te vervloeken. Daar moest je
even doorheen. Na tien jaar is dat niet
interessant meer. En nu moeten we
door de zure appel heen dat de moslims
bespot worden.’
Gans ziet dan anders: ‘Hij is bezig
gebleven met Joden en noemde (toenmalig burgemeester) Job Cohen “van
nature een NSB’er” en een handlanger
van de moslims. Van Gogh plaatste
Cohen zo in de positie van tussenpersoon.’ En ook dat is een stereotype

voor Joden, en weer werd dat negatief
gebruikt. Dergelijk taalgebruik kun je
antisemitisch noemen, maar dat hoeft
niet het einde van de discussie te zijn,
stellen Gans en Ensel. Het is ook een
analytisch instrument, niet een middel
om anderen het zwijgen op te leggen.
Ensel: ‘Er is een vergelijking te
trekken met de zwartepietendiscussie.
Iedereen heeft aan het Sinterklaasfeest
meegedaan en nu zijn er mensen die ons
duidelijk maken dat Zwarte Piet racistisch is. Je kunt dat inzicht overnemen
en bij jezelf te rade gaan of je racist bent.
Sommige mensen worden daar laaiend
van. Maar je kunt er zelf over nadenken.’
Gans: ‘Het onderscheid lijkt mij
of je een racistisch, antisemitisch of
islamofoob wereldbeeld hebt, of dat je
tot de ontdekking komt dat je blijkbaar
dergelijke stereotypen hanteert. Dat
laatste moet uit de taboesfeer. Iedereen
gebruikt stereotypen. Mensen kunnen
niet zonder. Maar je moet er alert op
zijn en ervoor openstaan als anderen je
erop aanspreken. Dat klinkt misschien
een beetje soft. Maar ik betrap mezelf
er ook weleens op.’
Ensel: ‘Een parallel met de huidige
discussie rond racisme is dat Joden
in de jaren zeventig clubs zijn gaan
oprichten om tegen antisemitisme te
protesteren of voor Israël op te komen.
Een soortgelijke emancipatiebeweging
is er nu voor allerlei andere bevolkingsgroepen. Laat maar merken dat
de hegemoniale ideeën stereotypisch,
racistisch of wat dan ook zijn. Daar
kunnen we het dan over hebben. Wat
dat betreft biedt de geschiedenis van de
Joodse gemeenschap voorbeelden.’ ↙
The Holocaust, Israel and ‘the Jew’.
Histories of Antisemitism in Postwar
Dutch Society van Remco Ensel en

STAGE
Anna Zegers (20)
Studie Maatschappelijk werk en
dienstverlening (HvA)
Stage Humanitas
Vergoeding geen
Sterren: ****
‘Voor mijn stage bij vrijwilligersorganisatie
Humanitas werk ik bij twee projecten: “Grip
op je geld” en “Thuisadministratie”. Bij het
eerste project houd ik een aantal uur per
week een spreekuur waarop mensen met
geldproblemen kunnen langskomen met
vragen. Voor het tweede project ga ik bij
mensen thuis langs om ze te helpen hun
administratie weer op orde te krijgen. In
totaal werk ik gemiddeld zo’n vier uur per
week, negen maanden lang.
De stage sluit goed aan bij mijn opleiding,
want vaak hebben de mensen die ik help
meer problemen dan alleen schulden. Ik
probeer ze zo goed mogelijk te helpen,
maar het doel is zelfredzaamheid. Uiteindelijk moeten ze zelfstandig hun problemen
kunnen oplossen. Soms is het wel frustrerend dat sommige mensen moeilijk zelfredzaam te maken zijn. Vooral mensen die
de Nederlandse taal niet beheersen en dat
waarschijnlijk ook niet meer zullen leren,
aangezien ze al tien jaar in Nederland zijn.

‘Sommige mensen zijn
moeilijk zelfredzaam te
maken’

Evelien Gans (red.) verschijnt deze
week bij Amsterdam University Press
(99 euro).
Op 15 december 2016 geeft Gans haar
afscheidscollege ‘Het belang van een
Joods perspectief’ (Aula, 16 uur).

Ik zou iedereen deze stage aanraden, want
je wordt in het diepe gegooid en kunt veel
ervaring opdoen, terwijl je tegelijkertijd
een goede ondersteuning krijgt. Ook de
regelmatige intervisie met de andere stagiairs is heel leerzaam.’ ↙
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ASIS
AYNAN
Het wonder van Slb
H

et vak studieloopbaanbegeleiding bestaat uit gesprekken tussen docent
en student, en de leerling schrijft verhalen over zichzelf om zelfkennis te
scheppen. Dit het enige vak dat gedurende de opleiding iedere periode in het
rooster staat gebeiteld.
In een tijd van selfies, smoelenboek en elke dag een andere foto uit je leven
als app-profielfoto zou je denken dat studenten het heerlijk zouden vinden om
over zichzelf te praten en te schrijven. Het tegendeel is waar. Menig student
heeft een innige pleurishekel aan studieloopbaanbegeleiding (Slb). De morrende student ervaart het als onzinnig.
Net als psychoanalyse heeft Slb alleen zin als je ervoor openstaat en het zelf
wil. Om die reden is mijn houding dubbelzinnig. Als die onwillige student na
jaren hogeschool de praktijk ingaat of verder studeert, vraag ik mij natuurlijk
soms af wat hij eraan heeft gehad. Toch ben ik een voorstander van Slb in het vakkenpakket
en wil ik het niet afdoen als
geitenwollensokkengezwets, al
was het maar omdat er contact bestaat tussen docent en
student op de mammoettanker
die het instituut Hogeschool van
Amsterdam kan zijn.
Op mijn vrije dag ontdekte ik in een koffiesalon nog een goede reden voor
studieloopbaanbegeleiding. Ik bestelde bij een oud-student een dubbele meeneemespresso. Ze vertelde dat ze nu pedagogische wetenschappen studeerde. Haar opleiding op de hogeschool had ze op Slb na afgerond. Het laatste
verslag had de student met opzet niet ingeleverd; zo kon zij bij haar basisopleiding ingeschreven blijven staan en daardoor bedroeg het collegegeld ‘slechts’
2.000 euro in plaats van 7.500 euro. Dat is het bedrag dat ze had moeten
betalen als ze haar hbo had behaald en aan een tweede studie was begonnen.
Nu werd pedagogische wetenschappen niet als vervolgopleiding gezien maar
als een parallel traject.
Ze kruipt door de mazen van de wet, dankzij studieloopbaanbegeleiding.
De espresso smaakte mij uitstekend. ↙

Haar laatste verslag had ze
met opzet niet ingeleverd
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stills via YouTube
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Vreetkicks
en oranje apen
HvA’er Bastiaan tript op YouTube
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Een pilletje op een feest, een joint op het balkon, een lijntje in de wc van
de club of een plakje spacecake op de bank. Je studententijd is bij uitstek
de tijd om met drugs te experimenteren. Zo ook HvA-student Bastiaan
Rosman, alleen gebruikt hij het op YouTube – en krijgt hij ervoor betaald.
Hij is een van de drie presentatoren die drugs testen op het nieuwe
YouTube-kanaal Drugslab. ‘In de naam van de wetenschap!’
tekst Carlijn Schepers

B

astiaan Rosman, Nellie Benner
en Rens Polman begonnen
begin september en hadden
binnen zeven weken al vijftigduizend
abonnees op hun YouTube-kanaal
Drugslab, een initiatief van BNN.
Inmiddels zijn dat er meer dan honderdduizend en het aantal blijft stijgen. Het best bekeken filmpje (xtc) is
al meer dan vijfhonderdduizend keer
afgespeeld. Rosman (23), student
media, informatie en communicatie
aan de HvA, is er nog steeds verbaasd
over. ‘Een groot deel van de kijkers
komt uit Amerika en Rusland. Er zijn
zelfs filmpjes waarin wij worden nagesynchroniseerd in het Russisch, bizar
toch! Door het grote taboe op drugs
in het buitenland is er veel behoefte
aan de informatie die wij geven.’

geblowd of een pilletje gebruikt,
maar andere drugs, daar waagde hij
zich eigenlijk niet aan. ‘Ik ben best
wel nieuwsgierig naar drugs, maar er
is zoveel slecht spul in omloop, of ik
was bang dat het te heftig zou zijn.
Door Drugslab kan ik het nu toch
veilig proberen, want alles wordt
vooraf getest en er is altijd EHBO
bij.’ De filmpjes worden opgenomen
in een soort laboratorium. Aan de
muur hangt een monitor waarop de
lichaamstemperatuur en de hartslag
van de presentator te zien zijn. Er zijn
reageerbuisjes, een microscoop en op
een krijtbord staat de scheikundige
naam van de drug en een tekening

van de structuurformule. ‘We doen
proefjes om het reactie- en denkvermogen te testen en te laten zien
hoe je lichaam reageert op de drug.’
Zo komt in verschillende filmpjes het
spiraalspel terug, waarbij je een ring
naar de andere kant van een spiraal
moet bewegen zonder de spiraal aan
te raken.
Bij het eerste filmpje dat Rosman
opneemt is hij meteen de sjaak –
of geluksvogel, het is maar hoe je
het bekijkt. Hij verliest het spelletje
steen-papier-schaar, dus hij moet
een plakje van de zojuist gebakken
spacecake eten. Dat betekent dat
presentator Nellie Benner de ‘trip-

Achterwerk
Rosman kwam bij Drugslab terecht
door zijn auditie als presentator bij
101TV. Hij kwam tot de laatste vijf,
maar werd helaas niet gekozen. Wel
trok het auditiefilmpje waarin hij een
koe insemineert – ja, hij ging met
zijn hele arm in het achterwerk – de
aandacht van de initiatiefnemer
van Drugslab. Dus werd hij daarvoor
gevraagd. ‘Ik twijfelde geen seconde.
Ik maakte me geen zorgen over mijn
imago of dat iedereen zou zien dat
ik drugs gebruikte. Het is een goed,
educatief programma en ik kreeg de
kans bij BNN te presenteren.’
Rosman had vooraf wel eens
Bastiaan Rosman (rechts) met medepresentator Rens Polman
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Nellie Benner presenteert een plakje spacecake aan Bastiaan Rosman.

sitter’ is; iemand die nuchter blijft.
Zij voorziet de kijker ook van nuttige
info. Elk filmpje wordt opgenomen
door twee van de drie presentatoren:
de een gebruikt de drugs, de ander
houdt diegene nauwlettend in de gaten. Het is niet alleen de eerste keer
dat Rosman spacecake eet, het is
ook voor het eerst dat hij wordt gefilmd terwijl hij drugs gebruikt. ‘Maar
ik vergat al snel dat er
camera’s bij waren.’

Vreetkick

nog ketamine (‘Ik zie een oranje aap
met veel haar’), lachgas (‘Het deed
geen pijn toen je me kneep’) en LSD
(‘Het broodje beweegt!’) geprobeerd.
Zijn medepresentatoren testten al
xtc, paddo’s, 2-cb, mdma en cafeïne.
Elke vrijdag om vijf uur komt er een
nieuw filmpje online. ‘En als we alle
drugs die we willen proberen hebben
gehad, gaan we rouleren. Misschien

‘Mijn ouders vonden het
helemaal niets’

In het filmpje is te zien
dat Rosman zich na
een tijdje zweverig en
blij gaat voelen. ‘Ik moet de hele tijd
lachen van mezelf.’ Benner geeft
hem een opdracht: omdat je van
cannabis creatief schijnt te worden,
moet hij haar schilderen. Rosman
is achteraf best verrast over het
resultaat. ‘Normaal zou ik hier nooit
geduld voor hebben, maar nu ben
ik heel geconcentreerd.’ Na nog een
kleine vreetkick, een mislukt geheugenspel en wat reactievermogen
testjes is de drug uitgewerkt en volgt
een korte terugblik the day after.
‘Ik ben supermoe en je wordt er wel
echt dom van!’
Na de spacecake heeft Rosman

reageer ik wel heel anders op paddo’s
dan bijvoorbeeld Rens.’
Het drietal wil drugsgebruik absoluut niet stimuleren. ‘Wij gebruiken
drugs, zodat jij het niet hoeft te
doen’ staat bovenaan de YouTube-
pagina. ‘We willen laten zien wat
een drug doet en hoe je het op een
verantwoorde manier kunt gebruiken. Ook als we ergens niet goed op
gaan, zie je dat. Zoals LSD, dat vond
ik eigenlijk te heftig.’ Ook hoort er bij
elke demonstratievideo van tien minuten een kort do’s & don’ts-filmpje.
Natuurlijk zijn er mensen die
zeggen dat het nep is, dat ze heroïne

moeten gebruiken of dat ze het gebruik van drugs promoten. Maar de
negatieve reacties onder de filmpjes
zijn in de minderheid. De meeste
kijkers op YouTube zijn positief. Zoals
DarkSaruman: ‘This is probably the
most important channel on YouTube. Let’s break that drug/addiction
stigma and be rational about drugs!’
Of Rivalo: ‘Gesubsidieerde drugsvoorlichting op de joetoeps. Mooi dat
zoiets gewoon kan, ga vooral door.’
Forza Stratos: ‘As expected from the
Dutch, the forefront in anything drug
related.’ En Zachary O’Keefe: ‘This is
great work you’re doing, guys: open,
honest, informed discussion. This is
going to help a lot of people. Keep
it up!’
De reactie van Rosmans ouders
was trouwens niet meteen positief.
‘Sterker nog, ze vonden het eigenlijk
helemaal niets. Ik ben toch hun zoon
die drugs gaat gebruiken terwijl de
hele wereld dat kan zien. Vooral mijn
moeder vindt het nog steeds niet zo
leuk. Ze maakt zich zorgen over mijn
gezondheid of denkt dat ik verslaafd
raak. Ze zijn ook van een andere
generatie, hebben zelf nooit
gebruikt, dus snappen het
niet zo goed.’ Wel zijn ze
volgens Rosman trots op
wat hij heeft bereikt en dat
het kanaal in korte tijd zo
populair is geworden. ‘Mijn
vader belt me nu zelfs elke week op
om te vertellen hoeveel nieuwe views
we hebben.’
Welke drug volgende week op het
programma staat, weet Rosman nog
niet. ‘Dat beslist het productieteam
aan het begin van de week. Ze kijken
daarbij ook naar de reacties onder
de filmpjes, waar mensen suggesties
kunnen doorgeven.’ Hij weet in ieder
geval wel wat ze niét gaan gebruiken. ‘Drugs waaraan je meteen geestelijk en lichamelijk verslaafd kunt
raken, zoals heroïne, crystal meth
of flakka. Of drugs die je in moet
spuiten. Er zíjn grenzen!’ ↙

ADVERTENTIES

Help haar
met protheses
en revalidatie
op lilianefonds.nl

SONG FROM FAR AWAY
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INTERNATIONAL MASTERS STUDY FAIR
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Prikbord UvA
Crea Sta!

FdR Strategisch Plan

Studententoneelvereniging
Amsterdam (Sta!) heeft met
haar musical Spring Awakening
maar liefst drie Gouden Lammeren gewonnen, de prijs voor
het beste studententheater. De
awards werden vorige week vrijdag in Crea uitgereikt aan Ruben
de Roos, Jascha Dikker en Ruben Spek. De Roos kreeg
een award voor beste acteur, Spek werd bekroond tot
beste zanger en Dikker kreeg een eervolle vermelding voor
het vertolken van negen personages in één voorstelling.
De landelijke organisatie studententheaterverenigingen
(Lost) organiseert jaarlijkse deze verkiezing.

De studentenraad en de ondernemingsraad zijn akkoord met
het Facultair Strategisch Plan
2015-2020. Het plan kan daarom in werking treden. Volgens
decaan Nollkaemper kan de
faculteit nu op weg ‘naar een
gezonde toekomst’. Door het
plan krijgt het profiel van de faculteit een Europese en internationale context, waarin wetenschap en toepassingsgerichtheid hand in hand gaan. Dit moet leiden tot ‘meer
betrokkenheid van studenten’ en ‘excellent onderzoek
over de volle breedte’, waardoor de faculteit er over vijf
jaar ‘fundamenteel beter’ voor staat.

Studenten Huisvesting

Alumni Prijs

Betaal je servicekosten terwijl er
nog nooit iets in je huis is aangepakt, komt je huisbaas ongevraagd je kamer binnen of is je
verwarming al maanden stuk?
Dan kun je je huisbaas aanmelden voor Huisjesmelker van het
Jaar. De wedstrijd die niemand
wil winnen wordt georganiseerd door Rood, de jongerenorganisatie van de SP. Rood vindt dat er te veel huisbazen
zijn die ‘gretig misbruik’ maken van de woningnood in
studentensteden. In de jury zit onder meer SP-wethouder Laurens Ivens. Je kunt je eigen waardeloze huisbaas
nomineren via rood.sp.nl.

Tijdens de AUV-dag op 5 november heeft Renée Frissen de eerste
prijs van de AUV-alumnusprijzen
gewonnen voor het door haar
opgezette Open Embassy. Het
programma van de AUV-dag
stond in het teken van democratie. Frissen ontving de prijs van
3.000 euro voor haar onlineplatform, waar statushouders vragen kunnen stellen over hun leven in Nederland,
waarbij vrijwilligers de vragen beantwoorden. Frissen wil
het integratieproces van vluchtelingen verbeteren. ‘Uit
onderzoeken blijkt dat een kwart van de statushouders
onder de armoedegrens leeft.’

FdR Ondernemingsraad

FGw Venture Lab

Aan de rechtenfaculteit is een
tussentijdse verkiezing geweest
voor een nieuw lid van de facultaire ondernemingsraad (OR). De
verkiezing was mogelijk omdat
sinds de reguliere OR-verkiezing van vorig jaar één zetel
vacant was. Die vacante zetel is
gewonnen door Tiny Dekker van Lijst Tiny Dekker. Dekker
is rethinker en werkt bij de afdeling privaatrecht. Ze kreeg
45 van de 130 uitgebrachte stemmen. De totale opkomst
was 28 procent. Met de verkiezing van Dekker is de raad
onder voorzitterschap van Dirk Korf weer compleet.

De eerste pitch van het Venture
Lab Humanities is op 2 november
gewonnen door filosoof Max van
den Broek. Zijn idee, getiteld Eris
VU journal for humanities stond
volgens de jury ‘het dichtst’ bij
de geesteswetenschappelijke
studies waar het Venture Lab
voor is opgericht. Het gaat om een blad en website dat
(vooral) bachelorstudenten de mogelijkheid biedt hun
werkstukken, papers en scripties te publiceren. Van den
Broek won duizend euro. Aan de pitch deden verder mee
Aron Brouwer, Machiel Spruijt en Marlinde Venema, Maja
Martic en de Bildung Academie.

9 NOVEMBER 2016

Prikbord HvA
Didactiek Studiemiddag

FLOOR Film

Welke interactie met studenten
stimuleert het leren? Hoe sluit je
als docent aan bij jouw studenten
en bij de grootstedelijke studentenpopulatie? Hoe bevorder je binding tussen studenten onderling?
Hoe zorg je dat je niet ongewild
studenten buitensluit? Deze
vragen staan centraal bij de studiemiddag over didactiek
voor docenten van Randstadhogescholen, die op woensdag 9 november van 13.00-17.00 uur wordt gehouden in het
Wibauthuis. Met lector Grootstedelijke Vraagstukken Guido
Walraven (Inholland) en lector Beroepsonderwijs Louise
Elffers (HvA). Meer informatie: e.tigchelaar@hva.nl.

Welke rol speelt muziek in het door
oorlog verscheurde Mali? Voor het
Students that Matter filmfestival
programmeert debatcentrum
FLOOR de film They will have to
kill us first. Het filmfestival wordt
georganiseerd door de HvA en het
UAF, de organisatie voor studerende vluchtelingen. UAF-ambassadeur Bob Vlake zal vertellen
over zijn initiatief om kunstenaars en musici met een vluchtelingenachtergrond een podium te bieden in zijn huis aan
de Keizersgracht. Ook zal er een optreden zijn van componist
en singer-songwriter Laurens Joensen. Dinsdag 15 november,
16.30-19.00 uur in de zaal van FLOOR in het Wibauthuis.

Fest bingoavond

FLOOR Voeding

Café Fest, de met chesterfields
gemeubileerde huiskamer van de
HvA aan de Wibauthof, organiseert dinsdag 15 november weer
een bingoavond. Er zijn ‘mega
vette prijzen’ te winnen, aldus
de organisatie, waaronder twee
tickets voor een stedentrip, een
studenten huishoudpakket, een privétap met tien liter
bier en een week lang gratis hamburgers. Wie 15 november weinig succes heeft kan zich op 13 december revancheren, of zijn geluk beproeven op de wekelijkse pubquiz
van maandag. Aanvang 17.00 uur. Kaarten verkrijgbaar
bij de bar: 2,50 euro per stuk of drie voor vijf euro.

Docent en foodblogger Antonia
Mazel zal een openbaar college
geven over de vraag hoe de media
onze ideeën en meningen over
eten beïnvloeden. Tijdens dit College Café zal Mazel, die aan de UvA
een proefschrift schrijft over de
mediatisering van de voedingscultuur, een antwoord proberen te geven op vragen als: hoe stelt
het Voedingscentrum zich op ten opzichte van nieuwe food
influencers als The Green Happiness, Foodness en Chicks Love
Food? En hoe kun je mythes, informatie en advertenties nog
onderscheiden? Woensdag 16 november, 16.30-18.00 uur in de
zaal van FLOOR in het Wibauthuis.

AKMI Congres

CMR Kennismakingsborrel

Schuldhulpverleners, sociaal
raadslieden en maatschappelijk
werkers gaan donderdag 10 november in gesprek over innovaties op het gebied van armoedebestrijding, tijdens een congres
in het Wibauthuis. Het congres
wordt georganiseerd door de
Delta Lloyd Foundation, zorgverzekeraar CZ en door het
HvA-lectoraat Armoede en Participatie. Journalist Joris
Luyendijk en president van De Nederlandsche Bank Klaas
Knot zullen ingaan op de mogelijkheden van digitaal
bankieren, de invloed van shareholder value denken en
‘financiële veerkracht’. Documentairemaakster Fidan Ekiz
is dagvoorzitter.

Ben je benieuwd naar wat medezeggenschappers doen? Wil je
weten welke dilemma’s er spelen
op de HvA en wat medezeggenschap voor studenten en
medewerkers betekent? Altijd
al je mening willen delen met
medezeggenschapsleden als
Pieter Claeys, Mark van der Horst en Zoë van Beek? De
Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA (CMR) vertegenwoordigt studenten en medewerkers. Om te weten
te komen wat ze precies doen, en wie er inzitten kun je
langskomen op de kennismakingsborrel die de CMR organiseert in Café Fest. Donderdag 24 november, Wibauthof
1, 17.00-01.00 uur.
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Actueel Gala van de Wetenschap

‘Ik ben mijn
sterkste criticus’
Robots, netelige dilemma’s, grote namen en een korte cursus sterrenkunde
betreden het podium van de Stadsschouwburg, tijdens het vijfde Gala van
de Wetenschap op 22 november. Een revue van wetenschappers bespreekt de
nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebieden. Onder hen zijn HvA-lector
Willem van Winden en hoogleraar theoretische fysica Erik Verlinde, die met zijn
theorie over verre sterrenstelsels tornt aan de fundamenten van de natuurkunde.
tekst Yannick Fritschy en Jim Jansen

9 NOVEMBER 2016

Z

es jaar geleden presenteerde Erik Verlinde, hoogleraar
theoretische fysica aan de Universiteit van Amsterdam, een nieuwe zwaartekrachtstheorie waarmee hij
lijnrecht tegen de bestaande ideeën inging. Het leverde de
‘polder-Einstein’ de prestigieuze Spinozapremie op, maar ook
veel kritiek. In een nieuw artikel relateert hij zijn theorie aan
waarnemingen van sterrenstelsels. Zijn belangrijkste conclusie: donkere materie bestaat niet.
Naar het artikel is reikhalzend uitgekeken; Verlinde kondigde het al aan in april. ‘Enkele details waren nog niet goed
genoeg. Een theorie is nu eenmaal zo sterk als haar zwakste
schakel. Ik kan niet verwijzen naar bestaande theorieën, omdat
ik daarvan afwijk. Dan moet ik de reden waarom ik ervan
afwijk wel goed uitleggen.’

In wat voor gevallen zijn uw afwijkingen van de theorie
meetbaar? ‘Vooral in de beweging van sterren in stelsels zoals
de Melkweg. Je verwacht dat de sterren naar buiten toe steeds
langzamer bewegen, net als de planeten in het zonnestelsel.
Dat gebeurt ook, maar niet helemaal zoals verwacht. De
precieze snelheid die astronomen waarnemen, wijkt vanaf een
bepaald punt telkens evenveel af van de theoretische waarde.
De sterren aan de buitenkant gaan dus sneller dan verwacht.’
Reden voor anderen om donkere materie in het leven te
roepen. Waarom niet volgens u? ‘Er zijn twee mogelijke
verklaringen: er is meer materie dan je ziet, of de zwaartekrachtswetten moeten op de schop. De eerste verklaring schiet tekort. Volgens de huidige theorieën hangt de
hoeveelheid donkere materie rond een melkwegstelsel af van
stervormingsprocessen die zo complex zijn dat niemand ze
volledig kan doorrekenen. Toch is er een duidelijke formule
die steeds de versnelling van de sterren ten opzichte van
Einsteins wetten in elk melkwegstelsel beschrijft. Zo’n
directe relatie is onmogelijk te verklaren met donkere
materie. De andere mogelijkheid is de zwaartekrachtswetten
te veranderen. De afwijking die ik in mijn theorie voorspel,
komt goed overeen met de afwijkingen die astronomen
meten in melkwegstelsels.’
Is er binnen uw theorie helemaal geen ruimte voor donkere
materie? ‘Ik ben ervan overtuigd dat het gros van wat nu
als donkere materie wordt gezien, dat niet is. Er zullen heus
nog wel onontdekte deeltjes zijn, maar niet een deeltje dat
zo stabiel is dat het nergens mee reageert en niet vervalt. Als
in de Large Hadron Collider (LHC), de deeltjesversneller
in Genève, een nieuw deeltje wordt ontdekt, hoeft dat dus
niet per se donkere materie te zijn. De enige manier om dat
te bewijzen, zou zijn door zo’n deeltje direct waar te nemen.
Maar de experimenten die dat proberen, komen telkens met

negatieve resultaten. Het bestaan ervan is nooit volledig uit
te sluiten, maar de meest gewenste optie, supersymmetrische
deeltjes die botsingen aangaan, is al nagenoeg uitgesloten.
Die deeltjes zou je met de LHC moeten kunnen produceren,
maar dat is niet gelukt.’
Leidt dit soort nulresultaten ertoe dat meer fysici naar uw
kamp overstappen? ‘Ik denk het wel. Ik wil vooral de snaartheoretici overtuigen. De snaartheorie is veel bekritiseerd,
omdat die alleen voorspellingen doet op de kleinst mogelijke
schaal en daardoor niet verifieerbaar was. Ik zeg nu dat je
ideeën uit de snaartheorie kunt testen via waarnemingen aan
sterrenstelsels met donkere materie. Daarmee gaat de theorie
een volledig nieuwe fase in, met meetbare gegevens. Een punt
van zorg is echter dat snaartheoretici over het algemeen niks
van donkere materie weten en astronomen niks van snaartheorie. Ze zijn wel blij met mijn contactpoging, maar ze zullen
pas oordelen als ze de details in de publicatie hebben gezien.’
Vindt u het frustrerend dat veel vakgenoten donkere materie als een voldongen feit zien? ‘De denkstap dat donkere
materie niet vanzelfsprekend bestaat, wordt nauwelijks gemaakt. Veel wetenschappers kopiëren elkaar en gaan volledig
uit van de autoriteit van anderen. Ik ging er vroeger ook van
uit dat donkere materie een of ander deeltje was. Pas zo’n vijf
à zes jaar geleden ontstond bij mij twijfel.
‘Op een gegeven moment heb ik bewust besloten voortaan alleen nog maar mijn intuïtie te volgen. Hoe dan ook. Ik
heb iets begrepen over zwaartekracht, puur door erover na te
denken. Dat heeft ook met durf te maken. Anderen zijn bang
afgebrand te worden. Ik ben daarop voorbereid. Ik stel mezelf
de hele tijd vragen, scan mijn volledige redenering om te
achterhalen waar de bottlenecks zitten. Ik ben mijn sterkste criticus.’
We staan aan de vooravond van een revolutie in de theoretische fysica, denkt Verlinde, ‘even groot of misschien wel groter
dan die van de quantummechanica en de relativiteitstheorie bij
elkaar’. Daar moeten zijn ideeën mede aan bijdragen; hij hoopt
dat zijn theorie binnen één of uiterlijk twee decennia wordt
geaccepteerd. ‘Mijn grootste angst is dat mijn artikel in de kast
wordt gelegd en over vijftien jaar iemand zegt: “O, dat bedoelde hij.” Dat mijn theorie niet fout is, maar bewust of onbewust
onbegrepen blijft.’
Bewust? Uit jaloezie? ‘Dat kan een rol spelen. Soms heb je
niet de gunfactor, willen mensen je geen credits geven. Dat
hangt ook af van de woorden waarmee je het idee presenteert.
Belangrijk is dat je claims niet te sterk zijn. Breng je een theorie als een ‘voorstel’ of als iets anders? Dat zijn dingen waar ik
de laatste tijd veel over heb nagedacht.’
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Tussen de klusjesman
en de universiteit
Je leert iets door het te doen, vindt Willem van Winden, lector Amsterdamse
kenniseconomie aan de HvA. Of het nu gaat om doe-het-zelven met behulp
van YouTube-filmpjes, om het bestuderen van steden of om het verduurzamen
van de mode-industrie.
tekst Willem van Winden

D

e afwasmachine gaf een onheilspellend signaal: foutcode E25, pomp verstopt. De timing kon niet slechter:
we zouden bezoek krijgen en de vaat was nog smerig.
En ik haat afwassen. De hoge nood bracht mij, gepromoveerd
theoreticus met twee linkerhanden, tot de volgende gedachte:
zou ik die pomp misschien zelf kunnen repareren?
Ik waagde het erop. Ik vond al snel een YouTube-filmpje
waarin een sympathieke klusjesman voordoet hoe je bij de
pomp komt en precies uitlegt wat je dan moet doen: ‘Trek met
een lepeltje de afsluiter van het pompdeksel omhoog.’ Ik zag
geen afsluiter, en wat voor soort lepel moest het zijn? Na vier
keer kijken ontdekte ik dat die afsluiter los zat: waarschijnlijk ook de reden waarom de afwasmachine was afgeslagen.
Uiteindelijk lukte het me de afsluiter weer vast te zetten.
Probleem opgelost!
Ik was er twintig minuten mee bezig geweest, maar een
volgende keer kan ik het binnen een minuut. Net als die klusjesman uit het filmpje. Een typisch voorbeeld van learning by
doing, al doende leren, met een beetje hulp van een expert.

Telefoonhoesjes
Op de universiteit waar ik ooit werkte ging het leren heel wat
minder praktisch toe. We lieten studenten veel boeken lezen
over economische theorieën en modellen, en discussieerden
daarover tijdens de colleges. Pas aan het eind van de studie
moest elke student een onderzoek doen en de resultaten daarvan
logisch en overtuigend kunnen opschrijven, met goede argumenten en gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten.
Veel studenten hadden er de grootste moeite mee. Niet zo
vreemd: ze hadden nooit geoefend, het was hun eerste keer.
Op de Hogeschool van Amsterdam, waar ik later kwam te
werken, zag ik weer een andere manier van leren, ergens tussen
de klusjesman en de universiteit in. Natuurlijk moeten ook

hbo-studenten economische theorieën leren. Maar ze moeten
vooral ook dingen doen. Ik liep eens de Fraijlemaborg binnen,
toen de eerste etage veranderd bleek te zijn in een vrolijke en
kleurrijke markt, waar tientallen studenten probeerden allerlei
producten te verkopen: usb-sticks, aanstekers, telefoonhoesjes,
zonnebrillen en nog veel meer. Een student legde mij uit dat de
markt onderdeel was van een vak waarbij studententeams een
product uit China moesten importeren, om dat vervolgens in
Nederland te verkopen.
Praktischer kan economieonderwijs niet worden. En:
enorm leerzaam. Want al doende liepen ze tegen allerlei vragen
op: moeten we invoerrechten betalen? Hoe regelen we de logistiek? Hoe weten we zeker dat onze leverancier gaat leveren,
en wat als-ie dat niet doet? Hoe financieren we onze inkoop?
De studenten stonden er niet alleen voor: ervaren docenten/
coaches hielpen hen de juiste informatie te vinden en verwezen
naar relevante literatuur. Dus: eerst de praktijk in en dan de
kennis daaromheen organiseren, met goede docenten. Ik was
onder de indruk en ging die dag naar huis met een tas vol
nutteloze aanstekers, usb-sticks en een raar petje.

Verrassingen
Onderzoek in mijn vakgebied, de stadseconomie, is vaak nogal academisch. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe de economie
van de stad verandert: waarom zijn sommige steden, zoals
Amsterdam en Londen, booming en andere, zoals Kerkrade,
niet? Hoe werkt de huizenmarkt en wat is de impact van
Airbnb daarop? Zijn start-ups op een sciencepark innovatiever dan hun soortgenoten op een gewoon bedrijfsterrein? De
onderzoeker blijft op een afstand. Hij of zij gaat op zoek naar
zo veel mogelijk informatie om de vraag te kunnen beantwoorden: bestaande data van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, enquêtes of interviews met managers, en komt dan
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met conclusies over hoe het allemaal werkt.
Alleen: vaak weten we het gewoon niet. Het leuke van stadseconomie is dat er zo veel verrassende dingen gebeuren die niemand
zag aankomen. Begin jaren negentig was het opeens grote crisis in
Eindhoven. Er verdwenen duizenden banen bij de grootste werkgevers van de stad, Philips en DAF, die tegelijkertijd bijna failliet gingen. Men vreesde dat de lokale economie zou instorten, maar dat
gebeurde uiteindelijk niet. Na een paar moeilijke jaren
bloeide een vernieuwde economie op, onder meer
gedreven door kleinere innovatieve bedrijven. Achteraf kunnen onderzoekers prima verklaren wat
daar is gebeurd, en waarom. Maar voorspellen?
Vandaag de dag zijn het platformbedrijven als
Uber, Airbnb of Kickstarter die voor de economische
verrassingen zorgen in de stad. Door slim te bemiddelen tussen vraag en aanbod scheppen ze markten die
nog niet bestonden. Ze bedreigen gevestigde belangen en
bestaande banen, ze scheppen nieuwe kansen en bezorgen
wethouders (en soms buurtbewoners) hoofdpijn.
Het zijn overigens echt niet alleen de grote jongens uit
de VS die de boel hier opschudden: Amsterdam zit vol met
bedrijven die fantastische nieuwe ideeën hebben waarvan we nog
zullen horen. Bijvoorbeeld over betere recycling van plastic of
duurzame kleding. Ze maken apps voor het slimmer delen van
kantoorruimte of parkeerplaatsen.

Spijkerstof
Als onderzoeksgroep op het hbo willen we daarom niet alleen afstandelijk, beschrijvend of verklarend wetenschappelijk onderzoek doen,
maar meer naar de praktijk gaan. Erbovenop zitten in plaats
van afstand te houden. Analyseren, abstraheren, proberen
er lessen uit te trekken met een bredere toepassing: zaken
waar onze studenten wat aan hebben. Dus iets tussen de
klusjesman en de universiteit in.
Zo zijn wij betrokken bij de Alliance for Responsible
Denim, een nieuw verband waarin een aantal modebedrijven in
Amsterdam, vaak concurrenten van elkaar, samen optrekken om
duurzamer te worden. Dat is nodig, want de denimindustrie is niet
echt schoon: voor de productie van een gemiddelde spijkerbroek
is zevenduizend liter water nodig, en wordt 25 kilo kooldioxide
uitgestoten. Dat moet beter kunnen.
We gaan daarom samen met de modebrands nieuwe normen
ontwikkelen voor duurzaamheid (zodat je weet hoe duurzaam een spijkerbroek eigenlijk is gemaakt) en slimme businessmodellen bedenken
om spijkerstof in te zamelen voor hergebruik. Dingen doen dus.
Al doende denken we ook na over meer academische vragen: wat
gebeurt er eigenlijk als concurrenten met elkaar samenwerken op het
gebied van duurzaamheid? Wat zijn succesfactoren en wat is de rol
van onderling vertrouwen? Daar publiceren we over en we leren het
onze studenten. En misschien maken we een handboek over nieuwe
duurzame businessmodellen. Of zelfs een instructiefilmpje, zoals
mijn online klusjesman. ↙
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Programma Gala van de Wetenschap
BLOK: DE MENS
20.00-20.05 Intro met dj
20.05-20.21 Cultureel antropoloog Anne-Mei The is sinds
2012 bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie
aan de Universiteit van Amsterdam. In haar meest recente boek Verlossers naast God werpt ze door gesprekken
met artsen een helder licht op de euthanasiepraktijk.
20.21-20.37 Geneticus Hans Clevers’ onderzoek naar
stamcellen staat hoog op de lijstjes van Nobelprijsvoorspellers. Van 2012 tot 2015 was hij president van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW). Hij is verbonden aan het Hubrecht Instituut en
honorary professor aan de Central South University in
Changsha, Hunan, China.
20.37-20.45 Q&A met Willem van Winden (zie pag. 40).
Stadseconoom Willem van Winden is verbonden aan de
Hogeschool van Amsterdam als lector Amsterdamse
Kenniseconomie. Zijn onderzoek is actiegericht, en
richt zich op collaborative innovation: hoe verschillende
partijen in de stad samen tot innovaties kunnen komen.
Met zijn team ontving Van Winden recent een subsidie
voor het onderzoek ‘Alliance for Responsible Denim’, voor
gezamenlijke verduurzaming van denimproducenten.
20.47-20.53 Rob van Hattum, inhoudelijk directeur van
Science Center NEMO, voert ons in een intermezzo mee
in een NEMO-experiment op locatie.

BLOK: DE WERELD
20.53-21.09 Ron Heeren, mededirecteur van het Maastricht MultiModal Molecular Imaging Instituut, werkt
aan moleculaire beeldvormingstechnieken waaronder
de massamicroscoop. Daarmee kunnen onderzoekers in
één experiment duizenden moleculen in kaart brengen in
cellen en weefsel. Dit levert diagnostische informatie op
die cruciaal is voor de gezondheidszorg van de toekomst.
21.09-21.24 Uitreiking Robbert Dijkgraaf essayprijs
met Robbert Dijkgraaf en Parool-hoofdredacteur Ronald
Ockhuysen. Lezers van New Scientist, Het Parool en Folia
werden opgeroepen om een essay te schrijven aangaande het thema ‘De vonk van de wetenschap’. De prijs – in
het leven geroepen toen Dijkgraaf naar Princeton vertrok
– wordt voor de vijfde keer uitgereikt. Na de uitreiking
door Dijkgraaf zal Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur
van Het Parool, het winnende essay voorlezen.

PAUZE

21.44-21.52 Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam, onderzoekt
de gevolgen van armoede en schulden, en wat professionals effectief kunnen doen om de gevolgen daarvan
terug te dringen. Hij vertelt over de positie van mensen
die buiten de arbeidsmarkt zijn komen te staan en de
rol van hulpverleners om ze weer in de maatschappij
te betrekken.
21.52-22.08 Q&A met Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht. Ze is jurist, hoogleraar en voormalig voorzitter van De Jonge Akademie,
en met 39 jaar tevens de jongste vrouwelijke rector van
Nederland. In haar proefschrift The impact of minority
rights mechanisms (2005) kwam ze tot de conclusie dat
internationale instanties onvoldoende kunnen betekenen
voor nationale minderheden.

BLOK: HET UNIVERSUM
22.10-22.26 Vanessa Evers is robotdeskundige en
onderzoekt sociale interactie tussen mensen en robots.
Ze ontwerpt sociale robots die ons in de toekomst gaan
helpen met het inladen van de vaatwasser, het verzorgen
van oude mensen en het doen van medische operaties.
Dankzij haar loopt robot Spencer op Schiphol om reizigers
de goede kant op te wijzen.
22.25-22.31 George van Hal, wetenschapsjournalist
bij New Scientist, begeeft zich regelmatig in de meest
speculatieve uithoeken van de moderne theoretische
fysica. In een spoedcursus schetst hij in vijf ankerpunten
de belangrijkste kernvragen over het universum (en onze
werkelijkheid in het algemeen) die theoretisch-fysici,
onder wie Erik Verlinde en Robbert Dijkgraaf, met nieuwe
theorieën proberen op te lossen.
22.31-22.47 Q&A met Erik Verlinde en Robbert Dijkgraaf. Verlinde legt momenteel de laatste hand aan
een theorie die de kosmologie volledig overhoop gooit.
Ongeveer 95 procent van het heelal is verstopt, maar
Verlinde weet waar het zich schuilhoudt. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met de snaartheorie en hiermee
samenhangende theorieën, zwaartekracht, zwarte
gaten en kosmologie. Aan de hand van de vijf ankerpunten van George van Hal gaat hij in discussie met Robbert Dijkgraaf.
Gala van Wetenschap, 22 november 2016, Stadsschouwburg Amsterdam. Presentator Jim Jansen.
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PR-adviseur

‘M

ijn liefde voor PR
ontdekte ik tijdens
mijn stage bij
Brandfighters. Dat is een Brand
Content-bureau en houdt
zich dus niet bezig met PR.
In het kantoor naast ons zat
Heidi, een doorgewinterde
PR-vrouw, waar ik dikke vriendinnen mee ben geworden.
Heidi kon met zoveel passie
vertellen, dat ik niet anders kon
dan enthousiast worden over het
PR-vak. Als ze weer had gescoord,
dus als er een krantenartikel of een
tv-item over een klant van haar was
verschenen, kon ze daar heel trots
op zijn. Ze vertelde dan wat het voor
haar klant betekende dat dit was
gelukt en hoe ze het voor elkaar had
gekregen. Toen ging er een vlammetje branden: dit wil ik ook!
Ik had mazzel, want de directeur
van Brandfighters kende iemand bij
Het PR Bureau en regelde dat ik op
gesprek mocht komen. Een maand
nadat ik was afgestudeerd kon ik na
twee gesprekken bij Het PR Bureau
aan de slag. Ik heb nul sollicitatiebrieven de deur uit hoeven doen.
Inmiddels werk ik er zo’n vijf
maanden en ik heb het ontzettend
naar mijn zin. Ik werk in een jong
team en samen bedenken we hoe
we merken als De Bijenkorf, het
W Hotel, Naturalicious en Absolut
Vodka het beste onder de aandacht
krijgen bij media. Daarbij denk je
heel erg vanuit de ontvanger: wat

‘Ik kon niet
anders dan
enthousiast
worden over
het PR-vak’
Naam Anouk Ballering
Leeftijd 24
Studie Media, informatie
en communicatie (HvA)
Afgestudeerd 2016
Werk PR-adviseur bij Het
PR Bureau
Salaris Ongeveer 2.300
euro per maand

moeten we doen zodat het
voor hen interessant wordt om
erover te berichten. What’s in
it for them?
Ik begeleid interviews en
voorzie de pers van de juiste informatie en spot on beeldmateriaal.
Vervolgens moeten die publicaties er natuurlijk ook echt komen,
en dat betekent: heel veel praten.
Nabellen is enorm belangrijk. Als
het dan lukt om een klant met een
nieuwsfeit in een goed medium te
krijgen, dus bij RTL Late Night of in
Het Parool, geeft dat echt een onwijze kick. Daarnaast begeleid ik BN’ers
en talloze anderen in interviews en
treed ik samen met mijn collega’s
ook op als host van evenementen.
Natuurlijk zijn er klusjes die iets
minder ‘glamorous’ zijn. We moeten
bijvoorbeeld uren bijhouden en per
uur verantwoorden wat we hebben
gedaan. In drukke weken moet je dan
op vrijdag gaan narekenen wat je
ook al weer op dinsdag hebt gedaan.
Gelukkig gaan we daarna altijd aan
de borrel, dat scheelt!
Studenten die de PR in willen zou
ik adviseren om vooral goed op te
letten bij Nederlands, daar kun je
echt je voordeel mee doen. Het is
bizar hoeveel mailtjes ik binnenkrijg
met ontiegelijk veel spelfouten – niet
fraai, dus probeer daar niet keihard
te spijbelen.’ ↙

tekst Steffi Weber foto Mats van Soolingen
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Bij de les
Hoorcollege Law, Justice and
Morality door Roland Pierik,
donderdag 3 november, 9.00
uur, Oudemanhuispoort

Aanwezigen ca. 200
Nationaliteiten 50
Toshiba-laptop 1
Scrabblewoord interrelationship

tekst en foto’s Willem van Ewijk

J

e zult de studenten nergens
assertiever zien dan bij PPLE
(Politics, Psychology, Law and
Economics), een van de parade
paardjes van de UvA. De zaal
gonst van het Amerikaanse Engels.
Vrouwen spreken over het bezoeken
van hun vriendjes in het buitenland.
Een blonde studente loopt met een
gestreken exemplaar van The New
York Times in haar hand door de col-

Nada Farid

(19, eerstejaars PPLE)
‘Dit college is veel formeler dan
de andere colleges. De docent
draagt een pak, terwijl ze bij de
filosofievakken vaak een trui dragen, soms zelfs een T-shirt. Als
de slides goed zijn, maak ik geen
aantekeningen, anders parafraseer ik wat de docent zegt.
Het werd uiteindelijk wel heel
saai. Hij gaf zo veel voorbeelden
van rechtszaken.’

FOLIA 09

legezaal. Een meisje schrijft op een
Toshiba-laptop. De verslaggever wist
niet dat die nog bestonden.
Het zijn vanochtend allemaal eerstejaars studenten, achttien, negentien jaar oud, sommigen nog maar
zeventien. Ze leren over grote onderwerpen als Law, Justice en Morality.
Docent Roland Pierik wil ze uitleggen
hoe de wet zich verhoudt tot morele
waarden van de maatschappij. En of
dat niet genoeg is probeert hij twee
colleges in één samen te voegen,
want vorige week was hij ziek en ging
het college niet door. Studenten lezen
Michael Sandel: What is the right
thing to do? Beantwoord die maar
eens. Het hangt van de context af,
legt Pierik uit. Moraliteit gaat over
the good life, en om dat goede leven
te realiseren zijn er regels waaraan je
je moet houden. Er is geen autoriteit
die bepaalt wat de moraal is en die
vragen daarover kan beantwoorden.
‘Dat is goed,’ zegt Pierik, ‘zolang we

Batoul El Adawi

(17, eerstejaars PPLE)
‘Dit is echt zo’n studie die je kiest
als je nog niet weet wat je wilt
worden. Het eerste jaar doe je
van alles een beetje en daarna
kun je je specialiseren. Ik heb
voor PPLE en de UvA gekozen
vanwege de goede rankings,
maar ik wil geen jurist worden,
hoor. Ik wil af en toe van die wetboeken weg kunnen gaan. Met
filosofie kun je bijvoorbeeld nog
over de regels discussiëren.’

maar niet met elkaar gaan vechten.’
Er is dus niet één moraal, er zijn
meerdere moralen, gaat de docent verder. John Rawles zei het al:
‘We moeten accepteren dat er een
veelvoud is aan ideeën over wat een
goed leven is.’ En rechtvaardigheid
dan? Justice? Dat is een informeel
systeem. Het zijn regels waarmee
je de ‘rechtvaardige samenleving’
creëert, ‘waarin ieder een eerlijk deel
krijgt’. Maar ook daarover bestaat
niet altijd overeenstemming. Niet
erg. Dat verschaft weer werk aan
wetenschappers: ‘De industrie van
de politieke filosofie produceert theorieën over rechtvaardigheid,’ zegt
Pierik. De wet, daarentegen, is een
formeel systeem met regels. De rechter en wetgever bepalen die regels,
die staan gewoon vast. Gegrepen
door dilemma’s en relativisme tikken
de studenten ijverig mee. ↙

Astrid Esparza Sánchez

(18, eerstejaars PPLE)
‘Onder de studenten van PPLE
zitten wel vijftig nationaliteiten.
Ik heb er twee: Spaans en Duits.
Batoul heeft er drie: Belgisch,
Egyptisch en Syrisch. Daardoor
heb je veel perspectieven en
worden de colleges interactief.
We studeren dit omdat we van
de wereld een mooiere plek
willen maken en de wet is een
middel waarmee je dat kunt
doen. Best wel een hippie-achtig
idee, ja.’

Promoties
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Donderdag 10/11

10.00 uur: Margriet Timmer – geneeskunde
Biomarkers in Premalignant Conditions of the
Gastrointestinal Tract (Agnietenkapel)
12.00 uur: L.P.C. Hoebers – geneeskunde
The Impact of a Chronic Total Coronary Occlusion on
Clinical Outcome (Agnietenkapel)
14.00 uur: Charlotte Tutein Nolthenius – geneeskunde
CT colonography for polyp surveillance & MRI features in
Crohn’s Disease (Agnietenkapel)
16.00 uur: Bart Schimmel – biologie
From induction to suppression (Agnietenkapel)

Vrijdag 11/11

10.00 uur: Sander Steijn – sociologie
What We Want and What We See (Agnietenkapel)
11.00 uur: Caroline van Houtem – tandheelkunde
Anxiety, Fainting and Gagging in Dentistry. Separate or
Overlapping Constructs? (Aula)
12.00 uur: Tessa Verlaan – geneeskunde
Bridging the Gap Between Gastrointestinal Endoscopy
and Surgery (Agnietenkapel)
13.00 uur: Ilona Persoon – tandheelkunde
Insights Into the Bacterial and Fungal Ecology of
Endodontic Infections (Aula)
14.00 uur: Lotte Lutkenhaus – geneeskunde
Potential Benefit and Clinical Implementation of Adaptive
Radiotherapy (Agnietenkapel)

Dinsdag 15/11

Caroline
van
Houtem
Vrijdag 11 november, 11.00 uur, Aula

Bevinding

‘Mijn promotieonderzoek richt zich op
 atiënten die extreem bang zijn voor de tandarts. Hun
p
extreme angst blijkt vaak te zijn ontstaan door een nare
ervaring in het verleden. Wellicht een voor de hand liggend
resultaat. Opvallend was wél dat twee derde van deze
patiënten een week voor het tandartsbezoek symptomen
vertoonden die we ook zien bij mensen met een posttraumatische stressstoornis. Patiënten gaven bijvoorbeeld aan
last te hebben van herbelevingen en angstdromen.’

Leuk ‘Zelf ben ik gespecialiseerd in dit vakgebied en

ben ik naast mijn werk als onderzoeker actief als tandarts-angstbegeleider. Die interactie tussen het klinische
werk en het onderzoek spreekt mij erg aan. Dit promotietraject was voor mij een kans om patiënten met een
tandartsfobie beter te begrijpen. Ik denk dat mijn bevindingen kunnen helpen om tandartsen ervan te overtuigen
dat tandartsfobie een serieuze aandoening is, die vraagt
om een passende behandeling en die niet één, twee, drie
verdwijnt.’

10.00 uur: Jammbe Musoro – geneeskunde
Statistical Analysis of Repeated Outcomes of Different
Types (Agnietenkapel)
12.00 uur: Christophe Debry – wiskunde
Towards a Class number Formula for Drinfeld Modules
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Diewertje Piebes – biologie
Transcription Regulation in Time and Space. (Agn.kapel)

‘Sommige patiënten leken na de
behandeling opeens van de
aardbodem verdwenen’

Woensdag 16/11

Moeilijk ‘Het was soms moeilijk angstpatiënten vol-

10.00 uur: Maaike Berkhout – geneeskunde
Sinonasal Pathology in Cystic Fibrosis (Agnietenkapel)
12.00 uur: Florian Speelman – informatica
Position-Based Quantum Cryptography and Catalytic
Computation (Agnietenkapel)
14.00 uur: Iris van Ooijen – communicatiewetenschap
Packaging Design as Communicator of Product
Attributes. Effects on Consumers’ Attribute Inferences
(Agnietenkapel)

doende te betrekken bij mijn onderzoek meteen na afloop
van hun tandartsafspraak. Sommigen leken na de behandeling opeens van de aardbodem verdwenen. Dit had
een simpele reden: ze zagen er enorm tegenop te moeten
praten over iets wat ze buitengewoon angstig maakt. Ze
wilden het liefst gewoon naar huis. Dat kan ik mij ook heel
goed voorstellen.’ ↙

tekst Laura Cardona

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

HANDROLL
Sushi eet je met stokjes, behalve handrolls
(of temaki). Een norivel (gedroogd zeewier)
wordt meestal gevuld
met rijst, een vissoort
en sla, komkommer of
avocado en opgerold tot een puntzakje.
Een beetje sojasaus erin en je eet hem zo
uit je hand. Wel meteen aanvallen, anders
verliest het norivel zijn krokantje.

IMITATIEWASABI
Wasabi, die pittige
groene substantie voor
bij de sushi, is eigenlijk
geen echte wasabi.
Echte wasabi van de
wortelstam van de
plant Wasabia japonica
is namelijk moeilijk te kweken en bederfelijk, dus kostbaar. De imitatiewasabi is vaak
een mix van radijs, mierikswortel, mosterd
en groene kleurstof, en wordt zelfs in de
meeste restaurants in Japan geserveerd.

SUSHICHEF
Iedereen die ooit
probeerde sushi te
maken weet: het lijkt
makkelijker dan het
is. Een echte sushichef
(itamae-san) word
je ook niet zomaar.
De speciale opleiding duurt minimaal
vijf jaar. Wil je promoveren en fuguchef
worden? Dan komen daar nog tien jaar
bij. Daarna kun je wel op de juiste manier
de giftige kogelvis (fugu) bereiden. Zodat
je klanten niet overlijden.

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

Mo-Jo

Oosterdokskade 133
Sinds vorig jaar november heeft Amsterdam er weer een all you can
eat-sushirestaurant bij: Mo-Jo. Het is het zoveelste restaurant waar je
onbeperkt Japanse zeewierrolletjes kunt eten. Toch doet Mo-Jo het een
klein beetje anders.

H

et opvallendst zijn de tablets om de bestellingen mee door te geven. Dus
geen lange papieren lijsten waarop in de loop van de avond steeds meer
sojasausvlekken komen. Bij Mo-Jo geef je gewoon digitaal je california rolls en
sashimi door. Ook de drankjes kun je op deze manier bestellen, waardoor je de
ober alleen aan het begin en eind van de avond spreekt - tenzij je natuurlijk
op de knop ‘ober’ drukt. Dan kun je kiezen voor ‘ober aan tafel’, maar ook uit
‘rekening kan komen’, ‘wasabi bijbestellen’ of ‘sojasaus bijbestellen’. All you
can eat sushi 2.0. Tenzij het systeem platligt natuurlijk, maar dat is gelukkig
pas één keer gebeurd.
Gelukkig is het niet alleen fancy bestellen, maar smaakt de sushi ook echt
goed. De rijst is zacht en plakkerig, de vis vers en smaakvol en we aten nog
nooit zulke krokante handrolls. Het enige minpunt is dat er wat spaarzaam is
omgesprongen met de avocado.
Net als in de meeste all you can eat-sushiketens betaal je hier 28,50 euro.
Hiervoor mag je in twee en half uur maximaal vijf rondes van vijf gerechten
bestellen. Wel alles opeten, anders krijg je een boete van een paar euro per
gerecht. Die 25 gerechten per persoon halen we niet: we houden nog een
gaatje over voor een dessert. Want hoewel het niet gezegd wordt door de
ober en er geen dessertkaart is, is dat wel inbegrepen bij de prijs. Dus sluiten
we de avond in stijl af, met groene thee- en zwart maanzaadijs.

tekst Carlijn Schepers
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Favoriete plek
Fijn voor je brein

Gekke Hollanders

Thuisgevoel

Vrienden maken

Vorkje prikken

Late nachten

‘Hanneke’s Boom aan de Dijksgracht. Daar kun je heerlijk aan het water zitten.’
‘Ik ga eigenlijk nooit naar de bibliotheek. Het maakt mij niet zo veel uit waar ik
studeer, maar ik vind het wel belangrijk dat ik het met andere mensen samen doe.
Daarom studeer ik het liefst bij vrienden thuis, zodat we elkaar kunnen motiveren
en samen aan groepsprojecten kunnen werken.‘
‘Eigenlijk vind ik Nederlanders niet eens zo veel verschillen van Zwitsers. Wat de
taal betreft heeft het Nederlands dezelfde
‘kggg’ als het Schwyzerdütsch. Als ik dan
toch iets moet noemen, dan is dat het
goede Engels dat Nederlanders spreken.
Zelfs de medewerkers van Albert Heijn
kunnen je volledig helpen in het Engels.’

‘Wist je dat ze bij
Shooters shotjes in
de fik steken?’

‘Ik voel mij eigenlijk overal heel snel thuis.
Geef mij maar een kamer met een bed
en een douche en ik vind mijn weg wel.
Skypen met mijn ouders? Ik ben 5 februari alweer terug in Zwitserland.’

‘Dat was voor mij heel erg makkelijk, vooral omdat ik hier kwam met vier andere
mensen uit Zwitserland. Met hen ging ik al op stap en eenmaal buiten de deur
praat ik vanzelf met mensen. Nederlandse vrienden heb ik vooral ontmoet op de
HvA.’
‘Het is een beetje toeristisch, maar ik heb al drie keer spareribs gegeten in het
Hardrock Cafe. En ik ga ook graag naar Castillo, een Argentijns steakhouse bij
het Rembrandtplein. Ik weet dat het toeristisch is, maar dat hebben wij niet in
Zwitserland.’
‘Ik ga vaak naar Coco’s Outback, daar ontmoeten alle internationale studenten
elkaar. Later op de avond gaan we ook weleens naar Shooters. Wist je dat ze daar
shotjes in de fik steken?’ ↙
tekst Lennart Bolwijn
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