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oe ver kun je gaan met het openbaar maken en
delen van je leven? We dachten dat er tussen Big
Brother en Utopia op dit gebied de laatste twintig
jaar zo ongeveer alles wel te zien is geweest, tot Super
Stream Me van de VPRO vorige maand begon.
Nicolaas Veul en Tim den Besten laten daar ruim
drie weken lang online alles zien. Dag en nacht, en dan
echt alles: tanden poetsen, alcoholgebruik, slapen,
therapiesessies, ruzies en masturberen.
Onze redacteur Bob van Toor stapte even als
figurant in de krankzinnige stroom van likes,
comments en tweets, en interviewde voormalig UvAstudent Nicolaas Veul (pagina 10). Dit leidde tot het
ultieme droste-effect: een kantoor-pc met daarop een
stream met daarop een schermpje met daarop het
verzoek voor een interview dat weer door collega’s op
een ander scherm kon worden bekeken.
In mijn enthousiasme heb ik even overwogen ook de
redactie van Folia 24/7 te superstreamen, en zo onder
studenten en medewerkers van HvA en UvA een grote
fanbasis te creëren. Maar ja, wat krijg je dan? Ik sluit
uiteraard niet uit dat mijn redacteuren privé nog een
hele zwarte, spannende en onbekende kant hebben –
die heb ik helaas niet, dat spreekt – maar om nou de
hele dag naar kruidenthee drinkende redacteuren met
koptelefoons te kijken, en te luisteren naar ratelende
toetsenborden?
Ik zie wel een hitformule in een ander concept.
Een concept dat ook nog eens enkele problemen
tegelijk oplost. Het is een garantie voor de zo gemiste
transparantie in de academische gemeenschap –
achterkamertjes bestaan niet. Het brengt de top van
UvA en HvA in één klap dichter bij de werkvloer, en ik
weet zeker dat het een cultsucces van jewelste wordt
met hoofdpersonen als Dymph, Edgar, Huib en Hans.
Super Stream het CvB: authentiek, ongefilterd, rauw
en actueel; daar kan geen reputatiemanager tegenop.

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers
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april 2016 moeten alle opleidingen
en afdelingen van de Faculteit der
Geesteswetenschappen vertrokken
zijn uit het Bungehuis, dat wordt
verkocht. De vraag is of dat gaat
lukken, nu geschiedenis en Europese
studies weigeren te verhuizen naar
het Bushuis.

Kaasschaaf
en sjoelbak

I

n tijden van (UvA-)bezuinigingen valt de term
regelmatig: de kaasschaafmethode. Je kent het
wel: de pijn eerlijk verdelen over elke afdeling, zodat
iedereen evenveel te klagen heeft. Het is een typisch
Nederlandse term – ooit gehoord van the cheese
slicer method of la méthode coupe fromage? – waarbij gebruik wordt gemaakt van een voorwerp dat
op zichzelf niet per se Nederlands is, maar dat iets
uitdrukt over Nederland en de Nederlandse cultuur
en samenleving. Er zijn wel meer van die voorwerpen,
woorden of activiteiten die alles zeggen over de manier waarom wij onze samenleving hebben ingericht.
Wat te denken van de sjoelbak? In Nederland. Een
objectief zelfportret in 51 voorwerpen, zegt emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde
Herman Pleij over sjoelen: ‘Het sjoelen is optimaal
ingericht voor ruzie en verzoeningsrituelen’. En zo zijn
er nog veel meer termen en voorwerpen te bedenken
die aan bod komen in het boek en waar UvA- coryfeeën als Adriaan van Dis, Rosita Steenbeek, Asis Aynan, Niña Weijers, Ad van Liempt, Alexander Rinnooy
Kan en Henk van Os hun licht over laten schijnen. ↙

Nederland. Een objectief zelfportret in 51 voorwerpen |
Onder redactie van Wim Brands en Jeroen van Kan | € 19,95
| 5 oktober 2015
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studenten zitten er in het nieuwe dagelijkse bestuur van de Centrale
Medezeggenschapsraad van de HvA.
Na twee jaar krijgt de HvA bovendien weer een student als CMR-voorzitter: Menno Oldenhof volgt in die
functie Han Boels op.
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vluchtelingen gaan binnenkort
samenwonen met studenten in complexen van woningbouworganisatie De Key. Het is nog niet duidelijk om
welke gebouwen het gaat, omdat de omgeving eerst zal
worden geïnformeerd.
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miljoen euro boekte de HvA vorig jaar af op
de parkeerplekken van de Amstelcampus. De parkeerplaats bij het Wibauthuis (230 plekken) en die van het
Kohnstammhof (100 plekken) worden vanaf 1 augustus
uitgebaat door de commerciële partij Q-Park.

De Week

Hans Amman wordt verblind door al dat decorum. foto Daniël Rommens

Decorum

D

e met UvA- en HvA-knapen
aangevulde Holland Acht had er
gelukkig geen last van: een moeilijke
start. Op het azuurblauwe Franse
Lac d’Aiguebelette roeiden ze zich
naar een ticket richting Rio. Maar
wat doet de UvA-Titanic als ze net
over de startlijn al lek slaat op een
paar verraderlijke bivakmutsen en de
eendracht ver te zoeken is?
Rustig ritme opbouwen, zou
een roeier zeggen. De beuk erin,
vindt vicevastgoedvoorzitter Hans
Amman. Maar een gestrekt been kan
volgens hem in een nette broek: ‘De
UvA moet weer decorum krijgen.’
Daarmee sloot hij zich naadloos aan
bij de nieuwe huisstijl van minister
Bussemaker. In de week dat de HvA
student Menno Oldenhof benoemde
als voorzitter van de CMR, deelde
ze koeltjes mede dat studenten-

invloed universiteiten maar om zeep
helpt. Het kwam haar op Kamervragen van de SP en aantijgingen van
arrogantie te staan, maar Jet was
even weg naar de opening van de
Bildung Academie – het flinterdunne
laagje decorum op de oudijzerhandel
die UvA heet.
Misschien kunnen de onwrikbare Hans en Jet iets leren van de
HvA: in het voorjaar waarin het
zo stormde aan de UvA bouwden
studenten van de HvA-opleiding
Engineering, Design & Innovation
een wagen die rijdt op tegenwind.
Het moet Amman als een stukje
decorummuziek in de oren hebben
geklonken – en niet alleen omdat
dat vervoersmiddel de UvA heel
wat van zijn reiskostendeclaraties
had bespaard. Wanneer er colleges
van bestuur werden gemaakt die

zo efficiënt met tegenwind konden
omgaan, zou Louise Gunning nog
aan de bak, de bibliotheek op het
Binnengasthuisterrein al lang in
gebruik en de Faculteit der Geesteswetenschappen inmiddels een
Liberal Arts College zijn.
Maar de tegenwindwagen eindigde op een vijfde plaats; en voor
dat soort halve maatregelen doet
Amman het niet meer. De broekriem
moet nog strakker, zei de vastgoedkoning: ‘We kunnen ons gewoon niet
veroorloven dat de aanmeldingen
verder dalen.’ Hebben geschiedenis
en Europese studies geen zin om naar
het Bushuis te verhuizen? Dan maken
ze maar zin. Weet je wie er ook geen
zin had? Rudolf Valkhoff, en wanneer
heb je die voor het laatst voor de klas
zien staan? Juist… ↙ Henk Strikkers en
Bob van Toor
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Bugra Jus
Urenlang googelde ik naar de effecten van cocaïne.
Daarna wiste ik mijn geschiedenis.
Liep de trap af naar de keuken om jus te drinken.
Sinaasappelsap, zeg maar.
Staat mijn moeder een komkommer te schillen.
Gewoon een komkommer. Wat een vrouw, mijn
moeder. Ik kon mijn ogen er niet van af houden. De
langwerpige donkergroene schillen sloegen kreten
uit en vielen neer op het aanrecht en op de vloer.
Eentje bleef plakken op de komkommer en tegelijk
op haar hand. Het was zo ongelofelijk mooi. Verstijfd stond ik.
‘De tandarts belde,’ haalt moeder me uit hypnose. Of ik op controle kwam. Ik was al jaren niet
geweest. Typisch mannen. Hoeveel signalen heb je
nodig? Ik negeerde het.
Ik keek weer naar die laatste komkommerschil.
Godverdomme – een brok in mijn keel. Zonder iets
te zeggen draaide ik me om, liep de trap op en ging
naar bed. Geen jus voor mij.
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Michelle
Geldhof
Vierdejaarsstudent sportmanagement &
ondernemen Michelle Geldhof (22) loopt
stage bij het bedrijf House of Sports. Ze
was (mede)organisator van de Amsterdam
City Swim op 6 september: een jaarlijks
zwemfestijn door de grachten waarbij geld
wordt ingezameld voor de ziekte ALS.
Hoe belangrijk is dit evenement?
‘Heel belangrijk natuurlijk, want het gaat om een ernstige ziekte waar nog steeds geen medicijnen voor zijn.
Daar moet heel kostbaar onderzoek naar worden gedaan. Drie jaar geleden was de City Swim voor het eerst,
waarbij Máxima meedeed. Wat mij betreft gaan we net
zo lang door totdat ALS van de kaart is verdwenen.’

Hoeveel geld hebben jullie ingezameld?
‘De teller staat nu op 1,7 miljoen euro. De 2500 deelnemers krijgen op onze website een persoonlijke pagina
en daar kunnen mensen geld op storten voor ALS. Zo
is er naast een totaalscore ook een individuele score.’

Zwemmen voor het goede doel, maar wel
in vies water.
‘Een beetje vies is het natuurlijk wel, maar het unieke
van de City Swim zit juist in het feit dat je zwemt op
een plek waar je normaal niet mag zwemmen. Waternet
controleert van tevoren de waterkwaliteit en baggert de
zwemroute uit. De kwaliteit is echt wel acceptabel.’

Het water was dit jaar zo koud dat de
zwemafstand werd ingekort.
‘De lengte van het zwemparcours bedroeg dit jaar
2015 meter. Eigenlijk is het twee kilometer, maar per
kalenderjaar komt er een meter bij, al zeg ik er gelijk
bij dat we niet doorgaan tot drie kilometer. Het water
was maar zestien graden, waardoor twintig deelnemers met onderkoelingsverschijnselen naar het
ziekenhuis moesten. Toen moesten we besluiten bij
de Magere Brug een shortcut te maken.’
…Jet Docentenmaker…

tekst Dirk Wolthekker
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Op z’n Duits
Betere voorlichting

H

et is heel moeilijk om te weten wat we nog
niet weten. Daar is jarenlange studie voor
nodig en flink wat talent. Het vinden en benoemen van gaten in kennis is een vaardigheid die
wetenschappers meestal pas na het promotietraject beheersen. Onze beleidsmakers snappen
dit niet of willen dit niet snappen. Ze bedachten
de Nationale Wetenschapsagenda waar iedereen – burgers, bedrijven, belangenorganisaties
– vragen kon indienen voor de wetenschap. Dat
vonden wetenschappers terecht alarmerend
en daarom deden ze zelf ook mee. Het resultaat van al die nijverheid: 11.700 vragen.
Wie door de vragen bladert ziet de
eerste zinnen van deze column bewaarheid worden. Leken hebben geen idee van
de dingen die we niet weten. Ze stellen
allemaal vragen waarop de wetenschap al
lang een antwoord heeft, of waarop het
antwoord niet kenbaar is. Er is dus een gapend
gat tussen de kennis van het publiek en de kennis
van de ivoren toren. Meer wetenschapscommunicatie zou dat kunnen verhelpen. Helaas
hebben wetenschappers helemaal geen tijd om
naar beneden te komen en de antwoorden te bespreken. Valorisatie is aardig
als paragraaf in je beursaanvraag bij
NWO, maar het schrijven van blogs of
opiniestukken levert geen punten op
zoals publicaties in ISI-ranked journals
dat wel doen. Wie zouden we nou eens
op die vragen kunnen zetten?
Vorige week leidde het
censureren van gedichten
van studenten volledig voorspelbaar tot
protest. De blokkade
bij de opening van
het academisch jaar
leek wel doorgestoken kaart, een
vooropgezet media
event waarmee bureau
communicatie de UvA in
het nieuws wilde brengen.
De officiële lijn is echter dat

kritische studenten alleen leuk zijn als slogan
op reclameposters. En dus was de start van het
nieuwe jaar meteen weer een pr-blunder. Als de
universiteit echt een bedrijf was, krabde het zich
flink achter de oren over zulke contraproductieve
werknemers.
Ik denk graag mee en heb daarom een voorstel. Zet alle medewerkers van bureau communicatie op de vragen van de Nationale Wetenschapsagenda. Ze kunnen prachtige filmpjes

Kritische studenten zijn alleen
leuk op reclameposters
maken, eventueel geregisseerd door de bekroonde
documentairemaker John Appel, waarin excellente
UvA-topwetenschappers al dan niet samen met
excellente UvA-topstudenten helder uitleggen
wat de wetenschap allemaal weet. Fantastisch voor het imago als een universiteit
die middenin de samenleving staat.
De voorlichting laten we voortaan
over aan de competente rebellen.
Zij kunnen dat veel beter. Toen
Humanities Rally vorig jaar een open
dag voor talenstudies organiseerde,
verdubbelde pardoes het aantal inschrijvingen van slavistiek. Met
het buitenspel zetten van
bureau communicatie is
er zo misschien ook nog
hoop voor de geesteswetenschappen. ↙
Linda Duits is
een weggelopen
wetenschapper,
gespecialiseerd in
populaire cultuur; in het
bijzonder op het gebied van
gender en seksualiteit.
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Alles streamt
Waar we zijn, wat we eten, hoe we ons voelen: we delen bijna alles op sociale
media. Bijna – want wat zou er met ons gebeuren als we echt álles in ons
leven op internet zouden slingeren? Die vraag zijn Tim den Besten en
Nicolaas Veul aan het beantwoorden. Folia stapt in Super Stream Me.
‘Ik word een soort Ken-pop.’
tekst Bob van Toor
foto Daniël Rommens

H

et is woensdagochtend, eigenlijk moet er gewerkt
worden. Linksboven op mijn scherm staat Tim onder
de douche zichzelf grondig in te zepen. Rechtsboven
zit Nicolaas in de radioshow van Eric Corton te vertellen over
leuk doen voor de camera. Rechtsonder is dezelfde show te
zien, maar vanuit het perspectief van de studiocamera van
Corton, terwijl Corton weer
op het scherm van zíjn laptop
kijkt, in de studio. Op Twitter
popt een bericht op: ‘Eric
Corton kijkt mee op de stream
en ziet dat Tim op dit moment
z’n piemel staat te wassen.’
En even later doet een tweede
kijker thuis nog een duit in het zakje: ‘De presentatrice van De
Nieuws BV zat wel over je heen te kwijlen hoor @avonturenvantim’. Net als je denkt dat het allemaal wel erg meta wordt,
roepen Nicolaas én drie twitteraars ‘Dit is echt heel erg meta!’
Eigenlijk moet er gewerkt worden, maar ik en vijfhonderd
andere kijkers van Super Stream Me zijn niet aan het werk.

slechts zenders: het hele internet kan zijn mening en boodschappen aan hen spuien per Facebook en Twitter. Daarmee
is ondergetekende, als verslaafde kijker van het eerste uur,
evenveel onderdeel van het experiment als de twee hoofdrolspelers die nu uit de studio en de douche stappen. Tim kijkt op
zijn telefoon, waar zijn geslacht inmiddels is vereerd met een
eigen hashtag (#feestneus)
en Nicolaas stapt in een taxi
– doodmoe van de constante
interactie die hij al enige
dagen ondergaat.
Super Stream Me is een
groot experiment voor de
VPRO, en een behoorlijke
beproeving voor de programmamakers. Maar Tim en Nicolaas
zijn dan ook niet de eersten de besten: samen stonden ze aan
de wieg van het programma BeestieBoys en documentaires als
Oudtopia en Een man weet niet wat hij mist – waarin Tim zichzelf de uitdaging stelt voor het eerst met een vrouw naar bed te
gaan. Nu is dat alles tot stilstand gekomen en draait hun leven
om het nieuwe project: streamen.
Dat ze doorgewinterde televisiemakers zijn, is van de
streams af te zien: ze becommentariëren regelmatig hun
bezigheden, waardoor ook een halfuur appen op de bank nog
vermakelijk is. Nicolaas kan voor duiding bovendien steunen
op de knowhow van een studie media & cultuur en televisiewetenschap aan de UvA. Op zijn tochtjes naar Hilversum (een
borrel van de VPRO, een interview) knoopt hij een praatje
aan met Katja Schuurman of maakt en passant reclame voor

Tims geslacht is
inmiddels vereerd met
een eigen hashtag

#feestneus
Achttien dagen lang zijn programmamakers Tim den Besten
(28) en Nicolaas Veul (31) onderwerp en producent van hun
eigen experiment. Dag en nacht dragen ze een rugzak bij zich
met camera, microfoon en zender om alles wat ze doen vast te
leggen en live het internet op te sturen. Wat doet totale openheid met ze, is de hamvraag; en wat doet het met de kijkers?
Dankzij het internet 2.0 zijn Nicolaas en Tim namelijk niet
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het Instagram-account van zijn chauffeur. Daarmee is hun
programma meteen een interessant kijkje achter de schermen
van medialand: ‘Mooi gesprek met Nicolaas in @denieuwsbv.
Vooral toen de radiomicrofoons uit waren.’
Maar al enkele dagen na het begin van hun experiment
beginnen ook de negatieve kanten van volledige openheid zich
af te tekenen. Het permanente gevoel van priemende ogen op
hem beroofde Nicolaas van rustige slaap, en trouwe kijkers
zagen zijn wallen en malaise met de dag groeien. Dat hij via de
stream kon zien hoe Tim zijn beklag over hem deed bij diens
therapeut, leidde even tot slaande ruzie; twee dagen later werd
Tim paranoïde toen bleek dat de VPRO zijn whatsapp-berichten meelas. Zijn moeder kwam er via de stream achter dat hij
stiekem al jaren rookt.

Sorry, heel druk
Je zou een reportage over hun gestreamde leven kunnen maken
zonder ooit achter je computer vandaan te komen: je loopt
immers de hele dag met Nicolaas en Tim mee, en elke vraag die
je aan ze zou kunnen stellen wórdt ze bijna dagelijks gesteld in
interviews, gesprekken met hun media-savvy vrienden en zelfs
door voorbijgangers op straat. Juist daarom wil ik ze graag in
persoon zien en spreken. Ik besluit een afspraak te maken.
In Super Stream Me gaat dat als volgt: ik klik op het tabje
waar de streams van Nicolaas en Tim de hele dag aan staan, en
zet het geluid aan. Ze hangen beiden op de bank in hun gedeelde appartement. Onder de camerabeelden staat hoe ze zich voelen (een cijfer van 1 tot 10, met daarnaast welk cijfer Nicolaas
en Tim elkaar die dag geven, vandaag een zeven en een acht
respectievelijk) en verder naar beneden de weekagenda, onder
hun alcoholconsumptie, masturbatiefrequentie en leugenteller.
Nicolaas heeft donderdag, afgezien van een koffieafspraak met
een vriend, nog niet veel te doen. Ik stuur hem een e-mail in
de comfortabele wetenschap dat een antwoord met ‘sorry, heel
druk’ geen optie voor hem is. Die situatie is herkenbaar: ik heb
zelf ook wel eens afspraak niet af kunnen zeggen omdat ik net
‘héérlijk, zo’n lege zaterdag’ op mijn Facebook heb gepost.
Een halfuur later zie ik Nicolaas zijn telefoon pakken en
worden de zinnen van mijn e-mailtje – die net iets te enthousiast overkomen, hoor ik nu – voorgelezen voor honderden
kijkers, waarmee ik officieel deel ben van de stream. Nicolaas,
die al dagenlang met twitteraars en mailers communiceert,
wendt zich opgewekt tot zijn webcam, en antwoordt me op

mijn eigen beeldscherm: ‘Ja, lijkt me leuk! Wanneer?’ ‘Eh,
donderdag?’ Hoor ik mezelf zeggen, tegen een Dell-monitor en
mijn verbaasd opkijkende kantoorgenoten.

Navelstaarderig
De avond daarop eet ik nog even snel voor mijn afspraak met
Nicolaas. Tim is op dat moment in Utrecht in gesprek met
studenten journalistiek. En in feite met mij, want ik krijg alles
mee. ‘Ik vind het heel leuk, sociale media, en heel makkelijk,’
legt hij uit. ‘Maar natuurlijk kijk je hoeveel likes je hebt. Dat
is het gekke: aan de ene kant maakt het me niet uit,
maar je gaat wel op je telefoon kijken. Ik interesseer
me erg voor het heelal: Carl Sagan en Kepler. Maar
als ik daarvan iets op Facebook zet, krijg ik maar twee
likes. Dan ga ik toch denken: ik moet dit maar niet meer
posten, terwijl ik het heel leuk vind! Je wordt eigenlijk
een populist.’
Verder kijk ik niet naar de stream, om Nicolaas
straks nog met oprechte interesse te kunnen vragen hoe zijn dag was. Ik wil me niet nú al bewust
zijn van de camera, juist omdat ik heb gezien hoe
het de levens van Nicolaas en Tim beïnvloedt.
Ik doe toch mijn haar nog een keer goed, en kijk
even of mijn afspraak al klaar is met eten. Ik
krijg nog net een plassessie mee en kijk dan hoe
Nicolaas aan tafel gaat. ‘Ik ga nu eten,’ appt hij. ‘Ik zie
het,’ stuur ik tegen beter weten in terug. Ik blijf de kijker,
de voyeur.

Wat is echt?
Op weg naar het café denk ik aan het gesprek
dat Nicolaas eerder heeft gehad met zijn goede
vriend Jan, natuurlijk op camera. ‘Het is veel
beter geworden dan een soort Big Brother,’ zei Jan,
‘omdát jullie een beetje gek worden. Het goede
is dat jullie het zelf niet meer bij kunnen houden.’
Maar, zei hij streng, alles delen maakt de twee ook
meer navelstaarderig, egocentrischer. ‘Je had ook wat
meer kunnen vragen hoe het met je zus was, in plaats van
alleen praten over hoe zwaar het is met de camera,’ zei Jan vriendelijk maar raak.
Op het terras – het drukke café bleek met rugtas en camera niet te doen - heb ik dan ook een overweldigende behoefte

om over koetjes en kalfjes, over het leven búiten de stream
te praten, maar het lukt bijna niet. Als alles een publiek
heeft, wil je ook alles in ieder geval een beetje voor publiek
geschikt maken.
Dus gaat het gesprek over authenticiteit. Na een master
televisiewetenschap weet Nicolaas als geen ander hoe zijn
programma in dit tijdsgewricht past: we zijn verslaafd aan
echtheid op ons beeldscherm sinds camera’s voor het eerst
zonder duidelijk script op gewone mensen werd gericht. In
de jaren negentig was dat in Big Brother en The Real World op
MTV, daarna keken we naar de kwetsbaarheid van deelneIdols Super Stream Me vernieuwt het genre echter
mers aan Idols.
op een aantal manieren: Tim en Nicolaas zijn de eersten die
24/7 filmen, afgezien van een enkele zonderlinge YouTuber die
bang is dat ze iemand vermoordt als ze zichzelf niet monitort.
Een ander uniek aspect is dat Super Stream Me nauwelijks
wordt gecureerd: als je niet kijkt, mis je het; er is geen uurtje
met hoogtepunten op primetime. Screencaps, mooie citaten
van Tim en Nicolaas en andere hoogtepunten worden vooral
door de fans op Twitter vereeuwigd.
‘We hebben voor dit programma gesproken met vloggers
en producenten over wat echtheid in deze tijd eigenlijk is,’
vertelt Nicolaas. Vloggers als Enzo Knol ontlenen een groot
deel van hun populariteit aan de vermeende echtheid
van hun persoonlijkheid, de authenticiteit in hun
optreden in YouTubefilmpjes en hun websites.
‘Maar die echtheid is tegelijkertijd enorm
geregisseerd’, zegt Nicolaas. ‘Omdat die vloggers
natuurlijk filteren wat er op beeld komt en wat
niet. Daarmee scheppen ze een beeld van wie
de persoon in hun vlog is, en wat hij doet. Dat
is ergens inherent aan een camera: het lijkt heel
dichtbij en daarom echt.’
Maar in hoeverre is die echtheid doorgestoken
kaart? Als je even zoekt, zegt Nicolaas, kun je op internet oproepjes vinden voor acteurs om de beste vrienden van
vloggers te spelen in hun filmpjes. We willen in feite geen echtheid, concludeert hij, maar de geloofwaardige suggestie ervan.

Ik voel me nep
Echtheid is wel wat de kijkers van Super Stream Me krijgen
voorgeschoteld. Met poepen en al, veel ‘kut, mijn accu is
leeg’ en tien minuten zwart scherm, en de ruzies en break-

downs van beide heren. Tegelijkertijd is het niet zo dat we het
‘authentieke’ leven van de twee zien, dat toevallig ook voor ons
kijkplezier wordt gestreamd: alles wat Nicolaas doet verandert
doordat er een camera op gericht staat. ‘Ik voel me nep,’ zei
hij na aﬂoop van een bezoek aan een styliste. Daar hadden de
twee vrienden normaal gesproken misschien grappend over
nagepraat, nu zat Nicolaas stil met zijn gedachten voor de
camera. ‘Ik kan niet zeggen wat ik wil zeggen, en niet doen wat
ik wil doen. Ik heb zo veel gedachtes die ik niet uit – ik word
een soort nettere versie van mezelf, maar ook heel moe ervan.
Een soort Ken-pop.’
Ik stel Nicolaas kritische vragen: wordt hij niet erg egocentrisch van al dat delen? Hij vraagt zijn vriendje, als die bij ons
aanschuift, misschien wel minder snel en minder uitgebreid
hoe diens dag was: wie weet wil hij het niet delen, wie weet vinden de kijkers er niets aan. Is dat niet wat zo vermoeiend is aan
streamen, vroeg Nicolaas’ goede vriend Jan hem eerder al: om
de hele tijd met jezelf bezig te zijn? Maar ergens vindt Nicolaas
die kritiek niet terecht. Ja, hij is een televisiemaker in hart en
nieren, en hij houdt van babbelen tegen zijn volgers voor de
camera. ‘Je moet ook begrijpen dat dit een jongensdroom is die
uitkomt,’ zegt hij tegen me. ‘Ik geniet ervan om met die camera
rond te lopen.’
Die vreugde is wat hem en Tim voortdrijft, en die geestdrift
is wat ze er soms bijna aan onderdoor laat gaan. Of dat authentiek is? Wie zal het zeggen, maar het houdt mij en alle andere
kijkers gekluisterd aan de stream. ↙

VAN STREAM NAAR
DOCUMENTAIRE
Uit het gestreamde materiaal van Super Stream
Me zal een vierdelige serie documentaires worden gedestilleerd, met behulp van experts. Voor
de echte diepgaande analyses en uitgebreide
reflectie moeten we dus nog een paar weken
wachten. 24/7 meekijken en meedoen kan nog
deze hele week op vpro.nl/superstreamme.
Twitter: #SSM15
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JET
STEEKT HAAR
MIDDELVINGER OP
Met haar denigrerende
woorden over zeggenschap voor
studenten laat PvdA-minister
Jet Bussemaker haar ware
gezicht zien: dat van een elitaire
bestuurder die niets op heeft met
democratie, vindt SP-Kamerlid
Jasper van Dijk
illustratie Marc Kolle

T

erwijl minister Bussemaker afgelopen voorjaar nog
haar steun uitsprak voor de protesten in het Maagdenhuis, bleef daar vorige week niets van over. In een
interview dat op 2 september in Folia verscheen zegt ze ‘niets
te hebben aangepast’ vanwege de protesten. Gekozen bestuurders? Geen sprake van, er spelen tenslotte ‘heel ingewikkelde
processen’. De instellingen zouden zelfs ‘om zeep gebracht
worden’. En die protesten in het Maagdenhuis vonden ‘in een
groot deel van het land helemaal geen weerklank’.
Deze enorme draai legt Bussemakers bestuurlijke arrogantie genadeloos bloot. Het is in feite een dikke middelvinger
naar de studenten en docenten die afgelopen voorjaar in
opstand kwamen tegen het gebrek aan inspraak en het doorgeslagen rendementsdenken. Alle mooie woorden ten tijde van de
actie waren blijkbaar slechts voor de bühne. Nu de mediastorm
is gaan liggen, stelt zij zich op als de iron lady van het onderwijs, doof voor elke kritiek. De PvdA-minister ontpopt zich als
de ultieme representant van het old boys network, niet toevallig
de kaste waar zij zelf uit voortkomt.

Topdownbestuur
Deze provocatie van de onderwijsminister schept wel duidelijkheid. Wie verandering wil, hoeft niets van Bussemaker te
verwachten. Zij consolideert de status quo van oppermachtige bestuurders. Voor de vorm lanceert ze een wetsvoorstel
met enkele cosmetische aanpassingen. Hier en daar worden
de rechten van de medezeggenschapsraad wat opgerekt. Het
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werven van bestuurders gaat plaatsvinden
op basis van ‘openbare profielschetsen’.
Maar dat verandert niets aan de bestaande machtsverhoudingen. Verkiezingen
van bestuurders komen er niet, het blijft
de schimmige raad van toezicht die het
bestuur benoemt en controleert.
De minister houdt dus vast aan het
omstreden topdownbestuur. Ook het
doorgeslagen rendementsdenken blijft
onaangetast. Zo plaatst Bussemaker zich
in een lange traditie van PvdA-bewindslieden die getracht hebben het Nederlandse onderwijs aan gort te schieten.
PvdA-minister Jo Ritzen verbande de
democratie uit de universiteiten, waarna
ze zijn verworden tot technocratisch
bestuurde diplomafabrieken. Bussemaker
omarmt die lijn alsof er de afgelopen tijd
niets is gebeurd.

Volstrekt ongeloofwaardig
Haar strategie is echter gedoemd te falen.
De kritiek van de actievoerders wordt
breed gedeeld, zowel binnen als buiten de
universiteit. Het eenzijdige rendementsdenken en het gebrek aan inspraak zijn niet meer van deze
tijd. Op veel meer plaatsen – denk aan de zorg, huisvesting en
het bedrijfsleven – zijn mensen klaar met autoritair bestuur en
een kille afrekencultuur. Doodzonde dat Bussemaker dat niet
ziet. Niet voor niets gaf PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman
haar een tik op de vingers in de Volkskrant van 5 september: ‘Jet

Bussemaker probeert
het onderwijs
aan gort te schieten
gaat te veel mee in dat rendementsdenken, ze zit in het kabinet
te veel aan de kant van de VVD. Als ze geen wending maakt,
moet onze fractie haar corrigeren vanuit de Tweede Kamer.’
Dat laatste wekt verwachtingen. Want het zou inderdaad
volstrekt ongeloofwaardig zijn als de PvdA (die partij van de
verheffing, weet u nog?) het elitaire VVD-beleid van Bussemaker ongestraft zou toestaan.

Antidemocratisch
De SP staat zij aan zij met hen die de strijd aangaan met
het oude topdownbestuur. In onze nota Op naar De Nieuwe
Universiteit doen we voorstellen die wél recht doen aan de

protesten van afgelopen voorjaar. Ze zijn dan ook tot stand
gekomen in nauw overleg met de studenten en docenten. We
maken een eind aan het old boys network door middel van
democratische verkiezingen van het bestuur. De medezeggenschapsraad neemt de taken van de raad van toezicht over.
We geven studenten en docenten volledig instemmingsrecht
op alle belangrijke besluiten. We stoppen met perverse
financiële prikkels en maken een eind aan megalomane
vastgoedprojecten. We zorgen voor hoogwaardig onderwijs
en onafhankelijk onderzoek.
Met haar kille afwijzing van inspraak voor studenten toont
Jet Bussemaker haar ware gezicht: dat van een antidemocratische regent. Want als je zegt dat de universiteit ‘om zeep
wordt geholpen’ als studenten het bestuur kiezen, kun je net
zo goed ophouden met Tweede Kamerverkiezingen. Als het
besturen van een universiteit al ‘te ingewikkeld’ is, dan geldt
dat toch des te meer voor het landsbestuur? Dus Jet Bussemaker, geef toe dat u klaar bent met de democratie. Dat zou
eerlijk zijn, maar het maakt ook duidelijk dat deze minister
volstrekt ongeschikt is. Het wordt hoog tijd voor een minister
die naast studenten en docenten gaat staan, in plaats van op
hen af te geven. ↙

Jasper van Dijk is woordvoerder onderwijs voor de SP-fractie
in de Tweede Kamer
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‘JE HEBT NIET
MEER TIJD
NODIG,
MAAR MEER
RUIMTE IN JE
HOOFD’
tekst Steffi Weber
foto’s Vera Duivenvoorden

Onbelangrijke muizenissen, zoals het feit dat je nog kattenvoer moet kopen,
spoken de hele dag door je hoofd en maken je langzaam en inefficiënt.
Productiviteitsgoeroe David Allen – zelf nooit afgestudeerd – heeft ook voor
studenten handige tips om de chaos in je hoofd te organiseren. De sleutel:
kalm en alert blijven, en álles opschrijven.

9 SEPTEMBER 2015

David Allen
GEBOREN OP 28 DECEMBER 1945

17

18

FOLIA 2

‘Je hoofd is er om ideeën te bedenken,
niet om ze te onthouden’

N

iets voelt beter dan de eerste
week van een nieuw studiejaar. De agenda is heerlijk
leeg, alle vakken klinken aanlokkelijk
en de studieboeken ruiken nog vers.
Vol frisse moed ga je aan de slag. Je
weet het zeker: dit semester ga je
ieder werkcollege voorbereid tegemoet. Maar voor je het weet loop je
toch weer drie weken achter in de
studiestof en zit je tijdens werkcollege
in de achterste rij in de hoop door
de docent over het hoofd te worden
gezien. Planning is nou eenmaal niets
voor jou, denk je dan.
Maar er schijnt hoop te zijn. Chronisch uitstellen en gestrest achter de
feiten aanrennen valt te verhelpen.
Alles wat je nodig hebt is de juiste
aanpak en een betrouwbaar systeem, schrijft David Allen in zijn bestseller Getting Things Done – Prettig
en efficiënt werken zonder stress. Het
idee: haal alle ruis uit je hoofd, zodat
je je volledig kunt richten op wat je
moet doen. De stress verdwijnt en je
krijgt in minder tijd meer gedaan.
Allens methode bezorgde hem de
status van goeroe. Multinationals als
Sony, Novartis en de Amerikaanse
luchtmacht schakelden zijn hulp in.
Zijn boek is in ruim dertig talen vertaald en meer dan twee miljoen keer
verkocht. Afgelopen zomer kwam er
een herziene versie uit. Daarin richt
Allen zich niet alleen op CEO’s en
overspannen zakenlieden, maar ook
op huisvrouwen, gepensioneerden en
– jawel – studenten.
Om zijn methode in Europa te
promoten, woont de productiviteitsgoeroe tegenwoordig ook nog

eens in Amsterdam. Dus besloten
we hem om wat tips te vragen,
zodat we het heerlijke gevoel van
controle en dadendrang wat langer kunnen houden dan de eerste
drie studiedagen.
We ontmoeten Allen, die dit jaar
zeventig wordt, in het chique Conservatorium Hotel aan het Museumplein, niet ver van waar hij woont.

Meneer Allen, u geldt als dé
deskundige op het gebied van
tijdmanagement. Time noemde u
een productiviteitsorakel. Was u als
student ook al zo georganiseerd?
‘Ik was net voldoende georganiseerd om te voorkomen dat ik in de
problemen zou raken, dus ja, ik denk
dat ik redelijk georganiseerd was.
Dat moest ook wel op mijn school.
Ik zat op het New College in Florida.
We kregen geen cijfers en iedereen
moest zelf zijn studie samenstellen.
Je diende jezelf te kunnen motiveren,
en ik had voldoende motivatie.’

Dus u moest nooit een nacht doorhalen om te studeren?
‘Jawel hoor, dat heb ik wel gedaan. Ik
zeg ook niet dat ik nooit afgeleid
was. Ik woonde op een campus;
ontzettend veel interessante mensen
op één hoop, dat kan ontzettend afleidend zijn. En ik had ook zwaktes.’

Zoals?
‘Drugs en meisjes. Mijn geluk was dat
ik altijd goed was in vrienden worden
met de studieadviseurs en de wat oudere mensen op de faculteit. Zij hielden me enigszins op het juiste pad.’

Allen praat zacht en glimlacht
veel. Hij is zelf de beste reclame voor
zijn methode: ontspannen, alert en
geïnteresseerd. Enthousiast vertelt
hij over zijn studietijd: ‘Ik vond het
geweldig om student te zijn. Je hebt
de vrijheid om van alles te ontdekken,
krijgt voortdurend nieuwe impulsen
en ontmoet nieuwe mensen.’ Als het
even kon, ging Allen zwemmen aan
de Golf van Mexico. Of hij verkende
Florida op zijn motor. ‘’s Avonds hing
ik rond met vrienden. We luisterden
naar Bob Dylan en The Beatles en de
andere grote namen van die tijd.’
Met zijn diploma op zak vertrekt
Allen naar de Westkust om aan de
Berkeley University in Californië een
postgraduate studie in Amerikaanse
geschiedenis te volgen. Maar het
loopt anders dan gepland. Na zes
maanden breekt hij de studie af.
‘Ik raakte gefascineerd door andere dingen,’ vertelt Allen. Filosofie,
vechtsport, meditatie en mentale
groei deden zijn aandacht afdwalen
van de Amerikaanse geschiedenis
en brachten hem op een ‘spirituele
zoektocht’ waarin hij naar eigen
zeggen ‘verscheidene metafysische
paden bewandelde’.
Hij haalde niet alleen de zwarte
band in karate, maar experimenteerde ook met heroïne en zat elf
dagen in een gesticht omdat hij
stemmen hoorde. Dat had niets
met de heroïne te maken, zegt hij
zelf. ‘Het was ook niet zo dat ik gek
was, ik zou het meer een spirituele
ervaring noemen.’ Hij deed wat de
verplegers van hem vroegen, zodat
ze hem ‘gezond’ zouden verklaren.
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‘Productiviteit is een
ambacht dat je kunt leren’
‘Ik besloot om weer samen te werken
met de buitenwereld.’
Allen verdiende zijn geld met verschillende baantjes – waaronder goochelaar, taxichauffeur, karateleraar
en manager van een grasmaaibedrijf
– tot hij in 1981 als productiviteitsconsultant aan de slag ging.

Hoe bent u uiteindelijk in de
zakenwereld terechtgekomen?
´Ik had voor mijn vijfendertigste meer
dan vijfendertig verschillende banen,
te veel om ergens echt goed in te zijn.
Dan maar consultant, dacht ik. Veel
van mijn vrienden waren bezig hun
eigen bedrijf op te zetten en ik kon ze
daarbij goed helpen. In tegenstelling
tot hen had ik geen visie of ambitieuze drijfveer, ik had gewoon een baan
nodig. Dus hielp ik ze bij wat zij deden
en vroeg me telkens af: hoe kunnen
we dit makkelijker oplossen?’

Hoe kwam u op het idee voor
Getting Things Done (GTD)?
‘Dat ging niet van de ene op de
andere dag. Ik werd niet op een
ochtend wakker en dacht: eureka!
GTD is het resultaat van vijfentwintig
jaar werken, zoeken en testen. Door
de jaren heen bundelde ik verschillende ideeën en strategieën tot één
methode.’
Veel van zijn ideeën kent Allen
door zijn achtergrond als vechtsporter. ‘Als vier mensen in een steegje op
je springen, wil je niet ook nog bezig
zijn met de honderdvijftig onbeantwoorde e-mails in je inbox. Toen ik
in het bedrijfsleven terechtkwam,
merkte ik hoe afleidend het leven kan

zijn. Je hebt niet maar vier mensen
die je bespringen in een steegje, maar
honderden mensen die je bespringen
en allemaal iets van je willen.’
Het doel is wat Allen noemt een
‘geest als water’ te hebben – kalm
en alert, als een vechtsporter. Het is
volgens hem de optimale staat van
zijn, maar de meeste mensen kennen
die staat niet eens. ‘We zijn continu
afgeleid door stuff.’ Afgeleid door
iets wat onze aandacht heeft: het
kattenvoer dat op is, de studiegenoot die je nog moet bellen voor de
groepsopdracht, de verjaardag van je
zusje volgende week.
De eerste stap is daarom om
alles – letterlijk alles – op te schrijven.
Van het kattenvoer tot de wereldreis
die je ooit wilt maken. Vervolgens
bepaal je per project de gewenste
uitkomst en de eerste stap die je
moet doen om daar te komen. Kun je
deze zogeheten ‘next action’ binnen
twee minuten afronden? Doe het dan
meteen. Alle andere taken berg je
op in een systeem, zodat je absoluut
zeker weet dat je op tijd aan je taken
wordt herinnerd. Alleen dan kan je
hoofd ze vergeten en zich richten op
wat je aan het doen bent. ‘Je hoofd
is er om ideeën te bedenken, niet
om ze te onthouden,’ pleegt Allen te
zeggen.

U vergelijkt GTD vaak met
vechtkunst, waarom?
‘Het gaat erom dat je optimaal
reageert op alles wat er op je afkomt.
Dat is niet iets waarmee je geboren
wordt, maar een ambacht dat je
moet leren, net als vechtkunst. Voor

DE VIJF STAPPEN
VAN GTD
• Capture

Pak een doos, een notitieblok of
een voicerecorder en verzamel
alles (álles!) wat je aandacht
heeft: klein, groot, privé en
professioneel – al je to-dolijstjes,
projecten, dingen die je moet
regelen of afmaken – laat niets
buiten beschouwing.

• Clarify

Bekijk ieder project apart. Moet
je er iets aan doen? Zo nee, gooi
het weg of berg het op. Zo ja:
bepaal precies welke actie er
vereist is. Neemt de ‘next action’
minder dan twee minuten in
beslag: doe het meteen. Zo nee,
delegeer het of zet het op je next
actionlijst.

• Organize

Organiseer je taken in subcategorieën als: ‘telefoontjes die
ik moet plegen’, ‘dingen die ik
moet regelen in de stad’, ‘mails
die ik moet schrijven’.

• Reflect

Ga één keer per week door al je
lijstjes; schoon ze op en vul ze zo
nodig aan.

• Engage

Gewoon dóén! Gebruik je systeem om te zien welke taken je
het beste nu kunt doen, en doe
ze met vertrouwen.
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een beginnend vechtsporter voelen de
bewegingen die hij moet leren vaak
vreemd, overbodig en onnatuurlijk.
GTD voelt in het begin ook tegennatuurlijk: het dwingt je om je bezig te
houden met kleine, alledaagse taakjes
terwijl je daar voor je gevoel te druk
voor bent. Maar het is essentieel om
na te denken over de kleine taken. Anders blijven ze door je hoofd dwarrelen
en krijgen ze veel meer aandacht en
energie dan ze verdienen.’

Waarom is het zo belangrijk om
dingen op te schrijven?
‘Dat weet je waarschijnlijk uit eigen
ervaring. Veel mensen maken een
lijstje als het ze even allemaal te veel
wordt. Het zorgt voor overzicht en
geeft je grip op de situatie. De situatie is nog hetzelfde; wat er verandert
is de manier waarop jij je je verhoudt
tot de wereld om je heen. We denken
soms dat ons leven beter zou zijn als
we meer tijd hadden. Dat klopt niet.
Als de dag 26 uur had, dan zouden
we gewoon twee uur langer verward,
gestrest of verveeld zijn. Wat we
nodig hebben is niet meer tijd, maar
meer ruimte in ons hoofd. Hoeveel tijd
kost het om een goed idee te hebben?
[knipt met zijn vingers] Hoeveel tijd
kost het om innovatief te zijn? Om
liefdevol te zijn? Deze dingen kosten
geen tijd, maar ruimte. Als er iets
anders in je hoofd zit, lukt het niet.’

Mijn belangrijkste probleem is
meestal niet dat ik geen tijd heb,
maar dat ik te laat begin…
‘Dat komt waarschijnlijk doordat je
niet goed genoeg hebt nagedacht
over wat je eigenlijk moet doen.
To-dolijstjes zijn doorgaans veel te
vaag. Op het lijstje van een student
staat dan bijvoorbeeld iets als “paper
schrijven”. Elke keer als hij op dat lijstje kijkt, denkt hij: o jee, ik moet die
paper nog schrijven, en hij kan maar
beter goed zijn. Daar word je bang
van, dus stel je het uit. Als die student
had nagedacht over de eerste con-

crete stap, dan wist hij dat dat niet
was “perfect artikel schrijven”, maar
“research doen voor paper” of “shitty
eerste versie van paper opstellen”.
Dat is een stuk minder beangstigend,
want dat kunnen we wel.
Uitstellen betekent eigenlijk niets
anders dan dat je je slecht voelt
over iets wat je niet aan het doen
bent. We stellen namelijk de hele
tijd dingen uit. Terwijl ik hier met
je zit te praten, doe ik honderden
andere dingen níet; die stel ik dus uit.
Maar dat geeft niet, omdat ik heb
besloten dat ze kunnen wachten. De
naam GTD is in zekere zin een beetje
verwarrend. Het gaat er namelijk
niet om zo veel mogelijk gedaan te
krijgen, maar dat je in juiste mate
betrokken bent bij de wereld om je
heen en je dus niet laat afleiden door
wat je níet kunt doen.’

blijf altijd in beweging. Zelfs als je
honderdtachtig graden de verkeerde
kant op gaat kost het altijd nog minder energie om weer om te draaien,
dan dat je eerst in beweging moet
komen.’

Is er terugkijkend een advies dat u
studenten te allen tijde zou willen
meegeven?
‘Ik zou zeggen: ontspan. Het is zo
ontzettend makkelijk om afgeleid
te raken door van alles: internet,
sociale media, noem maar op. Laat
je niet meesleuren en neem af en
toe een pauze. Je kunt alleen kracht
genereren als je ook in staat bent om
te ontspannen. Zorg ervoor dat je
doet wat voor jou belangrijk is. Op je
gemak zijn met jezelf, daar gaat het
om. So, relax.’ ↙

Dat is tegenwoordig niet zo
makkelijk. Er zijn zo veel opties.
We kunnen alles studeren wat we
willen. Hoe weten we dat we de
juiste keuze hebben gemaakt? En
dan heb je ook nog fomo, fear of
missing out. Er is altijd wel ergens
een feestje waar je bij moet zijn.
‘Keuzestress is een veelvoorkomend
probleem. Ik denk dat je moet proberen je sterke kanten te vinden, te
ontdekken wat je leuk vindt. Vraag je
af: “ik ben op mijn best als ik puntje,
puntje, puntje”. Wat is dat dan?
Tegen dat laatste bestaat een goed
medicijn, het heet “ouder worden”.
Naarmate je op je gemak bent met
jezelf, weet je ook beter wat belangrijk is voor je.’

Was u als student op uw gemak met
uzelf?
[Schudt glimlachend zijn hoofd]
‘Nee, het heeft lang geduurd voor
ik dat bereikt had. Veel is ook een
kwestie van keuzes durven maken. Je
moet nooit stilstaan. Het is een van
de eerste dingen die je als vechtsporter leert tijdens het sparren:

David Allen
1945 Geboren in Louisiana
1965 New College of Florida
1968 Amerikaanse geschiedenis aan de
University of California, Berkeley (niet
afgerond)
1981 Begint als ‘productiviteitsconsultant’
1997 Richt David Allen Company op
2001 Getting Things Done – Prettig en
efficiënt werken zonder stress
2003 Ready for Anything – 52 principes
voor een productiever leven
2008 Making it All Work – winnen in het
spel van werken en leven

9 SEPTEMBER 2015

HADJAR
BENMILOUD
De fotomuur
R

ondhangend bij de Oudemanhuispoort hoef ik dit jaar (helaas) niets
van de ontgroeningsperiode te missen. Zelf heb ik me nooit aangemeld bij zo’n sektarische brallende inteeltvereniging wegens een te hoog
IQ, maar ik respecteer natuurlijk de mentaal uitgedaagde jongeren die
daar wel voor kiezen. Ik bestudeer ze met grote fascinatie: de hartverscheurende manier waarop ze onzeker en met dode ogen door de stad
dwalen en de mensonterende rituelen waarmee onze studentenverenigingen van oudsher jong, onschuldig studeervolk uit alle windstreken
ontvoeren en binnen een paar dagen met veel alcohol en geschreeuw
effectief geschikt maken voor het corpsleven – en ook zéér ongeschikt
voor elk ander soort leven. Die rituelen mogen dan zogenaamd geheim zijn: wie hier vijf minuutjes door de buurt loopt, kan ze helemaal
naspelen. Bij zowel de jongens als de meisjes – want alleen in de donkere
bierkrotten van onze stad zie je deze twee groepen nog gescheiden
– lijkt het doel er zo gelijksoortig mogelijk uit te zien. De meisjes hebben knotjes, shirts en korte
broekjes – hoe koud het ook
is. En de jongens dragen een
slecht zittend pak met zo
veel mogelijk kots en andere,
niet-identificeerbare lichaamssappen erop. Of gewoon een
onderbroek natuurlijk. Bij
de jongens is zo hard mogelijk stinken het ultieme signaal van volwassenheid, bij de meisjes het
verliezen van hun stem. Gelukkig, anders was er nog meer herrie. Deze
twee groepen proberen elkaar tijdens middeleeuwse speurtochten door
het stadscentrum met veel drank en liedjes zo snel mogelijk te vinden
en te besnuffelen. Het uiteindelijke doel voor een jongen is het verzamelen van zo veel mogelijk verschillende meisjes op de fotomuur van zijn
studentenhuis, voor meisjes het belanden op de juiste fotomuur. Cultuur
moet je respecteren, maar mijn mening ook: wat een achterlijk gedoe.
Kunnen we misschien een fotomuur maken voor corpsleden? Dan weten
de niet-leden ook weer bij wie ze uit de buurt moeten blijven... of bij wie
ze op bezoek kunnen gaan voor hun studie antropologie. ↙

Cultuur moet je respecteren,
maar mijn mening ook
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Brons
tekst Daniël Rommens foto Merijn Soeters

De morgenstond had brons in de mond voor de Nederlandse roeiers op het WK in Frankrijk. Maar liefst drie
keer beklommen zij de laagste trede van het erepodium.
Misschien nog belangrijker: vijf boten wisten een startbewijs voor de Olympische Spelen in Rio te bemachtigen.
Onder die gelukkigen is ook de vrouwen dubbelvier met
UvA-studente Carline Bouw (geneeskunde), hier tijdens
een ochtendtraining. ↙
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Wetenschap

Een met hiv besmette cel

9 SEPTEMBER 2015

Knutselen
aan een
hiv-killer
tekst Joris Janssen
foto NIAID (flickr, cc)
2e spread:

Het hiv-virus bezorgt onderzoekers al twintig jaar hoofdbrekens. Maar
dankzij onderzoekers van het AMC is er een langverwachte nieuwe
doorbraak in de zoektocht naar een vaccin. Hoofdonderzoeker Rogier
Sanders: ‘Ik ben nog nooit zo optimistisch geweest.’

W

ie niet groot en sterk is, moet slim zijn. Dat geldt
niet alleen voor Nederlandse voetballers die, net
uit de luiers, op het internationale podium moeten
aantreden tegen IJslandse of Turkse kolossen. Ook in de natuur
kom je deze wetmatigheid tegen. En virussen hebben deze
strategie tot een ware kunst verheven. Een van de grootste kun-

stenaars onder de virussen is hiv, dat aids veroorzaakt. Het is
duizenden keren kleiner dan een bacterie, maar houdt de mens
al tientallen jaren in zijn greep. Hiv heeft sinds de jaren tachtig
ongeveer veertig miljoen doden op zijn geweten. En al die tijd
is het virus wetenschappers te slim af geweest. Tot nu.
Onderzoekers van het AMC en Cornell University in New
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HIV VERSUS
HUIDIGE VACCINATIEMETHODEN: 2-0
Veel vaccins bestaan uit een verzwakte versie van het
virus dat je wilt bestrijden, zoals bij griepvaccins. In reactie op de vaccinatie brengt het immuunsysteem een
verdedigingsmechanisme op gang. Je wordt niet ziek
van de vaccinatie, maar het lichaam maakt wel antistoffen aan. Daardoor ben je beter beschermt wanneer
het echte virus om de hoek komt kijken. Helaas is deze
werkwijze bij het hiv-virus niet mogelijk. Ook verzwakte
versies van het virus zijn namelijk te gevaarlijk.
Wanneer het hiv-virus een menselijke cel binnendringt,
gebruikt het onderdelen van die cel als een beschermende jas. Het enige waaraan het lichaam kan herkennen dat er iets niet in de haak is zijn kleine uitstulpinkjes op de jas, die ook wel envelop wordt genoemd.
Die uitstulpinkjes heten dan ook envelopeiwitten. Bij
sommige virussen vormen deze envelopeiwitten een
tweede optie voor het maken van een vaccin. Die eiwitten kun je dan scheiden van het virus en verwerken tot
een envelopeiwitvaccin. De antistoffen die een lichaam
daarop aanmaakt, werken dan ook wanneer ze zo’n
eiwit tegenkomen dat op het echte virus zit.
Maar ook deze optie werkt niet in het geval van hiv.
Dit komt doordat het envelopeiwit van hiv extreem
instabiel is, zegt Sanders. ‘Het valt snel uit elkaar en
neemt snel andere vormen aan. Dit doet het virus
waarschijnlijk opzettelijk. Na een infectie strooit het
met verkeerde envelopeiwitten om het lichaam op een
dwaalspoor te zetten. Dat maakt daardoor antistoffen
waar je niets aan hebt.’

DE WEG NAAR EEN
HIV-VACCIN
Voor er een werkend vaccin op de markt is, moet er nog
een hoop gebeuren. Vooralsnog wekken de geproduceerde eiwitten nog steeds geen breed neutraliserende
antistoffen op, antistoffen die alle of de meeste varianten van het hiv-virus aankunnen. ‘We zijn nog niet waar
we moeten zijn,’ aldus Sanders. ‘Maar de lastigste stap,
die van niets naar iets, hebben we genomen. We zijn nu
veel voor de hand liggende dingen aan het onderzoeken.
We proberen door het combineren van verschillende
stammen steeds dichter in de buurt te komen. De resultaten zijn tot nu toe goed, maar nog niet goed genoeg.
Uiteindelijk moet het werken voor miljoenen stammen.
Want ieder virus is anders. Zelfs binnen een patiënt.’

York hebben een cruciale stap gezet op weg naar een vaccin dat
het lichaam helpt het hiv-virus in de kiem te smoren. Ze maakten een eiwit dat het immuunsysteem aanzet tot het maken van
antistoffen die een variant van het hiv-virus neutraliseren. Een
publicatie van de resultaten verscheen onlangs in Science. Het
lijkt nu een kwestie van tijd voordat we een vaccin hebben dat
alle versies van het virus aankan. ‘Ik ben nog nooit zo optimistisch geweest als nu,’ zegt hoofdonderzoeker Rogier Sanders.
De geijkte methoden voor het maken van vaccins werken
niet in het geval van het hiv-virus. Sanders en zijn collega’s
moesten daarom met een list komen. Ze ontwierpen een eiwit
dat heel erg lijkt op het envelopeiwit dat zich op het omhulsel
– de envelop – van het hiv-virus bevindt. De grootste uitdaging
hierbij is om dit eiwit zo in elkaar te zetten dat het niet bij het
minste of geringste uit elkaar valt of van vorm verandert. Een
puzzel van jewelste, waar Sanders al sinds 1998 mee in de weer
is. Zijn optimisme is in die zeventien jaar op sommige momenten ﬂink op de proef gesteld: ‘Het onderzoek is met horten en
stoten gegaan.’

Bruggen bouwen
In 1998 liep Sanders stage bij het Aaron Diamond Aids
Research Center van de Rockefeller University in New York.
Tijdens die stage werden de eerste grote vorderingen geboekt
in het stabiel maken van het envelopeiwit. Dit deden de onderzoekers door het plaatsen van een brug tussen twee gedeelten
van het eiwit die snel uit elkaar vallen. ‘Dat klinkt simpel,’ zegt
Sanders. ‘Maar we wisten toen nog niet hoe de structuur van
het eiwit eruitzag. Het was net werken in het donker.’
Niet snel na dit eerste eurekamoment bleek dat het eiwit op
een andere plek nog steeds snel uit elkaar valt. In 2001 diende
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Een computermodel van de structuur van een HIV eiwitcel Marina Vladisvostok (wikimedia commons)

de oplossing hiervoor zich aan. ‘Deze andere manier van uit
elkaar vallen heeft te maken met veranderingen die het eiwit
doormaakt om andere cellen binnen te kunnen dringen,’ zegt
Sanders. ‘Die veranderingen hebben we toen geblokkeerd.’
Hoewel je misschien zou verwachten dat het onderzoek
vanaf hier een vlucht nam, was het tegenovergestelde waar. In
de zes à zeven jaar na 2001 kwamen de onderzoekers geen steek
verder. ‘Dan verlies je de
hoop weleens,’ zegt Sanders.
Maar later kwam de vaart er
weer in. Rond 2008 namen de
onderzoekers verschillende
stammen van het hiv-virus
onder de loep. Al die stammen hebben envelopeiwitten
met een net iets andere vorm.
Sanders: ‘Eén bepaalde stam bleek een perfecte match met de
technologie die we hadden ontwikkeld. Ineens hadden we een
superstabiel eiwit dat er precies zo uitzag als we het wilden
hebben. Dat was nu ook geschikt om de structuur op te lossen.’

Voor het knutselen met het envelopeiwit beschikken
Sanders en zijn collega’s over een computerprogramma waarin
ze de driedimensionale structuur ervan vanuit alle hoeken en
standen kunnen bekijken. Ze bekijken waar mogelijke zwakke
plekken zitten en bedenken manieren om daar verstevigingen
in aan te brengen. Hierdoor konden ze een stabiel envelopeiwit
maken. ‘En wat we nu hebben gepubliceerd in het Science-artikel is dat we met dat eiwit
daadwerkelijk neutraliserende
antistoffen kunnen opwekken,’
zegt Sanders.
Dat is getest door het vaccineren van makaken en konijnen met het envelopeiwit. De
onderzoekers namen daarna
bloed af en bekeken vervolgens
of de antistoffen in het bloed het virus kunnen neutraliseren.
Dat bleek zo te zijn. ‘We weten dat zulke resultaten een heel
goede voorspeller zijn voor daadwerkelijke bescherming als
makaken na vaccinatie besmet zouden raken met het virus,’
zegt Sanders.
Het ontwikkelde vaccin is niet het eerste dat antistoffen
opwekt, maar toch is hier sprake van een revolutie in de
strijd tegen hiv. ‘De crux zit hem erin dat we met dit eiwit
neutraliserende antistoffen kunnen opwekken tegen “wilde”
virusstammen. Geen enkel envelopeiwitvaccin kon dit nog,’
zegt Sanders. Deze wilde virusstammen zijn stammen die
daadwerkelijk bij mensen voorkomen. Dit in tegenstelling tot
stammen die al jaren in laboratoria liggen te verpieteren. ‘Vaccins tegen deze aan het laboratoriumleven aangepaste stammen
bestonden al. Mensen hebben zich daardoor laten verblinden,

‘Zelfs op Harvard
kwamen ze er
niet uit’

Doorbraak
De echte doorbraak volgde in 2013. Met een speciale microscooptechniek waarmee je de positie van individuele atomen
en moleculen kunt bepalen, brachten collega’s van Sanders uit
San Diego voor het eerst de volledige structuur van het eiwit in
kaart. ‘Toen hebben we feestgevierd,’ zegt Sanders. ‘Het veld
had hier twintig jaar op gewacht. Al die tijd zijn steengoede
groepen hiermee bezig geweest. Zelfs op Harvard kwamen ze
er niet uit.’ Nu de structuur bekend was, konden verbeteringen
worden aangebracht aan het in elkaar geknutselde envelopeiwit.
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Onderzoeker Rogier Sanders: ‘Het is met horten en stoten gegaan.’ foto Joris Janssen

want deze vaccins kunnen alleen maar dit soort “slappe” stammen neutraliseren. Die zijn in al hun laboratoriumjaren geen
antistof tegengekomen en hebben daardoor hun natuurlijke
bescherming verloren.’
Het vaccin dat Sanders en zijn collega’s testten op de
makaken en konijnen werkte tegen twee wilde virusstammen.
Maar inmiddels zijn ze al een
stapje verder. De onderzoekers
hebben al ongeveer twintig
virusstammen gevonden
waarvoor ze in staat zijn een
stabiel envelopeiwit te maken
dat gebruikt kan worden in een
vaccin. ‘Het mooie is dat we nu
langzaam kunnen gaan denken
aan cocktailvaccins,’ zegt Sanders. ‘Je kunt de envelopeiwitten
van verschillende stammen mengen, waarmee we hopen breed
neutraliserende antistoffen op te wekken.’

na de maaltijd. Hun lichaam maakt ze pas aan als het virus al
in zulke grote hoeveelheden aanwezig is dat er altijd mutaties
hebben plaatsgevonden die sommige virusdeeltjes resistent
hebben gemaakt tegen de antistoffen. Bij preventieve vaccins is
het een ander verhaal, volgens Sanders. ‘Bij de eerste besmetting komt namelijk in principe maar één versie van het virus
over. De kans dat die resistent
is tegen de neutraliserende
antistoffen is heel erg klein.’
Een volgende stap bestaat
uit kijken of het ontwikkelde envelopeiwit behalve bij
konijnen en makaken ook bij
mensen antistoffen opwekt.
Het eiwit wordt daarom nu
zo aangepast dat het veilig is om te testen bij mensen, iets
wat halverwege 2017 voor het eerst gaat gebeuren. ‘Maar dat
is geen onderzoek dat bekijkt of het vaccin de markt op kan,’
waarschuwt Sanders. ‘Het is een klinisch experiment, puur om
de werking van het eiwit in mensen te checken. En in komende
jaren willen we ook de andere eiwitten testen die we inmiddels
hebben gevonden.’
De vooruitzichten zijn gunstig. De lange periode in het
vorige decennium waarin Sanders en zijn collega’s met hun
handen in het haar zaten, ligt ver achter ze. Op de vraag of
we nog tijdens ons leven een werkend vaccin tegen hiv zullen
meemaken, is zijn antwoord duidelijk. ‘Daar ben ik echt van
overtuigd. Rond 2007 begon ik de moed een beetje te verliezen.
Maar ik ben nog nooit zo optimistisch geweest als nu. Pin me
er niet op vast, maar ik denk dat het binnen twintig jaar kan
lukken,’ zegt Sanders. ‘En stiekem hoop ik sneller.’ ↙

‘Binnen twintig jaar kan
het lukken, en stiekem
hoop ik sneller’

Heilige graal
Deze breed neutraliserende antistoffen zijn de heilige graal van
het hiv-vaccin onderzoek. Wil je hiv succesvol bestrijden, dan
moet je het lichaam aanzetten tot het maken van antistoffen
die alle of in ieder geval een groot deel van de miljoenen varianten van het hiv-virus te lijf kunnen gaan. Als de antistoffen
slechts tegen een beperkte selectie van virusstammen werken,
is de kans dat een opgelopen infectie wordt afgeslagen nihil.
‘We weten dat het moet kunnen, omdat 20 procent van de
mensen die geïnfecteerd raken met hiv dat soort antistoffen
maakt. Het menselijk immuunsysteem kan die dingen maken.’
Bij deze mensen komen deze antistoffen dan echter als mosterd

INGEZONDEN MEDEDELING

HUUR ONS BAKBEEST
Tijd om te verhuizen, of gewoon tijd voor een feestje?
Huur dan voor een vriendenprijs ons bakbeest!

www.asva.nl/bakfiets
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

Allemaal
de ICT in!
tekst Steffi Weber
foto’s Vera Duivenvoorden

Aan de HvA worden werkloze afgestudeerden in een jaar omgeschoold tot informatieen communicatietechnoloog. In die sector wemelt het namelijk van de vacatures.

L

aptop: check! Notitieblok, pen,
marker: check! Twaalfhonderd
pagina tellend lesboek over programmeertaal Java: check. De studenten
in klaslokaal 1.001 van HvA-complex
Fraijlemaborg zijn er klaar voor. Het
is pas vijf voor negen, maar wat hen
betreft kan de les beginnen. HvA-docent
informatica Huub van Thienen is wel
wat anders gewend. ‘Studenten die zo
gemotiveerd zijn, kom je zelden tegen,’
zegt hij stellig.
Het zijn de eerste deelnemers aan
Make IT Work, een omscholingstraject
dat werkloze hogeropgeleiden moet opleiden voor een functie in de ICT-sector.
Negen mannen en vier vrouwen volgen
in één jaar tijd de opleiding tot software
engineer. Daarna kunnen ze codes
schrijven voor computerprogramma’s,
websites en apps. En daar is vraag naar.
Volgens de cijfers van de Amsterdam
Economic Board staan er in de regio

Amsterdam op dit moment zo’n 12.000
ICT-vacatures open.

Carrièreswitch
Tegelijkertijd zitten er tal van hoogop-

geleide afgestudeerden zonder werk. De
werkloosheid onder hoogopgeleide jongeren is dit kwartaal weliswaar gedaald,
maar ligt met negen procent nog altijd
fors hoger dan voor de crisis. Make IT

David Arendse
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wil doen.’ Via Make IT Work kan hij
nu sneller doen wat hij toch al van plan
was. Arendse wil eerst goede basiskennis
opbouwen. ‘Later lijkt het me leuk om
projecten te leiden.’
Als alles goed gaat heeft hij binnen
een jaar een certificaat op zak en zes
maanden werkervaring bij een van de
deelnemende bedrijven. Vanaf februari
gaan de cursisten namelijk vier dagen per
week betaald aan de slag bij een ICT-bedrijf, en één dag per week naar school.

Uit de bijstand

Work moet die ‘mismatch’ tegengaan.
De HvA, de gemeente Amsterdam en
toonaangevende ICT-bedrijven als IBM
willen samen de komende twee jaar honderdtachtig hoogopgeleiden omscholen
voor een functie in de ICT.
De eerste lichting is afgelopen week
van start gegaan. Een van de deelnemers is industrieel ontwerper David
Arendse. De 29-jarige freelancer maakt
dankbaar gebruik van de mogelijkheid
om opgeleid te worden tot ICT’er. ‘Ik
was niet meer helemaal blij met wat ik
aan het doen was,’ vertelt hij. Arendse
is drie jaar geleden afgestudeerd in

Industrial Design en ging daarna aan de
slag als freelancer. Veel werk was er niet;
om rond te kunnen komen had hij een
bijbaan in een supermarkt.
Ook andere zaken lieten hem twijfelen aan zijn beroepskeuze. Het industrieel ontwerpen zit volgens Arendse in een
identiteitscrisis: ‘Waar zijn we eigenlijk
voor nodig?’ Voor innovatie moet je
tegenwoordig in de ICT zijn, vindt hij.
In zijn vrije tijd leerde hij zichzelf programmeren, steeds vaker dacht hij aan
een carrièreswitch en een loopbaan in de
ICT. ‘Toen ik afgelopen zomer een zoontje kreeg, wist ik het zeker: dit is wat ik

Fokke-Jan Swart

In lokaal 1.001 is de les inmiddels
begonnen. Enthousiast zet docent
Van Thienen de basisconventies van
programmeertaal Java uiteen. Het tempo
is rap – ‘dit kunt u in uw boek naslaan’
– maar Van Thienen praat op plezierige
toon. De studenten tikken geconcentreerd mee. Regelmatig gaat een vinger
de lucht in. Het whiteboard vult zich
met symbolen en formules.
De lesstof is vergeleken met zijn
eerdere vakgebied best een omslag, zegt
Arendse. In zijn opleiding tot industrieel ontwerper zaten ook wel technische
onderdelen, ‘maar niet zo abstract als
dit.’ Toch denkt hij dat hij de stof kan
bijhouden. ‘Het interesseert me en het
is wat ik wil doen.’ Niet alleen Arendse,
ook de rest van de groep is zeer gemotiveerd, vertelt cursist Fokke-Jan Swart.
‘Iedereen wil zo veel mogelijk leren. De
docent houdt de tijd strikt in de gaten,
anders zouden we de pauzes vergeten.’
Swart hoopt zijn ICT-kennis later
in te kunnen zetten in zijn vakgebied hydrogeologie, dat zich richt op
ondergrondse waterstromingen. Hij is
vorig jaar afgestudeerd en belandde in
de bijstand. Het afgelopen jaar stond in
het teken van solliciteren. ‘Daarnaast
oriënteerde ik me in het vakgebied om
erachter te komen hoe ik beter zou kunnen aansluiten op de arbeidsmarkt.’
Hij kwam al snel terecht bij ICT.
Volgens Swart is er steeds meer behoefte
aan computerprogramma’s voor hydrogeologen, maar weten zijn vakgenoten
zich daar veelal geen raad mee. ‘Ze
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SELECTIE AAN
DE POORT
Make IT Work ontvangt subsidie van
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Ook de aangesloten werkgevers betalen een deel. De
deelnemers betalen duizend euro,
volgens de HvA verzekert de opleiding zich er op die manier van dat ze
serieuze mensen aantrekt.
Iedereen mag zich aanmelden, maar
er is wel een selectie. Die begint met
een online tests op het gebied van
intelligentie, cijfermatig en analytisch
inzicht en persoonlijkheid. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd
voor de zogeheten werkgeversmarkt,
waar de deelnemende bedrijven zich
presenteren. Cursisten en werknemers
kunnen elkaar ontmoeten en – als
er een klik is – een intentieverklaring
ondertekenen: als de cursist door de
eerste vijf maanden komt, krijgt hij een
arbeidsovereenkomst voor minimaal
een halfjaar. Eerst moeten de cursisten
echter de nodige kennis opdoen. De komende vijf maanden zitten ze daarom
40 uur per week in de schoolbanken.
In november gaat een nieuwe lichting
van start. Aanmelden kan tot uiterlijk
maandag 1 oktober. Daarvoor moet je
wel door de online selectie komen, die
vind je hier: hva.nl/makeitwork. Meer
dan 580 mensen hebben inmiddels de
online test gedaan, 125 daarvan komen
in aanmerking voor de werkgeversmarkt op 8 oktober.

WERK MAKEN
VAN TALENT
Make IT Work is onderdeel van het
regioplan Werk maken van Talent, opgesteld door de Amsterdam Economic
Board onder leiding van UvA-hoogleraar Henriëtte Maassen van den Brink.
De komende twee jaar worden tien
maatregelen uitgevoerd om talenten op
te leiden of om te scholen voor banen
in kansrijke sectoren. Ook de UvA doet
mee met een programma voor zzp’ers.

Initiatiefnemers Ronald Kleijn en Huub van Thienen

richten zich liever op de praktijk en
hebben bovendien niet de juiste opleiding om programma’s te ontwikkelen.’
Door zijn programmeervaardigheden
op een hoger plan te tillen, wil Swart
in dat gat springen.

Direct toepasbare kennis
Projectleider en HvA-docent Ronald
Kleijn denkt dat het prima lukt om
hogeropgeleiden binnen korte tijd om
te scholen voor een ICT-functie. Het gebeurt niet voor het eerst, de voorganger
van Make IT Work, Pion, boekte in de
jaren tachtig succes. Ruim driekwart van
de cursisten vond destijds direct na de
opleiding een baan in de automatisering.
Sindsdien is het tekort aan ICT-studenten onverminderd groot. Kleijn wil
dan ook na het tijdelijke subsidietraject
doorgaan met Make IT Work, en er een
blijvende opleiding van maken. Ook
zijn er plannen voor nog twee opleidingen: Cyber Security en Business IT &
Management. Als het aan Kleijn ligt,
houdt het daar nog niet op: ‘Er zijn nog
andere disciplines in de informatica
waar superveel vacatures voor zijn.’
Hoe dat komt, durft Kleijn niet te
zeggen. ‘Misschien roept informatica
toch nog altijd een beeld op van de hele
dag coderen achter de computer,’ zegt
Kleijn. Onterecht, ICT is tegenwoordig
heel interactief en dichtbij degene voor
wie je het product maakt, zegt Kleijn.
‘Je begint de dag bijvoorbeeld met een
overleg met de opdrachtgever om te

kijken hoe het programma eruit moet
komen te zien en aan het einde van de
dag kom je weer met een prototype.’
Het heeft volgens Kleijn alles te maken
met samenwerking. ‘Je komt terecht in
diverse branches waar je eerder niets van
wist en je draagt bij aan het oplossen van
een probleem.’
Mede in die directe toepasbaarheid
schuilt de aantrekkingskracht van ICT,
zegt Arendse. ‘Het is heel concreet. Je
verzint niet alleen een oplossing voor een
probleem, het leuke is dat je ook meteen
ziet of die oplossing werkt of niet.
Swart: ‘Je kunt creatieve oplossingen
verzinnen binnen wiskundige kaders.’
Die vaardigheid wil hij gaan inzetten
in de hydrogeologie, om bijvoorbeeld
ondergrondse stromingen te kunnen
meten of in kaart te kunnen brengen. In
februari gaat hij aan de slag bij iSense,
een detacheringsbureau dat zich ook
richt op zogeheten Geo Informatie Systemen, het onderwerp waar Swart zich
op wil richten. ‘Als het lukt om ergens
terecht te komen waar ik de kennis van
mijn vorige opleiding kan inzetten, is
dat een bonus,’ zegt Swart. ‘Zo niet:
pech gehad.’ ICT alleen is volgens hem
al leuk genoeg.
Projectleider Kleijn zou het in ieder
geval toejuichen; de combinatie van
verschillende vakgebieden is volgens
hem een grote meerwaarde van Make IT
Work. ‘Juist op het verbindingspunt vindt
innovatie plaats,’ meent hij. ‘Daar komen
de mooiste producten uit voort.’ ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
Festival
O

m de zoveel tijd verschijnt in de katernen van Het Parool gemopper over te veel festivals en toeristen in onze stad. Zoals u wellicht
weet, woon ik in het verre nieuwe westen van Amsterdam. Daar merk ik
amper iets van die pretparkcultus. Ik blijf gevrijwaard van getatoeëerde
ontheemden in witte broeken, de ogen wijd van de pillen en poeders.
Een tip voor alle jachtige dwalers voor wie het nooit genoeg is: kies één
festival uit.
Ooit was er een Paleis voor Volksvlijt, ontsproten uit het brein van
Samuel Sarphati (overigens net als het Amstel Hotel – wat ben ik deze
briljante Portugees-joodse arts en aanjager van andere goede zaken
dankbaar). Als je het Paleis voor Volksvlijt ooit op foto’s hebt gezien,
baal je een beetje dat er zoiets als een heden bestaat. In 1929 fikte het
af. Mijn opa was toen acht, hij heeft het mogelijk nog met eigen ogen
in volle glorie overeind zien staan.
In de laatste jaren ging het eigenlijk al niet goed meer met dit gebouw,
dat gemodelleerd was naar
het Crystal Palace in Londen –
veelal opgetrokken uit glas en
staal. Een plek waar tentoonstellingen (over elektriciteit of
tropische planten!), toneelstukken en muziekvoorstellingen werden bezocht door
Amsterdammers. De trots
van de negentiende eeuw. Maar vanwege de schimmige exploitatie en
te hoge kosten raakte de klad er in. Een brand in de keuken werd het
paleis fataal.
In het najaar, wanneer de ochtend soms asgrauw kan zijn, is De Nederlandsche Bank soms gehuld in mist. Precies op die plek stond het paleis.
Dan fantaseer ik dat er vanuit alle windstreken mannen met hoeden en
dames met enorme rokken toestromen en zich laten verrassen door de
magie in een of andere zaal. Misschien één keer per jaar. Om er daarna
nog lang bij stil te staan. ↙

Een brand in de keuken
werd het paleis fataal
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Toehoorders
Hoorcollege Pathologie door
Minse de Bos Kuil, donderdag 3
september, 10.50 uur,
Dr. Meurerhuis

FOLIA 2

e gaan het over iets
zwaars hebben,’ zegt
Minse de Bos Kuil als hij
het college overgewicht en obesitas
opent. Niemand lacht. Drie meisjes
zitten naast elkaar aan de rand van
het grote auditorium. ‘Lekker,’ zegt
een blond meisje over het bekertje
soep van haar vriendin. De vriendin

knikt: ‘Ik zet het even bij je neer want
ik ben bang dat het anders valt,’ en ze
pakt haar spullen uit haar tas.
‘Mijn buurvrouw werd 75 – ja, dat
kan gebeuren – en ik ging bij haar op
bezoek en ze zei: “Je wordt steeds
voller,” en ik zei: “Daar kan ik ook
niets aan doen, het is een trend.”’
Want iedereen wordt steeds dikker,
legt De Bos Kuil uit door middel van
een caleidoscoop aan grafieken en
tabellen. Zo heeft Griekenland het
hoogste percentage obese kinderen
van Europa. (‘Zie je, crisis maakt dik,
zullen we maar zeggen.’) De zwaarste klasse obesitas ligt bij een BMI
van 40, en in de Verenigde Staten
meten ze tegenwoordig ook al BMI’s
van 45. ‘Daar zijn tv-programma’s
over,’ zegt de docent, ‘over mensen
die niet uit bed kunnen komen.’
‘Of die hun buik op hun scootmobiel
moeten leggen,’ roept een student.
‘Ja, die ze via het raam naar buiten

moeten takelen,’ antwoordt de docent.
De Bos Kuil is gevat, praat snel en
lepelt moeiteloos humoristische
anekdotes op. Hij loopt op en neer
van links naar rechts, als een geoefende stand-upcomedian die in een
rokerig achterafzaaltje de lachers op
zijn hand probeert te krijgen.
Gelukkig is er ook hoop; er zijn
middelen tegen obesitas, Orbistat
bijvoorbeeld. Het voordeel is dat je
je daardoor sneller verzadigd voelt.
Omdat de studenten dreigen af te
dwalen, gooit hij er weer een grap
in. Er is ook een nadeel zegt de
docent, en hij hurkt en roept: ‘Natte
winden! Gatver!’ En nog eens: ‘Wet
farts, oeh!’ Iedereen lacht. ‘Shit
farts,’ roept een student. ‘Er zijn
zo veel woorden voor,’ zegt De Bos
Kuil. ‘Dat is prachtig; eigenlijk is het
allemaal poëzie.’ ↙

Mariska Verdel

Daniël Saric

Boy van den Reijen

Aanwezigen 92
Grappen 17
Scrabblewoorden ischemisch, leptine, dyslipedemie, hypertrofie, lipase

‘W

20, voeding & diëtetiek (HvA)
‘Het is een leuke man, waardoor het
makkelijk is om de aandacht bij de
les te houden. Ik was wel verbaasd
dat er in Griekenland meer obesitas is
dan in de Verenigde Staten. Maar het
meeste van wat hij vertelde wist ik al.
Toch is het een goede opheldering,
zullen we maar zeggen.’

19, voeding & diëtetiek (HvA)
‘Je ziet dat de groep meteen met de
docent in discussie gaat, dat zie je
niet altijd bij andere docenten. Het
komt doordat hij het allemaal niet
te serieus brengt. Ik vind dat zijn
grappen niet te ver gaan, hoor. Bij
mij moet je trouwens heel veel doen
om te ver te gaan.’

tekst en foto’s Willem van Ewijk

25, voeding & diëtetiek (HvA)
‘Ik vond het een heel activerend college. Eigenlijk is het saaie stof en het
onderwerp is heel breed en ingewikkeld, maar het lukt hem toch om de
aandacht erbij te houden. Ik zit ook
in de opleidingscommissie en daar
staat De Bos Kuil bekend als een heel
vriendelijke man die zichzelf niet te
serieus neemt, een praatje maakt, en
makkelijk levelt met de student.’

Promoties
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Hora est

Donderdag 10/9

Oliver
Human

10.00 uur: Sanne van Kampen – Geneeskunde
Implementation of New Diagnostics for Tuberculosis.
Bridging the Gap between Global Policy and Local
Practice (Agnietenkapel)
12.00 uur: Helen Green – Geneeskunde
Assessing the Epidemiological Impact of Extending the
National Influenza Vaccination Programme to Healthy
Children in England (Agnietenkapel)
14.00 uur: Oliver Human – Antropologie
Human Rights, HIV, Police Violence and the PostApartheid State (Agnietenkapel)

Vrijdag 11/10

10.00 uur: Sascha van Doorn – Geneeskunde
Monitoring and Improving Quality of Colonoscopy
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Janet MacNeil Vroomen – Geneeskunde
Clinical, Economic and Methodological Studies in Elderly
Patients with Dementia and Their Informal Caregivers
(Aula)
12.00 uur: Juliette Rutten – Geneeskunde
Functional Abdominal Pain Disorders in Children.
Therapeutic Strategies Focusing on Hypnotherapy
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Pam Hufman – Rechtsgeleerdheid
Arbeidsrecht in insolventie: een rechtsvergelijking (Aula)
14.00 uur: Serwet Demirdas – Geneeskunde
Phenylketonuria: Optimizing Care (Agnietenkapel)

Dinsdag 15/10

10.00 uur: Peter Bult – Sterrenkunde
Connecting the Coherent and Stochastic X-ray Variability
of Accreting Millisecond Pulsars (Agnietenkapel)
12.00 uur: Tibert van der Loop – Scheikunde
Hydrogen-Bond Dynamics and Proton Transfer in
Nanoconfinement (Agnietenkapel)
14.00 uur: Cong Lin – Geneeskunde
Potential Novel Targets: Protease-Activated Receptors in
Idiopathic Pulmonary Fibrosis (Agnietenkapel)
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda

35

Antropologie
Donderdag 10 september, 14.00 uur, Aula

Bevinding ‘Het onderwerp waarnaar ik onderzoek

deed is hoe mensen in Zuid-Afrika heden ten dage de staat
zien. Daarvoor ben ik in een Kaapse arbeiderswijk veldwerk
gaan doen. Het is een wijk die slechts enkele kilometers ligt
van de wijk waarin ik opgroeide, maar in Zuid-Afrika kan
dat ongelooflijk grote sociaal-economische verschillen met
zich meebrengen. Het onderzoek richtte zich met name
op hoe die bewoners de staat zien en dat zijn vaak erg
conflicterende visies. Het meest schrijnende voorbeeld was
dat op een ochtend de politie een aantal huizen binnenviel
om de woningen te onteigenen en met rubberen kogels
op de bevolking schoot. Die bewoners belandden dezelfde dag nog in een staatsziekenhuis. Dat zijn twee totaal
andere contacten met de staat: zowel gewelddadig als
verzorgend. De belangrijkste bevinding van mijn proefschrift is dat de staat niet meer dan een samengebonden
groep van sociale relaties is, een soort terrein waar al die
relaties samenkomen en waaraan die staat vervolgens
legitimiteit verleent.’

‘Het lukte goed om me de gebruiken van
de groep eigen te maken’
Leuk

‘Het leukste van mijn onderzoek vond ik dat ik
deze mensen, die in dezelfde stad leefden als ik, echt goed
leerde kennen. Bij antropologisch onderzoek is het natuurlijk altijd maar de vraag of je je de gebruiken van zo’n groep
eigen kunt maken. Dat lukte nu erg goed en dat was een
mooie ervaring.’

Moeilijk ‘Het is me uiteindelijk wel gelukt, maar het

was lastig om mijn onderzoek binnen de vier jaar af te
krijgen. Met name het vertalen van mijn ontdekkingen naar
een proefschrift viel me soms zwaar.’ ↙ Henk Strikkers
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Met een veelvoud aan nieuwe
indrukken, taken en onzekerheden
is stage lopen zo makkelijk nog
niet. Folia-redacteur Daan van
Acht, zelf stagiair, zocht uit hoe je
veelvoorkomende gevaren op de
werkvloer overwint en het maximale
uit je stage haalt.

S

tage lopen, nu de banen niet meer voor het grijpen liggen
en cv-uitbreiding dus belangrijker wordt, is het een haast
onvermijdelijke stap in het leven van de huidige student.
Steeds vaker is één stage niet meer voldoende als opstapje naar
een volwaardige grotemensenbaan, maar moet je bij zeker
drie verschillende bedrijven hebben gezwoegd om alleen al in
aanmerking te komen voor een startersfunctie.
Recent zwol de discussie rondom de stagiair aan. In
landelijke media verschenen berichten en opiniestukken over
de slechte werkomstandigheden van stagiairs: ze zouden te gemakkelijk onbetaald of tegen een hongerloon uitgebuit worden
door werkgevers. En, vroegen de auteurs van die stukken zich
af, loopt een student niet het risico om vast te blijven zitten in
de rol van eeuwige stagiair, hoppend van stage naar stage in de
hoop ooit opgemerkt te worden door zijn of haar baas? Deze
media-aandacht bleef niet zonder gevolgen: er werd een heus
stagemeldpunt ingesteld, waar stagiairs met klachten over hun
werkgevers terechtkunnen.
De problemen doen zich niet alleen voor aan de kant van
de stagiair. Ook stagebegeleiders en werkgevers zeggen structurele moeilijkheden te ervaren. ‘Stagiairs zijn net Ikea-kasten: veelbelovend en goedkoop, maar als het erop aankomt
blijken ze meer tijd en energie te kosten dan je er ooit aan
had willen spenderen,’ zo begint auteur Hedwig Wiebes haar
artikel in Intermediair Magazine over irritante stagiairs. Werkgevers betitelen stagiairs in het stuk als lui, ongeïnteresseerd
en onzelfstandig.
Een stage hóeft natuurlijk voor zowel de stagiair als werkgever geen hel te zijn en kan zomaar het begin zijn van een
veelbelovende carrière – mits je het slim aanpakt. Aangezien uw →

37

38

FOLIA 2

orkomeno
v
t
s
e
e
m
e
i
De dr
ldpunt
e
M
t
e
h
ij
b
de klachten
NV Jong
F
n
a
v
k
i
u
r
Stagemisb
Je kunt niet
.
g
in
id
le
e
g
e
1. Slechte b
, je
et je vragen
m
t
h
c
e
r
e
t
d
goe
onduidelijk
is
g
in
v
ij
r
h
taakomsc
aar je gen
d
e
o
g
t
ie
n
of er wordt
luisterd.
oms zelfs
s
f
o
,
g
in
d
e
o
2. Lage verg
vergoeding.
n
e
e
g
l
a
a
m
hele
In de prak.
n
e
k
a
t
e
jk
li
3. Onduide
dingen dan
e
r
e
d
n
a
l
e
e
tijk doe je h
esproken.
g
f
a
f
o
t
h
c
a
je had ver w

verslaggever zelf stage loopt, is dit een geschikt moment om de
balans op te maken. Welke gevaren doemen op voor stagiairs
en, belangrijker nog, hoe maak je van je stage een succes?

Laat je niet uitbuiten
Belangrijk is om voorafgaand aan een stage voor jezelf vast te
stellen in welke leerfase je zit. Zo is er een groot verschil tussen een student die er voor kiest een stage te lopen en een afgestudeerde die niet aan de bak komt en daarom uit nood begint
aan een stage om in godsnaam maar bezig te blijven. Volgens
Melissa Marijnen, medeoprichter van Professional Rebel, een
cosultancybedrijf dat bedrijven en organisaties van trainingen
en adviezen voorziet, is dat laatste een slechte ontwikkeling.
‘Voorkom dat je als afgestudeerde een volwaardige functie

vervult tegen een lage stagevergoeding en
in feite wordt gebruikt door je werkgever,’
adviseert zij.
Daniel Bonder (23), student conﬂictstudies, herkent zich in het door Marijnen
geschetste beeld. Bonder moest in het
kader van zijn master op zoek naar een
onderzoeksstage. Hij solliciteerde bij politica
Sophie in ’t Veld, die namens D66 werkt
bij het Europees Parlement, en werd na een
brief, sollicitatiegesprek en schrijfopdracht
gekozen uit zestig sollicitanten. Toen bleek
dat het een werkstage en geen onderzoeksstage betrof, besloot Bonder evengoed het
Brusselse avontuur aan te gaan. ‘Het was
een enorme kans om daar rond te lopen.’
Hij onderschrijft daarmee de toegevoegde waarde van een stage voor zijn eigen
ontwikkeling. Toch zou hij niet snel weer
kiezen voor nog een stage, ‘maar er juist
voor zorgen dat ik tijdens mijn studie al
een netwerk heb opgebouwd en ervaring
heb opgedaan’.
Voor ex-studenten is het advies: probeer naar meer te streven dan een stage.
‘Denk bijvoorbeeld aan een juniorfunctie of traineeship. Stel voor jezelf vast
dat je, als afgestudeerde met eerdere
opgedane kennis en ervaring, serieus
wilt worden genomen binnen een
bedrijf en dus ook serieuze taken wilt.
Hierdoor zal je baas je ook sneller serieus nemen,’ aldus Marijnen. Ze voegt
eraan toe: ‘Geef ook bij je werkgever
aan dat je erop wilt worden afgerekend
als je bepaalde targets niet haalt.’ Tough
love, is dus het devies.

Word geen kantoorslaaf
Het tough love-gehalte mag dan misschien wat lager liggen
voor onschuldige studentjes die pas net komen kijken, maar
voorkom manusje van alles te worden en je dagen te slijten als
koffiezetter annex printpapierbijvuller. Marijnen noemt dit
de ‘meekijkmanier’: geen goede instelling. ‘Studenten nemen
soms nog een te passieve houding aan, terwijl ze meer uit een
stage kunnen halen dan ze vaak denken. Zie je stage juist als
een volwaardig project, een opdracht waar je na afronding trots
op kunt zijn en niet alleen als een middel om de verplichte
studiepunten mee te halen.’
Als voorbeeld hiervan noemt ze een student architectuur.
‘Zij wilde graag aan de slag als programmeur en liep daarom
stage bij een bedrijf waar ze de juiste ervaring op kon doen.
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meer taken en verantwoordelijkheden wilde. Mijn begeleiders
stelden dit op prijs. Ik mocht zelfs vrij snel daarna mee op een
trip naar Straatsburg.’

Weet wat je wilt

Hoewel
het
vakgebied
nieuw was voor
haar, bewees ze zich
dusdanig dat haar baas al na een paar maanden zei: jij bent
geen stagiair, jij moet fulltime in dienst.’ Bonder kijkt achteraf
tevreden terug op zijn stage, maar voegt eraan toe: ‘Natuurlijk
moest ik ook wel eens de toner van een printer vervangen,
maar dat hoort erbij.’

Speel open kaart
Ja, zo’n nieuwe werkomgeving is inderdaad best spannend
en zal waarschijnlijk weinig van doen hebben met de theorie
die je tijdens het vak inferentiële statistiek of onderwijssociologie hebt moeten stampen, maar dit is volgens Marijnen
alleen maar goed. Je doet praktijkervaring op, oefent in het
omgaan met collega’s en leert een andere manier van denken
aan. Jana Koers (21), student Biomolecular Sciences, zegt veel
baat te hebben gehad bij dagelijkse ervaringen op de werkvloer. Ze liep, voordat ze voor
haar master zes maanden als
stagiair aan de slag kon bij een
onderzoeksafdeling van een
ziekenhuis in Berlijn, eerst
stage tijdens haar bachelor in
een onderzoekslaboratorium.
‘Ik was een stuk jonger en onervarener, dus ik vond het best
moeilijk me op persoonlijk niveau aan te passen aan mijn werkomgeving en me uit te spreken naar mijn baas. Maar doordat ik
tijdens mijn tweede stage kon putten uit deze eerdere ervaring,
wist ik een stuk beter hoe ik me moest opstellen tegenover mijn
begeleider en collega’s. Mijn open houding werd gewaardeerd
door mijn begeleider.’
Bonder sluit zich hierbij aan. Hij merkte dat hij halvewege
zijn stage wat laconieker werd en minder werd uitgedaagd.
‘Omdat ik alles wel zo’n beetje doorhad’. Tegelijkertijd was
hij niet van plan de overige maanden uit te zitten; reden dus
om op zijn begeleiders af te stappen. ‘Ik gaf aan dat ik graag

Misschien wel het belangrijkste – maar tegelijkertijd ook
meest onderschatte – advies voor stagelopers is dat je ergens
terecht moet komen waar je ook écht wilt werken. Dit geldt
ook voor studenten die verplicht binnen hun studieprogramma stage moeten lopen. ‘Je moet er sowieso een aantal
maanden werken, dan kun je maar beter de juiste keuze
maken. Ik merkte tijdens mijn eerste stage dat ik van tevoren
te weinig had nagedacht over wat ik wilde. Niet gek dus dat ik
die stage niet leuk vond. Voorafgaand aan mijn tweede stage
heb ik veel meer research gedaan en dat hielp,’ vertelt Koers.
Ook Bonder en Marijnen geven dat advies. Niet zo vreemd
ook: Bonder zette zijn stage bij het Europees Parlement door
hoewel deze niet zou meetellen voor zijn master én moest
daarbij tientallen anderen verslaan voor de functie. Hij voegt
eraan toe: ‘Er zijn als je goed zoekt zo veel stages om uit te
kiezen. Dan is het zonde als je er een tegen je zin gaat lopen.’
Terugkomend op die pas afgestudeerden, voor hen gaat deze
vlieger volgens consultant Marijnen al helemaal op. ‘Deze
groep hóéft geen stage meer te lopen.’ Ze wil maar zeggen:
voor deze groep weegt de voorwaarde van een ‘droomstage’
dus nog zwaarder.

Leer jezelf kennen
Het kopje lijkt een zweverige, AstroTV-achtige insteek te
impliceren, maar niets is minder waar. Als er iets is waar een
stage namelijk voor bedoeld
is, dan is het om erachter te
komen wat je wel en niet leuk
vindt. Je maakt het jezelf al
een stuk makkelijker door de
vorige tip ten harte te nemen,
maar ook als je eenmaal een
geschikte stage hebt gekozen,
rijzen er in de loop der tijd
altijd vragen. Is dit wat ik wil? Zal ik ooit klaar zijn voor een
negen-tot-vijfritme?
Jana Koers is er, hoewel ze heel tevreden was met haar
stageplek op de onderzoeksafdeling van het Berlijnse ziekenhuis, het levende bewijs van. ‘Op de werkvloer kun je goed
zien welke functies er binnen een team zijn en wat die functies
precies inhouden. Door mijn collega’s goed te observeren en
met ze te praten over hun werk, ben ik erachter gekomen dat ik
voorlopig nog geen PhD wil gaan doen, ook al leek dat wel een
logische volgende stap voor mij. Ik ben dankzij mijn stage dus
veel meer te weten gekomen over mijn arbeidsperspectieven.

‘Studenten gaan
anders met tijd om
dan werkenden’
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Daarnaast merkte ik dat ik die lange dagen best vermoeiend vond.
Na een tijd zat ik er helemaal doorheen. Dat heeft twee weken
geduurd, totdat ik tegen mezelf zei: “Je kan twee dingen doen: je
gaat de komende vier maanden met tegenzin naar je werk, of je
pakt de kans van je leven en duikt er vol in.”’ Ze koos het laatste.
Begrijpelijk als het is dat je als onervaren student tamelijk
overweldigd kunt zijn door de lange dagen, vele verantwoordelijkheden en hoge werkdruk, vindt consultant Marijnen het zo snel
mogelijk aanleren van zo’n volwassen ritme wel goed. ‘Studenten
gaan anders met tijd om dan werkenden. Zie een stage daarom als
een overgangsproces om beter met veel werk om te gaan en daarmee je studiehouding te verbeteren. Dan besef je ook dat je dat ene
essaytje er eigenlijk ook wel in een paar uur uit kunt knallen, in
plaats van in een paar dagen.’

Neem het heft in eigen hand
Wanneer je het echt niet meer ziet zitten, al dan niet omdat je
moet dealen met een belabberde werkgever of het feit dat de groeien leermogelijkheden binnen je gekozen bedrijf toch wel heel
beperkt zijn, dan staat je – in het geval van een afgestudeerde –
volgens Marijnen nog maar een ding te doen: ontslag nemen.
‘Hoe vervelend ook, vergeet niet dat jij het heft in eigen
hand hebt en dus de keuze om op te stappen aan jou is.’
Voor studenten is deze optie helaas wat minder
vanzelfsprekend, zij moeten tenslotte vaak die
benodigde studiepunten binnenslepen of verdoen bij ontslag kostbare studiejaren. Aan hen
dus de ondankbare taak om door te zetten. Ook
met beperkte mogelijkheden valt er altijd wel
íets van je stage te maken. Om in de woorden
van Koers te spreken: ‘Je mindset is heel belangrijk. Ik heb dankzij mijn twee stages ervaren dat
een stage net zo leuk is als je hem zelf maakt.’ ↙

ADVERTENTIE

STAGE
Daan van Acht

(21)

Studie Engelse taal & cultuur
(Radboud Universiteit))
Stage Folia
Verdiensten 200 euro per maand
Sterren *****
‘Mijn stage sluit helemaal niet aan bij
mijn studie, en tegelijkertijd ook weer
wel. Engels is ontzettend breed. Toen ik
eenmaal had besloten me toe te leggen
op journalistiek, heb ik aangeklopt bij
Folia
Folia. Het leek me een mooie schakel
tussen het studentenblad waar ik eerder
redacteur was en een stageplaats bij
een landelijk dagblad.
Eenmaal op de redactie was het niet
moeilijk om mijn plek te vinden. Mijn
hulp was écht welkom en ik werd geregeld afgestuurd op toffe evenementen. Zo belandde ik al eens tussen de
bejaarden op een alumniborrel en zag ik
cabaretière Sanne Wallis de Vries in de
Stadsschouwburg. Ik hoor de laatste tijd
vaak wanneer ik kennissen vertel van
mijn overstap van Folia naar een stage
bij de Volkskrant: “O, de Volkskrant, dat
is toch wel even andere koek dan Folia.”
Eerlijk gezegd ben ik het hier niet mee
eens. Bij Folia werken veel journalisten
met veel ervaring en dankzij de kleinschaligheid van Folia zijn ze makkelijk
te benaderen en hebben ze tijd om met
zorg je artikelen door te nemen. Een
fijne leerschool dus.
Het enige echte nadeel van mijn
stage was de timing ervan – al was dat
volledig mijn eigen keus. De universiteitsjournalistiek staat nou eenmaal
grotendeels stil in de zomermaanden.
Toch kun je, zolang je inventief en
enthousiast bent, ook dan genoeg
stukken schrijven.’↙ Daan van Acht
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Lunchen met...
Elsa van Swieten heeft het licht gezien. Na een vijfjarige mediaopleiding is ze
overgestapt naar fysiotherapie. ‘Je bent oprecht met mensen bezig.’

‘Zo bizar als je ineens je
passie hebt gevonden!’
tekst Joris Janssen foto Daniël Rommens

‘V

anochtend heb ik een contract getekend bij De
Key,’ antwoordt Elsa van Swieten (23) op de vraag
wat haar deze ochtend heeft beziggehouden. ‘Ik ga
verhuizen!’ Ze heeft net het eerste jaar van de studie fysiotherapie aan de HvA afgerond en gaat nu dichter bij het centrum
wonen. ‘Ik woonde in Amstelveen. Het eerste jaar van de
opleiding is heel intensief, dus wilde ik er dichtbij wonen. In
het tweede jaar heb je meer tijd om thuis te werken.’
Ze verhuist naar een zelfstandige kamer. Wonen met huisgenoten was in het verleden geen onverdeeld succes. ‘Best gezellig hoor, huisgenoten. Maar op een gegeven moment krijg je
behoefte aan je eigen ruimte. Ik heb ook een beetje pech gehad,
denk ik. In een van mijn vorige huizen liep het af en toe goed
uit de hand. Daar werd echt ﬂink tegen elkaar geschreeuwd om
kleine dingetjes.’

Levensdoel
Hoewel ze net aan haar tweede jaar fysiotherapie begint, heeft
Elsa al een heel studieleven achter zich. ‘Hiervoor heb ik vijf
jaar de opleiding media, informatie & communicatie gedaan –
en afgerond. Maar ik wist niet wat ik ermee wilde doen. Toen
ik op een dag bij de fysiotherapeut was, zag ik het licht. Wat is
dit een leuk beroep, dacht ik. Je bent oprecht met mensen bezig.
Je zoekt naar problemen en helpt ze daarmee. Dat sprak me zo
aan dat ik me gelijk heb ingeschreven. Ik wil niet alleen maar
schrijven over de wereld, maar echt mijn bijdrage leveren.’
Elsa heeft een brede glimlach als ze praat over haar nieuwe
levensdoel. ‘Het is zo bizar als je ineens je passie hebt gevonden!’ zegt ze, terwijl ze haar boterham met vlokken bestrooit.

Fitnesshoelahoep
Elsa’s favoriete vrijetijdsbesteding is sporten. ‘Ik ben altijd heel
sportief geweest en als je dan ook nog eens in het domein ge-

zondheid zit, ontkom je er helemaal niet meer aan. Ik doe aan
zaalvoetbal, zumba, hardlopen en zelfs hoelahoepen. Thuis heb
ik een fitnesshoelahoep. Dat is echt een uitvinding. Het klinkt
misschien alsof ik een verkoper ben, maar dat ding is echt goed
voor je buik-, bil- en beenspieren. En ik kan het gewoon doen
als ik naar Friends, New Girl of Suits aan het kijken ben!’
Over vijf jaar hoopt Elsa in het buitenland haar studie fysiotherapie in de praktijk te brengen. ‘Het liefst in
Zuid-Amerika. Maar laat ik nou net geen woord Spaans spreken. Een mooie eerste stap zou Engeland zijn. Mijn broertje
en zusje wonen daar, dus dan kan ik die wat vaker zien.’ En
misschien komt ook haar vorige studie nog van pas. ‘Wie
weet ga ik ooit voor een fysiotherapiemagazine schrijven. Je
weet maar nooit!’ ↙
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International

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

INITIATIONS
OF ALL
NATIONS
The familiar sight of incumbent frat boys and sorority girls and their
only slightly older, but vastly entitled tormentors marks the start of
each academic year in Amsterdam. At the same time, hazings and
other student rituals take place throughout Europe, some of which
make the Dutch ontgroening look like a (smelly) walk in the park.

text Bob van Toor
photo Willem Sluyterman van Loo

Padua, Italy
Awkward memories
The Veneto region boasts some of the
oldest universities in the world, each with
their own culture and rituals that have
spread throughout Italy. The papiro, for
instance, is popular among students and

feared by those for whom graduation
looms. ‘When you graduate’, recalls Elisa
Zadra (27), ‘your friends write you a long
poem, full of jokes and awkward memories about you and your past. They also
make a costume for you to wear.’ Once
decked out in sufficiently laughable attire, the student must read out the contents

of this lovingly crafted, newspaper-like
page to sardonic friends and the innocent
ears of family. ‘Usually in the street,’ adds
Elisa, herself a social sciences graduate
from Padua. ‘If you read something
wrong, they make you drink. They also
throw eggs at you, ketchup, mayo, ﬂour
and all sorts of stuff.’ In Bologna and
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Erlangen, 2013. Reinier van Ramshorst has just hit his opponent during his seventh and last Mensur.

Turin, condoms filled with shampoo are
sometimes added to the arsenal of ammunition. Googling ‘papiro’ is well worth the
effort: the inﬂammatory papers usually
feature a grotesque cartoon, demonstrating an intriguing Italian fascination for
monstrously large phalluses.
‘You are also forced to talk to and tell
embarrassing jokes to strangers in the
street,’ Elisa says. There is one final embarrassment, and one not only painful in
a figurative sense, which Elisa herself was
spared on account of her gender. ‘If you’re
a boy, you have to run through a crowd of
your friends slapping you on the back and
legs.’ How seriously this ﬂagellation is
taken varies from university to university,
but it is a ritual even more widespread
than the papiro tradition. Throughout the
Mediterranean, graduates end up with a
lashing in addition to their diploma: at
Portuguese universities like Coimbra,
famous for its initiation ritual known as
praxe, graduates are challenged to run
across a bar while their friends rip their
graduation robes from their bodies.

Granada, Spain
White gowns and green
Throughout Europe, the first months of
the academic year must see a rise in the
sale of condiments, as first-years everywhere are smeared with anything and
everything saucy. Within this category,
it is the medical faculty of Granada that
conducts the most outrageous hazing
ritual, The city has educated students
since the fourteenth century, so saucefilled streets must be a familiar sight
for its citizens by now. Andrés Misto
(26) recounts: ‘I’ve seen them do it so
often, as they go through the streets,
singing and making the new students
play games, do jumps, and more’. An
architecture student, he does not seem
to lament the lack of such rituals at his
own faculty. ‘A medical degree takes
five years, and after that students still
need to specialise. The 18th of October
is the day of the faculty’s patron saint,
Saint Lucas, and is the day all medical
students go out to get drunk. First year

students go out with a white doctor’s
gown, and the others go dressed as surgeons in green with a number two, three
or higher on their forehead, indicating
their year of study. The veterans throw
eggs, sauces and ﬂour at the rookies and
paint their gowns and faces – and drink
a lot.’ Apart from very sticky students
and slippery streets, the ritual yields
very colourful photo opportunities for
locals and tourists alike.

Göttingen, Germany
Living the rituals
Student Verbindungen are found throughout the German-speaking world.
Among the many corps, Burschenschaften
and Landsmannschaften are some of the
oldest and most mysterious societies
in the world. The tradition and loyalty
of a society like Corps Bremensia in
Göttingen, founded in 1812 (in the wake
of French domination, like many of its
several hundred sister societies) makes
Yale’s Skull and Bones look like child’s
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The challenge is to
explore your mental
and physical borders

play. ‘Everything has tradition,’ explains Hans-Heinrich von Gottberg (25), whose first year-and-a-half as a
student at Göttingen were
spent almost entirely in the company of
his fellow corps members. ‘The way you
get chosen, celebrate your birthday, start
your day and have lunch; the introduction of new members, called Füchse, to
corps history, even nights of drinking
called Kneipe – our whole way of living
together is a ritual. It’s very intense and
challenging, mentally and physically.’
Perhaps the most notorious of these
traditions is student fencing, or Mensur.
Though well guarded and ancient, the
tradition of fighting with sharpened
sabres has, perhaps unsurprisingly,
attracted much attention and controversy
within Germany and Austria, though the
ritual is not illegal. Various corps and
the slightly less ancient Burschenschaften

still require novices to partake in several
skirmishes to become a full member. The
rules are clear, corps member Reinier
van Ramshorst explained in a rare story
on Mensur in Dutch newspaper Trouw:
never move your head on pain of eviction
from the corps. ‘It’s all about learning to
control your nerves.’ Even when a member knows he’s dropped his guard and
sees the blade coming towards him, he
is to keep perfectly still and potentially
receive a nasty cut. ‘A deep scar on your
face used to be a sign of fearlessness as
well as membership of a student society’,
says Hans-Heinrich. ‘But since it’s not
very popular anymore to run around
with a face like that anymore, Mensur is
no longer compulsory at some corps.’

CORPS CONTROVERSY
The yearly initiation period of Dutch sororities and fraternities (disputen),
united in each city’s corps, are under ever-closer scrutiny from universities, police and the media. The list of excesses is long and full of borderline physical and mental abuse (leading to two deaths, in 1967 and in
1997, when the Groningen corps fatally encouraged a new committee
member to drink a litre of jenever). A combination of alcohol and exhaustion can push first-years to their limit. And this, few societies will deny, is
the whole point: to forge strong bonds of friendship and loyalty.
The disproving Dutch would perhaps be surprised to learn that Dutch
initiations are not at all unusual or necessarily excessive compared with
those at other European and American universities. In the US, students
seem to compensate for a lack of history by inventing their own aggressive and intense traditions. Last month, a California family sued their
late son’s fraternity after he died on a gruelling hike, and this year’s first
allegations of rape during hazing in American colleges have already been
reported, with one study concluding that fraternity members are three
times as likely to rape as non members. In Europe, many initiation rituals
have been toned down under societal pressure, but extensive hazing
periods like the Portuguese praxe continue to cross students’ physical
and mental boundaries. In 2003, students in Santarém were convicted
for smearing first years’ faces with pig excrement and in 2008, a judge
ordered the Instituto Piaget to pay a female student 40,000 euros in
compensation for physical abuse during praxe.

He is well aware, and
slightly wary, of the reputation the societies have
for being elitist and, in the
case of Burschenschaften,
politically right wing. ‘There are lots
of stereotypes corps have to struggle
with, but they still keep up with their
old traditions and values, resulting in
close lifetime friendships and a sense
of honour.’ Hans-Heinrich prefers to
recollect another tradition that is not as
dangerous, nor as secretive, called Zuverkommen. ‘During your time as an active
member, living together with about
a dozen guys 24/7 at the corps house,
you’ll have good days and bad ones. The
challenge is to explore your mental and
physical borders and test them out.’ In
order to solve disputes or test one another, students challenge each other to do a
task, which the challenger subsequently
also undertakes. ‘It can be anything: you
can challenge someone to eat a whole
onion before classes every morning, or to
drink a certain amount of beer when he’s
annoying you. If someone hates sport,
you challenge him to get up at three in
the morning to run four miles with you.
That way you go through something
together.’ ↙

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

ADVERTENTIE
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Keys to
the city
YULISSA BOEREN

(28, Masters on Latin
American Studies at CEDLA)
From: Peru
Favourite haunt

‘I must admit that the place I spend the most time is probably the
Roetersstraat library. It’s much better than it sounds, with lots of
people to run into to get a nice break from writing. Café de Krater
downstairs has good and cheap coffee and beer to recharge energy.’

Space to think

‘When not in the library, I like a little café on the Albert Cuyp market
called Trust: very colourful and pretty, yet not crowded. You can sit
by the window and watch the market madness outside. It has a nice
philosophy of being happy for no
reason and paying as you feel, so
the vibe around is very relaxed.’

‘It’s always funny
to try and figure out
the body language
of the Dutch’

Great outdoors

‘The Vondelpark is the closest park
I have to my home. Even though it
can get crowded, especially during
weekends, I really enjoy this place –
just passing through, or to find an
empty spot on some hidden path
for reading or a picnic with friends.’

Feels like home

‘When I came across Brazuca Café in De Pijp, I immediately felt at
home. Even though it’s a Brazilian café, the bossa nova music in the
background and the typical pao de queijos bring me closer to my
continent. They also have delicious mango and passion fruit juices
that I strongly recommend, and during cold Amsterdam days the
vibe and the people remind me of the Latin warmth.’

Guilty pleasure

‘Definitely Het Ballonnetje right across the Roetersstraat library. It stands
out from the usual loud neon lighted coffeeshops around town. It’s nice
and calm and a great place to read or chill or even play a board game.

Crazy Dutch

‘It’s always funny to try and figure out the body language of the
Dutch. They seem really open in general. But because I come from a
very expressive background, my physical closeness might make some
of them uncomfortable.’ ↙ Steffi Weber
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Op de tong

FLAMENCO
Flamenco is een
muziekstijl en dans
uit het zuiden van
Spanje. De klanken
hebben wat weg van Arabische muziek,
maar de invloeden voor deze stijl zijn
afkomstig uit het hele Middellandse
Zeegebied. De basis van de muziek is
een ritmisch geklop, begeleid door een
Spaanse gitaar en zang.

DUENDE
Duende is een woord
dat zich moeilijk laat
definiëren, maar het
heeft te maken met
een gevoel dat ontstaat op het moment
dat muzikanten en dansers zo opgaan in
de muziek – vaak flamenco – dat zij en het
publiek geroerd raken. Emotioneel volk,
die Spanjaarden.

TEMPRANILLO
Spaanse wijnen staan
bekend om hun volle,
ronde karakter. Dat
heeft veel te maken
met de druivensoort, die bekend staat als
tempranillo. Spanje beschouwt deze druif
als de meest nobele druif van allemaal.
Je vindt de druif terug in veel verschillende Spaanse wijnen, zoals de welbekende
Rioja uit het noorden van Spanje.

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

Duende
Lindengracht 62

In Café Duende aan de Lindengracht waan je je, ondanks de oer-Hollandse eigenaar Jasper, in Spanje: een rumoerig lokaal met vrolijk
gekleurde tegels, gul lachende Spaanse koks die de tapas zelf aan tafel
brengen en echte Spaanse muziek.
Als wij tapas gaan eten moeten we onszelf altijd even herinneren aan de
regels: je bestelt niet in één keer een hele tafel vol eten. Hapje voor hapje
werk je je een weg door de avond en de menukaart heen. Dat is hoe het
hoort in Spanje.
Maar omdat we honger hebben besluiten we de tapas-etiquette aan onze
laars te lappen, we zijn immers gewoon in Mokum. We bestellen royaal. Brood
met aioli, tortilla de patatas, dadels met spek en albóndigas (gehaktballetjes
in tomatensaus). Het eten is simpel, maar lekker. Aan de presentatie worden
geen overbodige manuren besteed en dat doet ons misschien nog wel het
meest aan Spanje denken.
Ronde twee bestaat uit oude manchego met rozemarijn, chorizokroketjes,
inktvisringen en cabrales (een scherpe blauwe kaas). Dat alles vergezeld door een
biologische tempranillo, de rode huiswijn. Wederom valt op het eten niets aan te
merken, maar het verrast ons ook niet. Zijn tapas misschien té ingeburgerd?
Toch onderscheidt Duende zich van andere zaken. In een zaaltje achterin
vinden namelijk al vijfentwintig jaar regelmatig flamencoshows en -lessen plaats.
Duende zweet Spaanse cultuur uit al zijn poriën. Tapas eten is in Spanje een vanzelfsprekende, dagelijkse bezigheid en zo ook in Duende: zonder enige pretentie. ↙
tekst en foto Daniël Rommens

Wat doe je nu?
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Fysiotherapeut

‘T

oen het einde van mijn derde
en laatste stage in zicht
kwam, vroegen mijn
begeleiders daar of ik nog toekomstplannen had. Mijn stage
goed afronden, zei ik. Daarop
vroegen ze me of ik niet aan
wilde blijven na mijn stageperiode, en dat heb ik gedaan. Nu doe
ik al anderhalf jaar wat ik het liefste
doe: fysiotherapie.
Binnen mijn opleiding moest ik
in anderhalf jaar drie stages lopen.
Een collega op mijn tweede stage
raadde me aan eens bij een praktijk in Alkmaar te gaan kijken. Deze
praktijk is behoorlijk uniek in het
denken over de rol van de therapeut. Elke medewerker kan helemaal
zichzelf zijn; we dragen geen witte
jassen en we draaien de hele dag
muziek die we leuk vinden. We gaan
met het team naar concerten, maar
combineren die ontspannen houding
af met zeer professionele kwaliteit:
we werken bijvoorbeeld veel met
topsporters, en die moeten er na
een blessure zo snel mogelijk weer
bovenop zijn.
Normaal gesproken geef je bij
je opleiding drie voorkeuren voor
stageplekken op, en krijg je er één
toegewezen. Daar had ik geen zin in:
ik wilde gewoon naar die in Alkmaar,
dus ben ik dat gaan regelen en met
de praktijk gaan bellen. Toen ik de
stage aan de school voorlegde kon

‘Ik hield
me niet
aan de
regels’
Naam Jeroen Bakker
Leeftijd 26
Studie fysiotherapie
Afgestudeerd op laatste
stageopdracht
Werkt sinds juni 2014 als
fysiotherapeut bij Adams
in Alkmaar
Salaris ongeveer 2000
euro bruto per maand

ik al zeggen dat ze interesse in mij
hadden als stagiair. Ik hield me niet
aan de regels, maar omdat ik ze
een stap voor was zegde de
opleiding toch toe.
Ik werk nu ruim dertig uur
per week, daarnaast ben ik
vrijwilliger bij een rugbyteam
en voor een alzheimerpatiënt.
Ik denk erover een master manuele therapie te doen, en een cursus
neurolinguïstisch programmeren. Ik
wil de communicatie met patiënten
meer onderzoeken, hun bewustzijn
van een klacht en de zorg. Soms hoef
je niet eens iemand aan te raken om
een klacht te verhelpen. Ik zoek naar
bijzondere kanten van het genezingsproces, meer dan alleen het kennen
van het lichaam. Taal speelt daarin
volgens mij een belangrijke rol.
Dat ik na mijn stage mocht
blijven was geen totale verrassing: ik
ben me in mijn studie steeds bewust
geweest van het grotere leerproces.
Om me heen zag ik veel studenten
die aan het einde van hun studie
pas dachten: o jee, ik moet ook nog
gaan werken. Ik wilde integer kiezen:
niet gericht op het eindresultaat,
maar op de uitdaging, en vanuit de
wens om te groeien in je vak en als
persoon. Ik denk dat dat niet ongezien is gebleven.’ ↙
tekst Bob van Toor
foto Mats van Soolingen
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Intellect ele
rebellen
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