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redactioneel
Het gaat spannend worden, in
december of wellicht ergens aan het
begin van 2014. Dan valt de langverwachte beslissing over het opgaan
van de bètafaculteiten van de UvA
en VU in de Amsterdam Faculty
of Science. Wat een jaar geleden
een gelopen koers leek, krijgt nu te
maken met steeds feller verzet. Eerst
was er afgelopen week het Asvaonderzoek dat uitwees dat 75 procent
van de UvA-studenten een fusie niet
wenselijk vindt. Toen voorstander
Louise Gunning vraagtekens zette bij
dat onderzoek en de conclusies die
daaruit werden getrokken, sneerde
Asva-voorzitter Esther Crabbendam
via Twitter dat Gunning twijfelt aan
haar eigen statistici. Dat brandje was
amper geblust of studentenpartij
ONS kwam met een referendum over
AFS en ook die uitslag was niet positief. Op 5 december organiseert ONS
een feestelijke Sinterklaasbijeenkomst
en krijgt het CvB een verlanglijstje.
Daarop zal staan dat het AFS-plan
moet verdwijnen als er onvoldoende
draagvlak blijkt te zijn. Of de nieuwe
bètafaculteit er wel of niet komt, is
niet primair van belang. Wel is het
zaak dat de knoop snel wordt doorgehakt, anders wordt deze fusie een
slepende kwestie.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
De studiegids goes Hollywood en Paul Doop bestuurde een tram.

A

anzwellende muziek, apocalyptische
beelden en de sensationele tekst
‘media is everywhere’ – wie niet beter wist zou denken dat ‘Media Life
- Official Trailer [HD]’ op YouTube de preview
is van de zoveelste Hollywoodrampenfilm. Maar
niks is minder waar. Zie hier hoger onderwijs
anno 2013: dit is geen trailer van een film, maar
van een volgend jaar te volgen cursus, gedoceerd
door hoogleraar mediastudies Mark Deuze. Het
filmpje maakt deel uit van een marketingplan.
Deuze heeft een grote collegezaal gekregen voor
de cursus en die moet vol. En een ouderwets
berichtje op een website of een mailtje, zegt hij te
weten als communicatiewetenschapper, sterft een
vroege dood. Misschien is hier zomaar een trend
gezet. Weg met de studiegids.

Maar voordat we met zijn allen naar filmpjes
gaan kijken als – we noemen maar wat – ‘The
return of SPSS’ bij het kiezen van onze vakken, is het de vraag of de waakhonden in hoger
onderwijsland dat wel zouden goedkeuren.
Studentenvakbond LSVb bracht afgelopen week
een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat hogescholen en universiteiten nauwelijks objectieve
informatie geven in hun voorlichtingsbrochures.
Een standpunt waar de HvA – waar sinds twee
maanden het voorlichtingsmateriaal heel transparant van een zogenaamde studiebijsluiter voorzien wordt – het overigens niet mee eens was.
Over hoe transparant de enquête is die de Asva
hield om te peilen wat de bètastudenten van de
UvA en de VU vinden van de controversiële bètafusie, daarover verschillen de meningen. Meer
dan twee derde van de FNWI-studenten, stelde
de studentenvakbond, is tegen de fusie. Maar
van de vierduizend studenten aan die faculteit
vulden er maar 320 de vragenlijst in. En van de
vijfduizend VU-studenten waren dat er maar
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Het was een jongensdroom: scheidend vicevoorzitter van het CvB Paul Doop wilde altijd al eens een
tram besturen. Dat is nog eens wat anders dan een
hogeschool. ‘Als je trambestuuder wilt worden,’ zei
hij achteraf, ‘dan moet je dat vandaag nog doen.’

63. Om dan te zeggen dat een meerderheid
tegen de fusie is, is volgens collegevoorzitter
Louise Gunning een nogal verregaande conclusie – maar ze belooft wel met de medezeggenschap te blijven praten over de plannen.
Dat eindeloze praten, dat zal scheidend vicevoorzitter van het CvB Paul Doop in elk geval
niet missen. Gevraagd naar zijn ergernissen
de afgelopen jaren als bestuurder, zegt hij op
Folia Web dat hij nogal moest wennen aan het
‘trage besluitvormingsproces’ bij de UvA en de
HvA. Als afscheidscadeau lieten de collega’s van
Doop een jongensdroom van hem in vervulling

gaan: in plaats van een hogeschool, mocht hij
voor een dagje een tram besturen. Volgens de
conducteur was hij een natuurtalent. Mocht het
bij de ziekenhuisorganisatie in Den Haag, die hij
nu gaat besturen, allemaal niet lukken, dan is er
in elk geval een alternatief. yyy Gijs van der Sanden

20 november

tweet van
de week
Miriam Rasch
@mirias
Mijn studenten mogen feedback op hun
paper bij mij opvragen. Opvallend: alleen
degenen met een hoog cijfer doen dat. En
alleen meisjes. #hva
https://twitter.com/mirias/

het moment

Op 22 november werd in de OBA de eerste aflevering opgenomen van Amsterdam Leeft!, het nieuwe programma van Amsterdam FM in samenwerking met Urban
Management van de HvA. Het programma over Amsterdamse kwesties en oplossingen wordt vanaf dinsdag 26 november om de week uitgezonden tussen 18.00
en 19.00 uur. Links op de foto presentatoren Daan van den Wijngaard (UvA) en Martje van Ankeren (HvA). yyy foto Bob Bronshoff

navraag Cees Snoek
Cees Snoek van Intelligent Systems Lab Amsterdam is een van de ontwikkelaars van de app Impala die al je vakantiekiekjes
of al je foto’s van je huisdier automatisch bij elkaar zet.

Hoe kwam u op het idee om een app te
lanceren?
‘De app is een spin-off van geavanceerde fotoherkenningssoftware. Het is een leuk extraatje
waarmee we onze software willen promoten bij
het grote publiek. De app maakt gebruik van
vijfentwintig categorieën. Het geavanceerde
programma voor bedrijven kan foto’s indelen in
ruim duizend categorieën.’
Waarom is deze app relevant?
‘Steeds meer informatie wordt visueel overgebracht. Denk aan Snapchat, een app waarbij

gebruikers communiceren door foto’s naar
elkaar te sturen. Facebook bood er drie miljard
dollar voor. Daaruit blijkt hoeveel interesse er
vanuit bedrijven is om te weten welke informatie mensen via foto’s overdragen.’

Hoe werkt de software precies?
‘Hoe het precies werkt, is een bedrijfsgeheim.
Het komt er op neer dat de app gebruiktmaakt
van een database met voorbeelden. Het programma vergelijkt jouw foto’s van je kat met
foto’s uit de database. Op basis van bijvoorbeeld
kleur en textuur wordt dan bepaald dat er op

jouw foto een kat zichtbaar is, en niet een hond.’

Wat verwacht u dat de app in de toekomst voor ons gaat beteken?
‘De software werkt op dit moment nog niet
perfect. Een foto van een Schotse Hooglander,
zal de app waarschijnlijk nog niet herkennen
als koe. Toch is er al veel verbeterd ten opzichte
van tien jaar geleden, toen de software nog in
de kinderschoenen stond. Als je toen tien foto’s
liet analyseren, kwam er hoogstens een in de
juiste categorie terecht. Nu wordt bijna alles
juist herkend.’ yyy Maartje Geels
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‘Met de juiste planning
kan ik heel veel wél’
Je bent 25, hebt grote plannen voor de toekomst en dan: een hersenbloeding. Het overkwam
voormalig UvA-studente Astrid van Roermund. ‘Het voelde alsof iemand op een resetknop
had gedrukt.’ tekst Gijs van der Sanden / foto’s Bas Uterwijk

‘H

et gebeurde in een discotheek in Barcelona. Ik was op
studiereis met Porta Adriani,
de studievereniging voor
fiscale studenten van de UvA. Een week met
veel uitgaan, drank en weinig slaap. Ik stond
op de dansvloer en was met een vriendin aan
het praten, toen ik van het ene op het andere
moment een harde piep hoorde. Het geluid werd
zo oorverdovend dat de muziek om me heen
wegstierf. Het galmde onverbiddelijk door mijn
hoofd. Ik keek om me heen en zag dat iedereen
gewoon door danste. Daardoor wist ik: dit geluid
hoor alleen ik. Tegen mijn vriendin gebaarde
ik dat ik moest gaan zitten. Praten lukte niet.
Op een bankje begon het geluid na een tijdje te
zakken. Er werd een taxi gebeld, ik viel als een
blok in slaap zonder m’n make-up af te doen en
de volgende dag was er niks meer aan de hand.
Te veel gedronken, dachten we. We maakten er
grapjes over. “Die Astrid weer…”
Dat was het voorjaar van 2009. Na die reis naar
Barcelona was ik vergeetachtig, ik was voortdurend moe en ik had erge hoofdpijn. Natuurlijk,
achteraf gezien waren het voortekenen. Een
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paar jaar daarvoor was per toeval ontdekt dat ik
een hoge bloeddruk had, waarvoor ik medicijnen slikte. Maar dat je op je vijfentwintigste een
hersenbloeding krijgt, dat verwacht je niet.
Ik dacht zelf gewoon dat ik het te druk had. Het
was een krankzinnig vol jaar. Ik zat in het bestuur
van Porta Adriani, werkte vier dagen in de week

‘Mijn vader heeft
mijn leven gered’
bij een trustkantoor op de Zuidas, studeerde
fiscaal recht en ondertussen probeerde ik zo veel
mogelijk feestjes af te struinen in de stad.
In de week dat de tentamenperiode aanbrak
ging het echt fout. Ik was doodmoe, maar ik
dacht: nog éven, dan ga ik een tijdje helemaal
ontspannen. Maar op een zondag, nadat ik de
avond daarvoor uit was geweest, ging het mis.
Ik werd wakker met een gevoel alsof ik een
kater had, terwijl ik nauwelijks gedronken had.
Later op de dag sms’te ik wat vrienden dat ik
vroeg naar bed ging. Daarna ging het licht uit.

Letterlijk. Ik lag op bed en viel steeds weg. Als ik
bij bewustzijn was, hoorde ik een soort zeewind
razen in m’n oren. Zzzoef. Zzzoef. Verder kon
ik niks: niet bewegen, niet praten, elke prikkel
deed pijn. Alarm slaan lukte niet.
Twee dagen later werd ik gevonden. Vrienden
vonden het verdacht dat ik niet op afspraken
verscheen en lichtten mijn ouders in. Ik werd
met spoed naar het ziekenhuis gebracht – daar
herinner ik me allemaal niets meer van. Van
mijn ouders hoorde ik achteraf dat de artsen
in eerste instantie dachten dat ik een psychose
had gehad. Maar mijn vader, zelf arts, geloofde
dat niet en eiste dat er een hersenscan werd
gemaakt. Daarmee heeft hij mijn leven gered,
want door die test bleek dat ik een hersenbloeding had gehad en zo snel mogelijk geopereerd
moest worden. Doordat ik jarenlang ongemerkt
met een hoge bloeddruk had rondgelopen, is
een zwak bloedvat in m’n hoofd gaan groeien
als een ballonnetje. Totdat het knapte. Er werd
een zogenaamde coil ingebracht om de bloeding
te stoppen. De operatie was succesvol, maar ik
moest wel zes weken in het AMC blijven.
Het was alsof iemand op een resetknop had
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Het contrast kon niet groter zijn: ik las boekjes
van Beertje Pollewop om mijn geheugen te
trainen terwijl vrienden om me heen allemaal
afstudeerden. Als mijn vriendinnen me op
sleeptouw namen, dan was ik binnen de kortste
keren moe. Toch had ik na twee jaar revalidatie
behoorlijke vooruitgang geboekt. Toen besloot
ik om mijn studie weer op te pakken.
Achteraf kun je zeggen: dat was te hoog gegrepen. Maar ik wilde aan mezelf bewijzen dat ik
het kon. Ik wilde aan iedereen laten zien dat ik
weer beter was. Omdat ik zo gemotiveerd was,
zeiden ze bij het revalidatiecentrum: probeer
het maar, we zeggen niet dat het lukt, maar
give it a try. Ik ging naar college, nam alles
op met een dictafoon en maakte daarna een

‘Ik moest alles opnieuw
leren, herkende mensen
niet meer’
mindmap om de verbanden goed te begrijpen.
Maar het tempo lag gewoon te hoog. De dag
voor een tentamen hing ik met een vriend aan
de telefoon, met mijn handen in het haar. Hij
vroeg toen aan me: “Waarom doe je jezelf dit
aan?” Toen realiseerde ik me dat het er niet in
zat. Ik was van ver gekomen, maar dit moest ik
opgeven. Dat deed pijn. Het heeft even geduurd
voordat ik daar vrede mee had.

gedrukt. Ik moest alles opnieuw leren en had
enorme gaten in mijn geheugen. Familie en
vrienden herkende ik in het begin soms niet.
Toch hebben ze in het AMC altijd gezegd: dit
komt goed. Je hebt de goede spirit – ik was
vanaf het eerste moment erg gedreven om er
bovenop te komen – en je hebt een fijne familie
en vriendenkring. Bovendien, zeiden ze, zijn je
herstelkansen na een beroerte groter als je jonger
bent. Dat gaf moed.
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Na het AMC ben ik eerst intern bij een centrum
gaan revalideren, maar daar kwam ik niet vooruit.
Uiteindelijk werd besloten dat het beter voor me
was als ik weer thuis bij mijn ouders zou gaan
wonen. Ik ben toen gaan revalideren in Utrecht, bij
de Hoogstraat, waar ze gespecialiseerd zijn in geheugentraining. Het geheugen, dat was mijn grote
zorg. Ik liep slecht en ik had overal pijn, maar daar
was ik allemaal niet mee bezig. Ik wilde dat mijn
geheugen weer normaal ging functioneren.

Mijn toekomst lag altijd vast: ik zou na mijn
studie aan de slag gaan bij een groot consultancybureau, bij Deloitte of PriceWaterHouseCoopers, die stonden voor ons in de rij. Dat heb ik
los moeten laten. Mijn leven hangt tegenwoordig aan elkaar van hulpmiddelen waardoor ik
dingen onthoud. Ik sla bijvoorbeeld alles op in
mijn telefoon: lijstjes, routes, alles wat ik niet
mag vergeten. Toch heb ik nooit geklaagd. Met
de juiste planning kan ik heel veel wél. En als
er dan toch eens iets misgaat, voelt dat niet
meer zo als een nederlaag. Als ik nu zie dat ik
drie pakjes boter in de ijskast heb liggen, dan
frustreert me dat niet meer zo. Terwijl ik een

paar jaar terug nog zou denken: shit, ik kan dát
al niet eens onthouden.
In het begin moest ik niks weten van andere
mensen met hersenletsel. Maar stukje bij
beetje kwam bij mij het besef: I’m one of them.
Ik ging bij een wekelijkse eetclub waar ik
andere mensen ontmoette en ik begon uit te
zoeken wat er in Amsterdam gebeurde voor
mensen met hersenletsel. Want ik realiseer
me heel goed hoeveel geluk ik heb gehad. Met
een vader met medische kennis. Met ouders
bij wie ik gewoon weer kon gaan wonen en die
ondertussen mijn vaste lasten betaalden. Dat is
niet vanzelfsprekend.

Zo kwam ik terecht bij het project Papermates
van De Regenbooggroep, waarbij mensen met
een niet-aangeboren hersenletsel of een licht
verstandelijke beperking worden geholpen met
het ordenen van hun financiën. Want dat gaat
vaak mis bij deze groep, waardoor ze diep in de
schulden komen en in een isolement raken. Ik
help nu vier gezinnen. Een vrouw had al jaren
haar post niet opengemaakt. De brieven kwamen overal vandaan. Deze mensen denken vaak
dat ze niks meer kunnen, maar met een beetje
hulp worden ze meteen veel proactiever. Ik zoek
het samen met ze uit.
Uiteindelijk wil ik verder in de zakelijke kant

van de zorg. Als je ziek bent komt er zo veel op
je af: er moeten honderden formulieren worden
ingevuld, allerlei zaken worden geregeld. De
enige reden dat mij dat is gelukt, is dat ik ben
bijgestaan door mijn familie. Die functie hoop
ik straks voor andere mensen, die minder geluk
hebben, te gaan vervullen.
Laatst was ik helemaal ready to go voor een feestje.
Hakken aan, jurkje aan, haar in de krul. Maar ineens werd ik alleen bij de gedachte dat ik naar de
stad moest fietsen al moe. Binnen een kwartier lag
ik op bed. Gedreven ben ik nog altijd, maar dat
meisje dat van hot naar her vloog, van afspraak
naar afspraak holde, dat ben ik niet meer.’ yyy

Papermates
Papermates is een project van De Regenbooggroep, een stichting
die zich inzet voor mensen met sociale problemen. Het project
richt zich op mensen met niet-aangeboren hersenletsel of die
licht verstandelijk beperkt zijn en is gericht op het ordenen van de
financiën. Na een beroerte of ongeluk kunnen deze mensen vaak niet
hetzelfde als daarvoor, zoals het bijhouden van de administratie. Dan

loert het gevaar van de schulden. Papermates helpt bij het op orde
brengen van de administratie of bij het invullen van formulieren voor
de belastingdienst en andere instellingen. Want, zo is het idee, als
de financiële zaken op orde zijn kunnen ook de andere kanten van
het leven weer aan bod komen. Vrijwilliger worden? Kijk voor meer
informatie op www.deregenboog.org/papermates.
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(ingezonden mededeling)

IK BEN ER
VOOR JOU

STUDENTENBALIE HvA
HvA Kohnstammhuis
Wibautstraat 2-4
Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 9.00
tot 12.30 uur.

STUDENTENBALIE UvA
UvA Service & Informatiecentrum

Is je fiets gestolen en wil je een nieuwe

Binnengasthuisstraat 9

voor €60,-? Heb je nog een kamer nodig in

Openingstijden:

Amsterdam? Stelt je huurbaas onredelijke

elke werkdag van 12.30 tot 16.00 uur

eisen en wil je gratis hulp inschakelen?
Kom langs bij de ASVA-balie;
wij staan voor je klaar.

LET OP!

Verhuist per januari naar CREA,
Nieuwe Achtergracht 170

asva.nl
020 525 2926
studentenbalie@asva.nl

passie
Klimmen
Roelien vAn de vRie,
(26, student-onderzoeker AMC)
vertoeft graag op grote hoogte.
‘Ik klim al sinds ik tien ben. Toen ik voor het eerst
klom was ik meteen verkocht. De hoogte was voor mij
nooit een issue, wel moet je volledig vertrouwen op degene
die je vasthoudt. Het mooie aan klimmen is dat je je hele
lichaam intensief gebruikt. Bovendien moet je souplesse hebben
en sterk zijn, zowel lichamelijk als mentaal. Inmiddels doe ik veel
mee aan wedstrijden routeklimmen, je klimt dan op ongeveer achttien
meter boven de grond. In Nederland zijn er maar weinig vrouwen die
op mijn niveau klimmen. Per week train ik ongeveer tien uur. Dit jaar werd
ik tweede tijdens het Nederlands Kampioenschap sportklimmen, de winnaar
trainde dertig uur per week. Op dit moment is dat voor mij een te grote stap, ik wil
het liefst gewoon van de sport genieten. De grootste uitdaging is het klimmen in de
buitenlucht. In een hal zijn alle steunpunten op de muur gemarkeerd met kleurtjes:
op de rotsen moet je echt zoeken. Het draait allemaal om je grip.’ yyy
tekst Maartje Geels / foto Fred van Diem
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‘Mijmeringen’ is de winnende inzending van de Robbert Dijkgraaf Essayprijs,
georganiseerd door Folia Magazine en Het Parool.

Mijmeringen

H

ij wist niet of hij het moest doen.
IJsberend liep hij door de kamer.
Hij zag zijn twee puberdochters onderuitgezakt op de bank
hangen. Ze keken naar The Voice. ‘Wow, ik wou
dat ik dat kon,’ zei de oudste verlangend. ‘Mmm,’
bevestigde de jongste, ‘dan werden we misschien
wel beroemd!’ Hij liep naar zijn studeerkamer.
Wat had hij veel gelezen afgelopen maanden;
en al die archieven met oude vergaderstukken doorgespit. Hij zat soms helemaal in een
flow, zoals zijn dochters dat noemden; zeker
als hij wat op het spoor was. En nu, nu was het
moment daar om zijn bevindingen bekend te
maken. Hij had iets ontdekt, wat niemand wist
of zou verwachten. En het was ook nog eens actueel. Zou hij weer voor de lafhartige weg kiezen
om een bericht op de website van het onderzoekscentrum te laten zetten? Of zou hij dit keer
daadwerkelijk zelf de media benaderen?
Zijn collega Jaap had er vast geen moment over
getwijfeld. Die jongen was half zo oud als hij,
maar twee keer zo zelfverzekerd. Jaap werd
geregeld gebeld of hij even bij Pauw & Witteman
wilde komen of zijn mening wilde laten horen
op BNR Nieuwsradio. Zo goed was Jaaps onderzoek helemaal niet. Aan zijn onderbouwing
schortte het vaak behoorlijk. Hij herkauwde
zijn bevindingen vele keren in verschillende
vakbladen. En vernieuwend was hij al helemaal
niet. Maar hij kon zijn meningen lekker stellig
brengen. Daar was behoefte aan. En dan die
vrouwelijke collega’s steeds maar zeuren over dat
charisma van hem. Die Jaap had wél een standaard gezet, daar waren ze allemaal mooi klaar
mee. De afdelingsvoorzitter oefende nu geregeld
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druk op hen uit om meer ‘kennisvalorisatie’. Wat
een rotwoord, hij moest elke keer weer opzoeken
wat het betekende. Bedankt, Jaap.
Hij werkte nu al zo veel jaren op dezelfde plek in
deze functie. Ja, hij had vele keren gesolliciteerd
op betere posities. Vaak kreeg hij een vage reden
te horen waarom hij het niet was geworden. Te
weinig internationale publicaties en zo. Soms
vroeg hij zich af of hij nog wel meetelde. Toch
had hij nu eindelijk een goede kans. Zijn onderzoek zou bekend kunnen worden. Hij zou naam
kunnen maken en een bijdrage leveren aan het
publieke debat. Stel dat het echt zou leiden tot
media-aandacht. Wilde hij dat wel? Zou hij het
eigenlijk kunnen, in een televisieprogramma

‘Soms vroeg hij zich af
of hij nog wel meetelde’
het woord voeren? Hij zou misschien wat wollig
zijn. Te veel nuances, en daar zitten ze natuurlijk
niet op te wachten. Duidelijke antwoorden willen de kijkers. Hij wilde in ieder geval niet in elk
willekeurig televisieprogramma. RTL Boulevard
was hem natuurlijk een gruwel. Maar een mooi
inhoudelijk, beschouwend programma, ja, dat
zag hij wel zitten.
Hij had het zich in zijn verbeelding al vaak voorgesteld. Als hij een succes was, dan kwam van
het één het ander. Dan zouden ze hém bellen als
ze een historicus met grootstedelijke expertise
nodig hadden. Dan zouden ze opkijken zeg, bij
de afdeling; en dat op zijn oude dag. Wie weet
zouden ze hem wel tot universitair hoofddo-

cent benoemen. Ha, dan kon hij eindelijk eens
aansturen, in plaats van aangestuurd worden.
Wat hield hem tegen? Hij wist het niet precies.
Hij voelde vooral angst. Angst dat hij in zijn
grondige onderzoek toch iets over het hoofd had
gezien. Hij wist zelf waar de zwakke plekken in
zijn onderzoek zaten. Als ze die zouden ontdekken, dan zouden zijn collega’s hem in het openbaar kunnen fileren. Of nog erger; stel dat de
media met zijn onderzoek aan de haal gaan. Dat
gebeurt wel vaker. Dan zetten ze een titel boven
de krantenkop, die hartstikke suggestief is. Of ze
draaien de conclusies totaal de andere kant op.
Ja, lekker voor de sensatie, maar zijn onderzoek
werd daarmee wel mooi verkracht.
Hij probeerde zich voor te stellen hoe zijn
onderzoek in de pers zou verschijnen: ‘Plan voor
Noord-Zuidlijn 50 jaar geleden afgeschoten.
Levensgevaarlijk!’ Kan je je voorstellen hoe dat
bommetje zou vallen in de gemeenteraad van
Amsterdam. Ha ha! En precies op het moment
dat alle lijsten met kandidaatsleden voor de
verkiezingen bekend worden gemaakt. Dan was
het nog maar te bezien of die Berend op de lijst
zou blijven staan. Hij liep naar de huiskamer.
Zijn dochters keken inmiddels naar Holland’s Got
Talent. ‘Pap, waarom kom jij eigenlijk nooit op
tv?’ vroeg de jongste. ‘Ja pap,’ zei de oudste, ‘de
vader van Myrthe doet ook aan wetenschap en
hij komt hartstikke vaak op tv. Dat zou echt cool
zijn pap!’ Hij gniffelde. Misschien moest hij het
toch maar doen. Voor zijn dochters. Morgen zou
hij bellen met Het Parool. yyy
Mr. Dr. B.M. (Bregje) Dijksterhuis is onderzoeker
en docent hbo-rechten.

illustratie Pascal Tieman

Prijs
De winnaar van de Robbert Dijkgraaf Essayprijs krijgt twee
foto’s van Elmer Driessen (25). Driessen is vorige zomer
afgestudeerd aan de Rietveld Academie en werkt momenteel
als freelance fotograaf. Het is de tweede keer dat de prijs van
de hand van een (oud-)Rietveldstudent komt. Was het vorig
jaar een vaas – een heel bijzondere overigens – dit jaar staat
de prijs iets dichter bij de wetenschap.
‘Normaal staan Rietveldstudenten heel ver van de
wetenschap af, maar mijn werk heeft vrijwel altijd een
wetenschappelijk randje,’ zegt Driessen. ‘Eigenlijk is mijn
werk een combinatie van wetenschappelijke fotografie
en kunst.’ Zijn serie over exotische dieren in Amsterdam
bijvoorbeeld. Alle exoten die ooit in Amsterdam hebben
geleefd, liggen opgezet en verpakt in duizenden kasten
en lades in Naturalis. Sommige dieren zien we dagelijks
in Amsterdam, zonder dat we ons realiseren dat ze hier
oorspronkelijk niet thuishoren. Driessen: ‘Toen ben ik met
een ecoloog op stap geweest, ik wist namelijk vrijwel niks
van deze diersoorten af.’
De winnaar van de essayprijs krijgt twee foto’s uit
Driessens serie ‘Moon Hoax’. De foto’s zijn gebaseerd
op de beelden die de NASA vrijgeeft van planeten,
sterrenstelsels en het universum. Wat veel mensen niet
weten, is dat de kleuren in die foto’s allemaal kunstmatig
gegenereerd zijn. We gaan er altijd maar gewoon van uit
dat ze er daadwerkelijk zo uitzien. Driessen vergelijkt het
met de manier waarop wij ons dinosauriërs voorstellen,
waarvan bijvoorbeeld de huidskleur en andere uiterlijke
kenmerken ook gebaseerd zijn op aannames die we maar
al te graag als waarheid interpreteren.
Terwijl de NASA ongetwijfeld een heel duur softwareprogramma heeft om die kleuren te genereren,
ging Driessen voor deze fotoserie op zoek in zijn
keukenkastjes, en probeerde met simpele huis-, tuin- en
keukenproducten hetzelfde kleureffect te creëren. Blauw
afwasmiddel bijvoorbeeld, of ketjap manis.
Driessen geeft toe dat hij best wel zenuwachtig is voor de
prijsuitreiking. ‘Daar zitten allemaal kritische wetenschappers die mijn werk ongetwijfeld op een heel andere manier
beoordelen dan een docent op de Rietveld Academie
dat doet,’ zegt de fotograaf. Een van die kritische wetenschappers is natuurlijk Robbert Dijkgraaf zelf. ‘Ik ken
Dijkgraaf vooral omdat hij af en toe op tv voorbijkomt.’
Driessen is Dijkgraaf dankbaar dat de prijs van zijn hand
mag komen. ‘Ik vind het mooi dat hij de wereld van kunst en
wetenschap verbindt door de prijs door een Rietveldstudent
te laten maken.’ yyy tekst Mike Hofman
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Van stagiair tot hulpverlener
Twee studentes van de minor Werken in ontwikkelingslanden kwamen voor een stage naar de
Filipijnen, en verlenen sinds de ramp noodhulpverlening. tekst Kelli van der Waals / foto Herman Lumanog

‘C

ebu is a blessed city,’ zeggen de
locals in deze tweede metropool van de Filipijnen. De
storm raasde hier langs, niet er
overheen. Zo kwam het dat Fieke van Nievelt en
Esmee Pouw, studentes van de HvA-minor Werken in ontwikkelingslanden, in eerste instantie
helemaal niet wisten dat de gevolgen van tyfoon
Haiyan zo rampzalig waren. En dat terwijl ze er
vlakbij zaten.
Beide meisjes lopen stage in Cebu en hadden
wel de nodige voorbereidingen getroffen voor
de aangekondigde storm. ‘Op de school waar
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ik werk hebben we alles tyfoon-klaar moeten
maken. De stoeltjes en tafels midden in het
klaslokaal gezet, de ramen dichtgetimmerd,’
vertelt Esmee via FaceTime. ‘De dag van tevoren
voelde het erg klam en was het hotel waar we
verblijven druk bezig met extra generators en
eten inslaan. Wij dachten: oeh, dat wordt heel
heftig. Maar ’s avonds bleef het bij veel wind en
regen. We hebben binnen spelletjes gespeeld.’
De volgende dag ging het leven in de stad alweer
door, zegt Fieke. ‘Je merkte er niet veel van. Totdat ik heel veel berichten kreeg van thuis of het
wel goed met mij ging en waar ik was. Dat was
gek, want met mij ging het prima. Pas toen realiseerde ik me hoe ontzettend veel schade er was.’
Esmee: ‘Nederland was heel goed op de hoogte,
vrienden en familie wisten meer dan wij.’
Toen de studentes naar hun respectievelijke
stageprojecten terugkeerden troffen ze een verdrietige sfeer en verschrikkelijke verhalen. Hun
collega’s hadden familieleden verloren, vrienden
die zonder huis zaten, geliefden met wie ze geen
contact konden krijgen. ‘Heel lastig om dat te
zien,’ vond Esmee. ‘Ik kreeg vaak de vraag of
wij dat ook hebben in Nederland, daar moest ik
dan nee op zeggen. Dat is het moeilijke: je wilt
zo graag helpen, maar in eerste instantie snap je
niet zo goed wat zij hebben meegemaakt.’ Fieke:
‘Die machteloosheid van de eerste paar dagen is
me echt bijgebleven.’
Maar wat nog veel meer indruk maakte op de
meisjes is dat iedereen meteen klaarstond voor
elkaar. Esmee: ‘Veel organisaties kwamen snel in
actie en van de lokale bevolking wilde iedereen

helpen.’ Samen met een paar andere vrijwilligers
klopten ze bij de Filipijnse overheidsorganisatie
DSWD aan om voedselpakketten in te pakken,
maar daar waren al zoveel mensen bezig dat ze
niet aan de slag konden. Toen ze ’s avonds terugkeerden – de actie ging 24 uur per dag door
– moesten ze nog steeds een kwartier wachten,
omdat het zo druk was.
Wat ook voor vertraging zorgde, was dat de
toevoer van voedsel soms haperde. Het groepje
besloot zelf water in te slaan. En het een leidde
tot het ander. Esmee: ‘Toen we zagen hoeveel
eten er nog nodig was bedachten we dat wij
zelf ook echt iets moesten ondernemen.’ Dus

‘Via via horen we waar
nog voorraden zijn. Vooral met rijst gaat het hard.’
begonnen ze met een inzamelingsactie en
verschoof het accent van hun verblijf op de Filipijnen van stage naar noodhulpverlening. Ze
vroegen familie en vrienden geld over te maken
op hun persoonlijke rekening en stopten dat in
een gezamenlijke pot. Het meeste ervan gaat
naar voedsel en medicijnen, want daar is momenteel de grootste behoefte aan, zegt Esmee.
De spullen kopen ze bij verschillende organisaties en instanties. ‘Via via horen we waar nog
voorraden zijn. Vooral met rijst gaat het hard.
We zijn er constant mee bezig eigenlijk. Overdag ons stageproject, ’s avonds bijeenkomsten

‘Aan voedsel en medicijnen is de grootste behoefte.’

met het groepje over wat we waaraan uitgeven.’
Inmiddels hebben de vrijwilligers zo’n twintigduizend euro opgehaald, omgerekend een miljoen Filipijnse pesos. Daar kunnen ze een hoop
mee: een zak rijst kost zo’n veertig pesos, al merken ze dat de prijs omhoog schiet waar de rijst
dreigt op te raken. Voor twee à drie euro kunnen
ze een voedselpakketje met rijst, sardines, wat
vlees en andere zaken samenstellen. Wel heeft
Esmee in een opgetogen mail aan haar netwerk
gevraagd geen geld meer te sturen, anders ‘wordt
het wel een heel grote verantwoordelijkheid!’
‘We kunnen maar een beperkt bedrag per dag

opnemen,’ legt ze uit. ‘En we zitten hier nog
maar drie weken, in die tijd moeten we het wel
op krijgen. Het geld dat we vorige week hebben verzameld kunnen we nu pas uitgeven.’
Naast de gezamenlijke pot heeft ieder van het
groepje een eigen potje om naar eigen inzicht
te gebruiken. Fieke besteedt dat bijvoorbeeld
aan onderbroeken, tandenborstels en dekens,
die ze dinsdag zelf gaat brengen. Ook stelt ze
rugzakjes samen voor mensen op Bohol het
eiland naast Cebu waar 15 oktober ook al een
grote aardbeving plaatsvond en geeft ze geld
om de huisjes daar weer op te bouwen. ‘Het

lastigste,’ zegt Fieke, ‘is om genoeg organisaties
te vinden die jou kunnen helpen op de manier
die jij wilt.’
Aan wie nog wel graag geld wil geven, maar dat
liever niet op de grote 555-hoop gooit, raden
de studentes aan om kleine organisaties te zoeken. ‘Alle hulp is welkom,’ weet Esmee, ‘maar
voedselpakketten en medicijnen komen het
meest direct bij mensen. Het best kan je dus de
organisaties ondersteunen die daarmee bezig
zijn, zoals DSWD. Dat is voor ons gevoel een
veilige instantie voor je geld, en prettig om mee
samen te werken.’ yyy
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opinie

Racisme?
Het is maar een grapje!
De ‘grappige’ bejegening die een Chinese deelnemer aan
Holland’s Got Talent ten deel viel, toont volgens Janet Lie aan
dat racisme tegen Chinezen geaccepteerd is in Nederland.

W

hich number are you singing?
Number 39 with rice? Een
Chinese operazanger deed
mee aan Holland’s Got Talent
en dat is natuurlijk hilarisch. Toen deelnemer
Xiao Wang zijn naam noemde, zei de oerHollandse blonde Chantal Janzen: ‘Oh, that’s
okay.’ De toon was gezet. Vervolgens werd deze
man voor duizenden mensen door Gordon te
kakken gezet. Het ene stereotype over Chinezen volgde het andere op – en geen haan die
ernaar kraaide.
De Amerikaanse media pikten het op en zijn
geschokt door het publieke racisme van ‘the
Dutch’. Gordons aandachttrekkerij is moeilijk
serieus te nemen, omdat hij iedereen afzeikt die
enigszins afwijkt. Maar het is kwalijk dat RTL
hem een podium geeft om op te schijten en
niet erkent dat zijn opmerkingen erg kwetsend
waren. Het verschil tussen dit en satire is dat
satire kritiek levert op de maatschappij, terwijl
Gordon een soort brugklassershumor vertoonde door op deze manier op een Chinees te
reageren. Ik was meer beledigd door zijn gebrek
aan originaliteit. Wat mij het meest verraste was
de laconieke houding van sommige Nederlanders. Nou ja, is het wel racisme? Het is maar een
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grapje. Een grapje, een geintje, no offense.
Dit gaat niet om vrijheid van meningsuiting,
maar om de keuze of je lomp gedrag gaat vertonen. Racisme is als een scheet. Leuk en grappig
voor jezelf, maar vervelend voor anderen. Ieder-

Aynan

een heeft vooroordelen, maar je kunt ervoor
kiezen die onder vrienden te houden, of er iemand anders mee te kakken te zetten. Er bestaat
zoiets als respect en context. Mensen vinden het
ongemakkelijk als ze voor racist worden uitgemaakt. Weet je wat nog ongemakkelijker is? Je
hele leven lang racistische opmerkingen naar je
hoofd geslingerd krijgen.
Chinezen zijn een onopvallend volk in Nederland. Ze werken hard, bemoeien zich met hun
eigen zaken en niemand heeft last van ze. Toch
krijg ik, als tweedegeneratie-Chinese, regelmatig
racistische opmerkingen te horen. Chinezen

Chinezen praten grappig,
hebben lelijke spleetogen,
eten hond en lijken
allemaal op elkaar
praten grappig, hebben lelijke spleetogen, eten
hond, lijken allemaal op elkaar en onze namen
klinken als pannen die tegen elkaar aan worden
geslagen. Maar zodra ik er iets van zeg, ben ik
‘overgevoelig’. Waar maak ik me druk om. Het is
maar een grapje.
Op de basisschool werd altijd het liedje Hankie
pankie Shanghai gezongen. Het was niet Chinees, maar een aaneenschakeling van rare klanken die de Chinese taal imiteerden en de naam
van een stad. Vooral leuk als ze hun ogen tot
spleetjes trokken en de juf luidkeels meezong.
Regelmatig word ik op straat nageroepen met
Ni hao! en konnichiwa! of het good old ching
chang chong! Vaak volgt een hoog gegil á la
Bruce Lee en Me love you long time! Ten dollar
sucky sucky! Een keer werd ik een hele straat
achtervolgd door twee mannen die woorden

als sushi, happy ending en wasabi schreeuwden.
Of toen ik met mijn moeder voor ons huis een
oude stofzuiger ging legen en twee Nederlandse
mannen vroegen of we schoonmaaksters waren. O nee, het was niet racistisch bedoeld hoor!
Ik heb de stofzuigerslang nog net niet anaal bij
hem ingebracht. Er zijn ook mensen die echt
geïnteresseerd zijn in onze cultuur. Aziatische
vrouwen hebben toch horizontale vagina’s? Ik
had hier nog nooit van gehoord, maar blijkbaar
kende deze jongeman mijn anatomie beter dan
ik zelf. Aan de andere kant is het ook ‘logisch’,
op een racistische manier. Een overdwarse
vagina lijkt immers op een spleetoog. Weet
maar een man te vinden die jou kan bespelen
als een mondharmonica.
Het lijkt wel alsof het geaccepteerd is om Aziaten belachelijk te maken zonder het racisme
te noemen. Stel dat we de Chinees vervangen
door een Arabier. Wat ga je voor ons zingen,
broodje shoarma met extra knoflooksaus? Hij
ziet eruit als een halalslager! Gaan mensen
nog steeds ontkennen dat het racistisch is? Of
als het een Surinamer was die op het podium
stond: Wat ga je zingen, sounds of the jungle?
Er zou net zo’n rel uitbreken als in het (daar
komt-ie weer!) Zwarte Pieten-debat, wat veel
mensen helaas ook een non-discussie vinden.
Maar dingen worden tenminste bespreekbaar
gemaakt. En daar ligt het probleem bij veel Chinezen, of sterker nog, bij veel Aziaten. In veel
Aziatische culturen is het niet gebruikelijk om
confronterend te zijn. Maar door te zwijgen,
impliceer je dat wat de ander doet oké is. Ik
weet zeker dat ik niet de enige ben die aanstoot
neemt aan geïnternaliseerd racisme in Nederland. Dus laten we onze mond open trekken.
Wees boos. Laat er maar een rel komen. Want
wie zwijgt stemt toe. yyy
Janet Lie studeert media & cultuur

Plotshuwelijk
Ik kwam dronken aan. Het was de bruiloft van
mijn achterneef. De dronkenschap was maanden
daarvoor gepland.
Via via was tot mij gekomen dat de achterneef ging
trouwen. De jongen met wie ik samen de Amsterdamse nachten bestormde, spannende toekomstplannen smeedde en discussieerde over politiek,
religie en onze achtergrond, ging zich in de echt
verbinden. En ik? Ik wist van niets.
In mijn omgeving doet het fenomeen ‘plotshuwelijk’ zich bij Marokkaanse Nederlanders wel vaker
voor. Maar bij ons toch niet? Wij waren de grootste
criticasters van onze bloedeigen achtergrond. Mijn
neef en ik zouden het niet helemaal anders gaan
doen dan onze ouders, dat vonden we afgezaagd
en makkelijke praat die angsthazen bezigen bij een
borrel waar de meerderheid Nederlands is. Nee, wij
zouden de luiken openzetten, want in wezen was
met onze culturele afkomst weinig mis. Gezonde
openheid zou vanzelf de idioterie en geheimzinnigheid verbannen.
Een tijd na het gerucht stond ik in moeders huis
met een rol kitscherig perkament in mijn handen.
Het was de bruiloftsuitnodiging. God had het koppeltje bij elkaar gebracht.
Ik voelde me in de steek gelaten, gebruikt. Mijn
neef ging ervandoor, terwijl we een andere afspraak
hadden. Ik ging hem aan zijn woord houden.
In de mannenzaal werd gekeuveld. Uit de vrouwenzaal ernaast klonk dansmuziek. Het felle tl-licht deed
mijn dronkenschap geen goed en kneep mijn ogen tot
een streep. Ik zocht een plekje aan een van de tafels.
Ik ging zitten en liet een boer. De cognacwalm bleef
boven het glinsterende tafelpapier hangen. Ik keek de
volle mannenzaal rond en probeerde mij te bedenken
wat ik van plan was. Er kwam niets. Helemaal niets.
Zonder mij te excuseren ging ik van tafel en liep de
nacht in, waar ik thuishoorde. Er werd helemaal niets
verbannen, rechtgetrokken of veranderd. Ik was een
idioot. Een dorpsgek die slecht boerde. yyy Asis Aynan
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Alles voor zijn spelers
Nikkie Bruinenberg heeft naast zijn studie de taak om profvoetballers te helpen met het
regelen van uiteenlopende dingen, van een psycholoog tot een talencursus. Hij is namelijk
zaakwaarnemer in de voetballerij. tekst Harmen van der Meulen / foto Danny Schwarz

N

ikkie Bruinenberg, het is een
naam die je je moeiteloos voor
kunt stellen in de opstelling van
een gemiddelde eredivisieclub.
Bruinenberg, is dat niet de rechtsback van AZ?
Maar nee, zover is het helaas nooit gekomen, al
had de student Human Resources Management
dat graag gezien. ‘Ik wilde graag de voetballerij in, maar ik was niet goed genoeg om het
profvoetbal te halen.’ Toch wist hij het als
linksbenige aanvaller – ‘op mijn rechterbeen
stond ik alleen’ –tot het eerste van Ajax te
schoppen. Weliswaar de zaterdagamateurs van
Ajax, maar toch. ‘Ik speelde bij Swift in de A1,
op het Olympiaplein in Amsterdam-Zuid, toen
me werd gevraagd of ik bij Ajax wilde komen
spelen. Als klein jongetje wil je het Ajax-shirt
dragen, en of dat nu bij de amateurtak is of bij
de jeugd, het is natuurlijk prachtig om bij Ajax
te mogen voetballen. Dus daar hoefde ik niet
lang over na te denken.’
de ToekoMsT
De Amsterdammer Bruinenberg (25) had naar
eigen zeggen een leuke tijd bij Ajax. Helaas
maakte een afgescheurde kruisband een einde
aan zijn tijd in het rood-wit. Maar zijn droom
om in de voetbalwereld, of ‘de voetballerij’ zoals
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Bruinenberg het consequent noemt, terecht te
komen, gaf hij niet op.
De zaterdagamateurs van Ajax spelen op de
Toekomst, het trainingscomplex van Ajax, en
ooit is het de bedoeling dat spelers die (nog)
niet goed genoeg zijn voor Jong Ajax of het
eerste van het echte Ajax, gestald worden bij
de zaterdagafdeling. Bruinenberg: ‘Dat is een
beetje het idee, maar zo ver is het nog lang
niet.’ Je zou dus kunnen stellen dat hij toch een

een paar keer, en komen samen tot de conclusie
dat het een goed idee is als het van oorsprong
Duitse bureau zijn vleugels uitslaat naar Nederland. Met Bruinenberg als verantwoordelijke
ter plaatse. ‘Uiteindelijk hebben we een paar
gesprekken gehad en bleek dat we wel dezelfde
ideeën hadden over voetbal en over de begeleiding van spelers. Toen hebben we besloten om
met elkaar in zee te gaan en hier in Nederland
de deuren te openen.’

‘Mensen kijken weleens
zo van: wat komt die
snotneus doen?’

MenTAl coAcH
Opeens werkt Bruinenberg voor een bureau
dat voetballers vertegenwoordigt als Roque
Santa Cruz (Málaga, ex-Bayern München,
ex-Manchester City), Sander Boscher (FC
Twente) en Nando Rafael (ex-Ajax). Die
laatste vormt ook meteen een mooi voorbeeld
van hoe divers de werkzaamheden van een
zaakwaarnemer kunnen zijn. Oorspronkelijk
afkomstig uit Angola, gevlucht naar Nederland
nadat zijn hele familie was vermoord, stond de
talentvolle aanvaller in 2002 als 18-jarige op
het punt opgenomen te worden in de hoofdselectie van Ajax. Helaas verklaarde de overheid
zijn contract met Ajax ongeldig, en moest
Rafael, die al vanaf zijn achtste in Nederland
woonde, het land verlaten bij gebrek aan een

beetje aan het profvoetbal geroken heeft, maar
zelf benadrukt hij dat hij er zelfs nooit dichtbij
is geweest. ‘Nogmaals, ik heb nooit het niveau
gehaald om ook maar in de buurt te komen van
het profvoetbal.’
Toch was dat wat hij graag wilde, en gelukkig
was het lot hem gunstig gezind. Via de broer
van zijn vriendin komt hij toevallig in contact
met Jan van Baal, de baas van sportmanagementbureau JBSports2Business: een zaakwaarnemer van voetballers. Ze ontmoeten elkaar

heb. Maar los daarvan zijn we ook liefhebbers.
Als je soms vijf flutwedstrijden ziet en je ziet
één topwedstrijd, dan ben je als liefhebber al
gauw weer blij. Het is ook gewoon leuk om
voetbal te kijken.’
Hoewel hij niet op het hoogste niveau heeft
gespeeld, ziet Bruinenberg zijn ervaring als
voetballer wel als een voordeel. ‘Ik durf wel te
zeggen dat ik verstand van voetbal heb. Als jij
niet gevoetbald hebt, dan kun je natuurlijk nog
steeds op zakelijk gebied het verschil maken,
maar qua voetbal zullen ze minder snel iets
van je aannemen. En het is natuurlijk wel fijn
om talent te kunnen herkennen en om met
die jongens mee te kunnen praten over hoe ze
gespeeld hebben.’

verblijfsvergunning. Bruinenberg: ‘Een heel
vreemd verhaal was dat. Uiteindelijk toen hij
in Duitsland bij Hertha BSC zat, was het allemaal heel snel geregeld, maar in Nederland
mocht-ie gewoon niet meer blijven. Iedereen schaamde zich toen eigenlijk wel voor
Nederland. JB Sports heeft er uiteindelijk voor
gezorgd dat hij aan de bak kwam en dat hij een
verblijfsvergunning kreeg. Daar heeft Jan zich
vooral voor ingespannen toentertijd.’
Een zaakwaarnemer houdt zich dus met veel
meer bezig dan alleen met contracten. ‘Daar
wordt natuurlijk vaak over gesproken, dat is
ook een van de belangrijkste dingen, maar er
komt veel meer bij kijken. Als een jonge jongen
een mentaal probleem heeft, dan kunnen we
voor mental coaching zorgen, als er iets is met
voeding, dan hebben we voedingsdeskundigen,
we hebben medische experts die kunnen kijken
naar blessures. Als spelers naar het buitenland
gaan, zorgen wij ervoor dat ze een huis hebben,

een telefoon, dat ze lessen krijgen in de taal
van het land waar ze naartoe gaan, het varieert
heel erg.’
AlTijd klAARsTAAn
Zaakwaarnemer ben je niet van negen tot vijf,
de spelers moeten altijd op je kunnen rekenen, vindt Bruinenberg, die blij is zijn werk te
kunnen combineren met (en gebruiken in) de
minor ondernemerschap. ‘Soms hebben die
jongens gewoon iets nodig, en dan moeten
wij voor ze klaarstaan. Alles zodat de speler
zich vooral op het voetbal kan richten. Dat is
onze taak.’
En om die taak uit te voeren, is hij continu
met voetbal bezig. Wedstrijden en trainingen bezoeken, en heel veel reizen. ‘Je bent in
voetbalkantines, in onderhandelkamers, in
bestuurskamers, maar je staat ook met -3 langs
de zijlijn. Het is heel gevarieerd. Dat is ook het
leuke, ik ben blij dat ik geen negentotvijfbaan

GeneRATieklooF
Ook van zijn leeftijd heeft hij profijt bij het
werk, al heeft zo jong zijn voor- en nadelen:
‘Mensen hebben weleens gekeken van: wat
komt deze snotneus doen? Maar aan de andere
kant: ik kan vaak met die jongens praten op een
ander level dan andere mensen binnen ons bureau. Want dat zijn ouwe lullen, om het zo maar
te zeggen. Ik ga ook nog weleens een avondje
stappen, en ik ben bekend met sociale media.
De generatiekloof is er niet.’
Of het uiteindelijk zijn doel is om een grote
klapper te maken, zoals de zaakwaarnemer van
Gareth Bale, die voor een recordbedrag van 100
miljoen naar Real Madrid verhuisde? ‘Het doel
is dat wij hier een stal talentvolle spelers hebben, van wie we aan het eind van hun carrière
kunnen zeggen: we hebben het uiterste eruit
gehaald. En dat kan dan Barcelona, Real Madrid, of Manchester United zijn, maar als het
maximale bij een speler Ajax is, of RKC, dan is
dat ook prima. Tuurlijk moet er geld verdiend
worden, maar dat is niet de hoofdzaak. Op het
moment dat het goed gaat met onze spelers gaat
het met ons ook goed, zo moet je het zien.’ yyy
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objectief
de AlleReeRsTe
Daar is-ie dan. Glanzend, donkerbruin
en bijzonder smakelijk, als we de tevreden gezichten moeten geloven van wie al
een stukje proefde. Afgelopen donderdag
mocht Geleyn Meijer, voorzitter van
DMCI aan de HvA, de allereerste chocoladehashtag uitreiken aan directeur Twitter
Nederland Marc de Vries.
De nieuwste toevoeging aan het chocolade-alfabet werd geboren dankzij een idee
van HvA-docent Jochen Riester, wiens
vriendin met chocoladeletters een Twitteractie op poten wilde zetten voor Rosetta
Stone, het taalcursussenbedrijf waarvoor
ze werkt. Daarvoor zocht ze een chocohekje, dat echter nog niet bleek te bestaan.
Dus werd er wat heen en weer getweet met
Marc Vries en de Hema, even gemaild met
Geleyn Meijer voor het gebruik van de
3d-printer van de hogeschool, en in notime had Riester het chocohashtag-project
in handen.
Maar het ding moest nog wel gemaakt
worden. Daarvoor kreeg Riester hulp:
van collega Jos Kok om een goede mal
te ontwikkelen en van de Amsterdamse
Chocolatemakers om die mal met de juiste
chocolade te vullen. De makers probeerden verschillende bakvormen uit alvorens
een werkend model te vinden. En ook
daarna sneuvelde er nog een aantal hekjes;
de stukken lagen bij de presentatie op tafel,
om te proeven.
Twitter-baas De Vries toonde zich tevreden: ‘Ik vind het heel gaaf om dit in ontvangst te mogen nemen en vind het leuk
om te kijken of het misschien nog wel een
apenstaartje krijgt in de toekomst.’ Je kunt
de hashtags voor rond de 10 euro per stuk
bestellen bij Chocolatemakers.nl. yyy tekst
Kelli van der Waals / foto Pascal Tieman
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Pas op, brandbaar!
Veel bewoners, veel feestjes en weinig toezicht. Het risico op brand in studentenflats is hoog.
Inspecteur brandveiligheid Dennis Hinke helpt studenten hun huis brandveiliger te maken.
‘Maar soms lijkt het wel alsof ze het niet willen weten.’ tekst Hagar Jobse / foto’s Mats van Soolingen

E

en nog niet afgekoelde barbecue die
alweer binnen was gezet. Dat brand in
een klein hoekje zit, bleek maar weer
toen dat deze zomer in een studentenflat aan de Daalwijk in Amsterdam-Zuidoost
de oorzaak bleek van een brand. De woonkamer
van een van de verdiepingen brandde volledig uit
en vijf studenten werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis afgevoerd. Dat er zo
nu en dan een studentenpand in de fik vliegt, is
niet verwonderlijk. De meeste studentenhuizen
zijn namelijk erg brandonveilig, zo bleek al uit
onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer uit
2009. Zo voldeed 95 procent van de geïnspecteerde studentenpanden niet aan de belangrijkste
technische brandveiligheidseisen.
Inspecteur Brandveiligheid Dennis Hinke van de
Amsterdamse brandweer geeft studenten die hij
tijdens zijn controlerondes tegenkomt dan ook
geregeld tips. Maar vooral het gebrek aan toezicht
is volgens de inspecteur een probleem. ‘Als een
studentenwoning geen beheerder heeft, is er vaak
niemand die op de brandveiligheid let.’

MATRAssen & WinkelWAGenTjes
Hinke is werkzaam bij het Expertiseteam Toezicht & Controle van de Amsterdamse brandweer
en controleert zo’n 110 Amsterdamse studentenpanden per jaar op brandveiligheid. Vandaag is
de Weesperflat aan de beurt. En daarmee is Hinke
wel even zoet. De gigantische, grijze flat, die in
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1966 werd gebouwd en eigendom is van woningbouwvereniging De Key, telt zeven verdiepingen,
met elk twee lange gangen van zeventien kamers.
Die laatste worden overigens niet gecontroleerd.
Dat Hinke niet zomaar een bezoeker is, moge
duidelijk zijn. Gekleed in uniform, donderblauwe
broek en witte blouse met op de schouders het
onderscheidingsteken van de brandweer, en met
een checklist in de hand, neemt hij de lift naar de
bovenste verdieping. Van boven naar beneden, zo
gaat hij te werk. ‘Een pand moet bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch in orde zijn,’

‘Bijna alle gangen
stonden vol met spullen’
legt hij uit. ‘Het pand moet nog overeenkomen
met de bouwtekening die ik van het stadsdeel heb
gekregen. Er mogen bijvoorbeeld geen muren
zijn doorgebroken. Installatietechnisch gaat over
de brandmeldinstallatie, de noodverlichting en de
blusmiddelen. Die moeten het allemaal nog doen.
En het organisatorische stukje betreft de vraag of
je gemakkelijk het pand kunt ontvluchten.’
Van strak en wit tot druk beschilderd: geen
gang in de Weesperflat is hetzelfde. Maar al snel
blijkt dat veel gangen één ding gemeen hebben:
organisatorisch valt er flink wat te verbeteren.
‘Het is heel belangrijk dat deze deuren dicht zijn,’
legt Hinke uit, terwijl hij de toegangsdeur naar
een van de gangen op de bovenste verdieping

Inspecteur Dennis Hinke

opent. ‘Rook verspreidt zich heel snel. Als je de
deur niet dicht houdt, staat binnen no time de
hele galerij vol rook. Zie dan maar eens te vluchten.’ Om ervoor te zorgen dat die deuren altijd
dicht zijn, zit er op elke deur een dranger. Maar
studenten stellen die drangers niet altijd op prijs.
‘Kijk, dit zie ik dus heel vaak,’ zegt Hinke even
later, terwijl hij laat zien dat de dranger van de

De rookmelders staan in contact met de brandmeldinstallatie.

deur naar de keuken is losgekoppeld. ‘Puur gemakzucht. Studenten die geregeld met bierkratjes naar de keuken lopen, vinden een deur die
automatisch dichtgaat heel vervelend.’
De volgende gang die Hinke controleert staat
vol met vuilniszakken. In de gang daartegenover
staan een matras, een fiets en twee grote plastic
containers. En op de verdieping daaronder
lijken ze winkelwagentjes te sparen. Dat studenten de gang, die Hinke consequent ‘vluchtweg’
noemt, als opslagplaats gebruiken, is gezien de
oppervlakte van 12 m2 van de slaapkamers niet
zo gek. Maar brandveilig is het bepaald niet.
‘In geval van brand zie je als brandweerman
niets door de rook. Daarom loopt een brandweerman zo,’ legt Hinke uit, terwijl hij bij wijze
van demonstratie vlak langs de muur loopt. Als
hij bij een vuilniszak aankomt, houdt hij halt.
‘Die brandweerman kan hier dus niet verder.’
Maar ook voor studenten zelf kan een matras
of winkelwagentje in de gang fatale gevolgen
hebben. ‘Als je moet vluchten en je ziet niets

door de rook, kun je hier niet door,’ zegt Hinke,
terwijl hij op een berg matrassen en kussens
midden in de gang wijst. En dat geldt ook voor
de brandveiligheid op de gangen. ‘Hoe komt
het dat het bij jullie zo netjes is?’ vraagt Hinke
aan een bewoonster van een gang op de vierde

‘Sommige mensen
hebben maling aan je’
verdieping, waar geen spullen rondslingeren.
Het blonde meisje dat nog in haar pyjama loopt,
stamelt iets over nette mensen en vraagt vervolgens hoe het met haar boven- en onderburen
gesteld is. Hinke: ‘Niet zo best.’
Toen Hinke vijf jaar geleden voor het eerst
in de Weesperflat kwam, schrok hij zich rot.
‘Bijna alle gangen stonden vol met spullen,’ legt
hij uit. ‘Dat is bij sommige gangen nog steeds
het geval, maar het is wel een stuk beter dan
toen.’ De Weesperflat is overigens niet de meest

brandonveilige studentenflat die hij ooit heeft
gezien. ‘Het kan nog veel erger. Ik ben ooit in een
studentenhuis in de Kerkstraat geweest waarvan
de vluchtweg vol stond met bierkratjes. “Daar
springen we wel overheen,” antwoordden die
jongens, toen ik ze er op wees.’ Terwijl hij vertelt
wijst Hinke op een brandblusser die niet meer op
zijn plek staat. ‘Als er een beginnend brandje is
en deze hangt er niet, heb je toch een probleem.’
Even later stuit hij in het trappenhuis aan het
einde van de gang op een grote houten plank,
die tegen de muur aanstaat. ‘Kijk, dit staat in de
weg op de vluchtweg. Wat de functie is van deze
plank zou ik bij god niet weten, maar in een
panieksituatie kan hij gemakkelijk omvallen.’
‘Het hart van het pand’, zo noemt Hinke de
brandmeldinstallatie in de hal. Die brandmeldinstallatie staat in contact met de verschillende rookmelders, die in elke gang, kamer en
gemeenschappelijke ruimte te vinden zijn. Maar
als er een feestje wordt gehouden, kunnen die
rookmelders ook lastig zijn. Hinke is dan niet
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Wat te doen bij brand?

• Probeer in te schatten of je de brand kunt
blussen. Is de brand te groot om te blussen, hang
dan niet de held uit, maar verlaat zo snel mogelijk
het gebouw. Zorg wel dat je de deuren achter je
dicht doet. Onderschat bovendien niet het gevaar
van rook. Het inademen van rook bij brand kan je
dood betekenen.

• Alleen objecten waar geen elektriciteit bij komt
kijken, zoals een bank of een tafel, kun je blussen
met water. Heb je vlam in de pan? Blus dat nooit
met water, maar altijd met een blusdeken. Als
je tv of computer in brand staat kun je beter de
brandweer bellen en zelf maken dat je wegkomt.

In iedere keuken hangt er een blusdeken. Als het goed is.

ook niet verbaasd als hij in een keuken op de
derde verdieping een afgeplakte rookmelder treft.
‘Dat zie ik wel vaker,’ laat hij weten. ‘Op feestjes
wordt vaak flink gerookt en dan is het natuurlijk
niet handig als het brandalarm afgaat.’ Dat die
brandmeldinstallatie wel degelijk hard nodig is,
wordt gelijk bewezen. In de verlaten keuken staat
een pannetje met soep te pruttelen op het vuur.
In de gang klinkt enkel het geluid van stromend
douchewater, maar studenten zijn nergens te
bekennen. ‘Ik ben blij dat ik het nu zie,’ zegt hij
terwijl hij het gas uitdraait. Maar wat moeten studenten doen als de vlam al in de pan is geslagen?
Hinke: ‘Dan kunnen ze een blusdeken gebruiken.
Het mooiste wat er is. Een blusdeken is gemaakt
van niet-brandbaar materiaal. Je kunt er dus
makkelijk beginnend vuur mee doven. Als het
goed is hangt er een blusdeken in iedere keuken.’
BezoRGde oudeRs
Gitaarspel klinkt door de gang vanuit de keuken
van de tweede gang op de derde verdieping. ‘Dag
heren. Controle brandweer,’ zegt Hinke luid. De
vier buitenlandse studenten in de woonkamer
knikken vriendelijk, om zich vervolgens weer op
het gitaarspel te richten. Hinke: ‘De meeste studenten vinden het een belemmering dat wij hier
rondlopen. Een enkeling vindt het interessant.’
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Toch maakt Hinke tijdens zijn rondes geregeld
een praatje. ‘Ik probeer ze een beetje voorlichting
te geven. Maar soms lijkt het wel alsof ze het niet
willen weten. Als ik iets al een paar keer heb uitgelegd en er verandert nog steeds niks ben ik toch
geneigd te denken dat het onwil is.’ Terwijl zijn
huisgenoten Hinke al vergeten lijken te zijn, stapt
een jongen met bruin warrig haar direct op Hinke

‘Je vluchtweg moet
altijd vrij zijn’
af. ‘Is het een beetje oké hier? Of kunnen we nog
dingen verbeteren?’ vraagt hij. ‘Dit hoort niet,’
zegt Hinke terwijl hij wijst op de vuilniszakken
in de gang. ‘Je vluchtweg moet altijd vrij zijn.’ De
jongen antwoordt rustig: ‘Die staan hier normaal
niet hoor.’
Hinke mag dan niet te beroerd zijn om studenten op de vingers te tikken, eigenlijk is dat de
verantwoordelijkheid van De Key. Beheerder
van het pand Ruud Steinraht loopt dan ook geregeld een rondje door de flat. ‘Ik spreek mensen
aan waar ik kan,’ legt hij later uit over de telefoon. ‘Maar ik plak ook stickers op spullen die
van de gang verwijderd moeten worden. Als ik
bij mijn volgende ronde zie dat ze er nog steeds

staan, gooi ik ze weg.’ Zijn werk is lang niet altijd
even dankbaar. Steinraht: ‘Sommige mensen
hebben maling aan je.’ In dat geval gaat Steinraht
over tot meer drastische maatregelen: ‘Ze krijgen
dan een deadline. Als de troep voor die tijd nog
niet is opgeruimd, wordt er een ontruimingsactie gehouden op kosten van de studenten.’
Nu lijken de meeste studenten niet op de komst
van de brandweercontrole te zitten wachten,
maar volgens Hinke was dat drie jaar geleden
wel anders. ‘Toen was er bij een brand in een
studentenhuis in Groningen net een meisje
overleden,’ legt hij uit. ‘Opeens werd ik gebeld
door studenten die wilden dat ik langskwam
omdat hun ouders zich zorgen maakten.’ Hinke
haalt zijn schouders op. ‘Maar ja, dan gebeurt
een tijd niks en dan verslapt het weer.’
Anderhalf uur later staat Hinke weer buiten. Zijn
eindoordeel? ‘Er zijn te veel kapotte drangers en
de vluchtwegen zijn niet vrij genoeg. Daar maak
ik een melding van en dan kom ik over twee
weken terug om te kijken of het is verbeterd.
Als het dan niet is gebeurd, volgt er een laatste waarschuwing voordat het stadsdeel wordt
ingeschakeld. In het ergste geval volgt er dan een
dwangsom of sluiting.’ Maar dat ziet Hinke in dit
geval niet gebeuren. ‘Met De Key is het over het
algemeen fijn zaken doen.’ yyy

foto Mats van Soolingen

op de tong

Neva

Nieuwe Keizersgracht 1 (Centrum)

N

eva staat volgens het tijdschrift Lekker momenteel ‘op de drempel van
de top 100’, en is niet goedkoop.
Gelukkig namen ze deel aan de restaurantweek, waardoor het mogelijk was om voor
een beperkter tarief een vast menu te nemen.

Als we ’s avonds door het kleine poortje de binnentuin van de Hermitage in lopen, vallen we
even stil. Neva, overdag ook het café van het museum, zit werkelijk op een van de mooiste locaties
van Amsterdam. De inrichting binnen is strak,
met een lange bar en veel comfortabele banken.

AMsTelHoF
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Het gebouw van de
Hermitage werd in
1682 opgeleverd als een
huis voor ‘oude besjes’,
hulpbehoevende oude
vrouwen. De rijke koopman Barent Helleman had 90.000 gulden
aan de Diaconie (een liefdadigheidsorganisatie vanuit de protestantse kerk) nagelaten,
en met dat geld werd de bouw bekostigd.
Karakteristiek voor het gebouw was én is de
classicistische voorgevel aan de Amstel met
een lengte van 102 meter, in 1683 de langste
gevel in de stad.

Staatsmuseum de Hermitage is gevestigd in
het oude paleiscomplex
van tsaren en tsarina’s
aan de rivier de Neva in
Sint-Petersburg. Het museum herbergt een indrukwekkende kunstcollectie met onder meer porselein, Rembrandts,
Madonna’s van Da Vinci, beelden van Canova
en kleurrijke schilderijen van Matisse. De
collectie van de Hermitage is een gevolg van
de verzameltraditie die oorspronkelijk werd
begonnen door Peter de Grote, die in 1697
schilderijen liet kopen in Europa.

Hoewel de ruimte groot is en zelden vol zal zijn,
heb je niet het idee dat het ‘leeg’ is. De open,
stalen keuken draagt bij aan de fijne sfeer.
De wijnkaart is goed en niet te groot. De (rode)
wijn die we bestelden was iets te warm, maar
werd snel gekoeld. De bediening was vriendelijk, behulpzaam en scherp, en ging goed om
met de toch wat lastige allergie- en eetvoorkeuren aan tafel. Ondanks de beperktere kaart
in de restaurantweek, overtrof het eten alle
verwachtingen. Aardpeer met zwarte truffel
is een klassieke en ijzersterke smaakcombinatie, en de verschillende bereidingen van de
aardpeer gaven het gerecht een originele twist.
De makreel nagegaard in zuur en de biet in
zoutkorst waren erg goed, en om een vierkant
stuk aubergine weer auberginekleurig te lakken
is inventief en leuk om te zien. De hoeveelheid
smaken die de keuken op het bord combineert
maakten de uitleg van de bediening wel aan de
lange kant; maar het eten is ook ietsje kouder
nog steeds verrukkelijk. Als afsluiter nemen we
chocolademousse met een viooltje en frambozencoulis. Hier komen we graag terug, al is het
waarschijnlijk even wachten op de volgende
restaurantweek. yyy Roelant Stegmann
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie naar redactie@folia.nl. Stuur de originele bon naar Folia Magazine, t.a.v. Stephanie Gude,
Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD, A'dam.

FRAMBozencoulis
Frambozencoulis maak
je eenvoudig zelf. Verwijder van 500 g rijpe
frambozen de steeltjes,
was ze en laat ze goed
uitlekken. Doe ze over
in de keukenmachine, samen met sap van
een halve citroen, 200 g poedersuiker en mix
het geheel tot een enigszins vloeibare puree.
Je kunt het ook met een garde kloppen. Laat
de coulis koud worden in de koelkast. In
plaats van frambozen kun je uiteraard ook
aardbeien nemen. Lekker met ijs.
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(advertenties)
Foto: Lola Mooij

gratis advertentie

Folia maakt
kennis...
...met Ruben

Fukkink

Mariam is 10. Ze heeft hiv.
Geef haar een toekomst.
Zorg voor behandeling.
SMS <mariam> naar 4333. 5 2 per bericht.

hoogleraar Kinderopvang UvA
en lector Urban Education HvA
Woensdag 27 november tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 28 november terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

4 december • Gerard van Haarlem
voorzitter domein techniek HvA

Eénmalig
€ 2/bericht

Plus kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Nog geen 18? Vraag toestemming aan je ouders. Meer info: stopaidsnow.nl

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam
Amsterdam FM.nl de stem van de hoofdstad

overigens

Staatssecretaris Sander Dekker pleit voor maatregelen om wetenschappers
per 2016 alleen in vrij toegankelijke bladen te laten publiceren.

Goed! Bij open access maken ook minder spectaculaire
bevindingen kans op publicatie.
ed van den Heuvel
hoogleraar
sterrenkunde

André nollkaemper
hoogleraar international
publieksrecht

Marco snoek
lector leren en innoveren

ed van den Heuvel
‘Oneens. Het idee achter open access is mooi,
maar in de realiteit dreigt het te verworden tot
een open riool. Bij open access-bladen betaalt
de auteur duizend tot wel vierduizend euro om
een artikel gepubliceerd te krijgen. Het runnen van een online tijdschrift kost heel weinig.
De uitgever blijft dus goed verdienen aan de
inspanningen van wetenschappers. Dat merkten
veel ondernemers op. In het afgelopen jaar zijn
meer dan duizend nieuwe open access-tijdschriften verschenen, waarvan een groot deel
volledig onkritisch elk aangeboden flutartikel
accepteert. Dat bleek toen onderzoekers bij
wijze van experiment een onzinartikel inzonden
aan driehonderdvier nieuwe open access-tijdschriften. Bij honderzevenenvijftig hiervan werd
het artikel zonder correcties geaccepteerd, en de
rekening gestuurd. Overigens bleek een groot
deel van de nieuwe tijdschriften in handen van
de oude uitgeverijen. Hoe het wel moet, weet ik
niet. Peer review blijft nodig en wetenschappers
kunnen het zich carrière-technisch niet permitteren de klassieke tijdschriften te boycotten.’

Marco snoek
‘Eens. Open access stelt wetenschappers in staat
kennis te delen die relevant is, maar niet catchy
genoeg voor huidige tijdschriften. Bovendien verkleint open access de kloof tussen wetenschap en
maatschappij. In mijn vakgebied proberen we de
onderwijskwaliteit onder meer te verbeteren door
leraren in contact te brengen met wetenschap,
maar momenteel is wetenschappelijke output
voor veel docenten onbereikbaar. Open access zou
daarbij helpen.
Toch raakt deze discussie voor mij niet de kern.
Zelfs als een wetenschappelijke publicatie voor
iedereen toegankelijk is, is het qua toon, taalgebruik en details alsnog afgestemd op collega-onderzoekers. Wetenschappers worden beoordeeld
op de hoeveelheid publicaties die ze produceren
en daardoor wordt een publicatie dus als doel of
eindpunt gezien, maar na publicatie begint het
werk pas. Dan moeten wetenschappers aan de slag
met hun bevindingen: voor wie zijn ze relevant
en hoe kun je ervoor zorgen dat de kennis daar
terechtkomt? Die vertaalslag sneeuwt nu onder en
daar zal open access niets aan veranderen.’

André nollkaemper
‘Eens. Onderzoek wordt uit gemeenschapsgeld
bekostigd, dus de uitkomsten moeten voor
iedereen beschikbaar zijn. Bovendien krijgen
wetenschappers in de huidige tijdschriften alle
ruimte voor baanbrekend en spectaculair onderzoek, terwijl vervolgonderzoek dat die grootse
uitspraken nuanceert moeilijker te publiceren is.
Open access werkt evenwichtiger publicaties in
de hand, omdat die tijdschriften niet afhankelijk
zijn van lezersinkomsten die door spektakel worden gegenereerd. Wel moet de kwaliteitsgarantie
gehandhaafd blijven. Je moet dus peer review
en eindredactie organiseren, zeker gegeven de
beperkte Engelse vaardigheden van sommige
wetenschappers. Dat kost geld en als lezers niet
betalen, moeten de onderzoekers dat betalen.
Daar moet de overheid wetenschappers voor
compenseren. Overigens zijn de kosten daarvoor
beraamd op zo’n duizend tot tweeduizend euro
per artikel, veel minder dan wat nu richting de
publicatie-industrie vloeit. Terecht, want uitgeverijen hoeven geen winst te maken op de bevindingen van wetenschappers.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Henk Strikkers

AMeRikAnen sTAMMen AF
vAn euRoPeAnen
Uit onderzoek van evolutiebiologen
aan de Universiteit van Kopenhagen blijkt dat Amerikaanse volkeren
afstammen van zowel Aziatische als
Europese volkeren. Voorheen werd
aangenomen dat enkel Aziatische
volkeren de voorvaderen van
inheemse Amerikanen waren. De
nieuwe hypothese is het voortvloeisel van onderzoek naar een 24.000
jaar oude schedel die in Siberië is
gevonden. Vermoed wordt dat de
Aziatische en Europese genen in het
Oosten van Siberië zijn gemengd
en dat het daaruit ontstane volk
vervolgens de Beringstraat naar de
Verenigde Staten is overgestoken.

GRoTe neus dooR
sPieRMAssA
Mannen hebben over het algemeen
een grotere neus dan vrouwen, omdat
zij een grotere spiermassa hebben.
Dat is de conclusie van onderzoekers
van de Universiteit van Iowa. De neus
van mannen is gemiddeld 10 procent
groter dan die vrouwen. Volgens de
onderzoekers is de reden daarvan dat
zij een grotere spiermassa bezitten en
door een grotere neus die spieren van
meer zuurstof kunnen voorzien. Het
resultaat verklaart ook waarom vroegere menssoorten een grotere neus
hadden. Neanderthalers hadden door
hun leefwijze meer zuurstof nodig
dan de moderne homo sapiens.
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ondeRzoek

univeRsiTeiTen

sTudenTen

AlcoHolveRBod
GRoninGse PReses
De voorzitter van de Groningse studentenvereniging Dionysos is door
zijn eigen vereniging een alcoholverbod opgelegd nadat hij een barkruk
door de ruit van de sociëteit gooide.
De sociëteit is gevestigd in een oud
bankgebouw en de preses dacht
dat het glas geweldsbestendig was.
Dat bleek niet het geval. Naar eigen
zeggen wilde de voorzitter al stoppen met drinken: ‘Deze maatregel
ondersteunt dat voornemen.’

WeTenscHAPPeRs Fokken
‘suPeRMees’
Wetenschappers van het Nederlandse
Instituut voor Ecologie (Nioo) in Wageningen willen een koolmees fokken die
bestand is tegen de klimaatveranderingen waar Nederland de komende decennia mee te maken krijgt. Nioo-onderzoeker Marcel Visser gaat experimenteren
met koolmezen die vroeger broeden dan
huidige koolmezen en onderzoeken of
die koolmezen beter geschikt zijn tegen
de opwarming van de aarde.

zoeksysTeeM vooR
HisToRiscHe WeRken
De Koninklijke Bibliotheek heeft
samen met een de universiteitsbibliotheken van de UvA, de Universiteit
Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen
en de Universiteit Utrecht een nieuw
zoeksysteem gecreëerd. Via delpher.
nl kun je talloze historische collecties boeken, tijdschriften en kranten
doorzoeken. Op dit moment zijn er 30
miljoen pagina’s doorzoekbaar.

eRAsMus+
Deze week heeft het Europese Parlement ingestemd met een uitbreiding
van het Erasmusprogramma. Onder
de naam Erasmus+ worden Erasmus, Erasmus Mundus en Tempus
vanaf 2014 samengevoegd en wordt de
begroting van deze drie programma’s
tezamen met veertig procent vergroot.
Doel is dat meer studenten in den
vreemde gaan studeren en meerdere
keren tijdelijk naar het buitenland
kunnen vertrekken. Later zouden ook
niet-Europese landen in het Erasmus+project moeten deelnemen.

Benmiloud

promoties
14.00 uur: Hansuk Buncherd – Scheikunde

hora est

dinsdAG 3/12

4 december, 14.00 uur, Agnietenkapel

MAAndAG 2/12
(Agnietenkapel)

Lottie Bullens, psychologie

10.00 uur: Thamar van Esch – Geneeskunde
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Lonneke Wigman – Geneeskunde

‘Ik kan zelf flink twijfelen’

(Agnietenkapel)

14.00 uur: Eleni Mantikou – Geneeskunde
(Agnietenkapel)

16.00 uur: Laura van Loendersloot - Geneeskunde
(Agnietenkapel)

WoensdAG 4/12
10.00 uur: Laura Lee Dupuis – Geneeskunde
(Agnietenkapel)

11.00 uur: Lobke Moolenaar – Geneeskunde
(Aula)

12.00 uur: Hemi Malkki – Neurowetenschap
(Agnietenkapel)

13.00 uur: Wim Eshuis – Rechtsgeleerdheid
(Aula)

14.00 uur: Lottie Bullens – Psychologie
(Agnietenkapel)

15.00 uur: Sophie Liem – Geneeskunde
(Aula)

16.00 uur: Götz Dapp – Theaterwetenschap
(Agnietenkapel)

dondeRdAG 5/12
10.00 uur: Martin Vinck – Neurowetenschap
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Matthijs Panman – Fysische scheikunde
(Agnietenkapel)

13.00 uur: Wendy Tan – Planologie (Aula)
14.00 uur: Peter Blok – Economie (Agnietenkapel)
15.00 uur: Hannan Tahir – Computational Science

Bevinding ‘Mensen geven
de voorkeur aan voorlopige
beslissingen, bijvoorbeeld
een aankoop die geruild
mag worden. Maar uit mijn
onderzoek blijkt dat een
voorlopige beslissing juist
minder tevreden maakt. Als je na het passen van
een blauwe en een groene trui de blauwe koopt
en niet meer kunt ruilen, overtuig je jezelf van
de juistheid van je beslissing: de blauwe trui zit
mooi en de groene kriebelde eigenlijk. Kun je wel
ruilen, dan blijf je je afvragen of je die ruilmogelijkheid moet benutten: de blauwe trui is immers
wel duur en die groene combineert beter. Deze
gedachten maken je uiteindelijk minder tevreden. Toch ruilen mensen maar zelden, omdat ze
al gehecht zijn aan hun nieuwe bezit. We willen
dus alle opties open houden, terwijl we daar in de
praktijk niet gelukkiger van worden.’
leuk ‘Het onderzoeken van iets waar ik dagelijks mee word geconfronteerd. Ik kan zelf flink
twijfelen en ondanks de uitkomsten van mijn
onderzoek lukt het me niet om in te voelen dat
het openhouden van opties niet helpt.’

(Aula)

vRijdAG 6/12
10.00 uur: Elodie Girault – Geneeskunde
(Agnietenkapel)

11.00 uur: Jitske Jasperse – Kunstgeschiedenis
(Aula)

12.00 uur: Judith Möller – Communicatiewetenschappen (Agnietenkapel)
13.00 uur: Franceline Frans – Geneeskunde (Aula)
14.00 uur: Inti Maya Soeterik – Internationale
ontwikkelingsstudies (Agnietenkapel)
Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda.

Moeilijk ‘Een goede keuze voor in het lab te
verzinnen. De keuze moest relevant zijn voor
de proefpersonen – het liefst had ik ze een
keuze tussen twee nieuwe auto’s geboden –
maar ook betaalbaar zijn. Uiteindelijk kwamen
we onder meer op een loterij, waarbij proefpersonen meedongen naar een iPod of naar
een portable dvd-speler.’ yyy Marieke Buijs

Iets hips in je mond
Terry Richardson wordt een van de meest invloedrijke fotografen van de wereld genoemd. En
inderdaad, zijn overbelichte softporno is niet meer
weg te denken uit alles wat anno 2013 ‘fèhsjan’ is.
Zo zit hij achter de nieuwe stijl van Miley, en ik
denk eigenlijk dat zelfs een dagje UvA er anders
uit had gezien als Terry niet bestond. Leggings,
knotten en alles wat bekend staat als de ‘American
Apparel-look’ valt terug te leiden naar die tokkieachtige perverseling die iedere ster voor zijn lens
weet te krijgen, altijd op exact dezelfde manier. Als
je de weg weet te vinden naar Terryland, mag je in
suggestieve houdingen poseren in je ondergoed met
sokken aan, word je overbelicht tegen een witte achtergrond en steek je zo veel mogelijke hippe dingen
in je mond. Dit alles terwijl je je best doet om er
minderjarig uit te zien. Dan heb je het gemaakt.
Zeker als je foto’s hun weg weten te vinden naar zijn
blog of een van zijn peperdure koffietafelboeken,
waarin ook bijvoorbeeld Terry’s assistent hem onder zijn bureau van orale seks bedient. Logisch dat
beginnende modellen alles doen voor ‘Uncle Terry’,
zoals die hem verplicht moeten noemen. Echt alles.
Zoals Terry zegt: ‘It’s not about who you know, it’s
about who you blow.’ Tientallen meisjes én wereldberoemde modellen verklaren nu massaal spijt te
hebben gehad van hun werk met Terry, waarbij
ze werden gedwongen hem te bevredigen, en rare
dingen werden gevraagd zoals het uitdoen van
hun tampon zodat hij er thee van kon zetten. Heel
hip. Er lopen diverse aanklachten tegen Terry, van
misbruik van minder- en meerderjarigen, en model
Alice Louise is op Change.org zelfs een petitie gestart om grote merken te vragen Terry te ontslaan.
H&M heeft al geluisterd, de rest volgt hopelijk snel.
En nu alsjeblieft weg met die leggings, knotten en
hippe dingen in je mond. yyy Hadjar Benmiloud

Mw. L. Bullens: Having Second Thoughts.
Consequences of Decision Reversibility.
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Een opvoeder uit
een onderwijsnest
In Folia maakt kennis deze week: Ruben Fukkink, bijzonder
hoogleraar kinderopvang aan de UvA en lector Urban Education
aan de HvA.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

V

raag emeritus hoogleraar Louis
Tavecchio wat hij van Ruben
Fukkink vindt en je krijgt een
cascade aan complimenten over
je uitgestort. ‘Ruben is zeer nieuwsgierig en
werklustig. Hij weet ontzettend veel ballen in
de lucht te houden. Hij gaat overal op af en is
een echte draufgänger. Ruben wil gezien en
gehoord worden en duikt overal op, ook als je
het niet verwacht. Hij gaat er voortdurend op
uit en zegt nooit “nee”. Dat vind ik allemaal
heel positief. O ja, nu wil je natuurlijk ook nog
een minpuntje horen. Laten we zeggen: Ruben
loopt soms zo hard dat hij niet uitkijkt en op
iemands tenen trapt. “Hallo zeg, kijk eens uit,”
hoor je dan. Het overkomt natuurlijk iedereen
weleens dat hij op een ander zijn tenen trapt,
maar het overkomt Ruben net een tikkeltje
vaker dan een ander.’
We hebben het hier over neerlandicus en taalwetenschapper Ruben Georges Fukkink (Bodegraven, 1969). Na de middelbare school begon
hij aan de VU aan een studie Nederlands, maar
switchte na zijn propedeuse naar de UvA,
waar hij afstudeerde in de richting taalbeheersing. Een jaar erna studeerde hij bij algemene
taalwetenschap af in de patholinguïstiek
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waarna hij begon aan een promotieonderzoek
aan het SCO Kohnstamm-Instituut. Hij werd
programmaleider bij het Expertisecentrum
Kinderopvang Amsterdam en docent bij de
afdeling pedagogiek van de UvA. In november
vorig jaar werd hij bijzonder hoogleraar kinderopvang & educatieve voorzieningen voor
het jonge kind. Enige maanden geleden kwam

‘Hij neemt geen
genoegen met
halfslachtig werk’
daar de functie van lector Urban Education bij.
Ruben heeft zeer veel Nederlands- en Engelstalige publicaties op zijn naam staan en begeleidt
daarnaast promovendi.
Met het onderzoeksprogramma ‘De pedagogische functie binnen onderwijs en opvoeding’
wil Rubens lectoraat een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling en valorisatie van kennis op dit
onderwerp. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar
de taakstelling van de school en het pedagogisch
werkveld om kinderen en jongeren tot hun recht
te laten komen. Dit alles in samenwerking met
scholen en instellingen in Amsterdam, de ge-

meente Amsterdam en de opleidingen binnen het
Domein Onderwijs & Opvoeding van de HvA.
Dat Ruben in de onderwijswereld terecht is gekomen hoeft niet te verbazen. Zijn moeder was
juf op een basisschool, zijn vader gaf les op de
Pabo, zijn zus is orthopedagoog en zijn vrouw
Evelien is geschiedenislerares op een middelbare school. Met Evelien en hun twee kinderen
woont hij in Hilversum. Ruben en Evelien ontmoetten elkaar in het Limburgse dorp Oostrum
bij Venray, waar Evelien toen nog woonde.
Ruben studeerde in Amsterdam en kwam met
een vriendin een weekendje feesten in Limburg. ‘Op dat feest zag ik hem voor het eerst
en werd verliefd,’ zegt Evelien. ‘Ik vond hem
gelijk heel grappig, met veel humor en heel erg
gedreven. Dat was hij toen, maar dat is hij nog
steeds. Maar gelukkig is hij niet zo nerderig als
veel andere wetenschappers.’ Voor wie daaraan
twijfelt: Ruben staat ook gewoon met zijn zoon
Max te tennissen en hij is ook aards genoeg om
als coach op te treden van het team van Max, de
E2 van voetbalclub Altius.
Van een wetenschapper in en over de kinderopvang mag natuurlijk verwacht worden dat hij
zicht heeft op de ideale kinderopvangmethode
en die ook in zijn eigen gezin in de praktijk

Folia maakt
kennis
breng. Hoe gaat dat in huize Fukkink? Evelien:
‘Ruben heeft daar uiteraard een duidelijke
mening over. Het speelt nu niet meer zo, maar
toen de kinderen echt klein waren gingen ze
een dag of drie, vier naar de crèche en in ieder
geval ook één dag in de week naar opa en oma.
Zo combineerden we het spelen met leeftijdgenoten met de betrokkenheid van de familie. Dat
is wel Rubens visie.’
Christa Nieuwboer is werkzaam aan Fontys
hogeschool en buitenpromovenda bij Ruben.
Hij begeleidt haar op weg naar haar proefschrift
en daar is ze erg mee in haar nopjes. ‘Hij is heel
consciëntieus en legt de lat heel hoog. Hij neemt
geen genoegen met halfslachtig werk. Hij is heel
precies in het geven van feedback, waardoor
het soms lijkt alsof hij zich opstelt als medeauteur in plaats van als begeleider. Hij is iemand
wiens vertrouwen je moet winnen door goed te
presteren. Dat is soms lastig, maar het heeft mij
in ieder geval wel op een hoger niveau gebracht.
Bij het analyseren van teksten is hij heel precies.
Hij hamert altijd op wat hij noemt “de klare lijn”
van een artikel: de lezer moet de gedachtegang
van de auteur precies kunnen volgen, volgens
een heldere en klare structuur.’ yyy
Folia Radio zendt op 27 november een interview uit met
Ruben Fukkink. Aan de orde zullen komen pedagogisch
en opvoedkundig onderzoek aan UvA en HvA,
kinderopvang onder
(politieke) druk en sport. Te
beluisteren via Amsterdam FM,
in de ether op 106.8 en op de kabel
op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf
de volgende dag terug te luisteren via foliaweb.nl/radio.
De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te
zien op Salto TV. Daarna via salto.nl.
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(advertenties)

LOVE IT...

MET AL JE
VRIENDEN IN
ACTIE KOMEN

UvA Shop introduceert
haar nieuwste aanwinst:

KOM OOK IN ACTIE
CHECK FIGHTCANCER.NL

Onmisbaar! Deze nood oplader
voor uw smartphone
Kijk voor nog meer leuke cadeau-ideeën op

www.uvashop.nl

Wanneer u vóór 15 december 2013 een
bestelling plaatst, is de verzending gratis!
(actiecode: Folia1113)

WIN ééN jaar
collegegeld!

FeeSTje...?

SloT

FeeST!
Slotfeest! Maandag 9 december 2013
(19.30 uur), sluiten de Studentenartsen hun
75-jarig jubileumjaar af met een groot feest.
Je vindt alle informatie op:
www.75jaarStudentenartSen.nl

illustratie Denise van Leeuwen
In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Pagitta.com
deel 9 Waarin mijn broer wordt
bedrogen en wraak zweert.

‘H

otel Kassita’ zou in lichtgevende letters op de gevel
prijken. In dat hotel aan de
palmbomenboulevard van
Nador zou voor ieder familielid werk genoeg
zijn. Het was Allals droom. Mijn broer heeft
de migratie naar Nederland nooit geaccepteerd.
Hij vond dat wij in Marokko thuishoorden. Een
gedachte die ik lang deelde. Een keer keken we na
het vastenmaal televisie. Er werd gesproken over
hoe het gastarbeiderstijdperk in de jaren tachtig
door de gezinshereniging tot haar eind kwam.
Allal zapte weg en zei spottend: ‘Welke hereniging,
idioten? We zijn hier naartoe gehaald, met niets
of niemand zijn wij herenigd!’ Vader was niet
thuis. Hij was in de moskee voor het ramadangebed. Allal zag dat het digitale web vooral om seks
draaide. Hij vroeg Henry een website te bouwen
met het adres www.pagitta.com. Hij verving het
slot van onze kelderbox, die nagenoeg leegstond,
en haalde een Marokkaans meisje dat hij uit de
Alkmaarse rosse buurt kende achter de ramen

vandaan. In de bergplaats hing Allal een muurposter van een tropisch eiland op en plaatste een
elektrisch straalkacheltje. Het meisje sprak – al
dan niet naakt – masturberend of dildo’end geile
Arabische en Marokkaanse woordjes tegen de
webcam. Na vier dagen huurde hij nog een kelderbox, hing dezelfde poster op en een vriendin van
de Marokkaanse meid ging hier aan de slag. Ze
kregen meer betaald dan achter het raam, het werk
was veilig en de geslachtsdaad kwam er niet aan te
pas. De virtuele seks in eigen taal was een hit. De
betalende bezoekers kwamen uit Marokko, Egypte,
Algerije en vooral de golfstaten. Henry registreerde op verzoek van Allal extra domeinnamen als
tagna.com en zina.com, die weer naar pagitta.com
leidden. Op het hoogtepunt huurde Allal negen
Schalkwijkse kelderboxen en werkte minstens het
dubbele aantal meisjes voor hem. Wie Arabisch
of Berbers sprak en het onbedaarlijke libido van
de Noord-Afrikaanse en de Midden-Oosterse
man tegen betaling tijdelijk wilde bevredigen was
welkom. Pagitta.com was een maand of vijf in
de lucht toen Allal door een van de meisjes werd
gebeld. Ze wilde een dienst draaien, maar kon niet
inloggen op de site. Niet lang daarna belde nog een
webcammeisje. Ook zij kon zich niet aanmelden.

En nog een. Allal belde Henry, geen gehoor. Hij
ging naar zijn huis, de kickbokszaal en de snackbar
in het kerktorentje, waar Henry dagelijks kwam.
Henry, die eigenlijk Harrie heette, kende Allal
van het kickboksen. Het was een pappige jongen
met vettig lang haar, die veel van computers en
programmeren af wist. Hij reed rond op een zwart
scootertje dat hij stalde in de portiek van zijn flat.
De Honda Vision heeft daar nog lang gestaan,
maar Henry was onvindbaar. De geruchtenmachine had geen olie nodig; de wildste verhalen deden
de ronde. Feit was dat Henry de webnamen aan
een internetpornomagnaat had verkocht en zelf
met een zak vol geld de benen had genomen. Het
internet leek Hotel Kassita werkelijkheid te laten
worden. Maar het liep anders. Het verstand van
mijn broer smolt tot een bijtend zuur. Hij moest en
zou het bedrog wreken. Met een hasjtransport. Van
degene die heeft gezegd dat wraak zoet is, hebben
de smaakpapillen van zijn ziel niet gewerkt, want
vergelding is de gal in onze levens. yyy Alie Boudount
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwachter.
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prikbord HvA
HvA Windows

7

DOO Scriptieprijs

De volledige HvA gaat gedurende de eerste helft
van 2014 over op het nieuwe besturingssysteem van
Windows: Windows 7. Tegelijkertijd worden alle
Office-pakketten vervangen door Office 2013. Dit is
het gevolg van de invoering van de HvA-brede ICTwerkplek. Begin januari worden de eerste medewerkers
overgezet en eind juni moet iedere HvA-medewerker gebruikmaken van
de nieuwe online omgeving. HvA-studenten worden ook geacht over te
stappen, maar zij worden daar later over geïnformeerd. Kijk voor meer
informatie op www.nieuwe-ict-werkplek.hva.nl.

Op dinsdag 3 december wordt voor de eerste keer de
Gouden Lineaal uitgereikt. De jury van de scriptieprijs
heeft uit vijfendertig inzendingen zeven genomineerden geselecteerd. Uit die zeven genomineerden worden
uiteindelijk drie prijswinnaars gekozen. De prijs is
ingesteld om de beroepstrots van leraren en pedagogen
beter over het voetlicht te brengen. De uitreiking heeft plaats in het Kohnstammhuis en duurt van 15.30 uur tot 17.35 uur. Aanmelding kan tot 29
november via http://bit.ly/1aOAorD.

DEM Studeren

DEM Radioprogramma

in Duitsland

Op 1 december is de volgende deadline voor DEMstudenten die een halfjaar in Duitsland willen studeren
met het DIA-stipendium. Het Duitsland Instituut
Amsterdam (DIA) keerde dit jaar voor het eerst
stipendia uit aan DEM-studenten. In aanmerking komen studenten van de opleidingen bedrijfseconomie,
bedrijfskunde mer, International Financial Management en International
Business & Management Studies. Kijk voor meer informatie op studereninduitsland.nl. Geïnteresseerden kunnen voor de voorwaarden van het
stipendium contact opnemen via dia-stipendium@uva.nl.

DMR Inzameling

De opleiding Urban Management en Amsterdam FM
gaan samenwerken om vanaf 26 november tweewekelijks een radioshow te maken over grootstedelijke problemen. De show wordt om de week op dinsdagavond
van 18.00 tot 19.00 uur uitgezonden op Amsterdam
FM (op 106.8 FM of via de kabel via 103.3). In de
eerste aflevering spreekt Jeroen Slot, hoofd van Bureau Onderzoek &
Statistiek van de Gemeente Amsterdam, met twee bewoners. Zij spreken
over de grote veranderingen in Amsterdam in de afgelopen dertig jaar en
over de toekomst van de stad.

Sinterklaasfeest HvA Andreaspenning

Studenten van de minor zingeving & samenleving zamelen
geld en voedsel in om kinderen die in armoede opgroeien
een mooi Sinterklaasfeest te bieden. Het Cultureel Educatief Centrum heeft zijn ruimte kosteloos beschikbaar gesteld voor de viering. Alle bijdragen worden gewaardeerd.
Geld kan overgemaakt worden naar rekeningnummer
686924355 ten name van J.H. Schuurman (docent zingeving & samenleving).
Degenen die houdbaar en verpakt voedsel willen doneren kunnen dat van 2 tot
en met 6 december doen in het Jan Bommerhuis of het Muller-Lulofshuis.

Scheidend vicevoorzitter van UvA en HvA, Paul Doop,
heeft op maandag 18 november bij zijn afscheid uit
handen van wethouder Maarten van Poelgeest de
Andreaspenning van de stad Amsterdam ontvangen.
Die eer viel hem ten deel voor de wijze waarop hij zich
heeft ingezet voor de campusontwikkeling en de studentenhuisvesting in Amsterdam. Met name de werkzaamheden aan de
nieuwe bètafaculteit op het Science Park en aan de Amstelcampus werden
door Van Poelgeest gememoreerd. Doop is per 1 januari lid van de Raad
van Bestuur van het Medisch Centrum Haaglanden.

DMCI Digitaal

DOO Geitenproject

publiceren

Het Instituut voor Netwerkcultuur en de Hogeschool
van Amsterdam organiseren op donderdag 28 november onder de noemer ‘Valt er nog iets te ontwerpen?’ een ochtend over digitaal publiceren in kunst
en cultuur. Tijdens de bijeenkomst worden de eerste
resultaten van het RAAK onderzoeksproject ‘Digital
Publishing Toolkit’ gepresenteerd en komen allerlei vragen rond digitaal
publiceren aan de orde. De gratis bijeenkomst begint om 9.00 uur en
eindigt om 12.30 uur en vindt plaats in het Kohnstammhuis. Aanmelding
geschiedt via http://bit.ly/dpt28november.
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Studenten van de lerarenopleiding economie hebben tijdens hun project Ondernemen ruim 1100 euro
opgehaald met de verkoop van Wereldwinkelproducten. Ze hebben besloten dit bedrag te doneren aan
het geitenproject van Werkgroep Rundu. Dat is een
Nieuwegeinse organisatie die in de Namibische stad
Rundu een vrouwencoöperatie ondersteunt. Dit doet zij onder meer met
een geitenproject waarvoor 55 geiten nodig waren. Met de opbrengst van
de studenten kunnen veertig geiten worden gekocht. De geiten worden
gebruikt om te fokken en voor de huid, de zuivel en het vlees.

prikbord UvA
Catering Mensa

dicht

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

FMG Biografie

De verbouwing van de Roeterseilandcampus (REC)
heeft ook gevolgen voor de restauratieve voorzieningen
op de campus: vanaf half december gaan mensa Agora
en café Krater aan de Roetersstraat voor een halfjaar
dicht. Studenten en medewerkers die in die periode
toch op de REC een broodje willen eten, een warme
maaltijd willen gebruiken of een biertje willen drinken zullen worden
ontvangen in het tijdelijke restaurant en via buiten opgestelde rollende
keukens. Er zal in ieder geval worden gecaterd bij Crea, in het J/K gebouw
en in het M-gebouw.

Hij stond in zijn tijd bekend als ‘de machtige meneer
Wibaut’: de Amsterdamse SDAP-wethouder en UvAeredoctor Floor Wibaut. In een nieuwe biografie die
oud-hoofddocent Herman de Liagre Böhl over hem
schreef wordt dat heel expliciet gemaakt. Wibaut werd
de grondlegger van wat later ‘het wethoudersocialisme’
genoemd zou worden. Voor zijn verdiensten kreeg Floor Wibaut in 1928
een eredoctoraat van de UvA. In het boek Wibaut de Machtige. Een biografie gaat De Liagre Böhl onder meer in op de vrouwen die Wibaut had.
Prijs: € 39,95.

FGw Constantinopel

FMG Summer

Bij uitgeverij Athenaeum is verschenen het boek Twee
steden van emeritus hoogleraar Fik Meijer. In 330
stichtte keizer Constantijn een nieuwe stad: Constantinopel. Al snel werd die stad ‘het nieuwe Rome’
genoemd. Vaak wordt beweerd dat het oude Rome
vervolgens alleen maar een verval doormaakte en dat
Constantinopel direct zijn plaats innam. In Twee steden legt Fik Meijer
beide steden naast elkaar. De geschiedenis van de twee grootste steden
van de late Oudheid en de vroege middeleeuwen komt in dit nieuwe boek
van Fik Meijer tot leven. Prijs: € 19,95.

Azië is booming. Het economische zwaartepunt in de
wereld verschuift steeds meer naar het Oosten. Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven gaan daarin
mee en organiseren voor de derde keer de privaatpubliek gefinancierde Netherlands-Asia Honours
Summer School (NAHSS). Op 1 december gaat de inschrijving voor komende zomer van start. De NAHSS biedt studenten een
kans om een zomer in Azië door te brengen en wordt ondersteund door
alle Nederlandse universiteiten, de VSNU en de KNAW, vijf ministeries en
ruim twintig multinationals. Zie www.nahss.nl.

AMC Theater

FMG Saoedi-Arabië

Hoogleraar psychiatrie Damiaan Denys staat in december in De Brakke Grond. Hij heeft samen met regisseur Bo Tarenskeen wetenschap en theater bij elkaar
gebracht in een monoloog, waarbij de wetenschapper
de rol van toneelspeler verkent. Hoe harder we angst
bevechten, hoe meer ze ons verleidt en verstikt. Hoe
meer we de angst veronachtzamen, hoe sneller ze vrijheid biedt. Damiaan
Denys, die al jarenlang onderzoek doet naar angst, verkent deze paradox
in de voorstelling Wat is angst? Try-outs 17 en 18 december. Première: 20
december. Zie www.brakkegrond.nl.

Hoe lang zal het nog duren voordat de Arabische Lente
ook Saoedi-Arabië bereikt? Dat vragen politicoloog
Paul Aarts en Midden-Oostenredacteur Carolien
Roelants van NRC Handelsblad zich af in het boek
Saoedi-Arabië. De revolutie die nog moet komen. Aarts
en Roelants schrijven: ‘Vandaag gaan de jonge Saoediërs nog niet de straat op, maar op Twitter en Facebook is hun onvrede
ruimschoots te lezen.’ De auteurs stellen een in hun ogen ‘veronachtzaamde macht in het Midden-Oosten’ centraal en schetsen mogelijke scenario’s
voor de toekomst. Prijs: € 18,95

CvB Andreaspenning

UvA J.Pzn

Bij zijn afscheid als vicevoorzitter van het college van
bestuur heeft Paul Doop de Andreaspenning van de
gemeente Amsterdam gekregen. Hij kreeg de penning
uit handen van wethouder Maarten van Poelgeest
tijdens het afscheidsfeest op 18 november. Doop kreeg
de onderscheiding voor de bijzondere wijze waarop hij
zich heeft ingezet voor de stad, met name voor de campusontwikkeling
en de studentenhuisvesting. De Andreaspenning is een lokale onderscheiding op het gebied van onder meer sport, wetenschap, politiek, onderwijs,
journalistiek en musea.

Op dinsdag 10 december geeft het UvA-orkest J.Pzn
Sweelinck een concert in de Dominicuskerk. Pianist
Nicolas van Poucke treedt op als solist. Op het
programma staan werken van Wagenaar, Gershwin en
Rachmaninov. Het Sweelinckorkest, dat dit jaar zijn
27e lustrum viert, bestaat uit tachtig UvA-studenten,
allen tevens jonge musici. Het orkest staat onder leiding van Libia
Hernández. Het concert begint om 20.15 uur. De Dominicuskerk is vanaf
19.30 uur open. Locatie: Dominicuskerk, Spuistraat 12. Aanmelden kan
tot 29 november.

School

Sweelinck
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wasdom
Liever haar
eigen zaak
Fabienne Chapot
Leeftijd 32 (5 januari 1981)
Beroep Oprichter en eigenaar van tassen- en
accessoirelabel Fab.
Studie Communicatiewetenschap
Afgestudeerd 2004
College ‘Wetenschapsfilosofie vond ik erg leuk.
Het was een totaal ander vak dan de rest van
mijn pakket. Bij dit vak moesten we verder denken en behandelden we het menselijke aspect
van wetenschap door ons af te vragen waarom
we over bepaalde kwesties nadenken.’
Locatie ‘De Oudemanhuispoort, de meest filmische locatie van de UvA. Ik vond het erg leuk om
daar onderwijs te volgen, al had het Bushuis aan
de Kloveniersburgwal ook wel iets romantisch.’
Café ‘Als ik uitging dan was het meestal naar de
sociëteit van mijn studentenvereniging. Na college ging ik vaak een koffietje drinken bij Katoen,
op de hoek van het Binnengasthuisterrein.’
Afknapper ‘Communicatiewetenschap was zo’n
brede studie, dat het onderwijs vaak oppervlakkig bleef. Net als ik dacht: nu wordt het interessant, dan was het vak alweer afgelopen.’
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stage
Zij studeerde communicatiewetenschap en werd eigenaar
van tassen- en accessoirelabel Fab. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k vond het heel moeilijk om een
studie te kiezen. Ik wilde eigenlijk iets met mode doen, maar
twijfelde aan het niveau van de
modeacademie en zag mezelf niet mijn hele
studententijd achter een naaimachine zitten.
Daarnaast had ik het idee in mijn hoofd om
ooit een eigen onderneming te beginnen. Het
liefste had ik een opleiding gedaan die deels
creatief en deels commercieel was, maar die
kon ik nergens vinden. Ik besloot daarom
maar communicatiewetenschap te doen, dan
deed ik in ieder geval een brede universitaire
studie, waarmee ik nog alle kanten op zou
kunnen. Achteraf had ik liever een andere
keuze gemaakt. Communicatiewetenschap
stond in die tijd niet heel goed aangeschreven en ging nergens echt de diepte in. Bovendien is veel van wat ik er leerde nu compleet
achterhaald door alle veranderingen met
de komst van social media. Laatst was ik op
de UvA om te praten met studenten die een
minor ondernemerschap volgen. Zo’n studierichting had me geweldig geleken.
Mijn studententijd was vrij standaard: ik had
veel vriendinnen en zat bij een studentenvereniging, maar ik wilde ook graag binnen
vijf jaar afstuderen. Het eerste jaar lukte dat
nog niet zo goed, want lid worden bij het
corps kostte best veel tijd. Dat heb ik later
weer ingehaald en zo ben ik toch in vijf jaar
afgestudeerd. Op dat moment had ik het ook
echt wel gehad met studeren. Ik had heel
veel zin om iets anders te doen en voelde
zo’n bevrijding toen ik mijn scriptie eindelijk
kon inleveren.
Ik heb na mijn afstuderen eerst een halfjaar
gereisd en werd daarna aangenomen bij een

leuk reclamebureau waar veel andere jonge
mensen werkten. Toch viel het werk me
tegen; ik vond het te saai, had te veel ideeën
die ik niet kon ontplooien en moest elke dag
tot zes uur blijven zitten, ook al was ik om
vier uur al klaar. Ik voelde me beperkt en
wilde veel liever mijn eigen ding doen. Na
een jaar heb ik die baan opgezegd. Wat ik
precies wilde doen wist ik niet, maar ik was
er honderd procent zeker van dat ik voor
mezelf zou beginnen. Ik begon wat interieurspulletjes te importeren en ontwierp
tassen, riemen en portemonnees waarmee ik
winkels in Amsterdam afliep om te kijken of
iemand ze wilde verkopen. Mijn ontwerpen
sloegen vrij snel aan en ik kon helemaal mijn
ei kwijt in het runnen van mijn eigen zaak
en in het ontwerpen. Het heeft denk ik wel
geholpen dat ik nooit hoge verwachtingen
had en positief ben ingesteld: ik ben het gewoon gaan doen, heb veel mensen benaderd
en heb er hard voor gewerkt. Al snel werden
mensen enthousiast, maar alsnog heb ik jarenlang alles zelf gedaan omdat ik geen geld
had om iemand aan te nemen. Moest er gesjouwd worden, dan stond ik klaar om te tillen. Het logo van Fab. maakte ik in een klein
internetcafeetje toen ik voor inkopen op Bali
was. Mijn broer hielp me met de website,
mijn vader deed de boekhouding en mijn
moeder ging met me mee naar beurzen. Al
het geld dat ik overhield stopte ik weer terug
in de zaak, en dat heeft gewerkt. Fab. heeft
inmiddels een eigen winkel, driehonderd
verkooplocaties in Nederland en is in twaalf
landen verkrijgbaar.” yyy

chris snoek (21)
studie Communication & Multimedia Design
stage Dailydo
verdiensten 150 Nieuw-Zeelandse dollar
(ongeveer 92 euro)
Beoordeling JJJJJ
‘Amerika was te duur en de stages in China sloten
niet aan op waar ik naar op zoek was. Al snel
kwamen Australië en Nieuw-Zeeland op mijn
pad, vooral vanwege de laid back cultuur en de
prachtige landschappen die je altijd voorbij ziet
komen in films en op televisie. Mijn uiteindelijke
stage heb ik gevonden via Stagereizen, zij richten
zich speciaal op stages in die landen. NieuwZeeland is zowel op het platteland als in de stad
fantastisch. Ik woon in Auckland, de grootste stad
van het land. Uitgaan kan er het hele weekend en
er is altijd wel een café open om wat te drinken.
De natuur van Nieuw-Zeeland is magisch: als je
die eenmaal gezien hebt wil je nooit meer weg! Ik
werk bij een website die goedkope deals verzorgd
door het hele land, vergelijkbaar met bijvoorbeeld
Groupon. Het is de bedoeling dat ik de hele huisstijl van het bedrijf moderniseer, dus mijn laatste
opdracht wordt het ontwerpen van een nieuw
design voor de website. Mijn collega’s in het bedrijf
zijn erg aardig en denken altijd met me mee. Ik
hoop hier natuurlijk een mooie opstap tot een
internationale carrière te kunnen maken. Ik heb
hier in ieder geval al een paar goede contacten opgedaan. De mensen die ik leer kennen maken mijn
tijd hier onvergetelijk. Stagereizen organiseert voor
alle stagiaires vaak activiteiten in het weekend, zoals raften en surfen. Dat zijn toch wel de hoogtepunten van mijn week. Minstens elke dag heb ik
nog een “wow-momentje”.’ yyy Maartje Geels
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Hoorcollege Kruistochten en Expansie door Maaike van Berkel,
maandag 25 november, 9:00 uur, Oudemanhuispoort tekst en foto’s Mike Hofman
scrabblewoorden: concilie, schismatici,
pelgrimage

D

e studenten in de grauwe collegezaal
in de Oudemanshuispoort ademen
geschiedenis. Een student komt binnen met een dik, bijna middeleeuwsuitziend boek met de titel: Gustavus Adolphus, A
history of Sweden 1611-1826. Met een medestudente
discussieert hij in de pauze waarom dit zo’n bijzondere koning was: hij was een militair genie en
bovendien bewonderaar van Maurits van Oranje.
Een paar plaatsen verder bekijkt een student op zijn
laptop een internetserie genaamd HistoryPorn, met
bijzondere oude foto’s van bijvoorbeeld de Eiffeltoren
in aanbouw.
Het college gaat over kruistochten: een middeleeuws
fenomeen dat nog steeds tot de verbeelding spreekt.
Zo noemde oud-president George Bush na 9/11 de
oorlog tegen terrorisme een kruistocht. Anders Breivik beschreef zijn strijd tegen de islam ook als een
kruistocht. Er worden heel wat jaartallen en namen
van heersers, koningen en pausen op de studenten
losgelaten op deze vroege maandagmorgen. Maar
het tijdstip lijkt de studenten totaal niet te hinderen
en allemaal luisteren ze aandachtig. Docente Maaike
van Berkel heeft alle jaartallen en namen paraat
en kan haar passie dan ook piekfijn en vol overtuiging overbrengen.
Zo vertelt ze over de kinderkruistochten van 1212
bijvoorbeeld, die veel romanschrijvers en filmmakers hebben geïnspireerd: denk aan Thea Beckmans
jeugdroman Kruistocht in spijkerbroek. Of het daadwerkelijk om kinderen gaat die aan de kruistocht
meededen is volgens de docente helemaal niet zeker.
Bovendien zijn alle deelnemers omgekomen door de
honger of werden ze gevangengenomen en verkocht
als slaven – weg mythe. yyy
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Jet van der Steijle
18 jaar (geschiedenis)

‘Er zitten wel erg veel afbeeldingen in de powerpoint, dat had
van mij wel wat minder gemogen.
Het leidt soms van het onderwerp
af en ik zie het doel er ook niet
altijd van in. Jammer, want de stof
is juist zo interessant.’

Tobias van der Knaap
18 jaar (geschiedenis)

‘Het is erg veel stof zo op de
vroege maandagmorgen. Het is
dat ik erg geïnteresseerd in het
onderwerp ben, want ik moet
echt nog een beetje wakker worden. We krijgen veel stof tegelijk.
Maar omdat het op een duidelijke manier gebracht wordt, is het toch goed te volgen.’

Paul van Schooten
18 jaar (geschiedenis)

‘De powerpointpresentatie had
wat mij betreft wel wat beter
gemogen. Het was een enorme
bonk aan tekst en afbeeldingen.
De docente daarentegen vind ik
top. Ze heeft een enorme kennis
van het onderwerp en weet die
ook goed over te brengen.’
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de lezer
cultureel studentencentrum

agenda 28 nov - 4 dec

slava!
muziek - prijs variërend
CREA orkest - Uitvoering
van de Glagolitische Mis
van Janácek en Rachmaninovs De Klokken.
Reserveren, locatie en
prijzen: creaorkest.org

the tower
comedy - € 4 / € 10
easylaughs - What
secrets lie inside The
Tower? Come and find
out in easylaughs latest
improv show.
Reservations:
tickets@easylaughs.nl

dutch film for
beginners

do

za

28 30
20:15

vr

29
21:00

ma

03
19:30

comedy - € 4 / € 10
December’s Dutch film is
all about the Dutch tradition of Sinterklaas.
Movie: Alles is liefde
I.c.w. ISN

jAninA MicHels (21), inTeRnATionAl
l Business And lAnGuAGes, HvA
v
vA
‘Het coververhaal over xtc-gebruik onder Amsterdamse studenten vond ik
erg interessant om te lezen. De resultaten verbaasden mij eigenlijk helemaal niet. Je merkt het zelf ook dat je tijdens het uitgaan om de zoveel
tijd een pil krijgt aangeboden. Het artikel is mooi vormgegeven en ik ben
erg over de infographics te spreken. Het design vind ik sowieso een sterk
punt van Folia.. De cover zelf vond ik daarentegen wel een beetje mager.
Ik vond ’m niet zo sprekend, ik denk dat een persoon op de cover
veel beter werkt. Bijvoorbeeld de cover van een paar weken geleden met de halfnaakte mannen. Ik lees de Folia eigenlijk elke
week wel. Vaak komt dat ook wel voort uit studieontwijkend
gedrag. Soms kom je iemand in het blad tegen die je kent. In
dit nummer staat Stephanie met haar passie hoelahoepen, zij
zit bij mij in de klas. De Passie sla ik eigenlijk nooit over. Ik
vind het dan ook leuk dat er bij Objectief de beste Passies
van de afgelopen jaren te zien zijn. Vooral die vrouw die
van sm houdt! Bijzonder dat ze blijkbaar geen schaamte kent
en zo voor de camera poseert. Het artikel over een hoogleraar
aquatische ecologie vind ik dan weer helemaal niet interessant.
Die foto’s erbij spreken mij ook totaal niet aan. Maar goed, dat
is natuurlijk persoonlijk.’ yyy tekst en foto Mike Hofman

deining
‘Wat wij eten is het product van geschiedenis en
aardrijkskunde, maar ook van menselijk vernuft.
Meer dan menig ander organisme is de mens in
staat zijn voedsel te variëren, door genetische
selectie, door verwerking en door handel.’ –
Universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling
louise FResco in De Groene Amsterdammer

cursussen
voorjaar 2014
De inschrijvingen voor de
cursussen voorjaar 2014
zijn geopend. Kijk online
voor meer info en schrijf
je in voor je favoriete
cursus!

In de rubriek ‘de lezer’ blikt wekelijks iemand terug op het vorige nummer.
Wil jij diegene een keer zijn? Meld je dan aan via redactie@folia.nl.

Sch
je NU rijf
in!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

‘Onze economie is veel flexibeler dan wel eens
wordt gesuggereerd, we hebben een ideale ligging
in de wereld, en we hebben een voorspelbare
omgeving met een goed landsbestuur. Natuurlijk
kan er van alles beter, maar het land zit redelijk
goed in elkaar.’ – ARnoud BooT, hoogleraar
economie, in de Volkskrant
‘Uitgevers worden door velen gezien als de kwaaie
pier. Toch zouden grote uitgevers in principe
een belangrijke rol kunnen blijven spelen, als

ze zouden stoppen met het uitmelken van hun
monopolie’ – kRzyszToF APT, hoogleraar
Computer Science in De Groene Amsterdammer
over het gratis aanbieden van wetenschappelijke publicaties.
‘Binnen de grote vakgebieden vindt de werving
van nieuw talent internationaal plaats en als
je als universiteit aangeeft niet te streven naar
publicaties in de beste tijdschriften, dan maak je
jezelf ronduit belachelijk.’ – Hoogleraar macroeconomie Roel BeeTsMA in de Volkskrant.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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(ingezonden mededeling)

nachtbrakers
nachtbrakers

museumnacht
herhaalbezoek
DEZE ACTIE GELDT TOT EN MET 31 DECEMBER 2013

Breng met je Museumnacht polsbandje gratis 1 herhaalbezoek t/m 31
december 2013 aan één van de deelnemende musea. Houd
nachtbrakers.nl in de gaten voor herhaalbezoekacties en agendatips.
(m.u.v. Artis, Heesterveld en Rijksakademie alleen tijdens Rijksakademie OPEN)

