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HALLO HALLOWEEN
Horrorfeest gruwelijk populair

VROEGE VOGELS
Bioloog in de ban
van de klapekster
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THE FOUNTAINHEAD
Studenten op het toneel
van de Stadsschouwburg

DOOF
Wetenschap in
gebarentaal
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INGEZONDEN MEDEDELING

VACATURES
KersVers

Webdesigner

KersVers is dé algemene jaarlijkse
introductie van de Hogeschool van Amsterdam en wordt georganiseerd door ASVA.
ASVA wil nieuwe studenten de crème de la
crème van het studentenleven laten zien en
organiseert daarom al 7 jaar op rij een festival en een feest voor alle nieuwe HvA-studenten. Voor KersVers 2016 zijn we op zoek
naar twee enthousiaste HvA-studenten die
de promotie en productie van het hele evenement op zich durven te nemen. Benieuwd?
Ga snel naar onze site en solliciteer voor één
van de twee functies!

Eén van de belangrijkste taken van ASVA is
de verspreiding van informatie aan studenten. Goede digitale communicatie is daarbij
cruciaal. De sites die ASVA beheert moeten
regelmatig bijgewerkt worden qua inhoud en
qua stijl om deze beter op onze doelgroep te
laten aansluiten. Om de websites te verbeteren en te onderhouden is ASVA daarom
opzoek naar een webdesigner die fungeert
als front-end developer en de verantwoordelijkheid neemt voor de digitale zichtbaarheid
van ASVA. Denk jij de benodigde ervaring te
hebben? Kijk dan snel op onze site!

Commissies
Heb je geen tijd voor een volledige bijbaan, maar wil je wel iets doen voor je medestudent? Bij ASVA
kun je ook als vrijwilliger aan de slag! Je leert op deze manier veel mensen kennen en doet een hoop
ervaring op, wat natuurlijk goed staat op je C.V.

Onderwijscommissie

Onderzoekscommissie

Ontwikkelingen op onderwijsgebied gaan
continu door: denk aan de strategische agenda van minister Bussemaker, maar ook aan
het leenstelsel en de benoemingsprocedures
van het College van Bestuur voor de UvA en
HvA. Om deze ontwikkelingen zorgvuldig in
de gaten te houden en te bedenken hoe ASVA
hieraan kan bijdragen, zijn we op zoek naar
studenten die zich willen bezighouden met
het hoger onderwijs en hier inhoudelijk over
willen discussiëren.

Belangenbehartiging begint bij kennis, en goed
op de hoogte zijn. Gefundeerd onderzoek is
daarbij cruciaal en daarom kijkt het ASVA onderzoeksbureau naar verschillende thema’s die in
de onderwijswereld en het studentenleven spelen. Houd jij ervan om onderzoek te doen, ben je
analytisch sterk én creatief? Solliciteer dan bij
het ASVA onderzoeksbureau!

Kijk op www.asva.nl/vacatures
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‘Kijk, een
klapekster!’
Ze won net niet de spelshow In de
ban van de condor, maar kan ons wel
van alles leren over de vogels in de
Bloemendaalse duinen: op vogeljacht
met UvA-student Camilla Dreef.

16

OPINIE

Minder
scripties
Scripties zouden alleen nog voor
ambitieuze studenten verplicht
moeten zijn, stelt HvA-docent Stefan
Molenaars. Want het gros ontbreekt
het aan de benodigde competenties.

18

INTERVIE W

Mode in bedrijf
Hij leidt de afdeling Fashion &
Design en binnenkort ook de allernieuwste master Fashion Enterprise Creation: Leslie Holden. De
Nederlandse modewereld moet veel
commerciëler gaan denken en opereren, is zijn visie.

s
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Zonder tolk lukt
het niet
Omdat ze meestal zwak zijn in geschreven Nederlands, zijn er niet veel doven
vertegenwoordigd in het academisch
onderwijs. Op stap met twee dove onderzoekers die het wel is gelukt.

Op heilige grond
Ze staan twee dagen in de Amsterdamse
Stadsschouwburg met hun eigen versie
van The Fountainhead: de studenten van
toneelgroep STA.
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Redactioneel
#MoerasMustFall
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Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia
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I N T E R N AT I O N A L

Halloween
The Dutch seem to go all out on Halloween,
although its never been a tradition here. Where does
this need for eerie entertainment come from?
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34 Toehoorders
35 Promoties/Hora est
40 Stage
41 Thomas van Aalten
45 Keys to the city
46 Op de tong
47 Wat doe je nu?
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e voormalige bezetters van het Maagdenhuis moeten de afgelopen week met argusogen naar de
studentenprotesten in Zuid-Afrika hebben gekeken.
Op het eerste gezicht was het een leerzaam lesje
resultaatgericht actievoeren. Als gevolg van massale en
felle protesten ging president Jacob Zuma na een kleine
week door de knieën, en trok hij een voorstel in om het
collegegeld te verhogen. Binnen vijf dagen maakte op
Twitter de hashtag #FeesMustFall alweer plaats voor
#FeesHaveFallen. Schril contrast met een bezetting van
zes weken, waarvan het resultaat vooral bestaat uit
allerhande commissies en een bestuurlijk moeras.
Toegegeven: de vergelijking tussen de broeierige
lente hier op het Maagdenhuis en de hete herfst in
Zuid-Afrika gaat op heel veel manieren mank. ‘Shout
out in solidarity to the students in South Africa who
made it possible that FeesHaveFallen’, en: ‘Hun strijd,
onze strijd, internationale solidariteit’, twitterde de
actiegroep De Nieuwe Universiteit deze week in een
poging dit te ontkennen.
Zeker, bij de acties op de UvA ging het vaak over
rendementsdenken en ongelijkheid in allerlei sectoren,
ook buiten het onderwijs. Maar in Zuid-Afrika gaat het
over niet minder dan de emancipatie van het overgrote
deel van de bevolking. Die is in theorie na het einde van
de Apartheid in 1994 begonnen, maar in de praktijk
zijn zwarten nog steeds tweederangsburgers. In de
Volkskrant omschreef een onderzoeker de kwaliteit
van het onderwijs aan zwarten als een nationale ramp.
Slechts één op de twintig zwarte studenten haalt een
diploma, tegenover één op de twee blanke jongeren.
De studenten in Zuid-Afrika, zo is de verwachting,
laten het niet bij een weekje protest. Ze pakken door, met
als volgende actiepunt gratis onderwijs voor iedereen.
Het zou grotesk zijn om DNU te vragen dit
voorbeeld te volgen, nu de rust in Amsterdam is
weergekeerd. En op nieuwe bezettingen of blokkades
zit niemand te wachten. Maar misschien kunnen ze
#doodgepolderd vervangen door #MoerasMustFall?

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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De Entree
FOLIA 8

Cijfers

1227

spreeuwen
telden vogelaars op de telpost bij
Parnassia aan Zee bij Bloemendaal
op de dag dat Folia zich liet onderdompelen in de wereld van het vogelen. De vogeltrek was op dat moment in
volle gang. Zie de reportage vanaf pagina 10.

V

Over boeken
& boete

orige maand vond de bibliothecaresse van een
universiteitsbibliotheek in Portland een stapeltje
boeken bij de inleverbalie. Als vondelingen waren ze
er achtergelaten, inclusief anoniem briefje. ‘Ik heb
deze boeken “geleend” in 1963’, gaf de schrijver toe.
‘Ik laat het aan jullie om over hun lot te beslissen.’
Een wat larmoyante uitsmijter, maar wat wil je ook,
na een halve eeuw een innige band te hebben opgebouwd met Basic principles of speech en Preface
to critical reading. Het kan nog erger. Toen het door
George Washington geleende Les droit des gens
aan de New York Society werd teruggegeven in 2010
had de president een boete van driehonderdduizend dollar opgebouwd – die de in 1799 overleden
oud-president werd kwijtgescholden. Om boeken
terug te krijgen geven veel bibliotheken clementie:
in een speciale boeteloze week kreeg de bibliotheek
van Chicago in 2012 een editie van Wilde’s The picture of Dorian Gray uit 1934 terug van een vrouw,
die toegaf bang te zijn geweest voor een gevangenisstraf. Ook de Portlandse bibliothecaresse zei
dat ze de lener graag zou ontmoeten, en dat hij of
zij geen boete hoeft te vrezen. Moederlijke warmte
of toch een valstrik? Wie zal het zeggen, met een
bibliothecaresse en 54 jaar opgebouwde rancune?
↙ Bob van Toor
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nieuwe bachelorprogramma’s zullen per september volgend jaar van start gaan aan de FGw. Italiëstudies, Scandinaviëstudies en Midden-Oostenstudies
krijgen een sterk regionale focus.

178.000

euro, dat
mogen de nieuwe collegevoorzitter en nieuwe rector
maximaal gaan verdienen. De RvT’s van
UvA en HvA stellen in hun conceptprofielschetsen dat de balkenendenorm niet alleen ‘naar de letter’,
maar ook ‘naar de geest’ moet
worden gehanteerd.

5216

studenten hebben zich
dit collegejaar voor het eerst ingeschreven voor een
bacheloropleiding aan de UvA, werd vorige week bekend.
Dat zijn er 537 minder dan vorig jaar.

26-10-15 17:58

De Week

In het donker zijn mensen gezelliger, zélfs in Uilenstede. foto Sebastiaan van de Water

Eilandjes

I

n Uilenstede staat een groen gebouw.
Dat is op zich al erg, maar opvallender
is de voertaal: Italiaans. De internationale studenten die er wonen hebben
niet meer interactie met inheemse
Uilensteders dan het afrekenen van
hun inferieure Albert Heijn-spaghetti.
Gelukkig was daar de Stichting Studentensport Amsterdam: studenten uit
allerhande enclaves werden naar een
verduisterde zaal gelokt en met behulp
van ultraviolet- en discolicht verleid tot
volleyballen in harmonie.
We dachten dat de donkere tijden
van verdeling voorbij waren. Maar
ondanks jarenlange eenwordingsdrang
blijkt hoger-opleidend Amsterdam
nog altijd een verzameling eilandjes.
De gefuseerde faculteit op het Science
Park kwam er niet en liberal arts werden weggehoond ondanks de slinkende
populariteit van kleine talenstudies. Nu
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zijn er op die taleneilandjes prachtige
nieuwe etiketten geplakt: Scandinavische talen & culturen wordt, hou u
vast… Scandinaviëstudies. Als het nu
niet storm gaat lopen, weten wij het
ook niet meer.
Ook de bibliotheken zijn nog lang
niet in het Binnengasthuis verenigd, en
vicerector Edgar Du Perron – de man
die de hele boel aan elkaar moest lijmen – lijkt weggedobberd te zijn in een
zee van praatgroepjes. In de archipel
van toezicht- en medezeggenschapsraden is het een stuk gezelliger, nu men
mag pingpongen met de profielschets
voor het nieuwe rectoreiland. Die wordt
steeds mooier: we vullen het lokdoosje met een topinkomen waarbij – zo
schreven de Raden van Toezicht lieflijk
aan de minister – echt niet op een eurootje minder moet worden gekeken.
Wordt het een stoffige weten-

schapper of een snelle zakenjongen?
Of toch een decaan, zoals Karen
Maex? Ooit met dezelfde eenwordingsmythe hierheen gelokt, ment
zij nog altijd een ongedurig span van
drie faculteiten – maar ze legt zich
niet bij een napoleontische eilandverbanning neer. In de lente betrekken
meerdere van haar leerstoelgroepen
het gloednieuwe O2-gebouw (als het
in hun Park niet kan, zal men gedacht
hebben, dan in godsnaam maar aan
die doodse Zuidas). ‘Samenwerking
is nodig om betere wetenschap te
krijgen, en dan is het goed om bij
elkaar te zitten,’ zei Maex daarover. En
dan klinkt eenwording toch zo gek nog
niet. Een tip, mocht iedereen nu wéér
gaan tegenstribbelen: verduister de
ruimte, zet er discolicht op en gooi een
volleybal naar binnen – verbroedering
gegarandeerd. ↙ Bob van Toor
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Bugra Fijn
hoe zou het zijn
tante te zijn?
vroeg het een tante
ze zei tantoe fijn
hoe zou het zijn
koala te zijn?
vroeg het een koala
hij zei kaolo fijn
hoe zou het zijn
fokker te zijn?
vroeg het een fokker
fokking fijn

Navraag
Jasper
van Dijk
Afgelopen week kwam SP-Kamerlid en
UvA-alumnus Jasper van Dijk met zijn
langverwachte initiatiefnota over de hervorming van het universiteiten. Met een
40-puntenplan wil hij de universiteit democratischer, transparanter en beter maken.
Hoe is er gereageerd op uw nota?
‘Nog niet, want hij is vers van de pers. Het is mijn
reactie op de buitengewoon zwakke reactie van de
minister op de bezetting van het Maagdenhuis.
Die was aanmatigend en denigrerend omdat zij de
terechte eisen en de roep van studenten en medewerkers om meer democratie niet serieus neemt. Het
wachten is nu op een kabinetsreactie en daarna zal
de Tweede Kamer met een reactie komen.’

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

De afgelopen jaren zijn de uitgaven voor
wetenschap en onderzoek fors omhoog gegaan, blijkt uit een artikel in NRC Handelsblad. U hebt steeds het tegendeel beweerd.
‘Het gaat om de manier waarop dat geld binnen
komt en hoe het wordt besteed. Steeds meer onderzoeksgeld, namelijk 70 tot 80 procent, is gebonden
onderzoeksgeld. Universiteiten krijgen dat bijvoorbeeld via NWO en het wordt besteed aan projectonderzoek dat door NWO wordt bepaald. Daarvoor
worden tijdelijke projectonderzoekers aangesteld en
ook dat wil ik aanpakken: minder tijdelijke en meer
vaste aanstellingen.’

U wilt per universiteit een ‘Kafka Brigade’
instellen om overbodige regelgeving op
te sporen.

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

…Vastgoed UvA groeit lekker door…
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‘Klopt. Er is veel te veel bureaucratie en regelgeving
binnen de universiteiten, waardoor er te weinig tijd
overblijft voor onderwijs en onderzoek. Die brigade
moet jaarlijks aan de minister rapporteren. Als de
regeldruk en ambtenarij voldoende zijn verminderd,
wordt de brigade weer afgeschaft.’
tekst Dirk Wolthekker
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Op z’n Duits
Die bi

M

ijn studenten speculeren vaak over mijn seksuele oriëntatie. Soms achter mijn rug om,
soms gewoon op de vrouw af – zo zijn studenten.
Ik geef Gender & Sexuality Studies en het vooroordeel is dat zulke docenten homoseksueel zijn.
Ik laat het meestal in het midden, ook al is het
geen geheim. Wat hebben studenten eraan om
te weten met welk geslacht ik seks heb?
Bij Bekende Nederlanders begrijp ik die
nieuwsgierigheid
beter: je wilt
fantaseren dat je
kans van slagen
hebt. Vorige week
kwam Tofik Dibi
uit de kast. Het
bericht haalde
zelfs Teletekst –
ook in digitale tijden nog steeds dé graadmeter
van Nederlandse nieuwsurgentie. Bij Dibi was er
extra nieuwswaarde. Hij heeft een Marokkaanse
achtergrond en binnen die gemeenschap heerst
een taboe op homoseksualiteit. Al veel langer
werd hij ervan ‘verdacht’ homo te zijn.
Een artikel in het meest recente nummer van het Tijdschrift voor Genderstudies gaat over kruispunten tussen
seksuele en etnisch-culturele diversiteit. De Belgische organisatie Merhaba heeft een prachtig motto: ‘De weg
van de omweg is de kortste
weg.’ Merhaba vindt de
coming-out niet zaligmakend. Zij bepleiten een
stap-voor-stapbenadering: niet de stormram en niet het idee
dat je seksuele identiteit je belangrijkste
identiteit is. Dat is
ook een belangrijke
les voor jonge mensen
die worstelen met hun
seksualiteit en die niet tot een
minderheidsgroep behoren.

Uit de kast komen is een herkenbaar script:
in series en andere vormen van populaire cultuur
leren jongeren dat er een moment is dat je
jezelf bekendmaakt aan de wereld. Dat wordt
gebracht als één moment, net als bij Dibi: iedereen weet het nu. In werkelijkheid moeten LHBT’s
meermaals uit de kast komen. Steeds als je van
school of werkplek verandert bijvoorbeeld.
Bovendien is seksualiteit geen statisch gegeven. Vaak zien
jongeren zichzelf
eerst als biseksueel, om later toch
vast te stellen dat
ze liever alleen
met mensen van
hetzelfde geslacht
seksen. Ook Tofik
Dibi zegt dat hij bi is. Gek genoeg (of misschien juist niet) keken de media daar helemaal
overheen. Biseksualiteit wordt in het Westen
doorgaans ontkend of genegeerd.
In Nederland zijn we dan ook nog lang
niet klaar met seksuele emancipatie,
en dat gaat echt niet alleen over
moslims. We verheerlijken de coming-out, we miskennen de veelzijdigheid van identiteiten en we
zijn te veel gefascineerd door wat
iemand in zijn/haar broekje heeft en
wenst. De negatieve reacties op Tofik
Dibi laten zien dat we iemand
geen omweg gunnen. Wat
een benepen barbaren
zijn wij. ↙

We verheerlijken
de coming-out
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Linda Duits is een
weggelopen
wetenschapper,
gespecialiseerd in
populaire cultuur;
in het bijzonder op
het gebied van gender en
seksualiteit.
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

IN DE BAN
VAN DE
KLAPEKSTER
Graspieper, dodaars, baardmannetje, goudhaantje: Camilla Dreef herkent ze allemaal zonder vogelgids. In de Bloemendaalse duinen geeft ze twee redacteuren
die geen spreeuw van een mus kunnen onderscheiden een spoedcursus vogelen,
en vertelt ze over haar deelname aan In de ban van de condor.

tekst Joris Janssen foto’s Daniël Rommens

W

e vertragen onze pas. Aan
onze rechterzijde, op een
hoogte van een meter of tien,
vliegt met een flinke vaart een vogel
langs – een lange staart, een golvende
vlucht. ‘Een kwikstaart, denk ik,’ zegt
Camilla Dreef. Ze neemt deze zondagochtend twee Folia-redacteuren mee in
de wereld der vogelaars. We staan stil en
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met haar verrekijker volgt Camilla het
vogeltje dat aan ons voorbij trekt. Witte
buik, grijs lijf met zwarte strepen. ‘Of is
het een…’
Ze bekijkt het beestje nog eens goed.
Met ingehouden adem. Een korte stilte.
Dan uit het niets: ‘Het is een klapekster!’
Triomfantelijk springt ze op en neer.
‘Een klapekster! Een klapekster! Een

klapekster!’ Terwijl we ons omdraaien
om de vogel die in de verte verdwijnt te
blijven volgen, lopen twee wandelaars
voorbij. ‘Wat is er te zien,’ vraagt een van
hen met gefronste wenkbrauwen. ‘Een
klapekster! Een klapekster! Een klapekster!’ Voor Camilla kan de ochtend
niet meer stuk.
Twee uur eerder hebben we Camilla

26-10-15 17:58
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ontmoet op de parkeerplaats van een
Bloemendaals strandpaviljoen. De zon
heeft zich op deze frisse, heldere ochtend
nog maar net boven de horizon laten
zien. Een rode gloed strekt zich uit over
het groene duingebied. Op het programma staat een crash course vogelen – van de
term ‘vogelspotten’ krijgen door de wol
geverfde vogelaars de kriebels, horen we.

Proef op de som
Camilla (25) is UvA-student en was de
afgelopen weken te zien in het tv-programma In de Ban van de condor. Daarin
moesten elke aflevering vier koppels van
elk één BN’er en één vogelaar de natuur
in en opdrachten doen om te laten zien
wie het beste vogelaarskoppel was. De
koppels die de finale haalden, reisden
af naar Peru om daar achter de vogel
der vogels aan te gaan: de condor. Het
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spelprogramma, dat qua opzet wel wat
wegheeft van Expeditie Robinson en Wie
is de Mol?, wilde laten zien dat vogelaars
niet alleen mannen zijn met baarden
en obscure hoofdeksels. En dat vogelen
toch echt een stuk spannender is dan
postzegels verzamelen. Omdat de tv niet
is te vertrouwen, wilden we de proef op
de som nemen.
‘We hebben geluk vandaag,’ zegt Camilla als we aan het rondje beginnen dat
ons vanaf de kust via het heuvelachtige
binnenland weer terug naar de kust zal
brengen. ‘De wind komt uit het oosten
waardoor veel interessante vogels vanuit
het binnenland onze kant op kunnen
waaien.’ Daar komt bij dat er op wat
hoge sluierbewolking na geen vuiltje aan
de lucht is. Maar, zo legt ze uit, dat kan
ook een nadeel zijn. ‘Eigenlijk is het net
iets té mooi weer. Omdat het zo helder

is, vliegen veel trekvogels erg hoog.
Daardoor zijn ze met het blote oog niet
te zien.’

Beetje BN’er
We gaan niet met een strak omlijnd plan
de hort op. Het tv-programma waardoor Camilla een klein beetje BN’er is
geworden – ‘het is echt raar als mensen
je ineens herkennen op straat!’ – zit weliswaar vol met opdrachten en uitdagingen, maar vogelen is eigenlijk vooral op
pad gaan en je laten verrassen door wat
de natuur je voorschotelt. De kou van
deze ochtend verraadt wat we kunnen
verwachten. De winter is in aantocht,
voor veel vogels een teken om koers te
zetten naar het zuiden. De vogeltrek is
in volle gang.
Boven onze hoofden is het bij vlagen
een drukte van belang. Zoeken is niet

26-10-15 17:59
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‘Ze zijn zelfs aan het zingen vandaag,’ wijst
Camilla. Ze leert de redacteur de verschillende
vogels te herkennen.

gende struikgewas waaruit allerlei vogelgeluiden opstijgen.
‘Ze zijn zelfs aan het zingen vandaag. Normaal doen ze dat eigenlijk alleen in de lente en de zomer. Blijkbaar is het nu zulk
goed weer dat ze vrolijk zijn. De vogels hebben zomerkriebels.’

Bijtankende trekvogels

nodig, blijkt. Nog voor we goed en wel zijn vertrokken, zien we
al een grote zwerm vogels in een geoefend patroon voorbij vliegen. Een blik door de verrekijker is genoeg; het zijn spreeuwen.
Als die nauwelijks uit het zicht zijn verdwenen, dient zich in
de verte alweer een nieuwe zwerm aan, kauwen deze keer. ‘Ze
hebben vandaag massaal besloten er een reisdag van te maken.’
Niet alleen in de lucht is van alles te doen. Een rechtgeaard
stadsmens weet misschien nauwelijks waar hij op moet letten,
voor Camilla is het een tweede natuur. Ze wijst op het omrin-
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Behalve trekvogels zitten hier ook veel vogels waarvoor
Zuid-Kennemerland hun thuisbasis is. De struiken zitten
vol met besjes waaraan de plaatselijke vogels zich tegoed
doen. Trekvogels maken van de gelegenheid gebruik om
bij te tanken. Met welke van de twee populaties je te maken
hebt is niet altijd in een oogopslag duidelijk. ‘Bij roodborstjes bijvoorbeeld blijft de ene soort in Nederland, terwijl
de andere soort elk voor- en najaar een volksverhuizing
onderneemt,’ zegt Camilla. ‘Niet iedereen weet dat. Het
kan dus best zijn dat als je oma heel blij vertelt over dat ene
roodborstje dat bij haar in de tuin woont, dit over het hele
jaar zomaar vijf of zes exemplaren zijn.’
Camilla’s vogelfascinatie is voor een groot deel te danken
aan haar studie. Ze heeft inmiddels een bachelor bèta-gamma en een master Biological Sciences aan de UvA afgerond.
Daarvoor heeft ze onder andere het broedgedrag van vogels
onderzocht, en de manier waarop de omgeving dat gedrag
beïnvloedt. Camilla is geen prototype vogelaar die er voornamelijk op aast een zo lang mogelijk lijstje vogels bij elkaar te
spotten. ‘Ik ben vogelaar geworden vanuit het vogelonderzoek.
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Daardoor ben ik vooral bezig met observeren in plaats van met het verzamelen
van zoveel mogelijk soorten. Ik wil het
verhaal achter een vogel weten. Waarom
doet hij bepaalde dingen, waar is hij
geweest en waar gaat hij naartoe? Welke
obstakels komt hij tegen in een snel
veranderende omgeving? Ik ken liever
mooie vogelverhalen dan dat ik kan zeggen hoe ongelooflijk veel vogelsoorten ik
wel niet heb gezien.’

Goudhaantjes en graspiepers
Het eropuit trekken en het bekijken van
vogels, in plaats van erover te lezen in
tekstboeken, begon voor Camilla pas
drie jaar geleden. Ze was met familie op
vakantie op Texel. ‘Ik was net klaar met
mijn bachelor en had onderzoek gedaan
naar kleine mantelmeeuwen. Tot mijn
frustratie kon ik die niet van andere
meeuwen onderscheiden. Ik had nooit
veldwerk gedaan, maar alleen achter
mijn computer gezeten. Op Texel wilde
ik dat veranderen. Ik kocht mijn eerste
verrekijker en had meteen alle mogelijkheid die te testen. Er was zo’n enorme diversiteit aan vogels dat
ik achterbleef terwijl mijn ouders gingen wandelen, omdat ik
steeds maar weer nieuwe vogels bleef zien die ik wilde opzoeken in mijn vogelboekje.’
De juiste naam plakken op een vogel die je van een afstand
ziet kan nog verdomd lastig zijn. Het vogelboek dat Camilla op
zak heeft, bewijst hoe veel sommige soorten op elkaar lijken.
Het is daarom altijd een kleine overwinning wanneer ze een
wat minder alledaagse soort goed herkent. Lopend over het
kronkelpad dat door de heuvels snijdt, komen we van alles
tegen. Een grote bonte specht, graspiepers, baardmannetjes en
goudhaantjes, het kleinste vogeltje van Europa, om maar wat
te noemen. Maar de voorbij vliegende klapekster, eerst nog
aangezien voor een kwikstaart, is toch echt het klapstuk van de
dag. ‘Vaak loop ik in het veld met ervaren vogelaars. Voordat ik
iets gehoord of gezien heb, wijst iemand dan al een richting op
en zegt welke vogel hij ziet. Dan hoef ik alleen maar die kant
op te kijken en daar is-ie dan. Het is veel leuker als je er zelf
een ontdekt en herkent. Dit is pas de tweede klapekster die ik
heb gezien. Gaaf, man.’
Als relatief onervaren vogelaar werd Camilla bij In de Ban
van de condor zonder pardon in het diepe gegooid. Ze vormde
een koppel met Mike Weerts, een acteur die veel in het theater
is te zien en van televisie bekend is door de serie Onderweg
naar morgen en de film Het bombardement. Het duo moest
opboksen tegen koppels waarvan de vogelaar vele malen meer
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LIEVELINGSVOGEL

‘Als ik echt moet kiezen, dan is het de lepelaar,’
antwoordt Camilla. Het liefst wijst ze geen lievelingsvogel aan. Er zijn namelijk zo veel leuke vogels.
Toch heeft de lepelaar een speciale plek bij haar
weten te veroveren. ‘In 2013 heb ik gekeken naar het
gedrag van lepelaars tijdens het broedseizoen op
Schiermonnikoog, en hun migratie naar Zuid-Europa
en West-Afrika. Dit kon ik doen door ze een gps-zender te geven. Ik heb hun foerageergedrag onderzocht, dat is hoe ze eten zoeken, en de patronen die
je daarin ziet. Het getij speelt daar een grote rol in,
omdat dat beïnvloedt hoeveel voedsel er beschikbaar is. Je ziet ook de verschillen tussen mannetjesen vrouwtjeslepelaars. We konden precies zien of
een lepelaar stil zit, vliegt of foerageert. Ik denk dat
elke vogel waarin je je verdiept, of die je vast hebt
gehouden, je raakt. Voor mij is de lepelaar de eerste
waarbij dat gebeurde, dus dan is dat extra speciaal.’
Link naar het UvA onderzoek met gps-zenders:
www.uva-bits.nl
Link naar een app waarin je de afgelegde routes
van vogels kunt bekijken: www.vogelhetuit.nl

ervaring had. Tegen vogelaar Klaas de Jong, voor de gelegenheid gekoppeld aan tv-presentator Ajouad El Miloudi, viel met
zijn meer dan 25 jaar ervaring nauwelijks op te boksen. Toch
schopten Camilla en Mike het, eliminatieronde na eliminatieronde, tot in Peru en de allerlaatste aflevering. Daarin
moesten ze vlak voor de finale hun meerderen erkennen in
Klaas en Ajouad. ‘Het was een unieke periode. Voor iemand
die nog niet zoveel ervaring heeft, is er geen betere manier om
met zo enorm veel aspecten van het vogelen in aanraking te
komen. We hebben actiefoto’s van vogels gemaakt, moesten ze
tellen, vangen, ringen, determineren op basis van geluid, alles
kwam voorbij.’

‘Dit is pas de tweede
klapekster die
ik heb gezien.
Gaaf, man’
Foto Cees Uri
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ADVERTENTIES

NEEM JIJ GRAAG
HET VOORTOUW?
DAN PAS JIJ BIJ LIDL

MANAGEMENT TRAINEE
BIJ LIDL WORD JE NIET,
DAT BEN JE
Als er iets moet gebeuren, neem jij de regie. Dankzij
jouw praktisch inzicht weet jij efficiënt de route uit te
stippelen en wijs je een groep gemakkelijk de weg.
Herken je jezelf hierin? Dan pas jij bij Lidl.
Het retail management traineeship bij Lidl is straks
voor jou als ambitieuze doorzetter de ideale start van
je carrière. Een intensief 2-jarig programma, waar jouw
professionele én persoonlijke ontwikkeling centraal
staat, stoomt je klaar voor een brede managementrol
als rayonmanager. Voordat je het weet geef je leiding
aan meer dan 150 mensen en bouw je mee aan de
toekomst van Lidl en die van jezelf.

MEER INFO? KIJK OP WERKENBIJLIDL.NL
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Naaistreek
De combinatie van de televisiewereld en de wereld van het vogelen is een aparte. Een combinatie die her en der flink knalt,
zelfs. De programmamakers lieten zich niet op elk vlak van
hun beste kant zien. Camilla kijkt erop terug met gemengde
gevoelens. ‘Van tevoren was ons verteld dat het de bedoeling
was om de kijker echt wat bij te brengen over vogels. Daarnaast
zou de focus liggen op de band die je met z’n tweeën, vogelaar
en BN’er, aangaat. Na een aantal afleveringen kwamen ze er
ineens mee op de proppen dat twee teams uit elkaar zouden
worden gehaald. Dat was funest voor de sfeer. Een naaistreek.
De nadruk kwam heel erg te liggen op het spelelement. Dat is
niet het soort programma waarvoor ik me had opgegeven.’
Aan een televisieprogramma zal Camilla misschien niet
snel weer meedoen, maar alle opgedane ervaring is toch maar
mooi meegenomen. Ervaring waaraan het twee amateurvogelaars annex Folia-redacteuren schromelijk ontbreekt, zo blijkt
bij de laatste stop die we op onze tocht maken. We zijn tegen
een groot meer aangelopen waar een flinke groep watervogels
zich heeft verzameld. ‘Kijk, een dodaars. Twee zelfs.’ Camilla
wijst naar de rechterkant van de groep. ‘Ze hebben een bruine
kop en een wit achterwerk.’ Zowel met het blote oog als door
de verrekijker lijken die vogels eigenlijk allemaal op elkaar –
een mêlee van bruine eenden. Na tien minuten turen geeft uw
verslaggever het op.

aan de rand van het meer, is de komst van het figuur met de
telelens niet onopgemerkt gebleven. Onrust breidt zich als een
rollende mist uit over het meer. Gespartel. Een groep ganzen
start de motoren op, neemt een aanloop en stijgt op, weg van het
zogenaamde gevaar. Binnen een halve minuut bevindt de gehele
groep watervogels zich niet meer op, maar boven het meer.
‘Hopelijk landen ze snel weer,’ zegt Camilla. Het is eigenlijk
not done om de natuur hier te verstoren. En de tellende vogelaar
bewijs je er ook geen dienst mee. ‘Je zult maar net bezig zijn deze
groep te tellen. Kun je mooi opnieuw beginnen.’ De opschudding
is gelukkig van korte duur. Terwijl de fotograaf zijn weg terug
naar boven zoekt, staken de eerste dappere watervogels hun paniek en landen weer elegant op het water. Daaronder een dodaars
(ha, daar is-ie dus). En een kleine vijf minuten later voegt ook het
laatste bibberende vogeltje zich weer bij de veilige massa. ↙

Niet heel handig
De fotograaf van dienst is ondertussen van het bankje waar we
waren gaan zitten naar de oever van het meer gesneld, in de
hoop een aantal van de watervogels vast te leggen. Camilla kijkt
ongerust. ‘Dat is niet heel handig,’ zegt ze. Hoewel hij inmiddels
zijn pas heeft gematigd en in alle rust een plekje heeft gevonden

In de boom zit een goudhaantje, het kleinste
vogeltje van Europa. Boven het water vliegt
een groep nijlganzen. De variëteit aan
waargenomen vogels is immens.
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FOLIA 8

SCRIPTIE?
ALLEEN
VOOR WIE
POTENTIE HEEFT
J

Volgens Stefan Molenaars is er

e hoort ingewijden wel eens spreken over een ‘proeve van
bekwaamheid’ of ‘masterproef’ als ze het over de scriptie
hebben. Dat lijkt mij wat te veel eer voor dit hoofdpijndossier. De scriptie levert ‘slechts’ 15 tot 20 studiepunten op
van de in totaal 240 en ik zie werkelijk niet in waarom die
andere studiepunten er ineens niet meer toe doen. Dat neemt
allemaal niet weg dat de scriptie met kop en schouders boven
alle andere toetsen en opdrachten uitsteekt dankzij haar rijke
palet aan te toetsen competenties: systematisch, analytisch en
kritisch denkvermogen; het formuleren van juiste onderzoeksvragen; het kiezen van een toetsbare onderzoeksstrategie en
ga zo maar door. En dat allemaal in één individuele opdracht.
Eat that, groepsproject! Hier dus geen mogelijkheid om je te
verstoppen achter de brede rug van die ene student in je projectgroep die wél echt wat doet.

maar één effectief recept: stel

Ontoereikende skills

De hbo-bachelorscriptie is
een klassiek hoofdpijndossier
geworden. Het uitvoeren van een
individueel praktijkonderzoek
vormt voor te veel studenten
een nauwelijks te nemen horde.

de hbo-bachelorscriptie alleen
verplicht voor studenten die een
universitaire master willen doen.

illustratie Marc Kolle
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We hoeven de scriptie dus niet heilig te verklaren om te
erkennen dat de hbo-scriptie van waarde is. Maar moet werkelijk elke hbo-student er eentje maken? Na ruim tien jaar
studenten begeleid te hebben laat ik hierop inmiddels een
krachtig ‘nee’ horen. Kernprobleem namelijk is dat, zonder
dat de kwaliteit van de instroom is gestegen, hogescholen
aanzienlijk hogere eisen zijn gaan stellen aan de scriptie – in
de veronderstelling overigens dat dit een juiste reactie is op
zorgen in de samenleving over de kwaliteit van het hoger
beroepsonderwijs. Er is natuurlijk niks mis mee om de lat
hoger te leggen. Maar dan moet je de studenten met je onderwijs wel beter voorbereiden op die hogere eisen. En juist dat
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wil maar niet echt lukken.
Elke hbo-afstudeerbegeleider
herkent het volgende: begeleider en
student beginnen fris en monter aan het
afstudeertraject maar al snel openbaart zich een
enorme kloof tussen de minimaal vereiste analytische en
schriftelijk communicatieve vaardigheden en de aanwezige
skills bij de student. Die kloof is
vaak zo groot dat zowel student
als begeleider beseft dat je die
niet eventjes met de kostbare
begeleidingsuren kunt dichten.
Voor student en begeleider een
ontmoedigende waarheid die
ronduit pijnlijk is. Terwijl het
begeleiden van scripties onder
gunstiger omstandigheden de mooiste onderwijstaak is die
er bestaat.

die de student meestal heel
goed kennen.
Mijn inschatting is dat ongeveer
een kwart van onze studenten warmloopt voor
deze route.
En de rest dan? Een tweederangs hbo-traject? Om de dooie
dood niet. Zij volgen nog steeds grotendeels dezelfde route,
met uitzondering dus van die
laatste hand studiepunten. In
plaats van het geïntegreerde
pre-master/scriptietraject doen
zij straks een of meer andere
beroepsrelevante, individuele
praktijkopdrachten. Om daarna
direct aan het werk te gaan. Al
dan niet in combinatie met een
hbo-masteropleiding in de avonduren.
Samen met het nog voor velen onduidelijke en onbekende
associate degree-programma (een soort verkort hbo-traject, mikkend op vooral studenten met een mbo-niveau
4-achtergrond) zijn de zojuist voorgestelde twee afstudeeropties
krachtiger dan welk medicijn ook. ↙

De kloof tussen vereiste
vaardigheden en aanwezige
skills is ronduit pijnlijk

Geen tweederangstraject
Hoogste tijd om recht te doen aan de enorme diversiteit in
de hbo-studenteninstroom en de dus verklaarbaar grote
verschillen in wat ik maar even ‘scriptiepotentie’ noem.
Integreer de hbo-bachelorscriptie in een soepel pre-mastertraject. Leg landelijk vast dat alleen deze studenten kunnen
doorstromen naar de universiteit. Al na twee jaar hbo kun je
prima bepalen voor wie dit een passend traject is, waarbij je
logischerwijs kijkt naar studieresultaten, motivatie en input
van de vele studieloopbaanbegeleiders en studieadviseurs
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Stefan Molenaars is docent en
afstudeerbegeleider aan de International
Business School van de HvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/
opinie
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‘DENK
OOK EENS
AAN EEN
VIRTUELE
CATWALK’
tekst Nina Schuyffel
foto’s Bram Belloni

Al tien jaar leidt hij de afdeling Fashion & Design en nu komt daar een
nieuwe Amfi-master bij voor ondernemers in de modewereld. Volgens Leslie
Holden is het hoog tijd dat de Nederlandse fashionwereld commerciëler gaat
opereren. ‘Het ligt niet in de Nederlandse cultuur om op een zakelijke manier
over mode na te denken.’
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Leslie Holden VINDT DAT MODE-ONTWERPERS VISIONAIRS MOETEN
ZIJN, MET EEN ZESDE ZINTUIG VOOR WAT ZICH OM HEN HEEN AFSPEELT
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‘We hebben ontzettend
goede ontwerpers, maar niemand
weet wie ze zijn’

H

et interview met de van oorsprong Schotse Leslie Holden
vindt plaats in zijn kamer in
het Amsterdam Fashion Instituut
(Amfi), de vierjarige modeopleiding
van de HvA, waar hij sinds 2005 aan
het hoofd staat van de afdeling
Fashion & Design. Vanaf volgend jaar
krijgt hij er nog een leidinggevende
functie bij. Dan begint Amfi met de
master Fashion Enterprise Creation.
Holden bedacht en ontwikkelde dit
twee jaar durende masterprogramma, dat studenten moet opleiden tot
ondernemers in de modewereld.
Hoewel het nog een jaar duurt
voordat studenten kunnen beginnen
met de master krijgt Holden nu al
reacties van over de hele wereld.
Opvallend, want het Nederlandse
mode-onderwijs is over het algemeen weinig georiënteerd op het
buitenland. Op de vraag welke rol
Nederland speelt in het internationale mode-circuit knijpt Holden
één oog dicht. Hij houdt zijn duim
en wijsvinger vlak bij elkaar. ‘Een
hele kleine.’ Hij lacht vermoeid, gaat
verzitten en ademt diep in, alsof hij
dit verhaal voor de honderdste keer
vertelt.
‘De Nederlandse modewereld
krijgt helaas niet de credits die ze
verdient. We hebben ontzettend
goede ontwerpers, maar niemand
weet wie ze zijn. Dat merk ik als ik
op een internationaal congres met
andere mode-experts praat. Viktor &
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Rolf kennen ze nog, Iris van Herpen
ook, maar verder komen ze niet. Ik
vind dat verbazingwekkend. Er zijn
zeven instellingen die een mode-opleiding aanbieden. Dat is veel, in een
land met zestien miljoen inwoners.
En toch weten ze in het buitenland
bijna niets van wat we hier allemaal
doen.’
Voordat hij naar Amsterdam
kwam, werkte Holden als designer in
Italië en Groot-Brittannië. In Londen,
waar hij afstudeerde aan de Royal
College of Art, had hij een eigen
ontwerpbureau voor mannenkleding
in het topsegment. Op kleine schaal
– in zijn atelier stonden zo’n dertig
naaimachines – produceerde Holden
kleding voor merken als Burberry,
Liberty en Dunhill. Het ging goed,
maar in 1998 trok hij de stekker eruit.

Waarom stopte u met uw bedrijf?
‘Ik zag veel van de high end-modeproductie verschuiven naar landen
als Polen en China, daar konden wij
als kleine speler nooit tegenop. Het
duurde lang voordat ik mijn zakenpartner had overtuigd. We verkochten het bedrijf, zonder schulden, aan
onze grootste concurrent. Hij ging
binnen een jaar failliet.’

Precies zoals u had voorspeld.
‘De markt ging gewoon zó.’ Holden
wijst met zijn vingertoppen naar
beneden. ‘Ik zag het gebeuren. Dat is
een van de belangrijkste eigenschap-

pen van een ontwerper: je moet
een visionair zijn, een zesde zintuig
hebben voor wat zich om je heen
afspeelt. Je moet de tijdgeest snappen en dat begrip in daden kunnen
omzetten. Dat geldt trouwens niet
alleen voor ontwerpers, maar voor
iedereen die in de mode-industrie wil
werken.’

De modewereld is niet voor iedereen weggelegd.
‘Mode is veel meer dan alleen kleren
maken. Je moet trends kunnen
spotten, instinctief aanvoelen waar
de markt naartoe beweegt, voorspellen wat mensen gaan dragen en
waarom. Onze studenten bezoeken
elk jaar de tentoonstelling Première
Vision in Parijs. Daar bekijken ze stoffen die pas over een jaar in de winkel
zullen liggen. Om te weten wat in de
mode komt, moeten ze alert zijn op
wat er in de wereld gebeurt. Het is
natuurlijk geen exacte wetenschap,
maar op basis van bepaalde feiten
kun je wel voorspellingen doen. Een
voorbeeld: als je veel kleuren in de
mode ziet, komt dat meestal omdat
we een recessie doormaken. In een
deprimerende maatschappij hebben
mensen behoefte zich vrolijk te
kleden. Andersom geldt: als er veel
grijs en zwart te zien is, toont dat
meestal aan dat mensen zich stabiel
en zeker voelen.’

Viktor & Rolf, Jan Taminiau en
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‘Het is niet ons hoofddoel
om sterren te creëren ’
Iris van Herpen studeerden aan de
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Welke bekende
modeontwerpers bracht Amfi de
afgelopen decennia voort?
Holden denkt lang na. Zegt dan:
‘Mart Visser.’

Dat was het?
‘Amfi levert een ander soort graduate af. Het is niet ons hoofddoel
om sterren te creëren met een eigen
merk. We willen studenten goed
voorbereiden op het bedrijfsleven.
Het overgrote deel, ongeveer 80
procent, komt terecht bij al bestaande merken, meestal omdat ze na
hun stage een baan aangeboden
krijgen. De laatste vijf jaar zijn onze
studenten bijvoorbeeld gaan werken
bij Louis Vuitton, Balenciaga, H&M,
Calvin Klein, Nike. Dat zijn niet
bepaald kleine namen. We doen het
dus goed, al is het succes misschien
niet altijd even zichtbaar voor de
buitenwereld.’

Waarom lukt het Nederland niet
zich te profileren als modeland?
‘Nederlanders zijn er niet zo goed in
zichzelf op de voorgrond te plaatsen.
Het zou helpen als de overheid onze
expertise op het gebied van mode
wat meer zou pushen. Weet je wat
het verhaal is achter de Zes van Antwerpen [een groep Belgische mode-ontwerpers die in de jaren tachtig
bekend werd, red.]? De regering wilde
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de stad Antwerpen promoten en
besloot mode te gebruiken als middel
om dat te doen. Van de modeacademie werden zes veelbelovende
talenten uitgekozen, onder wie Ann
Demeulemeester en Dries van Noten.
Zij werden naar voren geschoven
op de British Designer Show in 1986,
waarna ze internationaal doorbraken. In Nederland zou zoiets niet snel

AMFI
Amfi ontstond in 1992 uit een
samenvoeging van modeacademie Charles Montaigne en
de in 1951 opgerichte hts voor
confectiekunde Mr. Koetsier.
De opleiding is onderdeel
van het domein Digitale
Media & Creatieve Industrie
(DMCI) maar kreeg in 2010
een ‘status aparte’, waardoor het instituut als enige
opleiding een eigen directeur
heeft binnen de HvA. Amfi
heeft ruim honderd docenten
en elfhonderd studenten. Er
zijn drie afstudeerrichtingen:
Fashion & Design, Fashion
& Branding en Fashion &
Management. Vijftig procent
van de studenten komt uit
Nederland, de andere helft
uit Azië, Australië en de Verenigde Staten.

gebeuren. Hier wordt mode niet gezien als…’ Hij twijfelt. ‘Laat ik het zo
zeggen: het ligt niet in de Nederlandse cultuur om op een zakelijke manier
over mode na te denken.’

Hoe komt dat?
‘Dat weet ik niet. Er is een bepaalde
terughoudendheid om creativiteit te
vercommercialiseren, merk ik. Maar
we zullen die stap toch moeten
maken, als we willen dat jonge
ontwerpers ook buiten Nederland
succes krijgen. Een paar jaar geleden heette het grootste mode-evenement hier nog de Amsterdam
International Fashion Week. Later
werd het woord International weer
verwijderd. Dan denk ik: oh my god,
waarom? Dat is precies hoe het níet
moet. We zouden veel meer naar
buiten kunnen treden dan we nu
doen. Qua internationale erkenning
zijn er af en toe lichtpuntjes. Zo werd
Amfi onlangs door het Amerikaanse
modeblog Business of Fashion uitgeroepen tot een van de twintig beste
modeopleidingen van de wereld.
Maar het kan allemaal veel beter.
Amsterdam is het centrum van de
modewereld: daar zitten de hoofdkantoren van G-Star, Karl Lagerfeld,
Calvin Klein, Nike. Waarom gebruiken we dat enorme netwerk niet om
onszelf te promoten?’

Wat is volgens u de taak van het
mode-onderwijs?

→
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‘Een van de redenen dat we volgend
jaar beginnen met een master ondernemerschap is dat we studenten
willen helpen zich beter te profileren.
Naast de vakmensen die verspreid
over het modesegment terechtkomen, zijn er namelijk ook genoeg
ontwerpers die best zouden willen
ondernemen maar dat niet doen,
simpelweg omdat ze geen idee hebben hoe ze dat moeten aanpakken.
Terwijl de mogelijkheden talloos zijn.
Je kunt tegenwoordig een modebedrijf beginnen dat in Nederland
ontwerpt, in China produceert en
in Nieuw-Zeeland verkoopt, omdat
je alles via de computer kunt doen.
Toen ik twintig jaar geleden mijn
bedrijf begon, was dat ondenkbaar.
Dat is wat ik studenten wil meegeven: ze kunnen veel groter en veel internationaler denken dan voorheen.’

we businessmodellen te ontwikkelen.
Het gaat er niet om dat ze wereldschokkende producten ontwerpen,
maar dat ze onderzoeken hoe ze op
verschillende manieren een bedrijf
kunnen runnen, bijvoorbeeld binnen
de circulaire- of de deeleconomie.
We werken samen met The London
College of Fashion. Er vinden uitwisselingen plaats tussen studenten en
docenten, zodat studenten al snel
een wat breder perspectief op mode
meekrijgen.’

Met wat voor ideeën melden studenten zich aan voor de master?
‘Van de 350 studenten die zich hebben ingeschreven hebben we er vijf
provisorisch toegelaten. Eén meisje wil

Zijn Amfi-studenten visionair
genoeg voor de modewereld?
‘De mode-industrie is vrij ouderwets ingericht: er zijn vier modehoofdsteden waar twee keer per
jaar modeshows plaatsvinden en
daar is iedereen op gericht. Wat
me opvalt, is dat veel studenten op
dezelfde gedateerde manier over
mode nadenken. Ze presenteren hun
werk het liefst op een traditionele
catwalk, met modellen en alle heisa
eromheen. Terwijl ik denk: waarom
gebruik je geen virtuele catwalk? Dat
is makkelijker en goedkoper, en je
bereikt veel meer mensen. Het kost
echt moeite studenten op die manier
naar mode te laten kijken.’

Waarom neemt u die moeite? U
kunt ook alles bij het oude houden.
‘Daar geloof ik niet zo in. De modewereld staat aan de vooravond van
een verandering: net als in de politiek
en de economie zullen we steeds
meer op zoek moeten gaan naar
nieuwe manieren van organiseren.
Tijdens de master willen we studenten leren daarop in te spelen en nieu-
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Braziliaans ondergoed in Europa verkopen. Een ander is ten onder gegaan
met haar eigen bedrijf en wil nu een
platform beginnen waar ontwerpers
zich profileren en met elkaar in contact
komen, omdat ze dat zelf heeft gemist
toen ze begon met ondernemen. In
totaal is er plek voor vijfentwintig
studenten. De master is toegankelijk
voor iedereen die een modebedrijf wil
beginnen, niet alleen ontwerpers.’

Waarom begint de master pas in
september 2016?
‘Het duurt ongelooflijk lang om een
master te ontwikkelen hier. Dat heb
ik echt onderschat. Ik ben er al vier
jaar mee bezig, het was een heleboel
trial and error. In 2013 kregen we eindelijk groen licht van het College van
Bestuur. Nu moet alleen de NVAO
[Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, red.] het programma
nog goedkeuren.’

Studenten betalen 8500 euro per
jaar. Waarom zo veel?

Leslie Holden
2005 Hoofd van de afdeling
Fashion & Design aan het
Amsterdam Fashion Institute
Tot 1998 Eigenaar
ontwerpbureau voor
mannenkleding in Londen
1986 Master Fashion / Apparel
Design aan het Royal College of
Art in Londen

‘Het is een particuliere opleiding
geworden, omdat de Nederlandse
overheid – zo is mij verteld – masters
in ondernemerschap niet zomaar
financiert. Je moet een aanvraag
doen en dat duurt dan weer tweeenhalf jaar. Daar had ik niet zo’n
zin meer in. Buitenlandse studenten
draaien hun hand niet om voor dit
bedrag, voor hen is het normaal.
Nederlandse studenten hebben er
meer moeite mee, merk ik. Maar
bekijk het eens van een andere kant.
Je betaalt 17 duizend euro voor twee
jaar. Dan heb je niet alleen een
masterdiploma, maar ook een groot
internationaal netwerk van mode-experts en coaches. Bovendien
registreer je je in het eerste semester
al bij de KvK, waardoor je de helft
kunt terugvragen van de belasting.
Als je zelf, zonder de ondersteuning
van een master, een onderneming
begint, ben je hetzelfde geld kwijt en
misschien nog wel meer.’ ↙

26-10-15 17:59

FLOOR_

ADVERTENTIE

FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR
INTERNET OF THINGS, MINI-SYMPOSIUM

COMEDYTRAIN

16 november, 15.00-17.30 uur, tribunes Kohnstammhuis

24 november, 20.30-21.45 uur, Kohnstammzaal

Niet alleen mensen zijn online, ook ‘dingen’. Denk aan de
smartwatch en een slimme thermostaat. De afdeling Informatieregiesecretariaat (IRS) organiseert een mini-symposium over
‘Internet of Things’ voor medewerkers en studenten van de
HvA en de UvA.

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

COLLEGECAFÉ RECHTEN VAN HET KIND

SYMPOSIUM VLEERMUIZEN IN DE STAD

17 november, 16.30-18.00, tribunes Kohnstammhuis

27 november, tribunes Kohnstammhuis

In het kader van de Internationale Dag voor de Rechten van het
Kind is er een CollegeCafé over heden en verleden van kinderrechten. Met de eerste Gemeentelijke Kinderombudsman Anne
Martien van der Does, zij vertelt over haar nieuwe functie en
beroepspraktijk. En een presentatie van Theo Cappon (voorzitter
van de Janusz Korczakstichting) over de beroemde pedagoog en
grondlegger van de rechten van het kind Janusz Korczak.

De Gemeente Amsterdam organiseert dit symposium voor professionals en studenten, met een gevarieerd programma over
stadsecologie en de actualiteit rond vleermuizen in stedelijk
gebied. Interessant voor de (toekomstige) biologieleraren en
stadsbiologen onder ons! Ontwikkeld samen met de Zoogdiervereniging en Werkgroep Stedelijke Ecologie.

VERDER:
Nog te zien in het Wibauthuis t/m 13 december:
EXPOSITIE VAN HVA PHOTOGRAPHER IN RESIDENCE AMELIE TEGTMEYER
SAVE the DATE: 9 december
GROOT UVA-HVA DICTEE MET MANO BOUZAMOUR
KOM OOK EN MELD JE AAN VIA HVA.NL/FLOOR

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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Objectief

Studentenprotest in Pretoria
tekst Daniël Rommens foto Bram Lammers

Pretoria, 23 oktober 2015: Duizenden studenten protesteren tegen de verhoging van het
collegegeld in Zuid-Afrika. Dit whatsappgesprek tussen moeder en dochter werd door de
Zuid-Afrikaanse journalist Merentia van der Vent (@merentia74) op Instagram gedeeld. ↙
If you march again, take a wet bandana with
you... your chances of getting teargassed are
increasing and it is HORRIBLE. Cover your
mouth and nose as soon at you hear the
whizzing noise of the grenades (before they
explode). Try to get to higher ground - tear
gas is heavy and sinks. (I really didnt expect to
11:54
have to be teaching my children this).
But I am proud of you all for taking a stand.
Stay strong.
11:55

Thanks Ma
Things have calmed though

Folia 08_1544_2.indd 24

12:10
12:10

26-10-15 17:59

28 OKTOBER 2015

Folia 08_1544_2.indd 25

25

26-10-15 17:59

26

FOLIA 8

DOVE
ONDERZOEKERS
IN DE HORENDE WETENSCHAP

Nienke Sijm (links) en Meike Brock

Hoe studeer je als je je docenten en klasgenoten niet kunt verstaan?
En hoe doe je onderzoek als je niet goed kunt schrijven?
Nienke Sijm en Meike Brock zijn doof, studeren en doen onderzoek.
tekst Marieke Buijs foto’s Jean-Pierre Jans
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D

insdagmiddag, een whatsappbericht van onderzoeker Nienke Sijm: Sorry, mogelijk wordt de plan
van morgen aangepast, er is een miscommunicatie ontstaan. Ik ben nu bezig met kijken wat er nu
allemaal mogelijk is. [...] Ik hou je op de hoogte
Nienke (25) zou de volgende ochtend met collega Meike Brock (23) vanaf een nader te bepalen Amsterdams
station voor haar onderzoek naar Groningen afreizen
om kennis te maken met de hechte gemeenschap van
dove ouderen aldaar. Ik zou mee gaan en had dat ook
met fotograaf Jean-Pierre Jans afgesproken, Nienke
zou een tolk zoeken om ons te vergezellen. Nu staat de
reis op losse schroeven. Even bellen om een oplossing te
zoeken, is mijn reflex. Om me meteen te realiseren dat
dat niet gaat. Nienke en Meike zijn doof.
Dan maar via WhatsApp.
Ha Nienke, weet je al meer over morgen? Dan kan ik
de fotograaf laten weten waar hij aan toe is :-)
Geen reactie.
Om kwart over zes
ga ik naar yogales,
waar ik mindful poog
de onrust over de in
onzekerheid verkerende fotograaf de mond
te snoeren.
Bij thuiskomst licht
het scherm van mijn telefoon op. Morgen gaan we naar
groningen, ga maar vanuit dat we rond half 9 vertrekken

27

toe, ‘maar ik vermoed dat de participatie ruim onder
het gemiddelde ligt. Uit onderzoek naar leesvaardigheid bleek bijvoorbeeld dat de gemiddelde begrijpend
leesscores van dove leerlingen schokkend laag waren
in vergelijking met horende leerlingen. Dat maakt het
lezen van boeken en artikelen en het schrijven van verslagen en scripties erg moeilijk.’

Hechte dovengemeenschap
Woensdagochtend, half negen. Nienke en Meike zijn
makkelijk te herkennen tussen de forenzen die op
perron 10a wachten op de intercity naar Almere. Ze
zijn in gesprek met tolk Lize Teunissen. Daarbij zijn de
drie net zo stil als de andere reizigers op het perron,
maar kijken elkaar wél aan en gebaren om beurten
geanimeerd. Een lach van Meike klinkt luid in contrast
met het stille gesprek. ‘Hoi, ik ben Marieke,’ zeg ik uit
gewoonte terwijl ik Nienkes hand pak. Wanneer we
loslaten schiet haar hand omhoog en aait ze langs
haar haar. ‘Ik ben
Nienke,’ verklaart
Lize. De haarstreling
kozen Nienkes ouders
als uniek naamgebaar. ‘Het is een
verwijzing naar het
gebaar voor meisje,’ verklaart Nienke, in houtje-touwtjejas, op grote
Timberlands en met een dun zilver ringetje in haar
neus. Ik glimlach en probeer iets luchtigs te verzinnen om het ijs te breken, maar een opmerking over
het grauwe weer of de vertraagde trein lijkt me de
moeite van het vertalen niet waard. Ik vraag dus maar
meteen naar hun onderzoek, daarmee negerend dat
Meike ternauwernood een gaap onderdrukt. ‘We willen
de zorgbehoefte van dove ouderen in kaart brengen,’
opent Nienke. ‘Groningen is daarbij interessant, omdat
er van oudsher een hechte dovengemeenschap woont.
We vermoeden dat Groningse ouderen daarom zo
lang mogelijk thuis willen blijven wonen, bij vrienden,
familie en hun vertrouwde dovencentrum.’ Meike tikt
op Nienkes schouder om haar te onderbreken. ‘Maar
dat is lastig, want de thuiszorg spreekt meestal geen
gebarentaal,’ vult Meike aan. ‘Dus misschien gaan ze
toch liever naar de Gelderhorst in Ede, de enige zorginstelling voor dove ouderen. We willen de Groningse
ouderen vragen hoe ze hun toekomst zien.’
Het voelt onwennig om de meiden tegenover me
aan te kijken terwijl ik praat, daarmee tolk Lize naast
me negerend, terwijl zij degene is die mijn woorden
hoort. Bij het instappen deel ik mijn ongemak met haar.
Ze gebaart vliegensvlug naar Nienke en Meike wanneer

‘Ik vergeet soms

DAT GELUID BESTAAT’

Nederlands als tweede taal
Vervelend, die onzekerheid, maar voor hen niets
nieuws, vertellen Meike en Nienke de volgende dag.
College? Een vergadering met hun half horende, half
dove onderzoeksgroep? Een tandartsbezoek? Zonder
tolk is het niet te doen. Dus spenderen de twee jonge
onderzoekers, die beiden ook studeren, veel tijd aan het
regelen van hoogopgeleide tolken, die de materie van
hun studies toegepaste psychologie (Meike) en criminologie (Nienke) kunnen overbrengen. Af en toe missen ze
een les als er geen geschikte tolk te vinden is. Of weten
ze pas op het laatste moment dat een vergadering of
onderzoekstrip kan doorgaan.
Als doven in het hoger onderwijs zijn Nienke en Meike
uitzonderlijk. Dat is te wijten aan de organisatorische
uitdagingen, maar ook aan het feit dat doven moeite
hebben met lezen en schrijven. Doof geborenen, zoals
Nienke en Meike, leren zich in eerste instantie uitdrukken in gebarentaal, geschreven Nederlands leren ze
als tweede taal. ‘Harde cijfers over doven in het hoger
onderwijs zijn helaas niet beschikbaar,’ licht hoogleraar
Nederlandse gebarentaal Beppie van den Bogaerde
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die kort achterom kijken. Nienke stelt me gerust: ‘Je
raakt er in no time aan gewend.’

Internaat
Toch is het precies de moeizame secundaire communicatie die ervoor zorgt dat Meike geen enkele, en Nienke
slechts één horende vriendin heeft – een vriendin met een
dove zus die gebarentaal spreekt. Vroeger was dat wel
anders, zegt Meike als we in de trein zitten. Op de basisschool draaide het leven om spelen en leerden vriendjes
en vriendinnetjes als vanzelf de belangrijke gebaren.
Maar in de loop der jaren werd taal steeds belangrijker.
Nienke: ‘In groep acht merkte ik dat ik anders was dan
andere kinderen. Kletsen en roddelen werden belangrijker,
iedereen sprak door elkaar. Langzaamaan deden mijn
vrienden minder moeite om te gebaren en kon ik het niet
meer volgen.’ Laat dan maar, besloot ze en verruilde haar
ouderlijk huis in de kop van Noord-Holland voor een Gronings doveninternaat. Dat klinkt eenzaam, maar was het
juist niet, bezweert ze.
‘Voor het eerst hoorde
ik er helemaal bij en
kon ik iedereen om me
heen begrijpen.’
Na een overstap
op Zwolle stappen we
in bij een stiltecoupe.
Meike wijst op vier vrije
stoelen. Lize gebaart
dat dat geen goed
idee is. ‘Ik zal zachtjes
lachen,’ stelt Meike haar gerust. Als Lize aankaart dat
wij als horenden geluid maken met praten, schiet Meike
in de lach. ‘Ik vergeet soms dat geluid bestaat,’ verontschuldigt ze zich. Dat overkomt hen thuis ook wel eens.
De vriendinnen wonen met zeven andere dove jongeren
samen in de Pijp. Meike: ‘Soms merk ik dat ik smak bij het
eten, of met de kastjes smijt. Een paar keer per jaar staat
de buurman in badjas op de stoep als we te hard lachen
tijdens een feestje.’

om hen heen. Dan ben ik ook eens deelgenoot van de
onnozele gespreksflarden van mensen.’
Terwijl de omroepinstallatie meedeelt dat de trein, in
tegenstelling tot wat de informatieborden op het Zwolse
perron meedeelden, wél doorrijdt naar Groningen, een
boodschap die zonder tolk verloren zou zijn gegaan aan
Nienke en Meike, vertellen de twee over hun ervaringen
in de collegebanken. Doorgaans gaat het goed en voelen
ze zich welkom. Een docent bij sociaalpedagogische
dienstverlening die zich stoorde aan Nienkes tolk was
een uitzondering. ‘Ze vroeg ons ergens achterin te gaan
zitten. Dat maakte me zo kwaad! Ik heb gezegd dat ik
net als andere leerlingen recht heb op onderwijs en dat
ik mij niet met tolk en al in de hoek laat zetten.’ Om
het studiesucces minder afhankelijk te maken van het
inlevingsvermogen van individuele docenten, bepleiten
Meike en Nienke voorlichting over de behoeften van dove
studenten. Nienke doet een duit in het zakje: ‘Het duurt
even voordat een vraag van de docent mij via de tolk bereikt, dus steek ik later
mijn hand op met het
antwoord en dan is de
beurt vaak al vergeven. En ik wil het ruim
van tevoren weten als
ik een verslag moet
schrijven, zodat ik mijn
Nederlands kan laten
controleren voordat
ik het inlever.’ Terwijl
Nienke praat, kijkt
Meike haar aandachtig aan. Ze knikt bevlogen wanneer
ze begrijpt waar Nienke op doelt, herhaalt een paar
handgebaren en vult vervolgens aan: ‘Of ze moeten onze
verslagen alleen op inhoud en niet op spelling en grammatica beoordelen.’

‘Als ik horenden
zie spreken, KAN IK

M’N OGEN SOMS NIET
GELOVEN’

Achterin zitten
De twee zijn blij met hun woonsituatie. Na een drukke
dag op school is het echt thuiskomen, vertelt Meike.
Zonder tolk, zelf kletsen bij het eten. Of juist niet deelnemen aan een gesprek dat haar niet interesseert. Gewoon
wegkijken en zich er ongemerkt aan onttrekken, zonder
dat eerst bij een tolk te hoeven aankaarten. Nienke vindt
het juist een voordeel dat ze thuis nonchalant andermans
gesprekken kan oppikken. ‘Ik wil eens met een paar tolken
over straat en hen vanaf een afstandje naar mij laten
gebaren wat ze allemaal opvangen van de gesprekken
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Doven-Esperanto
Meike en Nienke zijn gewend moeite te doen een ander te
begrijpen, het gebarentaallandschap is versnipperd. Binnen Nederland zijn vijf verschillende dialecten, één voor
iedere dovenschool die ons land kent. In Vlaanderen hebben ze weer een andere taal, ook het Brits en Amerikaans
zijn verschillend. Beide studenten hebben een jaar in het
buitenland gestudeerd, Nienke volgde een dovenprogramma met colleges in International Sign Language, het
dovenequivalent van Esperanto. ‘De eerste paar dagen
dacht ik dat m’n hoofd ontplofte,’ memoreert Nienke.
‘Maar al gauw lukte het om met dove studenten van
overal ter wereld te praten. Je tast gebaren af en zoekt
per gesprekspartner een andere mengvorm die je allebei
begrijpt.’ Ze gebaart met twee handen alsof ze een grote
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spatel vast heeft en in een pan soep roert.
‘Als ik horenden zie spreken, kan ik m’n ogen soms niet
geloven,’ zegt Meike. ‘Die kijken elkaar nauwelijks aan,
scrollen op hun telefoon, het lijkt alsof ze geen contact
maken.’ Nu is het Nienke die Meikes woorden aanvult –
het lijkt soms alsof de twee namens elkaar spreken, een
effect dat wordt versterkt doordat Lize hun beider woorden logischerwijs met één stem vertolkt: ‘Communicatie
is voor doven misschien moeilijker, maar we zijn er beter
in dan horenden. Juist omdat we gewend zijn te improviseren en samen op zoek gaan naar een manier om elkaar
te begrijpen. Bedrijven zouden doven moeten inhuren
voor communicatietrainingen.’

Verbondenheid
Het dovencentrum in de Groningse binnenstad herbergt
een onwerkelijk tafereel. In een licht zaaltje op de eerste
verdieping zitten zo’n vijftig ouderen in een paar groepen
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te kletsen. De kakofonie waarmee dat doorgaans gepaard
gaat ontbreekt, maar stil is het zeker niet. Sommige ouderen maken helemaal geen geluid, maar anderen spreken
bij het gebaren, een enkeling stoot willekeurige klanken uit.
Een gezette man in leren jas roept schijnbaar uit het niets
‘beep, beep, beep!’ terwijl hij naar de bar loopt. Daar worden ondanks het vroege uur de nodige flesjes bier en glazen
witte wijn geserveerd.
Nadat Nienke en Meike bij een kom groentesoep met
balletjes kennismaken met de expressieve Auke Kuitert,
voorzitter van de vereniging, die enthousiast de door hem
ontworpen flyer van het najaarsprogramma aan ze voorlegt, staan de jonge vrouwen op. Auke zwaait met zijn
armen om de aandacht van de zaal te krijgen. Meike en
Nienke vertellen om beurten over hun onderzoek, de zaal
luistert aandachtig. Hier en daar gaan vingers omhoog.
Een man in geruit overhemd wordt naar voren gewuifd
om zijn vraag te stellen. ‘We hebben hier eerder onder-
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zoekers gehad,’ gebaart hij. ‘Maar als ze hun gegevens
eenmaal binnen hebben, hoor je nooit meer van ze.’ De
onderzoekers luisteren aandachtig en pareren de kritiek
behendig. ‘Wij vinden het juist belangrijk om echt in gesprek te gaan, daarom komen we nu kennismaken. Begin
volgend jaar komen
we terug voor de echte
interviews.’
Lize vertelt dat
ze de behendigheid
waarmee Meike en
Nienke presenteren
vaker ziet bij dove
mensen. ‘Die zijn bijna
nooit bang om een
groep toe te spreken.’
Misschien is dat te
wijten aan de deafhood, een term voor verbondenheid
die doven onderling ervaren. Meike: ‘Doof zijn schept een
band, je weet dat de ander tegen dezelfde moeilijkheden
oploopt. Ik maak altijd een praatje als ik een onbekende
dove tegenkom.’ In het buitenland is het niet ongebruikelijk spontaan bij andere doven te eten uitgenodigd te wor-

den. Ook in het Groningse zaaltje valt de verbondenheid
op. Hoewel de meiden hooguit een minuut of tien voor
de groep hebben gestaan, staat de hele zaal stil bij hun
vertrek. De jonge onderzoekers bewegen hun gestrekte
vingers vanaf hun kin naar voren: ‘Bedankt!’ De ouderen
zwaaien uitbundig.
Buiten vraag ik
Nienke of ze een doorzetter is, dat ze het
ondanks alle hordes
tot de universiteit
heeft geschopt. Nee,
antwoordt ze, maar de
toelichting die ze geeft
vindt ze zo cliché dat
ze aangeeft die liever
niet in Folia terug te
lezen. ‘Dat ik op de universiteit zit, heb ik vooral te danken
aan de enorme steun van vrienden en tolken. Zij bleven in
mij geloven, ook als ik dat zelf soms niet deed.’ Maar ook
met het geloof van anderen heeft ze het toch zelf moeten
doen? ‘Ja,’ geeft ze toe, om er meteen aan toe te voegen
dat dat haar nog geen doorzetter maakt. ↙

‘Dove mensen zijn
bijna nooit bang
OM EEN GROEP TOE
TE SPREKEN’
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HADJAR
BENMILOUD
Vriendenboekje
T

wintig jaar geleden duwde ik als kleuterende maatschappelijke observator enthousiast mijn vriendenboekje in iedere snotsmoel die de
versimpelde en met glitters bezaaide Proust-Questionnaire maar wilde
invullen. Zelf had ik op de eerste pagina’s alvast in krulletters geschreven dat ik later graag ‘heel mooi’ wilde worden, met een lieve man en
kinderen, en als het even kon de carrière van een Spice Girl. Eigenlijk
hadden alle meisjes vergelijkbare antwoorden ingevuld; het spectrum
was niet veel breder dan van model tot ballerina. De jongens namen veel
ruimere grenzen. Onzichtbare zelfs, met niet-bestaande beroepen in
de peilloze dieptes van onontdekte oceaanbodems of op verste punten
van het ons bekende heelal. Het lag natuurlijk niet aan ons. Iedereen
wil succes en erkenning. Meisjes leerden simpelweg van Disney dat
succesvolle mannen daar uiteindelijk de sleutel toe zijn. Helaas denken
sommige van mijn verre familieleden uit mijn vriendenboekje op Skype
dat nu nog steeds.
‘Goed! Ik ben lekker aan het werk, heb net een leuke nieuwe opdracht
binnen... ’
‘Krijg je genoeg opdrachten? Ben je bekend? Je weet dat als je in
Holly wood zou zijn, je meer werk zou krijgen als je af zou vallen. Hoe
zwaar ben je nu?’
‘Niet, want ik eet heel gezond en sport om de dag. Ik mag naar de gevorderden-klas van mijn balletjuf!’
‘Mannen houden van de lichamen van dansers. Heb je al een
vriend? Het lijkt me zo gezellig
voor je.’
‘Ik heb er genoeg hoor, en
eentje waar ik je graag over wil
vertellen, hij heet... ’
‘Speelt die competitie niet
tussen jou en je vriendinnen?’
‘Nee, we steunen elkaar enorm, we werken hard en gunnen elkaar alles.’
‘Is dat zwaar, zonder vriend? Denk je niet dat je gezondheid eronder lijdt?’
‘Zeg, hoe gaat het eigenlijk met jou?’
Na zo’n intercontinentaal gesprek ben ik vaak over veel dingen verward, maar twee dingen weet ik zeker: dat het allemaal heel vriendelijk
wordt bedoeld. En dat ik al lang geslaagd ben... Al is het alleen maar
omdat de definitie van succes gelukkig geëvolueerd is sinds dat oude
vriendenboekje. ↙

‘Hoe zwaar ben je nu?’
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Lunchen met...
Folia schuift aan bij de lunch op UvA en HvA. Deze week Dewi Keppy (24).
Ze bracht voor haar masteronderzoek drie maanden door in het Zuid-Afrikaanse
township Khayelitsha.

‘Ik wil écht het
verschil maken’
tekst Joris Janssen foto Daniël Rommens

‘H

et was voor mij voor het eerst dat ik zo ver op reis
ging, naar een plek waar het niet altijd even veilig
is,’ zegt Dewy Keppy. Voor haar master International Development Studies reisde ze af naar Khayelitsha, een
township dat deel uitmaakt van Kaapstad. Daar onderzocht
ze hoe lokale hulpverleners kinderen helpen die zijn getroffen
door hiv. ‘Wat me erg opviel, is hoeveel sporen van de apartheid je in Kaapstad nog terugvindt. Je bent daar white, coloured
of black. Voor Nederlandse begrippen ben ik misschien niet
heel blank, maar toch zagen ze me als wit.’
Dewi liep drie maanden mee met ‘child counselors’ die
kinderen begeleiden die met hiv te maken hebben. ‘De
eerste twee weken heb ik vooral besteed aan het opbouwen van een vertrouwensband. Daarom heb ik met veel
activiteiten meegedaan die de counselors voor de kinderen
organiseerden. Een van die activiteiten was bijvoorbeeld een
kringgesprek, waarbij ook wordt gedanst. Bij zo’n dans raak
je dan elkaars schouders, heupen en knieën aan. Door over
een fysieke grens heen te gaan, bouw je sneller onderling
vertrouwen op.’
Voor haar onderzoek interviewde ze bestuursleden van de
betrokken ngo’s, de counselors en de kinderen zelf. De meeste
informatie haalde ze uit informele gesprekken. Het is per kind
heel erg aftasten hoe je ze het beste kunt interviewen. Bij sommige kinderen werkt het goed om ze in groepjes te interviewen, anderen hebben meer moeite met spreken en heb ik hun
antwoorden laten opschrijven.’
De band die je aangaat met de mensen in het township
heeft veel effect op hoe het onderzoek er uiteindelijk uit komt
te zien, zo ondervond Dewi. ‘Er zit een ingewikkeld spanningsveld tussen de objectiviteit die je nodig hebt als onderzoeker en de emotionele betrokkenheid die je voelt bij je onder-
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Dewy Keppy (24), student International Development Studies

zoeksgroep. Ik denk dat die emotionele binding veel moois kan
opleveren in vergelijking met puur objectief onderzoek. In de
academische wereld onderschat men dat nog weleens. Het moet
wel menselijk blijven.’
Na drie maanden brak het moment aan van de terugreis.
‘Dat was moeilijk, omdat je het verhaal achter elk kind hebt
leren kennen.’ Daarom wil Dewi nog een keer terug. ‘Het
liefst vanuit een adviserende rol voor een organisatie zoals de
Verenigde Naties. Vanuit een ngo kan ook, maar het macroniveau spreekt me meer aan. Ik wil zo veel mogelijk invloed
hebben, zodat ik écht een verschil kan maken. Toen ik jong
was wist ik daarom al precies wat ik later wilde worden: de
baas van de wereld.’ ↙
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Bij de les
Hoorcollege ‘Wat doet muziek
met de hersenen?’ door Henkjan
Honing, woensdag 21 oktober,
20.00 uur, Vondel CS (College
Club)
Entree: € 40,Colbertjes: 19
Aantal biertjes/wijntjes: 9
Aantal mensen dat aantekeningen
maakt: 0
Scrabblewoorden: ‘Head turn
preference paradigm’, ‘infant directed
speech’, ‘maatdoofheid’
tekst en foto’s Steffi Weber

A

an de bar rekent een jonge
vrouw nog snel haar glas witte
wijn af en haast zich dan met
korte pasjes naar de zaal. Ze glipt
nog net de deur door en voegt zich
bij de andere luisteraars die al zitten
te wachten in een bijzaal van het

Joske de Koning

32, advocaat
‘In ons advocatenbureau hebben
we drie College-Clubkaarten, die
we mogen gebruiken wanneer we
willen. Het is een leuke manier
om buiten kantoortijd iets met
collega’s te ondernemen. Het
college vanavond beviel me goed.
Ik vond het een heel charmante
spreker. Vorige maand hadden we
Dick Swaab, dat was een beetje
té gedetailleerd. Als leek heb ik
aan één powerpointsheet over
hersenactiviteiten wel genoeg.’

Folia 08_1544_2.indd 34

FOLIA 8

statige Vondelparkpaviljoen. Daar
geeft UvA-hoogleraar muziekcognitie
Henkjan Honing vanavond zijn college
‘Wat doet muziek met de hersenen?’.
In het publiek zitten deze keer geen
UvA-studenten, maar een stuk of
veertig dertigers – goed gekleed, met
colbertjes en nette hakken.
Het is dan ook geen college in de
traditionele zin van het woord. Gezien
de schaarste aan hoorcolleges tijdens
de tentamenweek neemt Folia deze
week een kijkje bij de College-Club, een
initiatief dat ‘inspirerende avondcolleges’ aanbiedt voor ‘jonge professionals’. Eén college kost veertig euro,
voor honderdvijftig euro krijg je een
themareeks van maximaal vijf lessen.
‘We zijn allemaal veel muzikaler dan
we denken,’ vertelt Honing, voor deze
gelegenheid gekleed in een net zwart
pak. Als bewijs toont hij een filmpje.
Op het scherm achter hem verschijnt
een vrolijke Robin Gibb, de zanger van

de Bee Gees die onmiskenbaar – ‘ah
ah ah ah’ – het nummer ‘Stayin’ Alive’
zingt. ‘Wie kan het nazingen,’ vraagt
de hoogleraar. Twee vrouwen doen
een poging. Beiden komen redelijk in
de buurt van het origineel. Honing:
‘Alle zoogdieren zijn muzikaal, dat is
helemaal niets bijzonders.’
Na deze opbeurende start volgt een
geanimeerd college vol leuke feitjes
– Franse baby’s beklemtonen bij het
huilen het einde van hun snik, Duitse
baby’s juist het begin – en filmpjes van
dansende papegaaien en headbangende zeeleeuwen. De deelnemers hebben
geïnvesteerd en proberen duidelijk zo
veel mogelijk op te steken van de twee
keer 45 minuten durende les. Ze stellen
veel vragen en gaan vaak in discussie
met Honing. Gefluisterd of dromerig uit
het raam gestaard wordt er nauwelijks.
Aan het einde van de les weten we
vooral dat de wetenschap nog geen
flauw idee heeft waar muzikaliteit
nou eigenlijk vandaan komt; genoeg
gespreksstof dus voor aan de bar. ↙

Nout van de Ven

44, projectontwikkelaar
voor hotels
‘Vanavond heb ik niet heel erg
veel nieuws geleerd. Ik had verwacht dat ik meer te weten zou
komen over wat muziek met je
hersenen doet. Ik heb een zoon
van anderhalf die heel sterk
reageert op muziek, daar had ik
graag meer over uitgevonden.
Maar ik vond het wel interessant, hoor. Al was het maar omdat je weer eens nadenkt over
onderwerpen waar je normaal
niet bij stilstaat.’

Jurrien Stomphorst

31, mediaondernemer
‘Ik ben erg geïnteresseerd in muziek en bespeel zelf ook een aantal
instrumenten, dus het thema
spreekt me aan. We zijn pas op de
helft van dit college, maar tot nu
toe vind ik het leuk, vooral omdat
er veel interactie is. Ik hoop wel
dat het in de tweede helft een
beetje meer de diepte in gaat.
Wat mij betreft kan hij alle kennis
die hij heeft gewoon over ons uitstrooien, we zitten hier nu toch.’
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Hora est

Donderdag 29 oktober

10.00 uur: Shayan Shahand – Geneeskunde
Science Gateways for Biomedical Big Data Analysis
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Rwatana Mutwa – Geneeskunde
Antiretroviral Treatment in Rwandan Children Living with
HIV: Clinical and Psychosocial Outcomes (Agnietenkapel)
14.00 uur: John Rusine-Bahunde – Geneeskunde
HIV Drug Resistance and Hepatitis Co-Infections in
HIV-Infected Adults and Children Initiating Antiretroviral
Therapy in Rwanda (Agnietenkapel)

Vrijdag 30 oktober

10.00 uur: Hansje-Eva Teulings – Geneeskunde
Melanoma versus Vitiligo (Agnietenkapel)
11.00 uur: Kenneth Pengel – Geneeskunde
Multimodality Imaging of Breast Cancer for Selection
and Monitoring of Treatment (Aula)
12.00 uur: Boris van Leeuwen – Economie
Cooperation, Networks and Emotions: Three Essays in
Behavioral Economics (Agnietenkapel)
13.00 uur: Michelle Parlevliet – Rechtsgeleerdheid
Embracing Concurrent Realities (Aula)
14.00 uur: Hannah Nohlen – Psychologie
Solving Ambivalence in Context. The Experience and
Resolution of Attitudinal Ambivalence (Agnietenkapel)

Dinsdag 3 november

10.00 uur: Jeroen Bakker – Geneeskunde
Tissue-Specific Roles of the Pattern Recognition Recptors
NLRP3, NLRX1 and TLR9 in Sterile Inflammatory Kidney
Disease (Agnietenkapel)
12.00 uur: Amalinda Savirani – Antropologie
Business and Politics in Provincial Indonesia
(Agnietenkapel)

Woensdag 4 november

10.00 uur: Reginald Cushing – Informatica
Data-centric Computing on Distributed Resources
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Jesse Ashruf – Geneeskunde
Myocardial Microcirculation and Mitochondrial Energetics
in the Isolated Rat Heart (Aula)
12.00 uur: Rebecca Breurer – Media & Cultuur
Fashion Beyond Identity (Agnietenkapel)
13.00 uur: Arjan Fortuin – Boekwetenschap
Geert van Oorschot, uitgever (Aula)
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Boris van
Leeuwen
Economie
Vrijdag 30 oktober, 12.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Op de website van de UvA wordt mijn promotie aangekondigd met de frase: “Corrumpeert macht?”
Maar eigenlijk is dat maar een van mijn onderzoeksvragen.
Ik heb gekeken naar de manier waarop mensen in groepen
samenwerken, en naar emoties. Een van die studies ging
inderdaad over macht, namelijk de machtsvormen die we
“centraliteit” en “autoriteit” noemen. We keken of iemand
die een machtspositie krijgt binnen een netwerk door die
machtspositie minder bereid is om samen te werken met
de andere leden uit de groep. Wat bleek? Iemand met
macht blijkt minder
coöperatief dan
andere leden van
de groep. En de
groepsleden zijn
bereid dit gedrag
van degene met
macht zonder veel
protest te accepteren. Dat wordt anders wanneer degene
met de machtspositie gaat beslissen over het verdelen van
de gezamenlijke verdiensten over zijn groepsgenoten. Wat
je ziet, en dat is zo interessant, is dat de andere leden van
de groep dat niet accepteren en zelfs gaan proberen die
machtspersoon uit de groep te werken. Ze doen dit zelfs
als dat kostbaar voor ze is, dus als ze door de machtsfiguur
eruit te werken mogelijk nog minder geld overhouden.’

‘Iemand met macht blijkt
minder coöperatief dan
andere leden van de groep’

Leuk ‘Het is een verrassende conclusie. We weten bijvoor-

beeld dat mensen in de praktijk van hun werkgever accepteren
dat hij het geld verdeelt en echt niet snel zullen proberen hun
werkgever uit de groep te werken. Maar er zijn in de praktijk
allerlei verstorende elementen die de conclusies veranderen.
Door experimenten met mensen in een laboratorium kunnen
we de vraag en het onderzoek tot de essentie terugbrengen.’

Moeilijk

‘De wetenschap is soms weerbarstig en traag.
Er kwamen wat extra praktische moeilijkheden bij toen
mijn dochter geboren werd en toen we met ons gezin naar
Toulouse verhuisden.’ ↙ Willem van Ewijk
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ZOENEN,HUILEN,
BETASTEN EN
VECHTEN
Studenten op weg naar de Stadsschouwburg
Studenten Toneelvereniging Amsterdam staat aan de vooravond van het
jaarlijkse hoogtepunt: een optreden in de Amsterdamse Stadsschouwburg.
Ze hebben het zichzelf niet makkelijk gemaakt, met de vertolking van het
controversiële The Fountainhead. Folia was bij de repetities. ‘Ja, hier was jóuw
tekst geweest inderdaad.’
tekst Steffi Weber foto’s Bob Bronshoff

H

H

oog boven de Marnixstraat, op de zevende verdieping
van de Amsterdamse Stadsschouwburg, beent regisseur Charlotte Poos opgewonden heen en weer. Voor
haar zit een groep studenten op klapstoeltjes netjes op een rij.
‘Het is zó goed dat we hier zijn’, zegt Poos met een Limburgse
tongval. ‘Dit is precies de breedte die we straks hebben, die
moeten we zien te vullen. Dus als je loopt, leg dan energie in je
passen. Wennen aan de ruimte, dat is vanavond het doel.’
Sinds drie maanden repeteren Poos en tien acteurs van
Studenten Toneelvereniging Amsterdam (STA) twee avonden
per week voor hun voorstelling The Fountainhead. Komende
weekend is het zover: dan treden ze traditiegetrouw op in de
Rabozaal van de Stadsschouwburg Amsterdam, in het originele
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toneelbeeld van Toneelgroep Amsterdam. Deze donderdagavond repeteren ze voor de eerste en enige keer in de schouwburg. Niet in de Rabozaal, maar in een ruimte pal daarboven
die dezelfde afmetingen heeft als het podium waar ze straks op
staan.
‘Geweldig’, zegt hoofdrolspeler Daniël van Duijn. ‘Al was
het maar omdat we nu drie stappen kunnen zetten zonder
meteen tegen een tafel aan te knallen.’ De 24-jarige acteur
zat ooit op de filmacademie, maar werd er afgestuurd en is
nu bezig met de laatste loodjes van zijn scriptie politicologie.
Terwijl zijn collega’s nog tafels de zaal in sjouwen, helpt een
meisje hem een lintje om zijn linkerschouder vast te knopen.
‘Een reminder voor de anderen,’ legt hij uit. ‘Het stuk wordt
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rijder sneed me af en ik
wilde hem weer inhalen,
dat ging natuurlijk mis.’
Pech, maar de actie past
wel uitstekend bij het
personage dat hij speelt.
‘Die is net zo eigenwijs.’

Bijbel van rechts
Sinds 2011 speelt de
Amsterdamse studentenvereniging ieder jaar een
voorstelling naar eigen
keuze in het decor van
’s lands eerste theatergezelschap. Deze keer
hebben ze niet voor de
makkelijkste weg gekozen; Ayn Rands cultboek
The Fountainhead – een
hartstochtelijk pleidooi
voor egoïsme en radicaal
individualisme – is controversieel, zeker in de
huidige tijd.
Onbetwiste held van
het boek is de briljante maar eigenzinnige
architect Howard Roark,
vertolkt door Van Duijn.
Roark wil tegen de trend
in vernieuwend bouwen
en weigert concessies te
doen aan opdrachtgevers.
Zijn minder getalenteerHoofdrolspeler Daniël van Duijn als Howard Roark met diens grote liefde Dominique Francon, gespeeld door Jolijn van Ginkel
de collega Peter Keating
– gespeeld door David
soms redelijk fysiek. Het lintje is een waarschuwing, zodat ze
Danner – streeft juist naar erkenning en commercieel succes,
me niet te hard duwen.’ Van Duijn knikt naar zijn tegenspeler,
en is bereid daar alles voor te doen. De vraag is: waar kies je
de 22-jarige psychologiestudent David Danner – grijze broek
voor in het leven? Kies je voor idealen en onafhankelijkheid
en zalmroze overhemd – die
ten koste van alles, of ga je
met een script in zijn handen
mee in wat anderen van je
aan een van de tafels is gaan
verlangen? Ben je bereid
zitten.
tot compromis? Rand is
Van Duijn heeft onlangs
er duidelijk over: radicaal
zijn sleutelbeen gebroken
egoïsme is een deugd. Haar
toen hij bij het Hoofdlijvige ideeënroman uit 1943
dorpplein met het voorwiel van z’n fiets in de tramrails
geldt in de Verenigde Staten als bijbel van politiek rechts en
terechtkwam. Twee weken voor de voorstelling, honderd meter
heeft ook in Nederland een schare devote volgelingen, die het
voor zijn huisdeur. Dronken was hij niet, zegt hij. ‘Een scooter- beschouwen als gids voor existentiële levensvragen.

De regisseur: ‘Wennen aan
de ruimte is vanavond
het doel’
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foto Spinhuis

Acteurs van STA! bespreken de zoveelste wijzigingen aan het script.

Toneelgroep Amsterdam (TA) wist als eerste toneelgezelschap wereldwijd de rechten op de kloeke roman te verwerven,
en bracht het controversiële stuk vorig jaar op toneel; met
verpletterend succes. De voorstelling van regisseur Ivo van Hove
werd op het theaterfestival in het Franse Avignon – ook wel de
Champions League van het theater genoemd – jubelend ontvangen. De kritieken waren vrijwel unaniem lovend, onder meer in
Le Monde en The Guardian. De
voorstelling was zo succesvol
dat de STA-acteurs zich niet
eens konden laten inspireren
door hun professionele stadgenoten: de voorstellingen
waren al maanden van tevoren
stijf uitverkocht.
Niet dat de studenten van STA er veel aan hadden gehad.
Hun stuk verschilt sterk van dat van TA. Regisseur Poos heeft
het script flink onder handen genomen en de ruim vier uur
durende voorstelling teruggebracht tot iets meer dan anderhalf
uur. Ze heeft sommige karakters weggelaten en andere erbij
verzonnen. Om de inhoud van het stuk te nuanceren, maar ook
om voldoende rollen te hebben voor iedereen.

‘Het is heel anders geworden dan oorspronkelijk gepland,’
vertelt Poos – grote, ronde bril en een net colbertje – terwijl
ze in de bovenverdieping van de Schouwburg de muziekinstallatie test. Eventjes klinkt het funky jazzloopje van Herbie
Hancocks ‘Cantaloupe Island’. Poos knikt tevreden. De
dertigjarige freelancer werkt voor de derde keer met STA en
pitchte een zeer vrije versie van The Fountainhead, uiteindelijk
bleef ze echter dicht bij de
tekst van TA. ‘Er was een
hoop discussie over,’ vertelt
ze. ‘Want hoe breng je een
verhaal voor het voetlicht, als
je het eigenlijk niet eens bent
met de essentie?’ Poos weet
niet meer hoe vaak ze het
script heeft aangepast, en het is ook nu – anderhalve week voor
de voorstelling – nog aan verandering onderhevig.
“‘Jij en ik, wij vechten tegen de standaard, wij vechten tegen het normale leven,’’ dat is de cue, het teken om de tafels te
verschuiven,’ zegt Poos, als ze even later de scriptwijzigingen
bespreekt met de acteurs. Tegenover haar zitten de studenten op grijs gestoffeerde klapstoeltjes op een rij. Sommigen

De hoofdrolspeler:
‘Mijn personage is net zo
eigenwijs als ik’
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maken aantekeningen. Een jongen heeft zijn handen achter
zijn hoofd en kantelt met zijn stoel gevaarlijk ver naar achter.
In rap tempo bespreekt Poos de afloop. ‘Roark: ik wil met je
trouwen, blablabla. Dominique: Als ik me echt pijn wil doen,
dan pas zou ik met je trouwen, blablabla.’

Verkrachtingsscène
Om zeker te zijn dat iedereen de afloop van de scènes ook echt
onder de knie heeft, spelen de acteurs alle scènes nog even in
hoog tempo door. Het ‘Italiaantje’ – vernoemd naar de snel
pratende Zuid-Europeanen – leidt hier en daar tot hilariteit.
Bijvoorbeeld bij de verkrachtingsscène, waarin hoofdrolspeler
Van Duijn zijn heupen karakteristiek – maar veel te snel, als
een filmpje in fastforward – heen en weer beweegt, terwijl
hij zijn tegenspeelster tegen een tafel aan drukt. ‘Van voor –
omdraaien – van achter.’ Als Van Duijn later ook nog eens zijn
inzet mist, slaat Poos hem speels met het script op z’n hoofd.
‘Ja, hier was jóuw tekst geweest inderdaad.’
Na een gemeenschappelijke fistpump in het midden van de
zaal, begint de doorloop. De stemming slaat radicaal om – van
lollig naar gefocust. De acteurs spelen geconcentreerd de ene
scène na de andere en laten zich niet van de wijs brengen als
iemand zich verspreekt of niet meteen op zijn tekst kan komen.
Er wordt gezoend, betast, verkracht, gehuild, geschreeuwd en
gevochten – alles met volledige overgave. Een stukje plakband
op de wang, vlak onder het oor moet het microfoontje nabootsen dat ze komend weekend dragen. ‘Zo weten we nu al wat er
straks bij de zoenscènes kan, en wat niet’, legt Van Duijn uit.
De regisseur en de beide hoofdrolspelers zijn het eens:
een makkelijk stuk is het niet. De personages maken geen
psychologische ontwikkeling door. ‘Het zijn archetypes, die
heel extreem staan voor één idee,’ zegt
psychologiestudent Danner. Toch vindt
hij het stuk ‘echt te gek’. Juist omdat er
van die extremen in zitten. ‘Het gaat
ook over hoe je in het leven staat. Ik
denk dat veel studenten daarmee bezig
zijn: wat is belangrijk in het leven en
wat niet?’

TALENT OF SUCCES
Hoofdpersoon van The Fountainhead is Howard
Roark, een getalenteerd architect die weigert
concessies te doen aan zijn opdrachtgevers.
Zijn minder getalenteerde collega Peter Keating
streeft juist naar erkenning en roem. Roark
krijgt nauwelijks opdrachten en verdient zijn
geld in een steengroeve, waar hij zijn liefde
Dominique Francon ontmoet, maar hij trouwt
met een ander. Als de succesvolle Keating een
grote opdracht binnensleept voor sociale woningbouw, Courtland Homes, laat hij heimelijk Roark het ontwerp tekenen. Roark stemt
in, maar eist dat het gebouw strikt naar zijn
ontwerp wordt gebouwd. Als dit niet gebeurt,
vinden Dominique en hij elkaar in de grootste
uitdaging: het opblazen van Courtland Homes.

opleiding alsnog zijn geluk te beproeven. Hij wil er een documentaire over zijn oom maken. ‘Natuurlijk zit er ook een kant
aan Roark waarin ik me niet herken. Hij is een meedogenloze
man, die niet terugschrikt voor verkrachting.’
David Danner hoeft zich niet zo nodig in te kunnen leven in
een karakter, zegt hij. ‘Ik vind het belangrijker dat ik ze snap.
Zolang ik maar begrijp waarom het personage doet wat hij
doet.’ Maar dat viel nog niet mee. Geen van de acteurs heeft het
bijna achthonderd pagina’s tellende boek gelezen. Ze kenden
Psychologiestudent David Danner in zijn rol als architect Peter Keating

Goed gelukt
Hoofdrolspeler Daniël van Duijn kan
zich op veel vlakken uitstekend identificeren met zijn personage Howard
Roark. ‘We zijn beiden van de kunstacademie afgetrapt, we kunnen geen
compromissen sluiten, we streven een
ideaal na en zijn bereid vrijwel alles op
te offeren voor dat ideaal.’ Als klap op
de vuurpijl vertrekt Van Duijn twee
weken na de voorstelling ook naar New
York om daar – net als Roark – zonder
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STAGE
Emese van der
Weijden (20)

Studie Bestuurskunde
Stage Greenpeace Nederland
Verdiensten 100 euro per maand
Sterren ****

De rekwisieten moeten nog worden geregeld; dit personage werd neergeschoten
zonder pistool, en viel dood neer toen de regisseur 'boem' riep.

het verhaal alleen aan de hand van het TA-script, en hun eigen
ingekorte versie daarvan. Het hielp daarom dat TA-acteur Aus
Greidanus Jr. – Peter Keating in de TA-versie – zo’n twee weken
geleden langskwam tijdens een repetitie in Crea. ‘Hij kon precies uitleggen waarom bepaalde scènes waren zoals ze waren, hij
kent het verhaal natuurlijk door en door,’ aldus Danner.
Van Duijn: ‘We waren toen ook nog in een fase dat we nog
heel erg met onze eigen rol bezig waren. Greidanus wees ons
erop dat we moeten samenspelen, dus onze emotie moeten richten op degene met wie we stonden te spelen, in plaats van op
onszelf.’ Greidanus en zijn tegenspeler Ramsey Nasr hebben ter
voorbereiding tekenles gevolgd om overtuigender te kunnen
schetsen in hun rol als architect. ‘Zo ver ben ik niet gegaan,’
zegt Van Duijn. ‘Maar ik heb wel Youtube-filmpjes bekeken
van architecten als Daniel Liebeskind en Le Corbusier.’
Inmiddels voelen hij en de anderen zich vrij zeker in hun
rol, blijkt na de repetitie. Als Poos en de acteurs na afloop weer
in een kring staan, zien de meesten er tevreden uit. Ook Ploos
heeft er vertrouwen in. ‘Het doel was om te kijken hoe het gaat
in zo’n grote ruimte’, zegt ze opgewekt. ‘En ik vind dat het ons
heel goed gelukt is.’
Daniël van Duijn even later in het café bij de schouwburg:
‘Het beste wat er kan gebeuren? Dat Toneelgroep Amsterdam
zaterdag komt kijken en zegt: jezus, jullie stuk is beter dan dat
van ons.’
‘Tuurlijk niet!’ roept Poos quasi-verontwaardigd. ‘Who cares
wat zij denken, wij zijn autonoom!’ ↙
STA! speelt The Fountainhead op zaterdag 31 oktober van 13.00
tot 14.30 uur, en zondag 1 november van 11.00 tot 12.30 uur in
de Stadsschouwburg Amsterdam. Kaartjes kosten 10 euro voor
studenten en 15 euro voor anderen. Reserveren via sta-toneel.nl.
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‘In een college over stages vertelde ik
dat ik veel affiniteit heb met non-profit,
waarna de docent contact heeft gelegd
met een kennis die beleidsmedewerker
Diversiteit is bij Greenpeace. Dat is nu
mijn praktijkbegeleider. Ik was al op een
paar plekken op gesprek uitgenodigd
toen mijn docent met Greenpeace
kwam. Zo’n vette kans, ik ben er meteen vol voor gegaan.

‘Mijn zorg dat ik omringd
zou zijn door radicale
activisten was ongegrond’
Ik onderzoek hoe Greenpeace meer
diversiteit in haar personeelsbestand
kan verkrijgen. De non-profitsector is
redelijk blank en Greenpeace wil ook
op sociaal vlak een voorbeeldfunctie vervullen. Mijn werk wordt serieus
genomen, en hoewel ik nog een beetje
de weg moet vinden, vind ik het hier
erg leuk. De NDSM-werf is een fantastische locatie en de sfeer is informeel.
Hoewel ik aan de kant van de bedrijfsvoering werk wordt iedereen goed op de
hoogte gehouden van campagnes en
nieuws: elke donderdag krijgen we een
lunch-update. Mijn aanvankelijke zorg
dat ik omringd zou zijn door radicale
activisten was ongegrond: iedereen is
vriendelijk en heeft net als ik veel affiniteit met het milieu.’ ↙ Bob van Toor
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THOMAS
VAN A ALTEN
Ongezoute(n)
V

eel eerstejaars in het hbo worstelen met de Nederlandse spelling
en grammatica. Ja, de d’s en t’s, maar ook andere aspecten van
onze taal. Ik ben in het propedeusejaar belast met deze problematiek, of liever: met de aanpak ervan.
Steeds ontdek ik dat studenten niet in staat zijn om hun denkpatronen bloot te leggen. Als je dat niet kunt, ontdek je ook niet
wanneer en waarom je fouten maakt. Ze hebben zelden geleerd om
hun keuze te beargumenteren. ‘Zo voelt het gewoon beter.’
Een bekende valkuil is het voltooid deelwoord dat bijvoeglijk
wordt gebruikt. Het is de vergrote foto, maar een deel van de
studenten kiest hardnekkig voor een vergrootte foto. Je kunt wel
roepen: ‘schrijf het zo kort mogelijk’ (dat doen de meeste docenten Nederlands), maar ook dan kun je nog de fout in gaan. Dat ‘zo
kort mogelijk’ geldt alleen bij een voltooid deelwoord van een zwak
werkwoord (een werkwoord waarvan de klank niet verandert in de
verleden tijd). Vergroten is zo’n
werkwoord. Verbranden ook. Je
hoort ze denken. ‘O, dus ook bij
vermalen, mijnheer? Dus het is:
vermale xtc?’
Vervolgens sta je weer een
half uur te oreren dat het dus bij
een aantal werkwoorden juist
niet zo kort mogelijk moet. Veel
dingen die je in de keuken kunt doen: bakken (‘gebakken brood’),
wassen (‘gewassen sla’), vouwen, brouwen, braden, (ver)malen,
zouten… oké, ook scheiden.
Hier komt de onthutsende conclusie: ooit waren deze werkwoorden sterk. De verleden tijd van bakken in de ik-vorm was decennia
terug nog biek. En van vermalen vermoel. Ik verzin dit niet. Het is
erg voor die studenten, maar ook voor mij. Daar sta je dan, in een
zuurstofarme collegezaal de ene na de andere uitzondering toe te
lichten. En op een goed moment kun je slechts vergeven.
Zo voelt het gewoon beter. ↙

Het is erg voor die studenten,
maar ook voor mij
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International

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

ALL
HOLLAND
HALLOWS
The Dutch cannot claim a Halloween tradition, nor the Celtic, pagan
heritage that All Hallows Eve originated with. But that doesn’t stop them:
in recent years, trick-or-treating, scary celebrations and even parades
have gained enormously in popularity.
text Nina Schuyffel, photos Ksenia Novikova

L

ook around you. Have you spotted the scary-faced pumpkins
at the Dutch supermarkets yet?
No? Well they’ve been there since the
beginning of the month. And what about
the classic horror movies on show daily
at several cinemas in Amsterdam? Or the
special Halloween menus appearing in
restaurants, or all the shops on the Kalverstraat decorated in spider webs? You
couldn’t have missed it all. If you’re from
the United States, England or Canada,
where Halloween is practically a national
holiday, you might think what you see
going on here is peanuts. But even so, it’s
fair to say that Holland is increasingly
embracing the foreign tradition of ‘All
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Hallow’s Eve’. At schools and sport
clubs, in cafes and even in retirement
homes, the theme ‘Halloween’ is one that
is increasingly being used for parties
taking place from the end of October all
the way until mid-November. But where
does this interest come from?
The Dutch ethnology scholar John
Helsloot, who has researched the topic
intensively, first noticed the rise of all
things Halloween in Holland during
the nineties, when films like Halloween
H2O (1998) and television shows such
as Buffy the Vampire Slayer (1997 – 2003)
first started spreading shivers. ‘It was
then that through the various channels, the Dutch first became affiliated

with Halloween. But most importantly
probably, were the countless websites
that started to provide information
about this holiday and the ways it
should be celebrated.’

Celtic rituals
Legend has it that on the night of 31 October, the Celtic people called for the divine
help of the dead. To keep the evil spirits
at bay, they would wear masks, light fires
and offer up pumpkins – symbols that we
still see today. The Celts specifically chose
31 October because that day didn’t belong
to summer or winter, which meant that
the worlds of the living and the dead were
at their closest. When the Romans invad-
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ed the British islands, they blended the
Celtic rituals with their own traditions,
including the celebration of the harvest.
Because Holland doesn’t have a
Celtic heritage, Halloween parties here
seem mainly to be driven by commercial
efforts. Just like Valentine’s Day, Halloween appears to be another holiday that
the retail and entertainment industries
have snapped up. Several scholars stress
that the Dutch merely see Halloween as
just another opportunity to dress up and
throw a (themed) party. It’s not likely
that they are truly interested in the
history behind it.
According to Irene Stengs, a researcher at the Meertens Institute who
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specialises in contemporary culture, the
rise of Halloween fits in a trend that can
be traced back to the 1950s. After World
War II, the Dutch started to celebrate festivities more extensively, simply because
they had more money to do so. For instance, a child’s birthday gradually became an
important celebration with presents and
a birthday cake. ‘Halloween is just a next
step in that development,’ Stengs says.
She also emphasises that Halloween
takes place in the same period as Sint
Maarten, a Dutch festivity the night of
which children pass through neighbourhoods to collect candy for their singing,
similar to the ‘trick or treat’ tradition of
Halloween. Moreover, the Dutch already

celebrate Allerheiligen (remembrance of
the saints) on the 1st of November, and
Allerzielen (remembrance of the dead)
on the 2nd. ‘Because these holidays show
similarities, it makes it easy to combine them,’ Stengs says. This could also
be said of Halloween. Helsloot: ‘In our
current, postmodern age, people are able
to mix and match their personal festivity
culture according to their own tastes.’

Gruesome outfits
Although the ‘hell-houses’, which are
an important part of Halloween in the
USA, have not yet arrived in Holland,
traditional parades have increasingly
started to pop up in several cities.
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HALLOWEEN
EVENTS IN
AMSTERDAM
THE ‘CRAZIEST PARTY OF THE
SEMESTER’ – 30 OCTOBER
‘It’s time to get freaky.’ The International Students Network (ISN)
throws a party in Panama Nightclub, starting at 11 PM, featuring all
kinds of music: from dance to disco
to deep house and hip-hop. Tickets
available at exchangeparty.nl.

According to Rutger, one of the employees of Partyhouse on the Rozengracht, the popularity of Halloween
has been given a real boost thanks to
the annual ‘scary parade’ that first
took place in Amsterdam five years
ago, attracting up to fifteen thousand
participants in 2014 (see textbox). The
selection of what is said to be one of the
biggest costume shops in Amsterdam
has to be expanded annually to meet
the demands of people looking for
Halloween outfits. ‘Costumers go all

ADVERTENTIE

Nu in de boekhandel en
webshops: (ook als eBook)

We dreigen te stranden op
klimaat. Maar zijn verdeeld.
Welke aanpak brengt onze
waarden op één lijn, en
mobiliseert alle krachten?
www.socdim.info

folia-nijssen 151005.indd 1
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out,’ Rutger says.
Of the gadgets sold, most are fake blood
and, of course, vampire’s teeth. Although
Cat Woman and Alice in Wonderland’s
Mad Hatter remain favourites, Rutger has
already spotted some new creative ideas
too. ‘The other day I sold a Snow White
outfit to a girl who wanted to go as a zombie-styled version of the Disney princess.
One man wanted to be Michael Jackson as
he is now: dead. Which is quite gruesome
if you think about it.’
On how Halloween will develop
in Holland, we can only speculate. It
might be a hype that slowly disappears,
or it might end up becoming the biggest
holiday of the year. Stengs: ‘Celebrations
constantly change and are influenced by many factors. We never know
beforehand how it’s going to work out.
What we do see, however, in America
and other countries around the world
including Holland, is a growing culture
of a fear of associated danger. For Halloween, a point could arrive where parents
will fear their children being poisoned
by candy they receive from strangers.
Something that simple could suddenly
turn all the joy around.’ ↙

AMSTERDAM HALLOWEEN PARADE
& PARTY – 31 OCTOBER
Starting on the Rokin at 8.30 PM,
a procession of vampires, witches,
scary clowns, zombies and monsters will glide their way through
the centre of Amsterdam. There will
be a party at Westergasterrein starring, amongst others, Kris Kross and
Erick E & Roog. The theme of this
year’s edition is ‘immortal fame’. So
dress up like Marilyn Monroe, Albert
Einstein, Amy Winehouse or create
your own immortal glory. The most
creative outfit will be rewarded.
Participation in the parade is free,
tickets for the party are available at
amsterdamhalloween.nl.
HALLOWEEN FESTIVAL, 29 OCTOBER
– 1 NOVEMBER
During this four-day festival there
will be make-up workshops, a
nightly skating route, a Halloween
dinner at Pata Negra and a horror
movie marathon at Pathé Cinema.
One of the highlights will be the
Monster Bash party on 31 October
in Panama. Theme: an ode to the
subcultures of rockabilly and psychobilly, vintage horror, pop art and
monsters in B-movies. A ticket will
offer you discount in most costume
shops. halloweenamsterdam.com

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

(28, Urban Sociology)
From: Germany
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Favourite haunt

‘I really like Westerpark with its green spaces and little rabbits
hopping around, as well as with its bars, cafés and cultural
events. My very favourite spot for a run is the northern part along
the train tracks where it suddenly feels like you’re in the middle of
nowhere.’

Space to think

‘I’ve been working on projects in a place called Café Cook in De
Baarsjes. They have nice music and a great lentil soup, everything
you need to distract yourself from
studying. But since my programme
is about urban spaces, obviously
the whole city has to be a place to
study.’

‘I love roti with
all my heart’

Late nights

‘I’ve been living here for three
months and am actually still looking
for places that I really love. But when I was in Amsterdam for the
first time in 2010, one night I ended up in a bar called Lux in Marnixstraat. It’s a bit pretentious and expensive, but somehow I still
like to go there, probably because it reminds me of back then.’

Best bite

‘I love roti with all my heart and could eat it every day, which probably wouldn’t be a good idea. The supermarkets in Amsterdam
are amazing though, so I enjoy buying things that are not common in Germany and trying to cook something new with them.’

Feels like home

‘What reminds me most of home is when strangers criticise me for
doing something wrong like riding my bike on the sidewalk for two
metres. Germans are really good at nagging and apparently so are
the Dutch, but they sound a little bit more charming while doing it.’

Guilty pleasure

‘All those exciting fancy beers, especially the Pale Ales and
Belgian ones. I will drink them with a straw and I will do so
unapologetically.’
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Op de tong

AREPA
Zoals Mexico zijn
gordita heeft en El
Salvador de pupusa,
zo maken Colombianen en Venezolanen van hun maïs
arepa. De platte, ronde broodjes worden
gebakken op een hete plaat, in de pan
of zelfs in een speciaal soort tosti-ijzer,
en vervolgens gegeten met avocado,
kaas of gedoopt in salsa.

MELBOURNE
Sinds de stichting in
1835 is Melbourne een
smeltkroes van culturen, en de plaatselijke
cuisine weerspiegelt dat. Zo goed als elke
eetcultuur is er gerepresenteerd, en combinaties en fusion zijn al bijna het kenmerk van Australië geworden. Extra leuk is
dat het de afgelopen jaren is uitgegroeid
tot culturele hotspot en hipsterhemel, dus
aan koffie en cocktails geen gebrek.

IJSTHEE
Kwestie van thee zetten en laten afkoelen
met citroen(sap),
munt, lavendel, salie,
gember of wat je dan maar in je keuken
en tuin vindt. Little Collins gebruikt groene
thee, en dat is een goed idee: koude drank
moet een sterkere smaakmaker hebben
dan warme. Maak de thee sterk, maar
trek niet te lang: de tannines die dan
vrijkomen maken de thee bitter. Gebruik
liever meer zakjes of theebladeren.

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

Little Collins
Eerste Sweelinckstraat 19F

Brunch is het nieuwe zwart, maar de Hollander lijkt het nog niet door te
hebben – en als we al gaan, betalen we het liefst veel geld aan De Bakkerswinkel voor een roereitje dat we thuis ook hadden kunnen maken. Landgenoten, wat de boer niet kent is de moeite waard, en in ruime hoeveelheden
beschikbaar bij Little Collins – maar vooralsnog worden we hier omringd
door expats die de Australische brunchtent op hun sokken weten te vinden.

A

ls het ochtendzonnetje over de Eerste Sweelinckstraat je niet vrolijk
stemt, dan lukt het de uiterst opgewekte staf wel. Of de mates en de
sheilas allemaal net als de cuisine uit Melbourne komen weten we niet, maar
we zouden er zo heen emigreren om de rest van onze dagen te genieten van
de goede koffie en de lekker pittige huisgemaakte Ice Tea (€ 3,-). Een Bloody
Mary is daar kennelijk zo gewoontjes dat ze er maar liefst vier varianten op
serveren, met bietensap of kimchi bijvoorbeeld.
De kaart beschrijft gerechten als een koele opsomming van ingrediënten.
In restaurants is het bloedirritant wanneer een gerecht als ‘Zuring-WagyuChocolade’ te boek staat (wat dóen ze er dan mee?!), hier werkt het goed.
Zoals bij El Gringo: ‘Chorizo, bacon, gebakken eieren, gekruide groenten, salva
verde, avocado, maïsbrood’ beschrijft goed wat voor smakencircus er gaat
arriveren (€ 14,-). Het blijkt precies zo fris en scherp als het klinkt. Ook de
Sticky Pork Belly (€ 14,-) met roerei, kimchi en geroosterde garnalen is zo verrassend en bijzonder dat je wenst dat er een Nobelprijs voor ontbijtinnovaties
bestond. We willen blijven zitten tot de zon opkomt aan de andere kant van
de wereld. En dat kan: ze doen ook avondeten. ↙
tekst Bob van Toor
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Technisch
ondernemer

‘T

ijdens de minor zorgtechnologie kregen
we van zorginstelling
Amsta de opdracht een
product te maken voor
mensen met dementie.
Samen met mijn studiegenoot Ruurd Bell ben ik
me gaan verdiepen in het
onderwerp. Uit onderzoek blijkt dat
mentale prikkeling de achteruitgang
bij dementerenden kan vertragen.
Daaruit is het idee ontstaan van een
interactieve muur, die verschillende
delen van de hersenen activeert.
In de muur zit een scherm met
beelden van vroeger, zoals foto’s
van de straat waar iemand heeft
gewoond, familiekiekjes of oude
homevideo’s. Door ernaar te kijken
worden patiënten geprikkeld met
herinneringen aan het verleden,
waardoor ze zich herinneren wie ze
zijn en waar ze vandaan komen.
Er zitten ook materialen in die ze
kunnen aanraken om de tastzin te
stimuleren. Mijn persoonlijke favoriet
is de telefoon: die gaat rinkelen als
de patiënt ervoor staat, waarna
hij een persoonlijk bericht te horen
krijgt, ingesproken door bijvoorbeeld
zijn kinderen.
Tijdens ons afstuderen is Mike
Oudshoorn als hoofd technisch
ontwerper bij ons team gekomen.
Zorginstellingen kunnen de muur
vanaf 275 euro per maand huren. We
hebben drie aanvragen lopen. Onszelf uitbetalen lukt nog niet, we hebben allemaal een bijbaan om rond
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‘Onszelf
uitbetalen
lukt nog
niet’
Naam Laurean Serne
Leeftijd 28
Studie Engineering,
Design & Innovation (HvA)
Afgestudeerd in 2014
Werkt als eigenaar van
Illi engineering, een bedrijf
dat interactieve muren
maakt voor mensen met
dementie
Salaris 500 euro per
maand

te komen. Ik verdien vijfhonderd
euro met mijn werk bij de Postcodeloterij en word daarnaast
financieel ondersteund door
mijn familie. Het voordeel
van ondernemen is dat je
alles zelf kunt bepalen,
je bent niet afhankelijk
van een baas. Het nadeel
is de onzekerheid. Maar
ik heb er vertrouwen in dat onze
inzet zich vanzelf terugbetaalt. Het
aantal dementerenden zal door de
vergrijzing de komende twintig jaar
verdubbelen. Als mijn vader daartussen zit, zou ik het fijn vinden dat ik
met hem in zijn kamer herinneringen
kan oproepen en zeggen: hé pa,
weet je nog?
De interactieve muur is ook voor
de omgeving van dementerenden
fijn. Hulpverleners en mantelzorgers
komen meer over het leven van de
patiënt te weten. Ze kunnen beter
met patiënten omgaan en snappen
waarom zij bepaalde emoties laten
zien. Dat is belangrijk, omdat die
het zelf vaak niet meer kunnen vertellen. Een activiteitenbegeleidster
leverde elke ochtend een enorm gevecht met een vrouw die niet wilde
douchen. Toen ze haar persoonlijke
profiel had gezien, kwam ze erachter dat die vrouw vroeger stewardess was geweest en de wereld over
had gereisd. Dat bracht ze voortaan
ter sprake, zodat de mevrouw zich
wat prettiger voelde bij haar. Het
werkte, want ze werd niet meer
boos als ze onder de douche moest.’
↙ Nina Schuyffel
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CREATING TOMORROW
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