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redactioneel
‘Komt u voor het haaisnijden of gaat
u de workshop glasblazen volgen?’
Deze vraag werd me gesteld toen ik
zaterdagmiddag het gebouw van de
bètafaculteit op Science Park betrad,
waar ik met mijn twee kinderen de
Universiteitsdag bezocht. Haaisnijden leek hen vies, glasblazen leek
mij gevaarlijk, dus kozen we een muziekworkshop door het UvA-orkest J.
Pzn. Sweelinck. De Universiteitsdag
is hét jaarlijkse publieksevenement
van de UvA en al jaren een hit onder
alumni, medewerkers en studenten.
Het Science Park was gereserveerd
voor kinderen, die op een speelse
manier kennismaakten met wetenschap. Er was daarnaast een sportprogramma en de uitreiking van de
UvA-scriptieprijs aan Taco Cohen.
Tijdens de afsluitende borrel werd er
uiteraard volop functioneel genetwerkt en smeuïg geroddeld, maar
maakt dat zo’n dag niet extra leuk?
Ik woon niet ver van Science Park,
maar fietsend met twee kinderen
naast je duurt zo’n tochtje toch langer
dan gepland. Lang genoeg om op de
terugweg te bedenken hoe leuk zo’n
Universiteitsdag is en hoe jammer
het is dat de HvA geen Hogeschooldag heeft. Dus alumni, studenten en
medewerkers van de HvA: volgend
jaar ook een Hogeschooldag! yyy
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Maga
zine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Dienstbaar benadelen

Z

akkenvullers, uitvreters, papiertijgers
en baantjesjagers. U dacht misschien
dat Europarlementariërs het dezer
dagen zwaar hadden, maar dat is
nog niks bij wat medezeggenschapsraadsleden
voor hun kiezen krijgen. Tegen drie studentleden van de HvA werd een bezwaarschrift
ingediend. Door bij vergaderingen nooit te
komen opdagen, zou het klaplopende drietal de
hogeschool benadeeld hebben, aldus de klager.
Maar ho ho, die gevolgtrekking gaat ons wel heel
snel. De instelling benadelen, dat kun je ook
hartstikke goed doen ín die raadsvergaderingen.
Daar weten ze bij de UvA alles van. Sterker nog,
is het niet juist stiekem een beetje de taak van
raadsleden om de HvA te benadelen? Wegblijven bij vergaderingen waar de HvA op de
pijnbank moet worden gelegd, daarmee heeft het
drietal de hogeschool eigenlijk een dienst bewezen. Geen wonder dat ze binnenkort hun toelage
gewoon ontvangen en er volgend jaar gewoon
weer mogen aanschuiven. De HvA bedankt jullie
hartelijk voor de onkritische houding, jongens!
Ook op de UvA was het ondertussen geen
beste week voor de medezeggenschap. Met
een opkomst van krap twintig procent was
de animo voor de verkiezingen weer eens bedroevend. Ook hier is de vergelijking met de
Europese verkiezingen misschien een schrale
troost. Als zaken zo complex zijn, hebben
mensen geen idee meer waar ze voor stemmen. Welke partij wilde er nou ook weer beter
onderwijs? En wie was er voor onderwijsverbeteringen? En pleitte er niet ook eentje voor
verbeterd onderwijs? Het is echt net als met
die euroverkiezingen. Niet sexy en eh, eigenlijk ook niet echt belangrijk.
Op de HvA, daar weten ze ondertussen wel wat
echt belangrijk is. Je gezondheid. En om die van
medewerkers te bevorderen, vond de jaarlijkse
Vitaliteitsweek weer plaats. Wij vinden dat altijd
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U dacht misschien dat flexwerken alleen over
het wisselen van uw werkomgeving ging. Think
again. Echt flexibel werken, dat doe je op dit soort
stellages. Gelukkig zitten ze er bij de HvA bovenop,
en kon er tijdens de Vitaliteitsweek alvast geoefend
worden. De truc schijnt te zijn met de voeten te
trappelen op het ritme van het typen. Poe, daar
heb je met recht wel een BKO voor nodig!

ontroerend, zoals de HvA haar kudde richting
het goede leven leidt. Want ziek zijn, dat doe
je maar in je eigen tijd. Tijdens werkuren ben
je vitaal. Jammer is wel dat naar verluidt alleen
de reeds vitale medewerkers fanatiek aan het
programma meedoen. Wat ons betreft mag er
daarom best iets meer dwang achter. Onaangekondigde huisbezoeken rond de klok van 23.00
om die nare slaaptekorten uit te bannen. Niezen
zonder hand voor je mond? Onbetaalde schorsing van twee weken. En wie na het ingaan van
de wintertijd zonder muts op het werk verschijnt,
loopt z’n eindejaarsbonus mis. Want ook voor

goed werkgeverschap geldt: zachte heelmeesters
maken stinkende wonden. yyy Clara van de Wiel
NB Per abuis is vorige week op deze plek een verkeerde aflevering van De Week afgedrukt. De juiste
tekst kunt u teruglezen via onze website in de online
versie van Folia Magazine # 31

23 mei 2014

tweet van
de week
Lieven
@liev
Hee hoi @BibliotheekUvA was het echt
nodig om werkzaamheden aan de gevel
van de UB te laten plaatsvinden MET DE
TENTAMENS VOOR DE DEUR? #uva

het moment

Vol spanning wachtten studenten vorige week woensdag 21 mei in het Maagdenhuis op de uitslag van de studentenraadsverkiezingen. Om vijf uur ’s middags
kwam rector-magnificus Dymph van den Boom met de uitslag: studentenpartij macht en inspraak (Mei) heeft de verkiezingen glansrijk gewonnen met vijf van de
zeven directe mandaten in de CSR. De teleurstellende opkomst werd door Van den Boom vooral geweten aan het feit dat gezichtsbepalende faculteitsfiguren zoals
decanen zich dit jaar niet of nauwelijks met de verkiezingen hebben bemoeid. yyy tekst Dirk Wolthekker/foto Fenna Terwey

navraag Lindsey Smits
Afgelopen weekend speelde geneeskundestudent Lindsey Smits (22) in de voorstelling Hollands Glorie van Studenten Toneelvereniging
Amsterdam. Locatie: de Vluchtkerk in Amsterdam-West, waar precies een jaar geleden een groep uitgeprocedeerde asielzoekers woonde.

Is de Vluchtkerk een beladen plek om
in te spelen?
‘Absoluut. Bij je eerste binnenkomst voel je
direct dat daar dingen gebeurd zijn. Je ziet er
leuzen op de muren, matrassen, etensresten en
stukjes zeep. De kerk ligt er compleet vervallen
bij. En de kelder onder het gebouw is ronduit
griezelig. Al met al een beklemmende plek.’
Wat doet zo’n locatie met een toneelvoorstelling?
‘Het stuk is sterk geïnspireerd op de kerk. Onze
regisseuse vroeg ons de eerste keer dat we er

naar binnen gingen om al onze emoties op te
schrijven. We mochten niet overleggen. Mijn
eerste reactie was vrij primair: “Wauw, wat een
gave plek voor theater!” Maar algauw bekruipen
je andere, zwaardere gevoelens. Aan de hand
van onze verzamelde associaties heeft de regisseuse de voorstelling geschreven.’

En? Zag je je eigen emoties terug?
‘In eerste instantie niet echt; ik vond het opvallend hoe luchtig het stuk was, terwijl de locatie
zo zwaar is. Maar tijdens de repetities merkte
ik dat het stuk wel degelijk binding heeft met

de kerk. Al snel werd duidelijk dat als wij het
goed speelden, we het publiek echt bij de strot
konden grijpen.’

Wat was jouw rol?
‘We hadden geen strak omkaderde rollen, maar
in grove lijnen waren we opgedeeld in twee
groepen: buitenlanders en Nederlanders, die elkaar in de kerk ontmoetten. Ik behoorde tot de
buitenlanders. Mijn personage was erg depressief en zag het leven eigenlijk niet meer zitten.
Een fijne rol om te spelen, want deze plek duwt
je als het ware al in die positie.’ yyy Bien Borren

FoliaMagazine

5

Een aerodynamische zetpil
Ook dit jaar weer gingen HvA-studenten ervandoor
met de kampioensbeker van de Shell Ecomarathon.. Hun prototype waterstofauto
is zo zuinig dat hij de wereld rond zou
kunnen rijden voor nog geen 22
euro aan elektriciteit. tekst Bien Borren /
foto’s Mats van Soolingen

‘N

ee, comfortabel is het niet.’
Melissa de Nijs (23) lacht.
‘Verre van zelfs.’ De student
Product Design staat naast
de H2A, de waterstofbolide waarmee het team
van HvA-studenten op zondag 18 mei de Shell
Eco-marathon heeft gewonnen. Melissa zat de
desbetreffende dag, opgevouwen en wel, achter
het stuur. ‘Je moet geen last hebben van claustrofobie,’ bevestigt de coureur. ‘Met mijn 1 meter 61 pas ik er precies in.’ Ze masseert haar nek
en knijpt even in haar sleutelbeen. ‘Maar het is
krap. Je ligt bijna veertig minuten in een soort
gestrekte houding en je voeten staan in een onnatuurlijke stand, anders past het niet.’ Melissa
moet volgens het reglement een compleet
gekeurd racepak van een brandvertragende
stof – ‘stevig en snikheet’ – dragen, evenals een
helm en handschoenen. Met een zespuntsgordel
zit ze vastgesnoerd. Uit de gegevens die de auto
tijdens de rit registreert kunnen de studenten veel aflezen, maar een thermometer zit er
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niet in. De geschatte temperatuur ligt rond de
veertig graden celsius. Melissa: ‘Het is net een

‘Je moet geen last
hebben van claustrofobie’
klein oventje. Na afloop droop ik van het zweet.
Ik was kletsnat.’
De Shell Eco-marathon is een jaarlijkse auto-

race waarbij het niet draait om snelheid, maar
om innovatie, duurzaamheid en techniek.
Ruim drieduizend studenten kwamen een
kleine twee weken geleden vanuit heel Europa
ingevlogen om in Rotterdam tien rondjes om
Ahoy te rijden. Net als vorig jaar veroverde het
HvA-team de eerste plek in de waterstofklasse
en verbeterde het tevens het eigen record.
Onder leiding van captain Marvin van Diemen
reed de H2A omgerekend bijna 4000 kilometer

van 37 kilo
op een liter en was daarmee een stuk duurzamer dan de exemplaren van de concurrentie
uit Delft. ‘Het was bepaald geen close call,’
omschrijft Marvin (21)

de finish. De student Engineering, Design & Innovation werkte samen
met een team van negentien medestudenten
een jaar lang in de kelders van de Leeuwenburg aan de wagen. Op een zomerse zondag
twee weken geleden kregen ze 39 minuten om
tien rondjes te rijden en te bewijzen dat ze het
duurzaamste vehikel op het circuit waren. Zo
gezegd, zo gedaan. Maar het halen van de finish
ging niet helemaal zonder slag of stoot. Tijdens
het tweede rondje kreeg Melissa een panie-

‘De laatste paar rondjes
kon ik echt genieten’

kaanval. ‘Er rust een
enorme verantwoordelijk op je schouders.
Die jongens hebben er lang aan gewerkt, en
dan komt het op mij aan om goed te presteren.
Ik had nauwelijks geoefend; misschien een
keertje door de gang hier beneden. Dat is in
niets te vergelijken met het circuit. Daar is dan
opeens zoveel verkeer om je heen. De H2A
heeft een grote blinde hoek en ik kan dus niet
zien of iemand mij inhaalt. Ik vond het ongelofelijk eng in dat kleine autootje.’ Melissa, die
geen rijbewijs heeft, stond via een telefonische
verbinding in contact met het team langs de zij-

lijn. ‘Ik wist niet meer wat ik moest doen. Het
enige wat ik toen dacht was: “Ik wil hier uit. Ik
wil nú stoppen.” Dat zei ik dus ook in mijn oortje,’ herinnert ze zich. Die woorden kwamen bij
Marvin binnen. Hij luisterde naar haar stem in
zijn oor en de boodschap die ze verkondigde.
‘Je staat dan met lege handen, machteloos. Ik
kan haar niet helpen, behalve mentale support
bieden,’ legt hij uit. ‘Ik probeerde haar gerust te
stellen, te stimuleren door te gaan en te blijven
focussen. En als het echt niet ging, zei ik, moest
ze stoppen.’ Gelukkig kwam het niet zover.
Melissa herpakte zich en reed een fantastische
rit. Melissa: ‘Op een gegeven moment ga je
op de automatische piloot.
De laatste paar

rondjes kon
ik echt genieten. Toen ik
via mijn oortje te horen kreeg dat ik
de laatste ronde inging, was ik verbaasd dat het
zo snel was gegaan.’
Het lichtpaarse voertuig staat deze dinsdagmiddag tentoongesteld in de grote hal van de
Leeuwenburg op de Amstelcampus. Een stroom
studenten maakt gehaast hun entree door de
draaideur, maar mindert vaart als ze de auto in
het vizier krijgen. De gestroomlijnde zetpil trekt
veel bekijks. Darrell Cheng A June (25) is student e-technologie en was verantwoordelijk voor
de elektrotechniek van het voertuig. Hij toont de
wirwar aan rode, blauwe en gele draadjes die uit
de auto steken. Via slangetjes en buisjes staat de
cilinder met daarin de waterstof in verbinding
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Electric Vehicle Amsterdam

De tweede inzending van de HvA voor de Eco-marathon was de Eva, oftewel Electric Vehicle Amsterdam. Volgens
de hogeschool is de Eva ‘een eerste stap naar het realiseren van een duurzame en energiezuinige stadsauto.’
De elektrische auto is voor een groot deel in eigen huis geproduceerd. Team Eva ontwikkelde bijvoorbeeld een
eigen accu. Het was de eerste keer dat de Eva meedeed. Op de dag zelf was de auto technisch in orde en ging
de meeste aandacht uit naar de beste rijstrategie. Eva is in de ‘Urban klasse’ zesde geworden. Bob Rijlaarsdam,
captain van het team, heeft er alle vertrouwen in dat de Eva volgend jaar hoger zal eindigen. ‘Over vijf jaar zal de
auto op de openbare weg rijden, terwijl hij nog steeds superzuinig is,’ zei hij eerder tegen Folia.

Achteruitkijkspiegels zijn verplicht

Keuringsstickers geven aan dat de H2A zowel aan de

volgens het Shell-reglement.

veiligheids- als de technische voorschriften voldoet.
Melissa de Nijs, student Product
Design en bestuurder van de H2A

De banden zijn zeer efficiënt met een zo laag mogelijke rolweerstand.
Vanwege de aerodynamica zijn ze nauwelijks zichtbaar.

met de motor. Op het eenvoudige stuur prijken
drie knoppen. Rood is gas, met blauw schiet de
cruisecontrol aan en als je op geel drukt klinkt er
een schelle toeter. ‘We zijn verplicht er een toeter
in te bouwen. Wanneer je elkaar inhaalt moet je
constant op de knop drukken om de anderen te
laten weten dat je eraan komt,’ legt Darrell uit.
Hij laat zijn vingers over de paarse lak van de
auto glijden. Die is mat: er is bewust niet voor
een glanzende coating gekozen, omdat dit drie
ons extra gewicht zou betekenen. ‘Alles is doorgerekend. Overal is op bezuinigd, zodat we met
het minimale het maximale konden halen.’ De
body weegt een kleine acht kilo. Met alles erop
en eraan is de H2A zevenendertig kilo schoon
aan de haak. ‘We worden elk jaar lichter,’ vertelt
Darrell trots.
Naast de H2A staat een kniehoge zilveren beker
te glanzen. ‘Ik heb hem net opgepoetst. Hij plakte nog een beetje van de champagne,’ glimlacht
Marvin. De vijftienhonderd euro prijzengeld
besteedt het team aan een uitje. ‘Ik zat te denken
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aan paintballen en een barbecue. Net zoals vorig
jaar.’ De studenten nemen nu hun verdiende
rust. Marvin: ‘De laatste weken zaten we van negen uur ’s ochtends tot sluit op de HvA. Er moest
nog zoveel gebeuren. En in de tussentijd gaat de

‘Je bouwt een band op
met dat ding, het is net
een kindje’
studie door. We raceten van werkplaats naar les
en weer terug.’ Darrell grijnst. ‘Les? Vaker skipten we de uren om het werk af te krijgen.’
De mannen leggen uit dat het allemaal met
een globaal ontwerp begint. ‘Ons eerste doel is
een auto die werkt. Dan begint het finetunen,
afstellen en bijschaven totdat we een resultaat
hebben waar we tevreden mee zijn.’ Het team
hergebruikt technieken van voorgaande jaren,
maar besloot dit jaar met een compleet nieuw

ontwerp te komen. De studenten zijn van alle
markten thuis. De hele auto is in eigen productie
gemaakt. ‘Behalve het spuitwerk, daar hebben
wij niet de juiste apparatuur voor,’ vertelt Marvin.
Begeleidend docent Jan-Derk Bakker meent hier
de hogeschoolmentaliteit in te herkennen. ‘Ons
streven is de studenten tot de beste ingenieurs op
te leiden. Je ziet bij andere teams dat de docenten
zich vaak zelf al het kluswerk toe-eigenen. Daar
is bij ons geen sprake van. Alles is bedacht en
gemaakt door de studenten zelf. Wij hebben alleen een vetorecht als het aankomt op veiligheid.’
Marvin trekt de vergelijking met een bevalling.
‘Je maakt iets wat er eerst nog niet was. Je bouwt
een band op met dat ding, het is net een kindje.
Je bent er daarom ook wel voorzichtig mee. Soms
heb ik zoiets van “Ho, pas op, voorzichtig!”, als
anderen ermee aan de haal gaan.’ Het duurzame
aspect is een extra uitdaging voor de captain. ‘Je
werkt mee aan een betere wereld. Ik merk ook
dat ik bewuster om me heen kijk. Bijvoorbeeld
de grote benzineslurpende bakken die je door

Rijden op waterstof

Een brandstofcel is een elektrochemisch toestel dat chemische
energie direct omzet in elektrische energie. Er lekt nauwelijks energie
weg, aangezien de energie niet eerst omgezet hoeft te worden in
thermische en mechanische energie. In de cel vindt een redoxreactie
plaats. Dat is een reactie tussen atomen, moleculen en ionen waarbij
elektronen worden uitgewisseld. Waterstof en zuurstof worden
in de cel door een membraan gescheiden. Met behulp van een

katalysator wordt de waterstof (H2) in ionen en elektronen gesplitst.
De elektronen stromen vervolgens via een elektrisch circuit naar
de kathode: dit is de elektrische stroom die gebruikt wordt om een
elektromotor mee aan te drijven.
Anode: H2 " 2H+ + 2e−
Kathode: O2 + 4H+ + 4e− " 2H2O
Gehele cel: 2H2 + O2 " 2H2O + energie (elektriciteit en warmte)

De waterstofcel is het hart van de auto. Zonder
deze brandstofcel kan er niet gereden worden.

Via het OLED-display kan
de bestuurder zien hoe
hard hij rijdt. In geval van
nood kan de auto met één
knop uitgezet worden.

Oud-Zuid ziet zoeven. Dat kan toch veel zuiniger? Ik ben er constant mee bezig.’
De H2A is inderdaad een wereld van verschil
vergeleken met de SUV’s van deze wereld. De
studenten hebben uitgerekend dat je met het
fragiele autootje voor 22 euro aan elektriciteit de
wereld rond kan. Met het tempo van de H2A,
maximaal 36 kilometer per uur, zou een rondje
om de evenaar wel twaalfduizend uur duren. ‘In
eighty days around the world zou dus geen pro-

bleem moeten zijn,’ grapt Marvin. Dan vervolgt
hij serieuzer: ‘Acht weken in mijn zomervakantie – best haalbaar.’
Het team bestaat louter uit mannelijke studenten; afgezien van de twee vrouwelijke chauffeurs,
maar die waren alleen actief in het laatste stadium van het proces. Marvin en Darrell zijn het
erover eens dat het beter is als er ook vrouwen
vanaf het begin af aan zouden meewerken. ‘Er
hangt nu wel erg veel testosteron in de ruimte,’

lacht Darrell. ‘Mannen gedragen zich anders als
er vrouwen bij zijn.’ Marvin vult desgevraagd
aan: ‘De jongens onderling zijn onstuimiger,
maken vieze grapjes. Ze houden zich met vrouwen erbij meer in.’ Op de vraag of vrouwelijke
collega’s niet ook afleidend kunnen zijn, wisselen
de jongens een blik uit. Het is even stil voordat
Marvin, met een lichte grimas, antwoordt: ‘Laten
we het erop houden dat een beetje variatie nooit
kwaad kan.’ yyy
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‘Gezwets irriteert me heel snel’
Margot Dijkgraaf, de vrouw die Spui25 groot maakte, verlaat de UvA om directeur te worden
van de Boekmanstichting: ‘Ik ga er zeker wat ramen openzetten.’ tekst Bob van Toor / foto Monique Kooijmans

M

argot Dijkgraaf deed twee
studies, presenteerde een
zwik programma’s en bouwde
Spui25 uit het niets op tot
handelsmerk. Ze is intendant bij de ambassade
in Parijs, bekleedt een handvol bestuursfuncties
en recenseert tussendoor nog boeken voor NRC
Handelsblad. Na een afscheid als directeur van
Spui25 heeft ze twee weken rust, voor ze begint
in haar nieuwe directeursfunctie bij de Boekmanstichting. Maar dat betekent voor haar geen
stilzitten – integendeel.
Uitgelaten zit ze tussen grote bossen bloemen,
goedgelezen exemplaren van Le Monde, Libération, de Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad, Het Parool, en de Volkskrant. Ook ligt
er een stapel boeken met een lachende Hella
Haasse op het omslag: Dijkgraafs boek Spiegelbeeld en schaduwspel, over het oeuvre van de
schrijfster, werd dinsdag gepresenteerd. ‘Waanzinnig,’ lacht Margot Dijkgraaf. ‘Eén groot feest.’

Hoe kan een vrouw met zo veel functies
zo veel lezen?
‘Veel avonden, weekenden. Ik lees niet snel, en
altijd met een potlood in de hand. Als ik iets
lees, wil ik het ook goed lezen. Zonder boeken te
lezen zou ik niet zijn wie ik ben. En het leuke van
al die verschillende werelden is dat ze in elkaar
grijpen en elkaar versterken. Alles gaat uit van
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één grote passie voor kunst, cultuur en lezen. Efficiënt? Ja, mijn redactievergaderingen duren altijd een uur. Soms zitten we met achttien mensen
van De Bezige Bij, KNAW, NWO, Athenaeum en
UvA-faculteiten. Iedereen krijgt het woord, maar
tegelijkertijd weet ik dat hun tijd heel kostbaar

‘Spui25 moest niet het
zoveelste meninkjes
machine worden’
is. Daarom komen ze ook: ze weten dat het geen
drie uur gewauwel is.’
Dat is ook de signatuur van
Spui25 geworden.
‘We hebben altijd gekozen voor kort maar
krachtig. Programma’s zonder pauze, en als
mensen om 5 uur uit hun werk langskomen,
weten ze dat ze om half zeven weer op straat
staan en nog kunnen koken. Dat vind ik een
prettige, efficiënte manier van programma’s
maken, waardoor je je in korte tijd kunt vullen
met geestelijk voedsel.’
Gaat dat nooit ten koste van de diepgang?
‘Je kunt niet alles vangen in een tweet. Maar je
kunt wél proberen het zo kernachtig mogelijk

samen te vatten zonder alle kanten op te waaieren. Ik heb een hekel aan gezwets, dat irriteert
me heel snel. Als je wéét dat iemand lang van
stof is, hoe interessant ook, moet je hem van
tevoren duidelijk maken dat hij na tien minuten
moet ophouden. Bij Spui25 lieten we soms gewoon een wekker afgaan. Werkt fantastisch. Als
mensen dat van tevoren weten, houden ze na
de negende minuut uit zichzelf op met praten;
niemand wil dat die wekker afgaat.’
Het was in 2007 dat Dijkgraaf werd gevraagd
om een cultureel-academisch centrum op te zetten in wat toen nog een onooglijk souvenirwinkeltje van de UvA was. ‘Er stonden sanseveria’s
voor de ramen, er werden UvA-truien verkocht,
de portier wachtte tot hij weer wat toeristen de
weg kon wijzen.’
‘Maarten Asscher, de directeur van Athenaeum,
nodigde me uit te solliciteren. Met de godfathers
– en -moeders! – van de UvA, de AUV, de AUP
en Athenaeum volgde een pittig sollicitatiegesprek. Veel mensen zeiden: zou je dat nou wel
doen? Want er waren al ontzettend veel culturele
instellingen in Amsterdam. Maar die combinatie
van wetenschap en cultuur gaf de doorslag.’
Spui25 groeide al snel van twee activiteiten per week naar twee per dag. Wat
was het geheim?
‘Een combinatie van de fantastische, open plek,

Dijkgraaf en Haasse
‘Op de middelbare school werd ik gegrepen
door De verborgen bron. Sindsdien las ik elk
boek dat van Hella Haasse verscheen, en
schreef haar ook brieven. Dan belde ze terug
om mijn vragen te beantwoorden. De eerste
keer geloofde ik het gewoon niet, maar zo
was ze. In 1989 was ik voor de NRC op een
congres in Toronto. Daar stond ze ineens, klein
en rond, bij zo’n enorm buffet. We zijn een
gesprek begonnen dat pas drie jaar geleden
is afgesloten. Tien jaar geleden vroeg ik haar,
na een interview over Sleuteloog voor NRC, of
ze wilde meewerken aan een boek over haar
werk. Schrijvers willen altijd liever schrijven dan
praten, maar ze vond het meteen leuk. We
hebben elkaar zo’n honderd keer gesproken.
Het mondde uit in een vriendschap,
gebaseerd op een gedeelde passie voor
literatuur. Ze wilde pertinent niet dat iemand
een biografie over haar schreef, dus schreef ik
een portret van haar oeuvre. Ze zei altijd: wat
ik heb geschreven, dat ben ik.
Natuurlijk had ze bij de Grote Vier moeten
horen, maar daarvoor was ze te bescheiden,
te Indisch. Ze had fundamenteel geen
behoefte om te demonstreren, op tv te komen
of eens wat grote uitspraken over seks te
doen. Maar dat betekent niet dat ze er geen
mening over had, die had ze zeker. Als je haar
werk goed leest, zie je dat ze zo vriendelijk
niet was. Wel wijs, maar niet van gisteren.
Het gaat over de duivel, het kwaad in ons.
Vrouwen speelden een heel interessante rol in
haar werk, meer dan mensen denken. Ik hoop
dat ik haar nu meer die stem kan geven.’

grote ramen, de tram en de kroeg naast de deur,
en de kwaliteit die je biedt. Ik wilde niet de zoveelste meninkjesmachine zijn. We stikken in al
die kranten van de columnisten, en iedereen heeft
een mening. Bij Spui25 heb ik de achtergrond,
de verdieping mee willen geven, niet zomaar een
mening. Of je nu alles weet over een onderwerp
of juist niets, je gaat altijd verrijkt naar huis.’
Laat je Spui25 met een gerust hart achter?
‘Het staat als een huis, het is een begrip. Met de
verhuizingen van de UvA moet Spui25 nu als
een inktvis zijn tentakels ook daar uitslaan. Er
zit nog enorm veel potentieel in. De brug van
wetenschap en cultuur maakt Spui25 uniek,
hoewel er steeds meer organisaties zijn die dat
ook proberen. Toen Spui25 begon was het de

kunst de wetenschapper uit de ivoren toren te
krijgen, nu zit hij er bijna helemaal niet meer in.’

Margot Dijkgraaf (1960)

De Boekmanstichting had 28 jaar dezelfde directeur, Cas Smithuijsen. Met uw
daadkracht staat ze heel wat te wachten.
‘Ze zijn blij met me. Het is niet gek dat ze zich na
28 jaar afvragen welke kant het op zal gaan. Maar
ik ga eerst rustig rondkijken welke ideeën ze zelf
hebben. Een bibliotheek van vijfenzestigduizend
banden in een werkelijk schitterend gebouw is
voor mij een ideaal startpunt om al die kennis, die
schatkamer, meer bekendheid te geven. Ik sluit een
samenwerking met Spui25 zeker niet uit: ik denk
dat ik veel kan bijdragen aan de debatkant van de
Boekmanstichting. Of ik wat ramen ga openzetten? Dat doe ik nu eenmaal overal.’ yyy

1978-1988 Studies Frans (UvA, Université Paris
VII/Jussieu) en communicatiewetenschap,
Universiteit Utrecht
1988 Literair criticus NRC Handelsblad
2000-2004 Presentator bij o.m. Zeeman met
Boeken (VPRO) Lezen etcetera (AT5)
2002-2007 Directeur Centre Français du Livre
bij Maison Descartes
2007-2014 Directeur Spui25
2008 Hella S. Haasse: Inkijk, Essays, portretten
en beschouwingen met Patricia de Groot
2009 Benoemd tot Chevalier de la Légion
d’honneur
2014 Directeur Boekmanstichting
2014 Spiegelbeeld en schaduwspel:
het oeuvre van Hella S. Haasse
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(ingezonden mededeling)

5 juni

12:00 tot 18:00

FESTIVAL

pop-up evenementen
door heel Amsterdam
20:00 tot 01:00

benefiet

bandjesavond in CREA voor
Students for Children
00:00 tot 03:30

afterparty
iedereen is welkom bij
de sociëteit van SSRA

Like ons op Facebook
en check het programma op DASAmsterdam.nl

passie
Triatlon
Voormalig toptriatleet MARtIn
BREEDijk (45, docent sport, management & ondernemen aan de
HvA) doet het de laatste jaren rustig
aan. Hij traint nu ‘nog maar’ 10 tot
15 uur per week.
‘Ik deed in mijn jonge jaren altijd aan atletiek, maar kreeg rond mijn twintigste last
van mijn knieën. In mijn zoektocht naar
minder explosieve sporten kwam ik tijdens
een projectweek van de ALO terecht bij
triatlon. Ik stortte me er vol op en in 1992
deed ik met succes mee aan mijn eerste hele
triatlon in Almere. Vier jaar later werd ik
daar derde en nog eens twee jaar later nam ik
deel aan het grootste triatlonevenement ter
wereld: de Ironman van Hawaii.
Dat was ongelooflijk. Bij niet veel sporten kun
je de oorsprong aanwijzen, maar bij de triatlon
kan dat wel. Die is ontstaan toen op Hawaii
zes mariniers met wat drankjes op wilden
testen wie de beste sportman was. De 3,8
kilometer zwemmen die onderdeel uitmaakt
van de Ironman is bijvoorbeeld gebaseerd op
een zwemwedstrijd die daar al bestond. Ik
legde de Ironman van Hawaii – 3,8 kilometer
zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen – af in negen uur en een beetje:
ongeveer 50 minuten langzamer dan mijn
persoonlijk record van 8 uur en 14 minuten.
Dat was in het jaar dat ik die tijd liep één van
de vijfentwintig beste tijden ter wereld.
Tegenwoordig doe ik het iets rustiger aan. Ik
train nog maar 10 tot 15 uur per week en leg
de accenten vooral bij de onderdelen die ik
leuk vind. Wel doe ik nog mee aan de tweede
divisie van de landelijke competitie, met
Team Tegenkracht.
Tijdens die acht uur ga je echt soms in
gevecht met jezelf, dat vind ik mooi. Het
mooiste vind ik echter de afwisseling en de
sportieve sfeer die er altijd rond triatlons
hangt. Voor en na de wedstrijd praat je met
elkaar, maar tijdens een triatlon doe je er alles aan om die concurrent voor te blijven.’ yyy
tekst Henk Strikkers / foto Fred van Diem
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Mensen raken
met iets heel kleins
Ze is nog geen twintig en wordt al vergeleken met bekende dichters als Lieke Marsman. Ze
staat in de finale van schrijfwedstrijd Write Now!, organiseert poëzieavonden, blogt, en haar
naam is Emma Stomp. tekst Mina Etemad / foto Roger Cremers

Z

e kent het juryrapport inmiddels
uit haar hoofd. ‘Er staan zulke grote
complimenten in,’ zegt Emma Stomp
(19) schuchter, maar duidelijk trots.
‘Ik was altijd wel tevreden over mijn gedichten,
maar nooit erg zeker. Het is waanzinnig dat mijn
werk nu erkend wordt en dat zo’n grote naam als
Ellen Deckwitz het mooi vindt.’
Het positieve oordeel van de jury is voor de student sociologie meer dan ze had durven hopen.
‘Teksten die getuigen van overdonderend taalgevoel en observatievermogen,’ zo oordeelden
Karin Amatmoekrim, Daan Heerma van Voss
en Ellen Deckwitz. De overwinning kwam voor
Emma als een complete verrassing. ‘Ik had het
echt niet verwacht, ik was er ook helemaal niet
zo mee bezig.’ Ze heeft het dan ook druk genoeg
met haar studie. Daarnaast zit ze in het bestuur
van haar studievereniging en organiseert ze poezieavonden in Studio/K. Samen met haar goede
vriendin Eva Thielen, die ook graag schrijft, biedt
Emma (beginnende) dichters tijdens Spraakwater de mogelijkheid uit eigen werk voor te
dragen. Emma en Eva staan op deze avonden zelf
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ook geregeld op het podium: ‘We kunnen het telkens niet laten om ook op te treden.’ Emma heeft
vaker op festivals voorgedragen, houdt een eigen
blog bij – emmaschrijft.tumblr.com – en enkele
van haar gedichten zijn gepubliceerd bij VPRO
Dorst. Haar volgende dromen zijn om nog vaker
te publiceren, zich wat meer toe te leggen op
proza en een eigen dichtbundel uit te brengen.

‘Grappig dat anderen
zich herkennen in wat
ik schrijf’
De jury van de voorrondes vergeleek Emma’s
redeneertrant met die van Lieke Marsman. Een
groot compliment voor Emma. ‘Marsmans
gedichten roepen bij mij een fijn en geruststellend gevoel op. Ze maakt heel treffende vergelijkingen, en mooie zinnen die een bepaalde
onverwachtheid bezitten.’
Het ligt ook voor de hand Emma’s dichtstijl te
vergelijken met die van Tjitske Jansen, en ze
weet ook waarom: ‘Haar proza-achtige gedich-

ten zijn moeilijk ergens in te delen. In haar
laatste bundel lijken allemaal korte verhaaltjes
te staan die bijdragen aan een groter verhaal.
Ze gebruikt hele mooie treffende voorbeelden
waarin ze met zeer weinig woorden iets heel
groots beschrijft. Bijvoorbeeld dat haar vader
door zijn onhandigheid niet weet wat hij moet
zeggen en daarom alleen maar vraagt of de
snoepjes lekker zijn. Met iets heel kleins mensen
raken vind ik erg mooi.’
Dat probeert Emma zelf ook: ‘Heel alledaagse
voorbeelden wil ik liever niet gebruiken, maar
mijn inspiratie haal ik vooral uit kleine dingen.
Dat kan uit een krantenberichtje of een college
sociologische theorie zijn; daar kan een zin in
zitten waar ik iets mee kan doen. Of iemand
zegt iets moois, waar ik dan op voortborduur. Ik
sprak bijvoorbeeld laatst met iemand die zei dat
hij een reis had gemaakt in zichzelf.’ Zulke uitspraken vormt ze zodanig om dat ze een beetje
van haarzelf worden: ‘Ik moet een persoonlijke
klik hebben met een verhaal om het daarna te
kunnen vangen in een gedicht.’
Die persoonlijke klik betekent niet dat haar

Als de dingen nou allemaal anders zouden zijn
Ik ben vier jaar en ik zal net zo lang op de snoepautomaat blijven slaan,
tot ik een Mars krijg of dat er eentje naar beneden valt anders.
En hier ben ik zestien en ik prik net zo lang in je buik,
totdat je het met me doen wilt of dan tenminste verliefd op me wordt.
Maar je rijgt lakens aaneen tot een gordijn
en zegt dat we al te lang vrienden zijn.
En hier ben ik mezelf gereïncarneerd in een jongen
en ik sla niks of niemand
want er zijn meisjes die kauwgombenen van me krijgen
en ’s nachts niet van me kunnen slapen.
Soms hoor ik een liedje op de radio en word ik erdoor geraakt.
Soms denk ik dat ik een schip hoor stranden
ook al is het vijftig kilometer richting zee.
Soms denk ik dat het nu de tijd is om lief te hebben
zoals alleen zwanen dat kunnen.

werk volledig haar eigen gevoel of ervaringen
representeert. Ze vertrekt vaak wel vanuit een
bepaald gevoel in zichzelf: ‘Uit iets wat ik heb
meegemaakt of waar ik een bepaalde emotie
bij voel. Maar daarna zoek ik vaak meer het
abstracte niveau op. Ik vind het ook erg leuk
om met onverwachte wendingen te spelen,
bijvoorbeeld door tijdsprongetjes te maken of
het einde open te laten.’
Met haar gedichten denkt ze vaak een nostalgisch en wellicht ook geruststellend gevoel aan te wakkeren in de lezer. ‘Misschien
roept het bij sommige mensen herkenning
op. Dat vind ik wel grappig, dat anderen
zich kunnen vinden in iets wat ik opschrijf. Dat heb ik bijvoorbeeld gehoord
over “Als de dingen nou allemaal anders
zouden zijn”. Dat stuk over “in je buik
prikken totdat je het met me wil doen”
bleek herkenbaar voor anderen.’ yyy
‘Als de dingen nou allemaal anders zou-

- Emma Stomp -

den zijn’ was een van de vijf gedichten
die Emma haar overwinning bezorgden. Voor de finale van Write Now!,
die op 22 juni plaatsvindt in Rotterdam, schrijft Emma nieuw werk. Dan
zal ze het opnemen tegen de andere
winnaars van de voorrondes die in Nederland,
Vlaanderen en Suriname hebben plaatsgevonden.
De eerstvolgende editie van Spraakwater is op 9 juni
in Studio/K.
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opinie

Er heerst geen respect
op de FEB
In zijn opiniestuk in Folia Magazine #29 pleitte FEB-decaan
Han van Dissel zijn faculteit vrij van schuld aan de fraude met
toetsen. Student Eli de Smet reageert. illustratie Marc Kolle

D

e decaan van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde (FEB)
citeerde een deel van een brief
van mij in een vorige editie van
Folia Magazine naar aanleiding van de fraude
binnen de UvA: ‘Studenten zijn zo veel waarde
gaan hechten aan een A4’tje met een krabbel
erop, dat ze het werkelijke doel uit het oog zijn
verloren.’ Waarop meneer Van Dissel reageerde:
‘Seneca had het niet beter kunnen zeggen.’
Meneer Van Dissel vergeet alleen te vermelden
dat ik ook het volgende heb geschreven in diezelfde brief: ‘Vandaag hoorde ik van verschillende studenten dat er al jaren wordt gefraudeerd en dat docenten ervan wisten. Verbaasde
mij dit? Absoluut niet. Mijn eigen ervaringen
met de UvA zijn vergelijkbaar, zo niet ernstiger.
Ik ben daarvoor enkele keren bij de betreffende
leidinggevende geweest, maar de reacties waren
verre van motiverend. Jammer.’
Meneer Van Dissel heeft duidelijk niet begrepen waarom ik die brief heb gestuurd. Hij was
namelijk niet bedoeld om de UvA-studenten de
schuld in de schoenen te schuiven en hem een
vrijbrief te geven. Ik schreef die brief, omdat
Van Dissel verantwoordelijk is voor de cultuur
en bij hem ook de oplossing kan liggen.
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Sinds een paar jaar zijn alle vakken op de FEB
onderverdeeld in blokken van acht weken.
Docenten melden dat vakken hieronder lijden.
Voor sommige vakken hebben studenten
simpelweg meer tijd nodig. Dit resulteert in onderwerpen die niet behandeld worden, weinig

Dijkgraaf

Rebellenclub
ruimte voor verdieping en een sfeer van haast.
Waarom zet je dit beleid dan door? Om kosten
te besparen.
Verder is meneer Van Dissel verantwoordelijk
voor het beoordelen van docenten aan de hand
van het slagingspercentage bij hun vakken. Dit
lijkt een logische stap. Echter, docenten hebben
hierdoor het gevoel dat ze het niveau omlaag
moeten schroeven. Sommige vakken zijn
gewoon ontzettend moeilijk en vereisen veel
discipline aan de kant van de student. Waarom
beoordelen we vakken niet gewoon aan de hand
van de kwaliteit van het gegeven onderwijs?
Het bestuur van de FEB is niet gericht op
de kwaliteit van het onderwijs, maar op het

Als je hier gemotiveerd
binnenkomt, meppen ze
dat eruit
fabrieksmatig afwerken van studenten. Het liefst
willen ze je na drie jaar de arbeidsmarkt op
trappen. Als je gemotiveerd binnenkomt meppen ze dat er wel weer uit.
Klagen is natuurlijk erg makkelijk; bied die man
dan een oplossing als je het allemaal zo goed
denkt te weten. Dat heb ik ook geprobeerd en
waarschijnlijk vele anderen met mij, maar in
verdere suggesties is hij niet geïnteresseerd. Laat
ik hier de kans grijpen om een probleem aan te
wijzen dat een simpele oplossing heeft.
Gemiddeld komen bij een college van honderd
mensen tien à vijftien studenten te laat. Het is
geen uitzondering dat iemand twintig minuten
na het begin van het college de zaal in komt

banjeren. Na de pauze is het precies hetzelfde
verhaal. Als de FEB wil beweren dat dit niet het
geval is, dan wil ik haar uitnodigen deze aantallen zelf een tijdje bij te houden. Studenten zijn
het privilege om te laat te komen zo gewend,
dat ze je raar aankijken als je er wat van zegt.
Terwijl het op de basis- en middelbare school de
normaalste zaak van de wereld is dat je op tijd
bent, net als op je werk.
De FEB staat volledig in haar recht om van
studenten te verwachten dat zij op tijd bij de
colleges zijn. Voorbereiding kost een docent
tijd en energie. Uit respect hiervoor hoort een
student op tijd te komen, maar de FEB verwacht
geen respect van haar studenten. Studenten
verwachten daardoor ook niks van de FEB; het
werkt wederkerig. Passiviteit tegenover veel van
de problemen op de universiteit is het gevolg.
Zo ontstaat er niet alleen een omgeving die
demotiverend is voor de studenten, de docenten
lijden er net zozeer onder.
Mijn respect gaat uit naar alle docenten. Zij
kunnen niet zoals de studenten even snel hun
papiertje halen en de universiteit achter zich
laten. Zij moeten het bestuur van de FEB in de
toekomst blijven verdragen. yyy
Eli de Smet is student aan de FEB

Een keer per jaar komen de wetenschapsacademies
uit de hele wereld bij elkaar en vorige week was dat
in Rome. De Italiaanse Accademia dei Lincei (Academie van de Lynx) huist in een gigantisch paleis
aan de Tiber vol met prachtige fresco’s, Romeinse
beelden en een bibliotheek met originele manuscripten uit de zeventiende eeuw. Als je over de
monumentale trap het gebouw binnenloopt, lijkt het
of iedereen een aantal maten is gekrompen. De oprichting van deze oudste academie in 1603 was het
startschot van de moderne natuurwetenschap. Men
toont ons het boek met de eerste leden. Op de eerste
bladzijde staat de handtekening van Galileo Galilei.
In deze tempel van de wetenschap, omgeven door
eerbiedwaardige geleerden op leeftijd, vergeet je
gemakkelijk dat het begon als een echte rebellenclub. De edelman Frederico Cesi was pas achttien
jaar oud toen hij deze Academie oprichtte met drie
vrienden, onder wie de Nederlandse arts Johannes
van Heeck. Natuurlijk moesten zij eerst een mooie
naam en bijpassend logo vinden. De lynx stond
bekend om zijn scherpe blik; hij zou zelfs door
muren en in de ziel kunnen kijken. Voorop het
ledenboek staat een prachtig versierde prent van
deze katachtige. En dan het motto: minima cura si
maxima vis. Zorg voor de kleinste zaken geeft het
grootste resultaat. Perfecte spreuk voor de eeuw
van de microscopie.
Het doet me denken aan de Olympia Academie
die Albert Einstein met twee boezemvrienden
oprichtte toen hij min of meer de universiteit werd
uitgeschopt – de enige natuurkundestudent van
zijn jaar die geen baan in de wetenschap kreeg aangeboden. In de veiligheid van zijn privé-academie
bestuurde de patentklerk de nieuwste theorieën.
Later zou Einstein schrijven: “Wij hadden een
heerlijke tijd in die dagen in Bern in onze vrolijke
“academie”, die minder kinderachtig was dan de
respectabele andere die ik later zo goed zou leren
kennen.” yyy Robbert Dijkgraaf
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(advertenties)

Te koop

appartement 30 m² in de Jordaan
Eerste Goudsbloemdwarsstraat 1-hoog.
Leuke buurt, rustig straatje.
Twee kamers, open keuken. Was/doucheruimte. CV.
VVE € 46,- per maand.
EUR 165.000,Tel. 020 - 6124513

Nacht van de Universiteit
vrijdag 6 juni & zaterdag 7 juni
20:00 tot 08:00 rondom de Nes, Amsterdam!

Debatten, Colleges, Workshops, Film, Dans & Muziek

De academie ter discussie!
Doe mee, Denk mee!

LERAAR WORDEN MET EEN KOPOPLEIDING?
Binnen een jaar de populairste van de klas.

Heb je tijdens je studie ontdekt dat je het leuk vindt om jouw vakkennis
over te dragen aan anderen? Met de praktijkgerichte kopopleiding
tweedegraads leraar voor hbo- en wo-bachelors heb je
binnen een jaar al je tweedegraadsbevoegdheid.
Kijk voor meer informatie op hva.nl/kop
of meld je aan voor de voorlichting
op 16 juni a.s.

CREATING TOMORROW

foto Mats van Soolingen

op de tong

Wolvenstraat 23
(Centrum)

M

et nog een héél klein beetje
hoop stappen we zelfverzekerd
het restaurant binnen. Helaas.
De ober komt lachend naar ons
toe en biedt ons een handdoek aan: ‘Jullie zijn
echt verzopen katten! Hier, droog maar even op.’

Zodra we zitten kunnen we opwarmen met een
heerlijke Merlot, een Montalzat uit 2013 (€ 4,50).
Het restaurant zit vol met jonge stelletjes en vrienden – nog aan de wijn en het bier, of al smullend
van de Aziatische gerechten die je hier kan eten.
Overal zien we lekkernijen staan en proberen we

nog nét niet gênant uit te vogelen welk gerecht de
buren hebben uitgekozen. Omdat we niet kunnen
kiezen uit de diverse voorgerechten op de kaart,
nemen we een mix van vleesgerechten (€ 16,-)
met saté van rundvlees, dim sum en dumplings
met varkensvlees en pekingeend met pannenkoekjes. Het vlees en gevogelte is heerlijk mals en
de drie verschillende sausjes zijn heerlijk om de
snacks in te dopen; toch even wat anders dan een
frikandel met mayonaise. Ons tweede glas wijn
wordt bijgeschonken. De ober schenkt bij mij de
fles leeg, wat naar mijn idee een nogal riant gevuld
glas oplevert. Later blijkt dat hij het tegenovergestelde dacht, als hij na een paar slokken mijn glas
wéér bijvult. Pluspunten noem ik dat.
Onze ogen waren natuurlijk groter dan onze
maag, dus cancel ik snel de noedels met kip.
We bestellen om het af te leren nog een portie
pekingeend met pannenkoekjes, komkommer,
lente-ui en hoisinsaus (€ 7,50). Met een goedgevulde buik stappen jut en jul weer naar buiten,
dit keer gelukkig zonder plensbui. Wolvenstraat
23 heeft geen naambordje, geen website en hun
telefoonnummer is niet een-twee-drie gevonden. Gewoon erheen gaan dus, weer of geen
weer. yyy Sunny de Blok
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie (met prijzen) naar redactie@folia.nl en
de originele bon naar Folia, Stephanie Gude, Prins
Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

PEkInGEEnD

DIM SuM

DuMPLInGS

Pekingeend is het
beroemdste traditionele gerecht uit Beijing
(Peking). Voor dit gerecht
wordt een speciaal ras
eend ingesmeerd met
een mengsel van maltose, sojasaus, rijstwijn en
zwarte rijstazijn. Daarna wordt de eend aan de
lucht gedroogd en vervolgens geroosterd in een
speciale oven. Bij de traditionele pekingeend
is het lekkerste deel het knapperige vel en krijg
je weinig vlees op je bord, maar in de westerse
versie zit er meer vlees bij en is het vel bijna
nooit zoals het hoort.

Dim sum of diem sam
zijn kleine hapjes die
in de Zuid-Chinese
keuken vaak voorkomen.
Ze zijn te vergelijken
met Spaanse tapas en
hoeven dus niet op een bepaalde tijd gegeten
worden. De dim sum die in Wolvenstraat 23
worden geserveerd zijn gestoomde deegpakketjes (dumplings) met daarin garnalen of
varkensvlees. Je kunt ook een gemixte portie
bestellen, waarmee je zowel de varkens- als de
garnalenvariant kunt proeven.

Dumplings kunnen zowel gestoomd (zoals de
eerder beschreven dim
sum) als gefrituurd geserveerd worden. In de
Wolvenstraat serveren
ze de gefrituurde pakketjes met varkensvlees.
De dumplings worden eerst gestoomd in een
pan en daarna gefrituurd. De naam van zo’n
gefrituurde dumpling is quotie. Ze worden
vaak gevuld met varkensvlees, rundvlees, kip,
garnaal of witvis. Gestoomde dumplings eten
Chinezen traditioneel bij de viering van het
nieuwe jaar.
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unIVERSItEItSDAG
Het was afgelopen zaterdag weer een komen
en gaan van UvA-ers en oud-UvA-ers tijdens
de dertiende Universiteitsdag, hét jaarlijkse
evenement van de UvA-familie. Of je je studie nu afgemaakt hebt of niet, wie ooit aan
de UvA heeft gestudeerd, al is het maar een
jaartje, hoort bij die illustere UvA-familie –
misschien wel de gezelligste familie van Nederland. Vooral veel lachende gezichten dus
op 24 mei: van de Oudemanhuispoort tot
Science Park, overal zag je wetenschaps- en
onderwijsactiviteiten met UvA-alumni, bestuurders, wetenschappers, studenten en kinderen (foto 4), want, zoals rector Dymph van
den Boom zei: ‘De Universiteitsdag is een
vorm van alumnibinding én een vorm van
studievoorlichting aan toekomstige studenten.’ Met een lach en een traan nam de ene
Louise (Gunning) afscheid van de andere:
universiteitshoogleraar Louise Fresco wordt
collegevoorzitter in Wageningen (foto 1).
Traditiegetrouw was er ook aandacht voor
topstudenten: elf van hen waren genomineerd voor de UvA-scriptieprijs. Voordat
de winnaar werd bekendgemaakt was er
een optreden van de cabareteske boyband
Herman in een bakje Geitenkwark (foto
2). ‘Entertainment 2.0,’ zoals ze zelf zeiden.
De scriptieprijs werd uiteindelijk gewonnen door student kunstmatige intelligentie
en (inmiddels) promovendus Taco Cohen
(links op foto 3), die met drieduizend euro
naar huis ging. Naast hem staan de nummers
twee en drie, Jacco de Vries en Jonas Dalege.
Zij gingen met respectievelijk twee- en drieduizend euro naar huis.
Wie nu al staat te trappelen van ongeduld
om ook eens deel te nemen aan zo’n dag
voor het hele gezin: volgend jaar vindt de
Universiteitsdag plaats op 6 juni. Eregast is
dan Robbert Dijkgraaf, universiteitshoogleraar aan de UvA en baas van het illustere
Institute for Advanced Study in Princeton.
Aanmelden kan nog niet, voorpret hebben
wel. yyy tekst Dirk Wolthekker / foto’s Monique
Kooijmans en Marc Kruse
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Maartje Meesterberends (27, afgestudeerd op sociale geografie) – kunstfotografie

‘Ik wilde graag een absurde situatie schetsen met mijn foto. Ik heb mijn zus in een jurk
gestoken en haar een motorhelm opgedaan. Mijn broertje regelde het licht; hij bescheen
haar met zijn iPhone.’

Je weet niet wat je ziet
Dit zijn ze: de winnaars van de fotografiewedstrijd voor Crea-cursisten.
‘Je ziet meteen dat de deelnemers vrij serieus en gepassioneerd aan de slag zijn gegaan,’
vindt fotograaf Bob Bronshoff, die in de jury zat. Uit 85 inzendingen kwamen drie winnaars
naar voren. De nummer één, Maartje Meesterberends, krijgt een Crea-cursus naar keuze
cadeau. Afgelopen zondag werden de foto’s tentoongesteld in Crea. Bronshoff was blij
verrast over de kwaliteit van het werk: ‘De winnende foto is echt een foto die blijft hangen. Ik
bleef er maar naar kijken en vroeg me af wat ik nou eigenlijk zag.’ Mina Etemad
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Laila Albers (31,
algemene cultuurwetenschappen) –
kunstfotografie

‘Seksualiteit uiten bij je
ouders is wat ik wilde
tonen. Het is een zelfportret en het zijn echt
mijn ouders die op de
foto staan. De situatie
was een beetje gênant,
dat zie je vooral aan
mijn vader.’

3

Andries Bruinsma
(34, afgestudeerd
op bedrijfskunde
en informatica in
Groningen) – fotografie I

‘Dit was mijn eerste
fotografiecursus en ook
de eerste keer dat ik
met Photoshop foto’s
heb leren bewerken.
In het Crea-gebouw
zag ik een leuk hoekje
met een pokerspel en
ik heb vervolgens mijn
medecursisten gebruikt
voor de foto.’ yyy
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Studenten kunnen meer
dan kotsen in een steegje
De Dag van de Amsterdamse Student wordt als een pop-upfestival vol evenementen en

©Bert K

activiteiten gepresenteerd. Wat valt er zoal te beleven op 5 juni? Bien Borren

BEERPonG
Onder leiding van gezelligheidsvereniging
NoNoMes zijn alle Amsterdammers van harte
welkom voor een potje beerpong op de sociëteit.
Bij dit drankspel is het de uitdaging om met
één worp een pingpongbal in de bekerformatie
van de tegenstander te gooien waarna diegene
de inhoud – meestal bier – moet opdrinken.
Volgens vice-preces Jerom Ferning is er bewust
gekozen voor een activiteit waarbij alcohol
centraal staat. ‘Andere verenigingen organiseren
allemaal verantwoorde activiteiten. Terwijl bier
zo’n belangrijke rol speelt in het leven van een
student! Wij zijn het ontbrekende borrelelement
op de DAS.’ Jerom verwacht geen comazuiptaferelen. ‘Na een potje beerpong heb je hooguit één
biertje op. Zo hard zal het dus niet gaan.’

24

FoliaMagazine

BijBELStuDIE
Op het Begijnhof kunnen belangstellenden
terecht voor een laagdrempelige bestudering
van het christelijk geloof. In het hofje in het
centrum van de stad staat de hele dag een groot
bord met daarop een levensvraag. De bedoeling
is dat mensen in gesprek gaan met de aanwezige
studenten naar aanleiding van de vraag. Preces
Gijs de Jager van Petrus Plancius hoopt op
boeiende gesprekken. ‘Het is misschien niet het
meest spannende evenement, maar wel erg interessant. We willen Amsterdammers in aanraking brengen met de christelijke studenten van
de stad.’ Hij is benieuwd naar de verschillende
invalshoeken. De keuze voor het Begijnhof is
geen verrassende. ‘Deze omgeving geeft net dat
beetje extra dimensie.’

VAREn
Op de Dag van de Amsterdamse Student kan de
liefhebber samen met studenten van vereniging
Orionis het (zeil)bootje instappen. Twee valkjes,
ofwel middelgrote open zeilboten, zullen de
ganse dag ter hoogte van de Berlagebrug op de
Amstel dobberen. Voorzitter Mirte Versteeg:
‘Geïnteresseerden mogen dan een relaxed rondje meevaren in een van onze bootjes. Het ligt er
helemaal aan hoeveel animo er is hoe lang de
mensen aan boord kunnen blijven.’ De Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis bestaat
al sinds 1985 en met het hoge ledenaantal is het
een van de grootste studentenzeilvereniging van
Nederland en de enige in Amsterdam. Mirte:
‘Iedereen is van harte welkom en daarnaast
hoop ik op mooi weer.’

SPELLEtjES In HEt SPInHuIS
Het zou kunnen dat op 5 juni de dobbelstenen
en pionnen je om de oren vliegen terwijl je
rustig je broodje in het Spinhuis probeert te
verorberen. Maar geen zorgen, coördinator
sociaal Rowan Podzimek van Kwakiutl zal
persoonlijk op de dag zelf een oogje in het zeil
houden. Het is onder zijn leiding dat er speciaal voor de DAS allerlei soorten spelletjes in
het Spinhuis te spelen zijn, bijvoorbeeld Kolonisten van Catan en Bonanza. ‘Maar we willen
het speelveld ook naar buiten verplaatsen. Ik
zat bijvoorbeeld te denken aan tikkertje,’ aldus
de coördinator.

RECHtSHuLP
Problemen met je huisbaas? Een morrende
werkgever? Of wil de examencommissie je
geen vrijstelling geven? Geen ramp, Vincent
de Haan, o.a. student rechten, zal op de DAS
in het spinhuis een luisterend oor bieden voor
al je juridische problemen. Vincent: ‘Mijn
doel is mensen bewuster te maken. Vaak hebben studenten geen weet van waar ze recht
op hebben.’ Niet alleen studenten, maar ook
de gewone Amsterdammer is aan Vincents
loket welkom. ‘De kans is groot dat er behalve
huurrecht en arbeidsrecht ook andere kwesties
de revue zullen passeren. Maar ik denk dat
ik daarvoor wel uit mijn algemene juridische
kennis kan putten.’

ERGoMEtERContESt
De strijd ter titanen; als het aan abactis Nicole
Kerklaan van roeivereniging Okeanos ligt, racet
burgervader Eberhart van der Laan tegen het
College van Bestuur op de Dag van de Amsterdamse Student. Okeanos stelt de hele dag lang
twee ergometers beschikbaar waarop ijverig
geroeid kan worden. ‘Ik zet mijn geld op de
burgemeester – hoewel ik niet zeker weet of hij
een roeiverleden heeft,’ zegt Nicole. De snelste
roeier van de dag wint kaartjes voor het WK
roeien in augustus. ‘We willen laten zien dat
studenten ook discipline hebben en gezond
sporten, en niet alleen maar bier zuipen,’ besluit
de abactis. yyy

foto Danny Schwarz

PRofIELfoto
In het dichte woud der LinkedInprofielen is het
voor studenten lastig profileren. Daar weet studievereniging JuristA alles van. Samen met een
professionele fotograaf zal zij voorbijgangers een
handje helpen. Voor 5 euro ben je een zakelijke
foto rijker en een deel van dat bedrag gaat naar
het goede doel. Volgens secretaris Kimberley
Groenewoud komt er veel bij kijken. ‘Let op je
kledingkeuze; kies bijvoorbeeld voor een mooi
colbertje.’ Aangezien er ook Amsterdammers
zonder voorbedachten rade voor de lens zullen
plaatsnemen, meent ze dat je ook best als je dagelijkse zelf op de foto kunt gaan. ‘Uiteindelijk
ben je daar helemaal vrij in.’

EStHER CRABBEnDAM
In samenwerking met de Amsterdamse
Kamer van Verenigingen organiseert Asva
studentenunie de Dag van de Amsterdamse
Student. Door de hele stad verspreid zijn er
activiteiten, georganiseerd door verschillende studentenorganisaties. Voorzitter Esther
Crabbendam van Asva legt uit: ‘We willen
met de DAS de Amsterdamse studenten
in het zonnetje zetten. Vaak heerst er een
negatieve sfeer rondom de studenten, ze
zouden enkel kotsend in een steegje liggen.
Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Studenten doen vaak leuke en interessante dingen.
We willen graag het imago veranderen. De
student is namelijk zó divers.’ De voorzitter
vindt het niet erg dat gezelligheidsvereniging NoNoMes een activiteit organiseert
waarbij het om drank draait. ‘Het is nou
eenmaal zo dat alcohol in een studentenleven niet te negeren valt,’ aldus Esther.
Een tweede aspect van de DAS is dat alle
evenementen openbaar zijn. Zo kan ook
de gewone Amsterdammer een kijkje in de
keuken van de student nemen. ‘Niemand
hoeft zich aan te melden en iedereen kan
overal naar binnen lopen. Dat is juist belangrijk voor ons, want we willen laten zien
dat de studenten veel voor de stad kunnen
betekenen,’ meent de voorzitter.
De Dag van de Amsterdamse Student organiseert vijftien evenementen verspreid door de
stad. Een plattegrond met alle locaties wordt
op de dag zelf uitgedeeld. Voor een uitgebreide
agenda, kijk op dasamsterdam.nl
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(advertenties)

AmsterdamFM
ether 106.8 kabel 103.3 amsterdamfm.nl

AmsterdAm Leeft!

een rAdioprogrAmmA vAn urbAn mAnAgement en AmsterdAm fm

Wat speelt er in Amsterdam? Wat is de dynamiek van
deze stad en welke dilemma’s brengt het met zich mee?
Studenten en experts bespreken dit met betrokkenen in het
radioprogramma Amsterdam Leeft!
vrijdag 6 juni een discussie over het vrouwen
quotum; leidt dat tot betere bedrijfsresultaten?
praat mee tussen 13.00 en 14.00 uur in de
OBA op de oosterdokskade. of luister op
dinsdag 10 juni tussen 18.00 en 19.00 uur naar
Amsterdam Leeft!. eerdere uitzendingen luister je
terug via www.hva.nl/urbanmanagement.
106.8 fm - kabel 103.3 - www.amsterdamfm.nl

Folia maakt
kennis...
...met Rens

Vliegenthart

hoogleraar communicatiewetenschap UvA

Woensdag 28 mei 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 29 mei terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

4 juni • Ralien Beckers
student UvA

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

Aanbod voor UvA-medewerkers
Voor docenten, staf en leidinggevenden van de Universiteit van Amsterdam biedt het
Centrum voor Nascholing diverse praktijkgerichte cursussen aan, waaronder:
Voor docenten:
Didactiek basiskwalificatie UvA-docent (BKO)
Ontwerpen en uitvoeren van onderwijs voor startende docenten
Toetsconstructie
Begeleiden en beoordelen van studenten
Activeren tijdens hoor- en werkcolleges
Teaching Effectively in English
Deze cursussen worden ook in het Engels aangeboden.

Informatie en

Voor stafmedewerkers en leidinggevenden:
Programma Sturen en Beïnvloeden in een academische context

op maatwerk gericht

www.centrumvoornascholing.nl/uva

aanmelden via
onze website of bel
020 525 1278 voor een
traject.

overigens
Ritalin als studiedrug moet kunnen; ook met een pilletje haal je
je tentamen alleen als je hard studeert.

Damiaan Denys
Hoogleraar psychiatrie
‘Oneens. Ritalin is op recept verkrijgbaar voor
mensen met een aandachtsstoornis. Dat is van
een andere orde dan een kopje koffie tegen de
vermoeidheid. Het is doping en oneigenlijk
gebruik ervan bij een tentamen is niet eerlijk
tegenover de anderen, ook al is een tentamen
geen olympische prestatie en mag iedereen
winnen. Dit relateert aan de discussie over
behandeling versus verbetering. Medicatie is
ontwikkeld om mensen met een ziekte te genezen, maar kan ook worden ingezet om normaal
functionerende mensen te verbeteren en de
vraag is in hoeverre dat wenselijk is. Een groep
filosofen in Cambridge stelt dat onderwijs ook
mensverbetering is. In die zin zou Ritalin niet
anders zijn, maar ik ben het daar niet mee
eens. Onderwijs is geestelijke mensverbetering,
Ritalin is chemische mensverbetering. Een dopingtest voor tentamens gaat te ver. We moeten
studenten aanspreken op hun integriteit en ze
duidelijk maken dat een tentamen geen doel op
zich is. Uiteindelijk zal je om te functioneren in
de maatschappij op eigen kracht moeten varen.’

Louis tavecchio
Emeritus lector
vraaggerichte methodiekontwikkeling
‘Ik ben geen moraalridder die verontwaardigd
roept dat Ritalin de jeugd verpest. Een hoogleraar neuropsychiatrie noemde Ritalin een
‘breinoptimaliseerder’. Die term spreekt me aan:
de drug kan je helpen het beste uit je brein te
halen. Je moet nog steeds zelf tijd en energie in
je studie steken, maar dankzij Ritalin kun je je
beter concentreren. Op allerlei gebieden grijpen
wij kunstmatig in om beter te functioneren, denk
bijvoorbeeld aan de algemeen geaccepteerde
pillen tegen hoge bloeddruk. Dan moeten we
niet selectief verontwaardigd zijn als het om het
cognitief functioneren van jongeren gaat.
Aan de andere kant zegt de wetenschapper
in mij dat er nog te veel onduidelijk is, bijvoorbeeld hoe verslavend de drug is. Als het
verslavend werkt, moeten jongeren het gebruik
echt tot een minimum beperken. Daarnaast kan
het teruggrijpen op de drug ervoor zorgen dat
jongeren de vaardigheid om op eigen kracht
een serieuze studiehouding aan te nemen en
concentratie op te brengen minder ontwikkelen.
Dat moet ook verder onderzocht.’

jean tillie
Hoogleraar politicologie
‘Oneens. Ritalin werkt verslavend en veroorzaakt
misselijkheid en slapeloosheid. Als studenten
het idee hebben dat ze die drug nodig hebben
om hun tentamen te halen, dan hebben we als
samenleving ergens de verkeerde afslag genomen.
Medicalisering is een teken dat er te veel druk
op het toetsmoment ligt. De volgende stap is dat
studenten aan de coke gaan, daar kun je je ook
beter mee concentreren. Het enige dat je moet
doen om een tentamen te halen is colleges volgen,
opletten, opdrachten maken en de stof doornemen. Dat heet studeren. Als het daarmee niet
lukt, probeer je het nog een keer op een hertentamen. En als het vaak niet lukt, moet je niet naar
de Ritalin grijpen: dan moet je bij jezelf te rade
gaan of de studie wel bij je past. Als je ergens op
je plek bent, kost het minder moeite om je in de
stof vast te bijten. Misschien moeten we minder
via tentamens toetsen en studenten bijvoorbeeld
ook beoordelen aan de hand van een vaardighedenportfolio. Maar om erachter te komen of een
student de statistiek begrijpt, moet je hem toch
echt een sommetje laten maken.’ 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 Mina Etemad en Yannick Fritschy

HuISGEnotEn VInDEn
40.000 DoLLAR In
tWEEDEHAnDS ZItBAnk
Drie studenten uit New Paltz,
Amerika, vroegen zich al een tijdje
af waarom de bank die ze enkele
maanden geleden hadden gekocht
bij de kringloopwinkel zo hobbelig
zat. Ze besloten de inhoud van de
kussens te bestuderen en vonden
daarin enkele enveloppen met
in totaal 40.000 dollar, maar ook
een briefje met de naam van een
vrouw erop. De studenten belden
de 91-jarige vrouw, die verklaarde
banken niet te vertrouwen en
haar geld in haar eigen bank te
hebben gestopt. Toen ze ziek
werd hadden haar kinderen de
bank echter naar de kringloopwinkel gebracht. Het geld is
inmiddels terug bij de vrouw.

Zo’n 250 LijkEn
oPGEStAPELD In SPAAnSE
unIVERSItEIt
In de kelder van de Complutense
Universiteit in Madrid lagen zo’n 250
lijken al tijden opgestapeld – sommige zelfs al jaren. Van het opvolgen
van hygiënische richtlijnen was geen
sprake. De lichamen werden gebruikt
tijdens anatomielessen voor geneeskundestudenten, maar zijn vervolgens niet gecremeerd, wat normaal
gesproken wel zou gebeuren. Het
personeelslid dat daarvoor verantwoordelijk was, werd echter na zijn
pensionering niet vervangen.
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StuDEntEn

onDERZoEk

unIVERSItEItEn

VooRHEEn kInkI unIVERSItEIt
De Kinki Universiteit in de Japanse miljoenenstad Osaka heet vanaf 2016 Kindai, zo meldt de
Britse krant The Guardian. Alhoewel Kinki in
het Japans verwijst naar de regio in West-Japan
waarin de universiteit is gesitueerd, bleek de
naam bij het aantrekken van uitwisselingsstudenten een onbedoelde bijklank te hebben. Volgens het bestuur zou de naam Kindai
neutraler zijn en beter voor het imago. Kindai
is de samentrekking van Kinki en Daigaku, het
Japanse woord voor universiteit.

MEER VRouWtjESSCHILDPADDEn DooR kLIMAAtVERAnDERInG
De voorspelde opwarming van de
aarde zorgt voor een toename van het
aantal vrouwelijke zeeschildpadden.
Bij een hoge incubatietemperatuur
ontwikkelen schildpadembryo’s zich
namelijk tot vrouwtjes. Dat ontdekten
Britse onderzoekers bij een grote kolonie dikkopschildpadden in Kaapverdië. De komende decennia groeit de
populatie daardoor: vrouwtjes moeten
enkele jaren herstellen na een zwangerschap, terwijl mannetjes bijna jaarlijks
een vrouwtje bevruchten. Maar op
langere termijn kan een mannetjestekort zorgen voor het instorten van de
populatie. Om dat te voorkomen suggereren de onderzoekers om bijvoorbeeld bomen te planten op populaire
broedstranden die te warm worden.

MEnSEn kIEZEn PARtnER MEt
VERGELijkBAAR DnA
De genen van partners lijken meer op
elkaar dan die van twee willekeurige
mensen uit dezelfde bevolkingsgroep.
Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse University of Colorado Boulder.
Wetenschappers wisten al dat mensen
vaak een partner die op hen lijkt kiezen,
maar nog niet eerder was aangetoond
dat het volledige genoom vergelijkbaar is.

Benmiloud

promoties
12.00 uur: Emiliano Mancini – Informatica

hora est

WoEnSDAG 04/06

4 juni, 10.00 uur, Agnietenkapel

DInSDAG 03/06
Agent Based Modeling of Viral Infections: an Investigation
across Several Spatio-Temporal Scales. (Agnietenkapel)

10.00 uur: Olga van der Baan-Slootweg –
Geneeskunde
Severe Childhood Obesity Matters. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Evert Koopman – Scheikunde

Simple Numerical Techniques for Mesoscale Polymer Models.
(Agnietenkapel)

13.00 uur: Peter Beijer – Informatiemanagement/
Economie
Image Building in the Information Governance Discourse.
Steps to Economics of Meaning. (Aula)

14.00 uur: Linda Vlaar – Geneeskunde

Feasibility and Effectiveness of a Culturally Targeted Diabetes
Prevention Program among South Asians in Dutch Primary
Care. The DHIAAN-study. (Agnietenkapel)

DonDERDAG 05/06
10.00 uur: Diederik van Wijk – Geneeskunde

Inflammation in Atherosclerosis. Imaging, Biomarkers and
Novel Therapeutic Opportunities. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Cindy van den Boer – Geneeskunde

Novel Approaches to Performance Assessment of Heat and
Moisture Exchangers for Pulmonary Protection and Rehabilitation in Laryngectomized Patients. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Brigitte Wevers – Geneeskunde

C-type Lectin Signaling in Dendritic Cells. Molecular Control
of Antifungal Inflammation. (Agnietenkapel)

VRijDAG 06/06
10.00 uur: Maria Rolandi – Geneeskunde

Cardiac-Coronary Interactions in Humans: Mechanistic
Insights from Wave Intensity Analysis. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Ingri Postma – Geneeskunde

Brace for Impact! A Thesis on Medical Care Following an
Airplane Crash. (Aula)

12.00 uur: Ulrich Mans – Ruimtelijke
wetenschappen

Understanding the Varieties of Green-driven Growth. Cities
and Renewable Energy in the Global South. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Pater Fahner – Geneeskunde

Experimental Studies on Glycerol Preserved Vascular Allografts. (Aula)

14.00 uur: Eva Hendriks – Law and Economics
Essays in Law and Economics. (Agnietenkapel)

Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

Olga van der Baan-Slootweg
Geneeskunde
‘Obese kinderen opnemen
werkt het best’
Bevinding ‘Als kinderarts
werk ik al lang met kinderen met morbide obesitas.
Dat zijn kinderen tussen de
8 en 18 jaar oud met een
gemiddeld gewicht van 110
kilo. Er zijn twee vormen
van behandeling: een ambulante werkwijze of
een klinische opname. Het was niet aangetoond welke van deze twee het effectiefst is en
daarom ben ik een onderzoek gestart. Ik heb
ontdekt dat een klinische behandeling, een ziekenhuisopname van een halfjaar, meer resultaat oplevert dan de ambulante variant waarbij
het kind een aantal dagdelen per week in de
kliniek wordt behandeld. Na een opname van
een halfjaar verloren de kinderen veel gewicht
en nam hun gezondheid toe. Daarnaast bleek
de klinische methode langer effect te hebben.
Na een jaar zaten de kinderen nog steeds ruim
onder hun eerdere overgewicht.’
Leuk ‘Het is een grote uitdaging om op dit
onbekende terrein onderzoek te doen. Het
is een nieuw gebied en je moet echt je eigen
wegen ontdekken. Daarnaast merk ik dat ik
de kinderen en hun gezin echt kan helpen. Ik
kan de lichamelijke en psychische gevolgen
inperken en dat geeft voldoening.’
Moeilijk ‘Kinderen met ernstige obesitas zijn
nooit ‘alleen maar’ obees, er spelen vaak meer
problemen. Het is vaak erg ingewikkeld en
soms voelde ik me machteloos.’ yyy Bien Borren

Verslaafd
Het is ze eindelijk gelukt, de klootzakken. Dit Is Mijn
Toekomst van RTL, een slap aftreksel van AstroTV,
heeft me, na jarenlang zelfbeheerst ‘per ongeluk
expres ironisch kijken’ tijdens katermiddagen op de
bank, eindelijk zover gekregen om te bellen. En nog
eens. En nog eens. Inmiddels gaat de opbrengst van
deze column de kosten allang niet meer dekken: ik
ben verslaafd. Aan Mira. En Raoul. En Edith. De een
kan mijn dromen uitleggen, de ander kan mijn hand
lezen op afstand – een vaardigheid waar ik zelfs los
van paranormaliteit alleen maar ontzag voor kan
hebben – en de derde kan enorm goed ruzie met
me maken terwijl ik daar bijna een euro per minuut
voor betaal. Het was nooit mijn bedoeling het zover
te laten komen, maar op een verdoemde zaterdagmiddag kon ik het niet laten uit nieuwsgierigheid
te bellen. ‘Ik ga alles doen om het kort te houden,
en geen informatie weggeven.’ Daar ging het mis.
Tot mijn verbazing had het medium niet alleen
meer informatie goed geraden dan ik kon verklaren,
maar ze rondde het gesprek zélf na een krappe vijf
minuten af. Een slimme truc om mijn vertrouwen
te laten groeien, en nog eens te bellen… Naar een,
twee, oké vier andere mediums, om te kijken of die
hetzelfde zouden zeggen. En misschien daarna nog
een paar als controlegroep, om het voeden van mijn
nieuwsgierigheid wel een beetje wetenschappelijk
verantwoord te houden (ahum). Het ergste is dat ik
met een of andere rare gedachtekronkel juist bleef
bellen om mijn scepsis te bevestigen: ik wilde ze zo
wanhopig graag door de mand laten vallen – iets wat
me van tevoren niet zo moeilijk leek – dat ik uiteindelijk valse informatie begon te geven en een beetje
ruzie begon te krijgen. Ik: ‘Dat is niet waar! U heeft
het verkeerd en hier belde ik niet voor!’ Zij: ‘Het spijt
me schat, maar dan ben ik bang dat het heel binnenkort alsnog gaat gebeuren want ik zie het echt heel
duidelijk.’ Hierna ben ik genezen van mijn tijdelijke
verslaving en gestopt met bellen… op aanraden van
de altijd wijze Mira. yyy Hadjar Benmiloud
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Een blijmoedig wetenschapper
Deze week in Folia maakt kennis: een portret van Rens Vliegenthart, hoogleraar
communicatiewetenschap en lid van De Jonge Akademie. Afgelopen week werd hem een
Vidi-subsidie toegekend. tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

H

ij is een wetenschapper die uit
een politiek nest komt, maar
volgens ingewijden zelf liever
niet de politiek in gaat: Rens
Vliegenthart. ‘Politiek is te veel ellenboog en te
veel slangenkuil. Dat is niets voor Rens,’ zegt
zijn broer Bas. ‘Rens is ook te ongeduldig voor
de actieve politiek. Hij wil de zaak snel vooruithelpen en daarbij ook maatschappelijk relevant
werk doen. Op de middelbare school was hij
een echte bèta-man met achten en negens voor
wis- en natuurkunde. Hij twijfelde tussen voedseltechnologie in Wageningen of sociaal-culturele en politieke wetenschappen aan de VU. Het
werd dat laatste.’ Je kunt wel zeggen met succes,
want Rens Vliegenthart (Oudewater, 1980) is
inmiddels hoogleraar. Dat verbaast zijn broer
niet. ‘Rens geeft nooit op, of het nu om een potje
tennis gaat, een marathon lopen of werk. Hij
weet wanneer hij moet pieken en wanneer hij de
winst naar zich toe kan trekken.’
Rens Vliegenthart – getrouwd met GroenLinksprominent Marjolein Meijer, twee kinderen,
derde op komst – is sinds september vorig
jaar hoogleraar communicatiewetenschap aan
de Amsterdam School of Communication
Research (Ascor) van de UvA. Daarvoor was hij
aan dezelfde afdeling docent en hoofddocent.
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Tussendoor was hij visiting hoofddocent aan
de University of Southern Denmark. In 2007
promoveerde hij aan de VU op een onderzoek
naar immigratie en integratie, getiteld ‘Framing
immigration and integration. Facts, parliament,
media and anti-immigrant party support in the
Netherlands’. Hij won er de NeSCoR Dissertation Award mee voor de beste Nederlandse
dissertatie van 2007. Het jaar daarop won hij

‘Rens geeft nooit op, of
het nu om tennis gaat,
een marathon of werk’
de Sir Robert Worchester Award voor het beste
artikel gepubliceerd in International Journal of
Public Opinion Research. Hij is lid van De Jonge
Akademie, won al eens een Veni-subsidie en vorige week een Vidi-subsidie: maximaal acht ton
van NWO voor onderzoek naar hoe berichtgeving over de economische crisis tot stand komt
en hoe dat economische en politieke percepties
beïnvloedt. O ja, we vergeten nog het boek dat
hij twee jaar terug uitbracht onder de titel U
kletst uit uw nek – Over de relatie tussen politiek,
media en de kiezer. Het eerste exemplaar bood

hij zijn tante aan: toenmalig minister van OCW,
oud-parlementariër en oud-voorzitter van het
CDA Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart.
Zij typeert haar neef als ‘een heel betrokken,
enthousiast en intelligent mens’. Wat haar vooral
heel erg in hem aanspreekt is zijn ‘respectvolle
en humoristische’ manier van discussiëren.
‘Ik zou hem een blijmoedig wetenschapper
noemen. Hij is bovendien bescheiden en loopt
niet te koop met zijn intellectuele vermogens.
Hij zet zich zeer in om de dingen die hij doet
goed te doen. Een tikje calvinistisch dus, wat
door zijn humor ook weer wordt gerelativeerd.
Ik zou hem geen prototype van een wetenschapper noemen, want hij is tamelijk praktisch en
nuchter. Rens in de actieve politiek? Daar zie
ik hem wel toe in staat, maar ik vermoed dat
hij de politiek liever vanaf de zijlijn bekijkt.
Al heeft hij een behoorlijk goed inzicht in hoe
de Binnenhof-hazen lopen en is ook heel erg
geboeid door het politieke proces daar.’
Ook promovenda Sanne Kruikemeier betwijfelt
of Vliegenthart ooit zelf in de actieve politiek zou
gaan. ‘Aan zijn charisma en enthousiasme zal het
niet liggen, maar ik denk toch dat hij te veel een
echte wetenschapper is voor de actieve politiek,’
vertelt ze via Skype vanuit Seattle, waar ze op
aanraden van Vliegenthart een wetenschappelijke

Folia maakt
kennis
conferentie bijwoont. Volgende maand promoveert ze, waarbij Vliegenthart haar promotor is.
‘Ik heb hem ervaren als een heel professionele
en betrokken promotor,’ zegt ze. ‘Hij geeft op
een positieve en optimistische manier feedback,
waardoor je steeds weer een stapje verder komt.
Mooi is ook dat hij je introduceert in de wereld
van de wetenschap, zoals het presenteren van
papers en naar conferenties gaan. Het is
best wel eng om je onderzoek naar buiten
te brengen en te delen met de rest van de
wereld, maar Rens neemt je daarin mee
door dingen samen te doen, bijvoorbeeld
samen aan een blog te werken.’
Zelfstandig onderzoeker Rosa van Santen
promoveerde een paar jaar geleden al bij
Vliegenthart en werd daar erg gelukkig
van. ‘Rens was mijn copromotor en wat
mij daarbij opviel was dat hij heel betrouwbaar is. Hij doet wat hij zegt en zegt wat hij
doet, hij staat voor je klaar, heeft de stukken
voorbereid, is ook nog vrolijk en humoristisch en geeft scherpe feedback, waar je echt
iets mee kunt. Die analytische blik maakt
hem een echte wetenschapper. Ik denk dat hij
op de goede plek zit.’ yyy
Op 28 mei zendt Folia Radio een interview uit met
Rens Vliegenthart. Aan de orde zullen komen de politiek op en buiten het Binnenhof, De Jonge Akademie,
Denemarken, Vidi en VU. Te beluisteren via AmsterdamFM, 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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BEKIJK DE DEELNEMENDE ORGANISATIES OP WWW.TRAINEEBATTLE.NL

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

Rock me Amadeus
Deel 26 Waarin ik Rwezna beter leer
kennen

R

wezna kwam net als ik uit de Marokkaanse Rif. Onze geboortedorpen
lagen naast elkaar. En allebei de
plaatsnamen waren een erfenis van
de Spaanse bezetting. Ik had over een oorlog
gehoord die er was gevoerd, maar die strijd was
op een paar verhalen na verder nergens aanwezig.
Kassita was vernoemd naar het wachtershuisje
hoog in de heuvels en Marjoe een verbastering
van de naam Mario, destijds de standplaats van
ene generaal Mario.
Om de tijd te doden gingen we op een bankje zitten. Rwezna had in Utrecht op de hogeschool gezeten en haar propedeuse in een jaar gehaald, net
als ik. Daarna kwam ze naar Amsterdam en ging
Arabische taal en cultuur studeren. Ze zat nu in
het derde jaar en volgde ‘Grote stad’ als keuzevak.
Ze kwam uit Culemborg.
Ik knikte naar haar shirt. ‘Falco?’ Ze droeg onder
haar jasje een zwart strak T-shirt waar een in allerlei kleuren gepoederde, ontplofte Mozartpruik
op stond, die zich de vorm van haar boezem liet

welgevallen. In een boog was boven de pruik een
tekst afgedrukt: Rock me Amadeus.
Het kort gekapte kapsel van Rwezna verborg
haar krullen.
‘O, dat?’ Ze trok haar shirt recht en keek er op
neer. ‘Rock me Amadeus is het studentenkoor waar
ik bij zing.’
Ik maakte mijn ogen ter interesse groter.
‘Nee, joh,’ lachte ze. ‘Weleens een Marokkaan in
een koor zien zingen?’
‘Ik ken je vriendje.’
‘O, echt?’
Bij het horen van mijn eigen woorden wilde ik
opstaan en me uit de voeten maken. Waarom zei
ik dat, alle lessen van mijn broer Allal ten spijt?
‘Sorry, waar bemoei ik me mee,’ excuseerde ik me.
‘Ik ken hem helemaal niet.’
‘Nee, nee, vertel. Ik ben benieuwd, want ik ken
mijn vriend ook niet.’
‘Ik bedoel Rob, dat was mijn mentor op de hogeschool. Jullie waren samen bij Abu Zjazja’s lezing.’
‘Tegen wie je qawad [donder op] zei?’
Stilte.
‘Rob is een vriend. Niet mijn relatie. Ook al zou ik
het willen. Hij is homo.’ Ze moest weer lachen.
Rwezna vertelde dat ze Rob uit een homocentrum

kende: het COC. Daar werden couscousavonden
georganiseerd. Ze zag een keer een flyer liggen en
ging ernaartoe. Daar ontmoette ze Rob.
Ik vroeg Rwezna waarom een homoclub couscousavonden organiseerde. ‘Gewoon leuk,’ antwoordde
ze. ‘En om islamitische homo’s die het moeilijk
hebben een hart onder de riem te steken. Het is gezellig samen eten, kletsen en daarna lekker dansen.
Ga een keer mee zou ik zeggen.’ Weer lachte ze.
Na de werkgroep fietste ik naar Uilenstede. Bij
binnenkomst ging ik naar het toilet. Ik liet mijn
broek tot op mijn enkels zakken, mijn onderbroek
trok ik met mijn knieën strak en ik ging op de
pot zitten. Op de betegelde vloer lag een halfgevuld zakdoekenpakje. Ik keek naar de kit tussen
de witte tegels. Mijn penis was hard. Dik. Groot.
Zwaar. Zo had ik hem niet eerder gevoeld. Hij
voelde volwassen. Ik liet mijn hand over mijn lul
gaan en kneep in de besneden kop. Mijn boxer
gleed omlaag. Ik kneep mijn ogen en gezicht fijn.
En dacht aan haar. yyy
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 parkeerwacht.
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prikbord HvA
HvA Verkiezingen

HvA Student

Van 26 mei tot en met 6 juni vinden op de Hogeschool
van Amsterdam verkiezingen voor de domeinraden en
de centrale medezeggenschapsraad plaats. Studenten
en medewerkers kunnen in die twaalf dagen hun stem
uitbrengen op hun toekomstige vertegenwoordigers in
de medezeggenschap. Voor de studentengeledingraden
van het DBSV, DG en DOO zijn te weinig kandidaten en worden geen
verkiezingen georganiseerd. Datzelfde geldt voor de medewerkersgeleding
van DBSV en DOO en de deelraad Staven en Diensten. Stemmen kan op
de site kiesmr.hva.nl.

Studenten die een bijzondere bijdrage hebben geleverd
aan de stad Amsterdam konden zich tot 15 mei opgeven voor een Student voor de Stad-certificaat. Met dat
certificaat erkent de gemeente dat een student zich extra heeft ingezet om het leven in de stad te verbeteren.
Op donderdag 12 juni reikt de gemeente de certificaten
uit aan de studenten die het volgens haar verdienen. De ceremonie, waarbij de drie studenten ook een geldbedrag ontvangen, vindt plaats in het
Kohnstammhuis op de Amstelcampus. De uitreiking begint om 16.00 uur.

HvA Ergernissendag

DMR Measuring

Op maandag 2 juni organiseert studentenvakbond
Asva de tweede HvA-Ergernissendag. Vanaf 16.00 uur
zijn alle studenten van de Hogeschool van Amsterdam
uitgenodigd in Floor in het Kohnstammhuis om hun
gal te spuien over wat er misgaat op de HvA. Daarnaast
wordt er besproken wat er met de top 3 ergernissen
van vorig jaar is gebeurd en wordt er naar oplossingen gezocht voor de
ergernissen die die middag worden aangedragen. Facebookpagina HvA
Be Like maakt deze middag ook een eenmalige comeback.

Op donderdag 12 juni organiseert de Hogeschool van
Amsterdam met CityServiceDevelopment Kit, DSRC
Amsterdam en Amsterdam Creative Industries de
conferentie ‘Measuring Amsterdam – Participate in
shaping the smart city’. De belangrijkste thema’s van de
middag zijn open data, burgerparticipatie en de slimme stad. Tijdens het evenement worden door studenten en professionals
metingen verricht en observaties gedaan op de Amsterdamse Knowledgde
Mile. Deze zullen direct worden gevisualiseerd en geanalyseerd. Meer info
op measuringamsterdam.nl

HvA Amsterdam

voor de Stad

Amsterdam

Maker Festival DOO Kohnstammconcert

Van vrijdag 30 mei tot en met zondag 1 juni vindt
het Amsterdam Maker Festival plaats, een evenement
waarbij onder meer de HvA, het ROC Amsterdam
en Inholland samenwerken. Doelstelling is om de
Kromhouthal in Amsterdam-Noord een weekend om
te toveren in een grote open werkplaats. Bezoekers
kunnen onder meer een 3D-printer uitproberen, glas smelten of drones
laten vliegen. Daarnaast is het Repair Café aanwezig en wordt er een Old
Amsterdam Food Tour door de hele stad uitgestippeld. Kijk voor meer
informatie op amsterdammakerfestival.nl.

Dinsdag 10 juni vindt het laatste Kohnstammconcert
vóór de zomer plaats. Ditmaal treedt HvA-docent en
pianist Joris van Loon op. Van Loon studeerde muziektherapie en is op dit moment werkzaam als supervisor
en coach aan het Domein Maatschappij & Recht. Hij
volgde eveneens piano-opleidingen aan de conservatoria van Zwolle en Maastricht. Hij zal onder meer werk van Joseph Haydn
en Wolfgang Amadeus Mozart ten gehore brengen. Het gratis Kohnstammconcert begint om 13.00 uur en duurt ongeveer een uur. De uitvoering
vindt plaats in Kohnstammhuis, ruimte 09A 10.

DT & DMCI Award

HvA Feestdagen

Op donderdag 5 juni staan twee HvA’ers in de finale van
de Amsterdam Science & Innovation Award. Die prijs
is in het leven geroepen om studenten en medewerkers van alle Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen
de kans te geven hun idee of uitvinding te pitchen.
De winnaar krijgt een bedrag van 5.000 euro om zijn
idee te realiseren. Namens de HvA nemen Gideon Bazen (‘GlassKIT for
sustainable installation, construction and maintenance’; DMCI) en Kevin
Kesteloo (‘Supreme City – Indestructible bicycle tire’; DT) deel.
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Op Hemelvaartsdag 29 mei, vrijdag 30 mei en Eerste
Pinksterdag 9 juni zijn alle locaties van de Hogeschool
van Amsterdam gesloten.

prikbord UvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Wetenschap Vidi

FGw Banningprijs

Negentien UvA-onderzoekers ontvangen een Vidisubsidie van NWO. De gelukkigen zijn: Renée van
Amerongen, Alejandra Castro, Merijn Kant, Joris
Mooij, Chris Ormel, Isabel Smallegange, Christoph
Weniger, Jasper van Wezel en Shimon Whiteson (allen
FNWI), Robin Celikates, Michiel van Groes en Judith
Rispens (allen FGw), Joris de Groot, Max Nieuwdorp en Carol Ann
Remme (allen AMC), Daniel Mügge, Sanne de Wit en Rens Vliegenthart
(allen FMG) en Chantal Mak (FdR). Ze krijgen ieder maximaal 800.000
euro om een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen.

Econoom Paul Teule (33) heeft de Banningprijs 2014
gewonnen met het essay ‘Het denkdeficit. Waarom
we ons belang in Brussel niet zien’. De prijs bestaat uit
een bedrag van duizend euro. De Banningprijs is een
politieke essayprijs. De prijs werd op 18 mei uitgereikt
door Ko Colijn, directeur van Clingendael, tijdens
een debat in De Rode Hoed. Hij zei: ‘Paul Teule brengt de discussie over
Europa echt een stap verder, laat ons grip krijgen op onze belangen en
brengt zowel originele concepten als voorbeelden.’ Teule is docent bij
Europese studies.

FGw Satricum

Acta

Op 11 juni wordt in het dorp Le Ferriere bij Rome de
tentoonstelling Satricum. Scavi e reperti archeologici
geopend in het gerestaureerde industriële complex van
een eeuwenoude ijzerfabriek. De tentoonstelling toont
de resultaten van 36 jaar archeologisch onderzoek door
Nederlandse archeologen in de antieke stad Satricum.
Het onderzoek wordt sinds 1990 geleid door bijzonder hoogleraar archeologie Marijke Gnade en de tentoonstelling is onder haar leiding ingericht.
Info via m.gnade@uva.nl

Decaan Albert Feilzer is opnieuw benoemd tot decaan
van Axcta, de tandheelkundefaculteit van UvA en VU.
De herbenoeming gaat in op 1 juni 2014 en is voor een
periode van vijf jaar. Feilzer (1957) studeerde tandheelkunde aan de UvA, waar hij ook promoveerde.
Sinds 1998 is Feilzer fulltime werkzaam bij Acta. Hij
was tot 2001 directeur zorg en wetenschappelijk medewerker bij de sectie
tandheelkundige materiaalwetenschappen. Sinds 2003 is hij gewoon
hoogleraar. Feilzer werkte eerder als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

FGw KNAW

Allard Pierson Onderscheiding

Hoogleraar algemene taalwetenschap Kees Hengeveld
(1957) is door de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW) gekozen tot nieuw lid.
Hengeveld verdiende zijn sporen in Nederland en
daarbuiten met publicaties over Functionele Discourse
Grammatica en taaltypologie. Als begeleider van een
groot aantal jonge onderzoekers creëerde Hengeveld een eigen school in
de taalkunde. De KNAW telt circa vijfhonderd leden, verdeeld over een
alfa- en bèta-afdeling. In totaal treden er zeventien nieuwe leden toe. Ze
worden 8 september geïnstalleerd.

Het Allard Pierson Museum (APM) krijgt een vriendschapsprijs van de Netherlands-Turkey Friendship
Foundation (NTFF). Dit jaar is een bijzonder jaar voor
de Turks-Nederlandse relaties: de vijftigste verjaardag
van de Turkse arbeidsmigratie wordt gevierd. De
NTFF reikt daarom een aantal onderscheidingen
uit. Volgens voorzitter Gürkan Çelik krijgt het APM de prijs omdat het
museum ‘historische punten tussen beide volken en landen heeft vereeuwigd in Nederland, onder meer door projecten rondom Troje’. Het APM
organiseerde vorig jaar een Troje-expositie.

FGw Piet

VU Universiteitsnacht

de Rooy

Het verhaal wil dat de Nederlandse natie langs lijnen
van geleidelijkheid tot stand is gekomen. Datzelfde
verhaal wil dat Nederland nog altijd een oase van
stabiliteit en redelijkheid is en dat ook zal blijven. In
het nieuwe boek van emeritus hoogleraar Nederlandse
geschiedenis Piet de Rooy zien we dat de werkelijkheid
anders is. Niet vreedzaam en geleidelijk, maar vol conflicten, strijd en
toevalligheden. Het boek Ons stipje op de wereldkaart. De politieke cultuur
van modern Nederland verschijnt deze week bij Wereldbibliotheek.

Albert Feilzer

Het Comité Nacht van de Universiteit onder leiding
van VU-filosoof Ad Verbrugge organiseert samen met
de vereniging Beter Onderwijs Nederland en de VU in
de nacht van 6 op 7 juni de Nacht van de Universiteit
met als thema ‘De academie ter discussie! Wat is er
verkeerd gegaan, hoe kan het beter?’ Van de UvA doen
Ewald Engelen en Huub Dijstelbloem mee. Daarnaast KNAW-president
Hans Clevers en VSNU-voorzitter Karl Dittrich. Locatie: De Brakke
Grond, Tobacco Theater en NRC Restaurant Café. Tijd: 20.00 - 08.00 uur.
Info: nachtvandeuniversiteit.nl

FoliaMagazine

35

wasdom

Een liedje van A
naar B krijgen
Thea Derks
Leeftijd 60 (geboren op 20 september 1953)
Beroep Muziekpublicist, dit voorjaar verscheen
haar biografie Reinbert de Leeuw: mens of
melodie
Studie Engels (Rijksuniversiteit Groningen) en
muziekwetenschap (UvA)
Afgestudeerd 1996
Docent ‘Eddie Vetter, docent muziekgeschiedenis en muziekjournalistiek. Een goede en
toegewijde docent die alle tijd neemt voor zijn
studenten. We hebben nog steeds contact.’
Locatie ‘We zaten veel in het PC Hoofthuis. Het
zit op een mooie locatie in de stad, maar wat
een afschuwelijk gebouw.’
Café ‘Villa Zeezicht, waar je zo’n mooi uitzicht
hebt op het beeld van Multatuli.’
Afknapper ‘Ik ging studeren om iets te leren,
maar veel docenten verwachtten dat we mínstens al op de hoogte waren van het standaardrepertoire van klassieke muziek. Ik herinner me
een docent die tijdens een college steeds bozer
werd omdat niemand van de eerstejaarsstudenten De Onvoltooide van Schubert herkende.’
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Haar liefde voor taal en voor muziek combineert ze mooi in haar
carrière: muziekpublicist Thea Derks. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshof

‘I

k houd enorm van taal en heb een
studie Engels gevolgd in Groningen. Na mijn afstuderen heb ik
ook een paar jaar als docent Engels
gewerkt, totdat ik besloot om muziekwetenschap aan de UvA te studeren. Ik was altijd al
bezig met muziek. In Groningen zat ik in de
scene rondom Herman Brood en ik zong ook
weleens zelf tijdens jamsessies. Toen ik later
door de liefde in Amsterdam belandde, begonnen mijn toenmalige vriendje en ik puur
voor de fun het bandje P.B. & de Lockheeds.
Daarna richtte ik mijn eigen band Tess op,
naar de roman Tess of d’Urbervilles van Thomas Hardy. Voor Tess schreef ik zelf liedjes. Ik
had gitaar leren spelen en schreef coupletten
en refreinen, maar wist eigenlijk niet hoe ik
een liedje van A naar B moest krijgen. Op een
gegeven moment kwam er een bassist in de
band die muziekwetenschap had gestudeerd.
Hij bleek erg goed in die logische overgangen
en was ook theoretisch zeer onderlegd. Ik
dacht: “Verrek, dat wil ik ook!”.
Bij muziekwetenschap ging er een nieuwe
wereld voor me open. Ontzettend interessant
om te leren hoe muziek zich in de Middeleeuwen en de Renaissance langzaam ontwikkelde
van eenstemmig gregoriaans gezang naar
meerstemmige muziek, met meerdere lagen.
Als student konden we voor heel weinig geld
naar uitvoeringen toe, dus ik ging als een gek
naar allerlei concerten. Zo verbreedde ik mijn
kennis van onder meer klassieke muziek.
Voordat ik ging studeren beperkte die zich tot
wat bekende namen. Ik had een paar platen
thuis en als ik bijvoorbeeld heel verdrietig
was, ging ik uithuilen bij de ‘Eerste symfonie’
van Mahler of het ‘Tweede pianoconcert’

van Rachmaninov.
Door mijn studie kwam ik op een ander pad
terecht. Mijn bandje raakte langzaam op de
achtergrond en ik ontdekte mijn journalistieke interesse. Ik ging als vrijwilliger werken
bij de Concertzender en presenteerde daar
Het Radiodiner, een journalistiek programma
waarin ik musici interviewde over een concert
of stuk dat ze gingen uitvoeren. Omdat ik het
zo leuk vond om te reflecteren op muziek,
ging ik er ook over schrijven en volgde ik
een cursus muziekjournalistiek. Al tijdens
mijn studententijd werkte ik als muziekjournalist en na mijn afstuderen ben ik daarmee
doorgegaan. Ik geef lezingen en inleidingen,
publiceer en presenteer, maar de afgelopen
jaren ben ik vooral bezig geweest met het
schrijven van de biografie van componist
en dirigent Reinbert de Leeuw. Dat plan
ontstond min of meer toevallig toen ik in
2005 een concert van hem bezocht. In 2007
begon ik met het interviewen van Reinbert
en mensen in zijn omgeving. Ik dacht dat ik
er een jaar aan zou werken, maar uiteindelijk
duurde het veel langer. Toen het boek vorig
jaar af was en enthousiast werd ontvangen
door de uitgever en meelezers, weigerde
Reinbert het te autoriseren. Na veel gedoe is
het boek afgelopen voorjaar ongeautoriseerd
bij een andere uitgeverij verschenen. Gelukkig
is het door het publiek en de media erg goed
ontvangen. Het voelt als een bevrijding dat
het boek er eindelijk is. Ik ben er zeven jaar
lang dag en nacht mee bezig geweest; nu kan
ik weer verder met mijn leven.’ yyy

justus van de Loo (23)
Studie Commerciële economie
Stage Beurs van Berlage
Verdiensten € 250,- per maand
Sterren JJJJJ
‘In mijn functie op de salesafdeling ben ik een
van de eersten die de klant te woord staat en alle
mogelijkheden bespreekt. Vroeger was de Beurs
van Berlage een culturele instelling, dat is nu wel
anders: we zijn een commercieel bedrijf dat de
beurs verhuurt voor meerdaagse internationale
congressen en andere evenementen van het liefst
vijfhonderd man of meer. Het team is erg energiek, jong en gezellig. Je merkt goed dat iedereen
wil knallen. De stagebegeleiding is echt top, en als
ik eens iets op een andere afdeling wil proberen is
dat geen probleem. Naast mijn dagelijkse salestaken werk ik aan een strategisch marketingplan
voor de komende vier jaar. Ik merk dat ik werken
véél leuker vind dan studeren: te laat of ongemotiveerd zijn zal me op de werkvloer niet gebeuren.
Mijn stagebegeleider is erg streng, maar dat is
juist goed voor mij. Op deze manier leer ik een
stuk meer en dat is natuurlijk waarom ik hier ben.
Het is enorm gaaf om te zien wat er hier allemaal
wordt georganiseerd. De mogelijkheden zijn bijna
oneindig. Laatst werd er een week lang gebouwd
voor een geheim diner, waar ook klassieke
muziek werd gespeeld. En vorige week liep ik
naar beneden en zag ik koning Willem-Alexander
staan. Ik moest me inhouden om geen selfie met
hem te maken!’ yyy Sunny de Blok

Thea Derks is op zaterdag 31 mei te horen in Een
goedemorgen met… (Radio 4, 10.00-12.00 uur).
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Hoorcollege Europese cultuurcentra en excursie door Pim den Boer en Mirjam
Hoijtink, donderdag 22 mei, 11.00 uur, Oudemanhuispoort. tekst en foto’s Sunny de Blok
Man/vrouw-verhouding 1/17
Studenten met blote armen 15
Laptops 2
Laatkomers 0

O

ndanks dat het slotcollege over Rome
en de excursie daarheen gaat, kan
Pim den Boer het niet laten om over
de Europese verkiezingen te beginnen. ‘Hebben jullie allemaal al gestemd? Ik ga geen
stemadvies geven, maar ik las gister een artikel in de
krant waaruit bleek dat 50 procent van de studenten
D66 stemt zonder te weten waarom. Gelukkig zullen
jullie meer weten dan de gemiddelde kiezer.’
Daarna begint hij zijn college over onder andere
Rome na 1945. ‘In vorige colleges is vaak gesproken
over de tegenstrijdige houding van de Italianen ten
opzichte van fascisme en fascistisch erfgoed. Wellicht is een van de verklaringen hiervoor het verschil
in omgang met het fascistisch verleden in Italië na
Tweede Wereldoorlog, in vergelijking met het nationaalsocialistisch verleden in Duitsland. Na 1945
werd er een cultuurpolitiek aan Duitsland opgelegd.
Dit bestond onder andere uit heropvoeding van Duitse kinderen door middel van een schoolprogramma
en excursies naar concentratie- en vernietigingskampen. Bij de nieuwe Duitse generaties schoolkinderen
is schuldbesef ingeprent. In Italië heeft een dergelijke
cultuurpolitiek van heropvoeding niet plaatsgevonden. De Italianen hebben, in tegenstelling tot de
Duitsers, niet stelselmatig op school geleerd dat Italië
fout was in de Tweede Wereldoorlog.’
Twee uur lang vertellen de docenten over hun eigen
ervaringen, met onder andere de drukte in de stad
toen paus Johannes Paulus II in 2005 overleed. Niet
altijd duidelijke, zelfgeschoten foto’s van vele mensen
in slaapzakken vullen de powerpoint. Ondanks dat
Den Boer in de eerste helft van het college voor de
studenten staat en Hoijtink ertussen zit, vertellen ze
samen een verhaal. ‘Weet je dat nog Mirjam, wat vind
jij daarvan?’ ‘Jij was toen nog in Rome toch?’ ‘Zal ik
die slotbeschouwing afmaken?’ ‘Doe maar, wat jij
wilt.’ ‘Nee, wat jij wilt.’ ‘Ja, doe het maar.’ yyy
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Irene Vogels (24)

Algemene cultuurwetenschappen
‘Het was een interessant college:
een goede samenvatting van de
ontwikkeling van Rome. De docenten hebben veel kennis en dat
stralen ze ook uit. Ze maken het
verhaal levendig door niet alleen
informatie uit de boeken te halen, maar ook hun over hun eigen ervaringen te vertellen.
De foto’s zouden wel iets duidelijker mogen zijn.’

Sonia Deiters (21)

Algemene cultuurwetenschappen
‘Het was een slotcollege, dus we
gingen niet echt diep op de stof
in; terwijl ik dat juist altijd zo
interessant vind. De docenten
verdelen de stof goed, ze vullen
elkaar echt aan. Ik was al eens in
Rome geweest, maar ik vind het
heel leuk zo gedetailleerd alle verschillende kanten van
verhalen en gebouwen te bekijken. De docenten geven
hele concrete voorbeelden, waardoor ik nu ook anders
naar Amsterdam kijk als ik door de stad loop.’

Amber Bloos (21)

Algemene cultuurwetenschappen
‘Ik ben nog nooit in Rome geweest en vond alle colleges heel
interessant. De colleges zijn een
aanloop naar de excursie, waar
alles op zijn plek zal vallen. Het
is leuk dat je dingen leert die
ook op andere steden toepasbaar
zijn: toe-eigening en machtsepisodes bijvoorbeeld. De
docenten vertellen erg leuk, je merkt dat ze veel van Rome
houden en er veel van weten. Daarmee brengen ze het
verhaal tot leven.’
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agenda 29 mei - 4 juni

unplugged

vr

30

comedy - € 4 / € 10
easylaughs - A night of
free-form improvised
comedy. We throw away
the rule book and just
make it all up as it goes
along. Reservations:
tickets@easylaughs.nl

21:00

plankgasten

za

31

muziek - gratis

20:30

Het spiksplintervernieuwde open podium
van CREA. Van intieme
singer-songwriters en
poëten, via een knetterende band over naar
een DJ.

2 in 1

vr

30
31

theater - € 7 / € 10
STA! - KOBE en BLND
VRTRWN op één avond.
KOBE is 1037 maanden
en laat je kijken naar het
leven. In BLND VRTRWN
nemen 6 paar ogen je
mee op ontdekkingsreis.

za

20:00
zo

14:00

01

zomercursussen

5 zomerdagen lang
intensief bezig zijn met
theater, muziek, zang,
dans, audiovisueel, literatuur of beeldend. Met
workshops en uitstapjes!

CREAmsterdam

Sch
je NU rijf
in!

CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

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.

MARk WijnAnDS (39), ICtS-ConSuLtAnt AAn DE uvA-HvA
‘Ik lees de Folia eigenlijk bijna altijd wel. Studenten zijn onze doelgroep, dus het is handig om
te weten wat hen tegenwoordig beweegt. Ik heb zelf ook gestudeerd, waardoor ik er wel een
idee van heb, maar tijden veranderen en ik kan me goed voorstellen dat mensen ook veranderen. Zelf heb ik niet direct contact met studenten; Folia is een manier om dat een beetje
te bewerkstelligen.
Ik kom er niet altijd aan toe, maar als ik het blad lees blader ik het in eerste
instantie door en als een artikel me aanspreekt ga ik ernaar terug; ik lees het
stuk dan ook helemaal uit.
Deze week stonden er een aantal interessante en herkenbare artikelen in. Het
artikel over de oerknal bijvoorbeeld, dat sprak me aan omdat ik zelf fysica heb
gestudeerd. Artikelen die dicht bij mijn vakgebied staan trekken me het
meest, maar columns vind ik meestal ook leuk om te lezen. Het is
interessant om erachter te komen hoe andere mensen naar bepaalde
zaken kijken. Deze week stond er een hele leuke in over goed spellen. Dat was erg herkenbaar voor mij, omdat ik zelf ook altijd alle
spelfouten corrigeer.
Over het algemeen genomen denk ik dat Folia het wel goed doet.
Het is natuurlijk onmogelijk om altijd artikelen te publiceren die
iedereen interessant vindt, maar ik denk dat Folia wel een goede
mix biedt waar eenieder iets leuks uit kan halen.’ yyy Mina Etemad

deining
‘In een nieuw systeem zullen mensen ook wel
ontevreden zijn, maar als het een kutregering is,
dan is het wel hún kutregering.’ HvA-domeinvoorzitter en UvA-hoogleraar politicologie
jEAn tILLIE pleit in De Groene Amsterdammer
voor een stemsysteem waarbij de kiezer de
regeringscombinatie bepaalt.
‘Ik ken mensen die al ruim dertig jaar niet naar de
tandarts zijn geweest. Hun gebit is gereduceerd tot
stompjes, ze hebben altijd pijn en voortdurend ontstekingen waarvan het pus afwatert in hun mond,
en dat proef je en ruik je.’ Tandarts en hoogleraar
angst- en gedragsstoornissen AD DE jonGH
over mensen met tandartsfobie, in de Volkskrant.
‘Het kan ook een uiting zijn van vermoeidheid
over de PVV, bijvoorbeeld omdat de PVV-leider
toch vaak niet komt opdagen bij debatten.’ UvA-

hoogleraar politieke communicatie CLAES
DE VREESE in NRC Handelsblad over zijn
onderzoek waaruit blijkt dat steeds meer kiezers
vinden dat andere partijen de PVV voortaan
moeten negeren.
‘Als er één recent voorval is dat de identiteitscrisis waarin banken zich bevinden symboliseert,
is het de nieuwjaarspeech die ABN Amro-CEO
Gerrit Zalm gaf, verkleed als bordeelhoudster.
Hij zag veel overeenkomsten tussen een bordeel
en een bank.’ Volgens WILLEM LAnDMAn,
gedragseconoom en docent aan de HvA, zijn
bankiers volledig de weg kwijt, in Het Financieele Dagblad.
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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Win a trip to Silicon Valley

Ten Ready2Scale companies challenge the world’s smartest
students to resolve one of their growth impediments.
The best team wins a trip to the technology capital of the world!

Go to Ready2Scale.com and apply before the 22nd of June 2014

Meet the judges

Michiel Muller

Annemarie van Gaal

Alexander Rinnooy Kan

