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redactioneel
Als het woord ‘homo’ op het veld al
valt, dan toch vooral als scheldwoord.
Openlijke homoseksualiteit is in de
sportwereld nog vaak taboe. Deze
week organiseert debatcentrum Floor
over het thema een discussieavond.
Met een domein waar sport een
centrale rol speelt, is het immers ook
voor de HvA een kwestie.
Zonder twijfel lopen er ook op de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) homoseksuele studenten
rond. Maar is er daar ook ruimte
om daarover te praten? Ja hoor,
zeggen decaan en studenten. Maar
een openlijke homo of lesbo kennen ze geen van allen. Dat bevestigt
ook de ervaring van alumnus Mart
Roumen. Hoewel al enige tijd van
de ALO af, staat hij op de opleiding
nog steeds bekend als dé homo. De
enige homo, welteverstaan. In Folia
roept hij homo’s en lesbiennes deze
week op wat meer lef te tonen en
gewoon uit de kast te komen. Juist
het sterke groepsgevoel dat op de
sportopleiding heerst, maakt volgens
hem dat iedereen geaccepteerd kan
en zal worden.
Hopelijk heeft hij gelijk en is het een
kwestie van tijd voor homoseksualiteit ook op de ALO zichtbaarder
wordt. Maar ook voor studenten die
minder stevig in hun schoenen staan
zou er ruimte moeten zijn openlijk
over hun seksuele voorkeur te spreken. Het is de opdracht van docenten
om het gesprek daarover te stimuleren en flauwe en pijnlijke grappen
direct te veroordelen. Juist leraren
in opleiding moeten verschillende
seksuele voorkeuren als vanzelfsprekendheid zien. Het debat deze week
is daarvoor een goede eerste stap. yyy
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de week
Houtskoolschets

E

en beetje pissig moet Frank van Vree
wel zijn geweest. Gans het land was
al gevallen over het bezuinigingsplan
van de geesteswetenschappendecaan.
Terwijl waar hij nu op werd afgerekend gewoon
de gangbare praktijk is binnen de muren van de
universiteit. Als eerste versie van je werkstuk of
scriptie lever je een broddelwerkje in waar de
honden geen brood van lusten. En pas daarna,
ja lang daarna, kom je met een definitieve versie
waar je daadwerkelijk achter staat.
Van Vree benadrukte het deze week daarom
nog maar eens: het door hem voorgestelde
bloedbad was slechts een éérste voorstel. Weinig
verwonderlijk werd het dan ook direct naar
de prullenbak verwezen. Nog één herkansing
over. Hij stelde nu voor dat men in verschillende werkgroepen gaat werken aan een nieuwe
‘houtskoolschets’. Wij fronsten daarover toch
even de wenkbrauwen. Allerlei verschillende
geesteswetenschappers die gezamenlijk in
groepjes gaan zitten schetsen? Dat klinkt ons
toch verdacht veel als een arts-model in de oren.
En helemaal gerust op het gebruik van houtskool zijn we ook niet. Dat materiaal is toch wel
erg, tja: veegbaar. Zal je net zien. Zijn ze erop
de alfafaculteit helemaal uit, komt het CvB
er met haar vette vingers overheen en wordt
alles toch net even iets anders geveegd. En hoe
goed je ook wrijft, een schone lei zonder nare
bezuinigingssporen krijg je na het gebruik van
houtskool sowieso nooit meer.
Ondertussen waren het gelukkig niet alleen de
dichters en denkers die onder vuur lagen. Ook
de ICT-afdeling van de UvA en HvA kreeg er van
langs. Volgens twee informaticastudenten zouden de websites van de instellingen zo lek als een
mandje zijn. Wij vermoedden direct een complot
van allerlei getergde studenten en medewerkers.
Iedereen die met enige regelmaat te maken krijgt
met DLWO, SIS of Blackboard zou toch wensen
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Dit beeld behoort als het goed is binnenkort tot
het verleden. Naast al het bezuinigingsleed was
er deze week namelijk ook goed nieuws voor studenten. De gemeente kondigde aan de komende
jaren duizenden nieuwe studentenwoningen te
realiseren. Slapen kan straks dus gewoon weer in
je eigen domein.

dat iets over de ellende die die systemen dagelijks
veroorzaken naar de buitenwereld zou lekken.
Verontrustender vonden wij trouwens dat hoewel dit lek kennelijk al tijden bestond, er geen
hacker is geweest die het de moeite waard vond.
Een beetje sneu is dat toch wel. Niemand uit de
boze cyberwereld die geïnteresseerd is in onze
data. Geen hacker die zit te wachten op je baanbrekende onderzoeksresultaten of tentamencijfers. Het geslonken aanzien van de academische
gemeenschap bleek zelden pijnlijker. Maar als
vriendelijk gebaar kunnen we onze webruimte
nu misschien wel aanbieden aan de groten der

aarden. Mocht je je naakte selfie ergens kwijt
willen, doe dat dan bij ons op het UvA/HvAnetwerk. De beveiliging is even lek als die van
de iCloud, maar geen haan die er naar kraait. yyy
Clara van de Wiel

20 november 2014

tweet van
de week
AlbertJan Bloemendal
@AlbertJanB
Oversteken voor het #MLH is gevaarlijker
dan (voor je studie) reizen naar Afrika. #HvA.

het moment

Docent Sander Schroevers heeft zijn lederhosen uit de kast getrokken en wordt geflankeerd door Duitse studenten Annika Bekavac en Christina Rein. Tijdens de zogenaamde Deutschland Day op HvA-locatie Fraijlemaborg was de voertaal niettemin voornamelijk Engels. Doel van de middag was studenten bewust te maken van de
zakelijke kansen die onze oosterbuur biedt. En ze onder het genot van een biertje iets van de Duitse mores mee te geven. yyy tekst en foto Clara van de Wiel

navraag Maria Heijne
Vanaf volgend collegejaar gaat Uitgeverij Springer de publicaties van Nederlandse wetenschappers vrij toegankelijk aanbieden.
UvA- en HvA-bibliotheekdirecteur Maria Heijne hoopt dat andere uitgeverijen snel zullen volgen.

Is dit een grote stap naar vrije toegang
tot alle Nederlandse publicaties?
‘Het is een van de stappen op weg naar het
volledige Open Access-model dat staatssecretaris Dekker nastreeft. Ons doel is om met elke
uitgever een akkoord te bereiken waarbij niet de
lezer maar de auteur betaalt voor het artikel. Niet
iedereen is even bereidwillig; onlangs liepen de
onderhandelingen met Elsevier bijvoorbeeld vast.’
Waarom sluiten andere uitgeverijen niet
graag een Open Access-akkoord?
‘Momenteel verdienen ze vaak dubbel aan een

publicatie. De lezer betaalt via abonnementsgeld,
maar de auteur betaalt vaak eveneens een bedrag
om in Open Access te publiceren. We willen dat
uitgeverijen abonnementskosten nu gaan gebruiken om een Open Access-model in te voeren.’

Gaan auteurs massaal weg bij Springer,
nu de kosten bij hen komen te liggen?
‘Nee, dat verwacht ik niet, want zoals gezegd betalen ze nu soms ook al een tarief voor plaatsing.
Open Access heeft voor de auteurs als voordeel
dat ze veel meer gelezen en geciteerd worden,
wat er hopelijk ook voor zorgt dat ze wereldwijd

meer gezien worden. Momenteel kun je vanuit de
HvA bepaalde UvA-publicaties niet eens inzien.’

Zijn er andere landen waarin Open
Access grootschalig wordt ingevoerd?
‘In Engeland is al een grote stap gezet, maar
daar is ook veel geld beschikbaar voor dit
project. In Nederland niet, en moeten we dus
roeien met de riemen die we hebben. Daarom
proberen we vooral de druk op te voeren op
de uitgeverijen. Als meerdere uitgeverijen met
ons een akkoord sluiten, leidt dat hopelijk tot
navolging.’ yyy Yannick Fritschy
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‘Ik denk wel dat
we iets gaan vinden’
Op 1 december wordt hij directeur van het instituut voor subatomaire fysica Nikhef. Een
droombaan, want Stan Bentvelsen heeft een al levenslange fascinatie voor de natuurkunde.
Zijn missie: verder na de ontdekking van higgs. ‘Voor het eerst durven we nu te denken: wat
zit er achter het standaardmodel?’ tekst Marieke Buijs / foto’s Jan van Breda

‘H

a! Daar ben je, kom binnen!’
Natuurkundige Stan Bentvelsen kijkt op en legt zijn iPhone
weg. Tussen zijn reizen naar
de deeltjesversneller in Genève en een congres
in Beijing door was het lastig een afspraak te
plannen, maar eenmaal op zijn werkkamer op
het Science Park lijkt er van stress of haast geen
sprake. ‘Gooi je spullen ergens neer, dan lopen
we naar beneden, daar hebben ze lekkere koffie.’
Bentvelsen is hoogleraar deeltjesfysica aan de
UvA en werkte de afgelopen jaren in het kloppend hart van de experimentele natuurkunde
als programmaleider bij de Atlas-detector dat
in de deeltjesversneller in Genève het illustere
higgsdeeltje aantrof. Nu zet hij de wetenschap
op een lager pitje. Per 1 december begint hij als
directeur bij het Nikhef, een NWO-instituut op
het Science Park waar zo’n tweehonderd wetenschappers, studenten en technici met elkaar samenwerken. ‘Ik heb daar wel zin in,’ zegt hij vol
overtuiging, ‘Ik vraag vaak aan mensen: ken je
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een mooier instituut dan het Nikhef? Maar echt!
Hier doen gepassioneerde mensen door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek naar de grote
vragen over het heelal en werken tegelijkertijd
technici aan de instrumenten die nodig zijn om

‘Ken je een mooier
instituut dan het Nikhef?
Maar echt!’
die fundamentele vragen te beantwoorden.’
Het beantwoorden van die vragen gaat samen
met een bijna onvoorstelbare zoektocht naar
nieuwe elementaire deeltjes. Daarbij wordt het
vernuft van duizenden wetenschappers gecombineerd om met behulp van enorme hightech
meetopstellingen signalen op te pikken van de
kleinste bouwstenen van het heelal. En met succes: zomer 2012 kondigde Cern in Genève aan

het higgsdeeltje gevonden te hebben, het laatste
en meest bijzondere van de elementaire deeltjes
die voorspeld werden door het standaardmodel
dat de elementaire deeltjes en hun onderlinge
krachten beschrijft. Higgs, het deeltje dat alle
andere materie van massa voorziet, is daarin
bijzonder. ‘Het higgsveld zit overal, ook hier tussen jou en mij. Het higgsdeeltje zelf is een soort
rimpeling in dat veld, dat zie ik zo voor me.’
Bentvelsen beweegt zijn armen door de lucht
boven tafel. Hij lijkt geen moeite te hebben het
ongrijpbare deeltje conceptueel te vatten: ‘Het
klinkt wat banaal, maar het is een beetje alsof
wij vissen zijn die nu hebben ontdekt dat we in
water zwemmen.’
Die vondst in de zomer van 2012 was een absolute
doorbraak. Higgs was in 1964 voor het eerst voorspeld en natuurkundigen van over de hele wereld
hebben er zo’n vijftien jaar naar gezocht. Uiteindelijk lukte het de onderzoekers op Cern, onder wie
Bentvelsen, sporen van het deeltje op te vangen
door protonenpakketjes met bijna de lichtsnelheid
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op elkaar te laten botsen in een ringvormige deeltjesversneller met een diameter van 27 kilometer.
Kort na de vondst werd de versneller stilgezet
voor groot onderhoud, maar komend voorjaar zal
hij weer op gang komen en met nog meer energie
deeltjes rondsturen. Totale kosten: ruim achthonderd miljoen euro per jaar. Nederland neemt 4,6
procent daarvan voor z’n rekening.
Wat hebben we nog in Genève te zoeken
nu jullie higgs hebben gevonden, het
laatste ontbrekende deeltje uit het standaardmodel?
‘Higgs wordt inderdaad gezien als sluitstuk van
het standaardmodel, maar tegelijkertijd baant
dat de weg voor legio nieuwe vragen. Voor het
eerst durven we nu te denken: wat betekent dat
standaardmodel precies? Wat zit er achter?’
Kunt u de vondst van higgs vergelijken
met een historische natuurkundige
vondst?
‘Je kunt het wel vergelijken met de ontdekking
van de atoomkern, honderd jaar geleden. Dat
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was het sluitstuk van ons begrip van de scheikunde, maar aan de andere kant riep het nieuwe vragen op: hoe kan een elektron om de kern draaien
zonder dat die energie verliest? Eigenlijk was dat
de geboorte van de kwantummechanica die de
natuur op weer een dieper niveau beschrijft.’

‘Dat maakt de zoektocht
zo lastig: we weten niet
wat we zoeken’
Wanneer Bentvelsen probeert te beschrijven
welk dieper inzicht er achter het standaardmodel zou kunnen schuilen, wordt duidelijk in
wat voor spannende fase de deeltjesfysica zich
momenteel bevindt. Aan de ene kant beschrijft
het standaardmodel bijna alle krachten en deeltjes die bekend zijn en voorspelde het elementaire bouwstenen die daadwerkelijk gevonden
zijn, zoals de top-quark en de tau-neutrino en
nu dus higgs. Anderzijds rommelt het. ‘Het

standaardmodel is te bijzonder en hangt van te
veel toevalligheden aan elkaar.’ Het geeft geen
verklaring voor de zwaartekracht, het vereist
een schijnbaar geconstrueerde, ingewikkelde
wiskunde en het is niet te rijmen met kosmologische metingen die consistent het bestaan
van donkere materie voorspellen. Bentvelsen
hoopt met het voortzetten van het experiment
in Genève en met andere experimenten in de
Italiaanse Apennijnen iets te vinden ‘dat een
deuk slaat in dat standaardmodel.’
En wat is dat ‘iets’?
‘Dat is moeilijk te zeggen en dat maakt de
zoektocht juist zo lastig; we weten niet wat we
zoeken. Iets dat niet klopt binnen het standaardmodel, iets dat ons leidt naar een diepere
beschrijving die veel natuurlijker in elkaar valt,
waar dan bijvoorbeeld die donkere materie wel
in past.’ Bentvelsen kijkt uit het raam naar het
waterige zonnetje dat over het Science Park
schijnt. ‘Maar nogmaals, dit weten we niet.’
Of er überhaupt iets te vinden is?

‘Jawel. Ik weet zeker dat er meer is. Kosmologen
zijn vrij consistent in hun metingen van donkere materie en nauwkeurig in hun beschrijving
van de eigenschappen daarvan. Dus ik denk wel
dat we iets gaan vinden.’
Dat onvoorspelbare is voor Bentvelsen nooit een
probleem geweest. Integendeel. ‘Deeltjesfysica:
verrassend onvoorspelbaar?’ luidt de titel van
zijn oratie. Al als middelbare scholier las hij
boekjes over de relativiteitstheorie en kwantumfysica. ‘Het waren de jaren zeventig. Van mijn
zakgeld kocht ik zo’n lullige Prismapocket over
quantummechanica. Ik begreep er niets van,
maar wist wel dat ik er meer over wilde weten.’
Bentvelsen staat op en vist twee oude boeken uit
de kast. ‘Kijk, nog zo’n inspiratiebron, de oude
Natuur & Techniek, keurig door mijn moeder
voor me ingebonden. Hierin las ik voor het
eerst over tover en vreemdheid, de quarks waar
ik nu nog dagelijks mee bezig ben. Die boekjes
daagden me uit mijn kennis te verleggen en dat
doe ik nu nog steeds. De vraag hoe we verder
komen dan het standaardmodel, daar hoort nog
steeds datzelfde spannende gevoel bij.’
En dat spannende gevoel, dat wil Bentvelsen
ook graag overbrengen op anderen. ‘Ik hoop
dat je inmiddels een beetje gemerkt hebt dat ik
gefascineerd ben door hoe het heelal in elkaar
steekt. Dat probeer ik ook aan studenten en
tijdens studievoorlichting op scholen over te
brengen. Ik kan geen groter compliment krijgen
dan dat ik een verhaal op de middelbare school
heb gegeven en dat ik later van studenten hoor
“ik begreep er geen bal van, maar vond het
zo fascinerend dat ik maar natuurkunde ben
gaan studeren.”’
Zo ging het ook bij hem. ‘Mijn middelbareschooldocent was een geweldige, enthousiaste
leraar die iets in mij raakte. En hij had ook wel
door dat ik de natuurkunde interessant vond, dus
trokken we samen op bij het lesgeven. Of nou,
nu overdrijf ik, maar hij betrok me bijvoorbeeld
bij het behandelen van een nieuw lesboek over
astrofysica en dat stimuleerde mij enorm me er
verder in vast te bijten.’ Bentvelsen koos voor een
natuurkundestudie in Amsterdam en herinnert
zich nog het moment dat hij tijdens zijn studie
voelde dat hij op het juiste pad zat. ‘Dat was
echt een aha-moment. Ik stond op de trap op de
universiteit en was op weg naar een leuk college.

Ineens doorvoelde ik: dit ga ik doen. Hier wil ik
mee door, het onderzoek in.’ Toch zocht Bentvelsen nog een jaar afleiding in de filosofie. ‘Ter
verrijking. Ik wilde ademen, de tijd nemen na
twee jaar natuurkundestudie, maar ik wist dat ik
uiteindelijk terug zou gaan naar de natuurkunde.’
Heeft u nu nog iets aan die filosofie?
‘Ja. Ik breng dat nooit zo onder woorden, omdat
ik vind dat we in de wetenschap een wetenschappelijk discours moeten volgen. Maar als
je het hebt over het verleggen van grenzen en
het voeren van een dialoog met de natuur, dan
vind ik dat je daar filosofische thema’s bij kunt

‘Het goddelijke zit in de
natuur, dat voel ik wel zo’
gebruiken. Bijvoorbeeld de vraag: wat kunnen
we kennen van de natuur? Ik ben een beetje
spinozist wat dat betreft: het goddelijke zit in
de natuur, dat voel ik wel zo.’ Zijn telefoon gaat.
Hij voegt er gehaast aan toe: ‘Nou ja, kijk om je
heen. Door wie is dit zo gekomen? Maar dat is
iets, laten we daar maar niet al te veel op ingaan.’
Omdat het zweverig is?
‘Ja, en omdat ik merk dat je dan op het terrein
komt waar ik misschien niet altijd meer over
nadenk als wetenschapper.’
Dan neemt hij op. Aan de andere kant klinkt de
opgewekte stem van een telemarketeer. Bentvelsen mompelt iets over geen tijd, maar voegt
er vriendelijk aan toe dat ze wel na zeven uur
’s avonds terug kan bellen.
Waar hij liever op ingaat, dat is de donkere
materie en donkere energie die zo’n zesennegentig procent van de totale energiehuishouding
van het heelal zou moeten uitmaken, maar nog
nooit is waargenomen. Volgens berekeningen
van astronomen is de snelheid waarmee sterrenstelsels om hun as draaien alleen te rijmen met
de zwaartekracht en relativiteitstheorie als alle
materie die we tot nu toe hebben waargenomen
in het heelal slechts vier procent beslaat van de
totale massa van het heelal. De sterrenstelsels

draaien met zo’n vaart om hun as, dat ze zonder
grote massa waar ze naartoe graviteren al lang
uit elkaar gevlogen waren.
Om sporen van die donkere materie op te
pikken, bevindt zich diep in een berg in het
Italiaanse Nationale Park Gran Sasso nog een
hightech natuurkundelab waar Bentvelsens
Nikhef meetgereedschap voor maakt. De
gedachte is dat het granieten dak van zo’n 1400
meter doorsnede de ruis van kosmische achtergrondstraling en de douche van muonen waar
het aardoppervlak continu aan blootgesteld
wordt minimaliseert, zodat de zwakke signalen
van donkere materie toch door fijnbesnaarde
apparatuur kan worden opgepikt. ‘Stel je voor,’
– Bentvelsen veert op – ‘dat we volgend jaar zo’n
donkeremateriedeeltje vinden. Dat is echt wereldnieuws! Als dat gebeurt, hebben we meteen
houvast voor hoe verder in de deeltjesfysica.’ Hij
gaat van enthousiasme sneller praten. ‘Het zou
zelfs zo kunnen zijn dat we dan ontdekken dat
zo’n donkeremateriedeeltje een geringe massa
blijkt te hebben, zodat we hem handmatig
kunnen maken in de deeltjesversneller bij Cern
wanneer die in de lente weer aangaat. Dat zou
echt waanzinnig zijn! Dat is de diepste wens bij
het opnieuw opstarten van de deeltjesversneller:
dat we zoiets vinden, dat niet past binnen het
standaardmodel. En mijn diepste wens is dat
dat iets te maken heeft met donkere materie.’
Bentvelsen zucht en voegt er berustend aan toe:
‘Maar je weet het niet. Je weet nooit hoe de natuur in elkaar steekt.’ yyy

Stanislaus Cornelius Maria
Bentvelsen
6 mei 1965 Geboren te Schipluiden
1983 - 1989 Studie theoretische fysica aan
de UvA
1989 - 1994 Promotie (cum laude) bij
Jos Engelen aan de UvA, deelname aan
deeltjesdetectie-experiment ZEUS in
Hamburg
1994 - 2000 Onderzoeksfellow en staflid bij
Cern
2004 - 2013 FOM-programmaleider ‘
Physics at the TeV scale: ATLAS’ bij de
deeltjesversneller van Cern in Genève
2004 - heden Hoogleraar hoge-energiefysica
aan de UvA
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lunchen met...

Indirect sterren kijken
Tullio Bagnoli onderzoekt mysterieuze neutronensterren. Daarnaast socializet hij met
collega’s en leest hij graag Philip Roth. tekst en foto’s Mina Etemad
tullio Bagnoli (28)
Promovendus bij sterrenkunde
Science Park, 19 november, 13.00-13.30

H

et is makkelijk het leven van een
sterrenkundige te romantiseren:
je voor te stellen hoe hij elke
nacht door een telescoop staart,
in gedachten verzonken over de nietigheid
van ons menselijk bestaan. Tullio Bagnoli (28,
promovendus bij sterrenkunde) demystificeert
dit beeld meteen: ‘In Nederland zijn er niet de
juiste condities om goede waarnemingen te
kunnen maken,’ legt hij uit. ‘Het is hier bijvoorbeeld niet hoog genoeg. De beste telescopen
ter wereld staan op de Canarische Eilanden of
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in Zuid-Amerika. Ik ben op La Palma geweest
bij de sterrenwacht daar. Er zijn mensen wier
beroep het is bij de telescopen te blijven en
waarnemingen te doen waar onderzoekers
overal ter wereld naar vragen. Voor een mastercursus gingen we voor een week het leven van
een waarnemer volgen. Dat vond ik eigenlijk
verschrikkelijk; je leeft alleen ’s nachts, zit met
drie of vier anderen op een berg in de fucking
middle of nowhere en hebt bijna geen contact
met andere mensen.’ Tullio zou niet zonder
dat contact kunnen; een leven lang turen door

telescopen is dus niet voor hem weggelegd.
Maar wie dat niet doet, is niet meteen een
minder goede sterrenkundige. ‘Je hoeft de data
die je wil onderzoeken niet zelf waar te nemen
– dat kan iemand anders voor je doen. Jij kunt
je dan bezighouden met het analyseren van die
gegevens en er papers over schrijven.’
KAMErGENOtEN
Ondertussen zijn Tullio’s collega’s aangeschoven,
met allemaal een stevige lunch in tupperwarebakjes of net als Tullio een bord warm eten uit
de kantine. Tullio neemt vaak zijn eigen lunch
mee, maar vandaag heeft hij gekozen voor een
groentetaart, aardappelen en pasta – of zijn dat
nou sperziebonen? ‘Ze zijn best onherkenbaar,’
zegt Tullio terwijl hij zijn vork erin prikt. De
kantine wordt een stuk drukker met het luide
geroezemoes van zijn collega’s erbij. ‘We reizen

best veel samen, gaan bijvoorbeeld naar conferenties en seminars. Met zijn tienen zitten we
op een kamer. Op andere instituten is dat vaak
anders; daar hebben mensen vaak een kamer in
hun eentje. Bij ons word je haast gedwongen om
te socializen.’
ruIMtESONDE
Vorige week, toen de ruimtesonde Rosetta op
een komeet werd geland, volgden Tullio en zijn
collega’s de ontwikkelingen op de voet. ‘Van
minuut tot minuut stonden we samen te kijken
of het gelukt was. Ook al is dit niet mijn onderzoeksveld, ik vond het wel erg spannend. Door
die komeet kunnen we erachter komen hoe planeten gevormd zijn. Stof dwarrelt vrij door het
heelal. Hoe iets groeit van een klein deeltje tot
zoiets groots als de zon is niet duidelijk. Meer
kennis over zo’n komeet kan daaraan bijdragen.’
Tullio hoopt er ooit nog achter te komen wat
neutronensterren, het type ster waar hij onder-

zoek naar doet, nou bevatten. ‘De stof waar zo’n
ster uit bestaat is zo dicht, dat we niet weten
wat voor materie dat is. Het zijn blijkbaar geen
atomen zoals we die op de aarde hebben.’ Direct
die materie analyseren in een laboratorium kan
niet, omdat sterren te heet zijn om er dichtbij

‘Samen stonden we te
kijken of de Rosetta al
geland was’

houd zijn Amerikanen van na de Tweede Wereldoorlog, zoals Philip Roth en Kurt Vonnegut.’
I Married a Communist van Philip Roth is een
van zijn lievelingsboeken. ‘En ook een ander
boek van Roth, een van zijn eerste uit de jaren
zestig: Portnoy’s Complaint. Dat is echt geweldig.
Er spreekt zo veel zelfhaat uit dat boek.’ Niet dat
Tullio iets van zichzelf daarin herkent. ‘Maar het
is wel een goede beschrijving van de wereld om
ons heen. Iemand die daar helder en eerlijk over
kan schrijven, vind ik een goede schrijver.’ yyy
(advertentie)

te komen. ‘Daarom probeer je de eigenschappen van zo’n ster te achterhalen en zo indirect
te leren waaruit hij bestaat. Je conclusies zijn
honderd procent afhankelijk van metingen.’
Tullio’s interesses liggen niet alleen bij sterren.
‘Ik lees veel,’ zegt hij terwijl hij zijn laatste boontjes opeet. ‘De auteurs waar ik het meest van

proefschriften.nl
Aandacht voor uw
proefschrift.
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(ingezonden mededeling)

GRATIS RECHTSHULP NODIG?
asva.nl/rechtsbureau

Heb je problemen met je inschrijving? Onterecht beschuldigd van
plagiaat? Of wil je de statuten van je studentenvereniging wijzigen? Kortom, heb je iemand nodig die jouw onrecht bestrijdt? Het
ASVA rechtsbureau staat gratis voor je klaar.
Mail voor advies of rechtshulp naar rechtsbureau@asva.nl.

Fotograﬁe: Cassie Yusoﬁ

passie
Moderne dans
Amsterdam University College-student LANCE BOSCH (18) begon per
ongeluk met dansen en traint nu elk
vrij uur in de week.
‘Op de middelbare school wilde ik bij een
koor, maar ik schreef me per ongeluk in voor
moderne dans. Toen ik bij de koordocent
vroeg of ik alsnog mee mocht doen, zei die
tegen me dat ik er de stem niet voor had.
Ik was toen zo beledigd, dat ik alsnog ben
gaan dansen!
De dansdocent wilde eigenlijk geen tijd aan
mij besteden, omdat er betere kandidaten
waren. Alleen als ik er voor de volle honderd
procent voor ging, was ze bereid om met mij
te werken. Zo ben ik vier jaar lang dagelijks
van drie tot vijf op school gaan dansen en
buiten school nog van half zeven tot tien uur
’s avonds. Op zaterdag danste ik ook nog van
acht uur ’s ochtends tot half tien ’s avonds.
In mijn studie richt ik me op een master in
de geneeskunde. Op het AUC is het studieprogramma best vol, waardoor ik nu minder
kan trainen. Daarnaast had ik het geweldige
idee om me voor ongeveer elke commissie
aan te melden die me maar wilde hebben.
Als ik niet studeer, commissiewerk doe, slaap
of eet, dans ik.
Ongeveer een jaar geleden verrekte ik een
spier in mijn lies. De dokter zei dat ik niet
door mocht dansen, maar dat heb ik genegeerd. Daarop scheurde ik de spier. Ik bleef
nog steeds dansen. Als ik straks arts ben zal ik
een dergelijk geval toch wel adviseren om niet
zo idioot te doen als ik. Do as I say, not as I do!’
yyy tekst Daniël Rommens / foto Fred van Diem
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Bij Louise aan
de lunchtafel
Honours-studenten zijn het neusje van de zalm, vindt collegevoorzitter Louise Gunning.
Regelmatig nodigt zij tien studenten met een verzwaard studietraject uit voor een sjieke lunch.
Met een eregast, gesprek én etiquette op hoog niveau. tekst Bob van Toor / foto’s Mats van Soolingen

D

e vrijdagmiddagzon valt door de
ramen, maar het weekend laat
nog even op zich wachten voor
Caroline van der Heide (33). In
opdracht van Louise Gunning organiseert zij elke
paar weken de Tafel van Twaalf: tien honoursstudenten, een eregast en de voorzitter van het
College van Bestuur van de UvA en de HvA.
‘Ik wist niet dat het hierbinnen zo mooi was!’ zeggen de eerste studenten die de houten lambriseringen en strak gedekte tafel in de Academische
Club zien. Louise en de eregast, oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, komen wat later, legt Van
der Heide uit. Koen (21, economie & bedrijfskunde) en Sanne (19, communicatiewetenschap)
opteren voor een krantje in de leren stoeltjes voor
de haard in de grote, nog wat stille ruimte.
DrESSCODE
‘Vanwaar is dit zo bedacht?’ vraagt snelle jongen
Victor (18, economie & bedrijfskunde) bij
binnenkomst. ‘Om ons te leren hoe je je moet
gedragen in elitaire gezelschappen?’ ‘Zo zou
ik het niet willen noemen’, zegt de organisator
vriendelijk. ‘Maar in veel landen wordt waarde
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gehecht aan besprekingen bij een dergelijke
maaltijd, en Nederlandse studenten leren dat
nauwelijks. Louise Gunning wil studenten graag
die mogelijkheid bieden.’
‘En daar heeft ze u voor gestrikt?’ Victor voelt zich
in ieder geval al op zijn gemak. Niet iedereen is zo

‘Schenk altijd eerst de
ander bij en kijk of hij
nog iets wil zeggen’
ontspannen. Alleen al de dresscode is een hoofdpijndossier: wat trek je aan als je eerst naar college
moet, en dan naar een lunch met de baas van de
UvA? ‘Ik wou dat ik een jongen was,’ verzucht
Sanne, ‘dan kun je gewoon een pak aan.’
Sommige studenten kennen elkaar al: de
honoursvakken van verschillende studies
overlappen. Chamoetal (22): ‘Honours betekent een toevoeging aan je studie van dertig
studiepunten, en bij ons zijn vakken als statistiek en onderzoeksvaardigheden verzwaard.
Elke studie vult de honoursmodule anders in.’

Chamoetal heeft gekozen voor het traject voor
de uitdaging. ‘En als student communicatiewetenschappen moet ik wat extra’s hebben: het is
een brede studie, en er zijn er straks erg veel op
de arbeidsmarkt.’
SpELrEGELS
Klokslag twaalf uur komt Louise Gunning
binnen. Met een stralende glimlach steekt
ze van wal. ‘Zo, jongens! Heeft iedereen een
naambordje op?’ Ze nodigt de studenten aan de
grote tafel in het midden van de kamer, zodat
ze ‘de spelregels kan uitleggen’. De lunch wordt
voorafgegaan door een voorstelrondje, begint
Gunning op vertrouwelijke, bijna fluistertoon
uit te leggen aan het gezelschap. ‘Vertel het
vooral als je een bestuur hebt gedaan, of een tijd
in het buitenland hebt gewoond, dat kan een
interessant vertrekpunt zijn voor een gesprek.’
Let op elkaar, is de regel: schenk altijd eerst de
ander bij en kijk of hij nog iets wil zeggen. De
stoomcursus doet zijn werk, en als Gerdi Verbeet enkele minuten later binnentreedt treft de
politica een lunchtafel in de startblokken.
‘Dit zijn onze beste studenten’, zegt Gunning.

‘Jullie zijn ook degenen die Nederland internationaal gaan vertegenwoordigen.’ Fransen en
Engelsen hechten erg aan omgangsvormen op
hoog niveau, vertelt Gunning. Diners zijn daar
een belangrijk onderdeel van: ‘Het gaat niet om
onderhandelen, maar om het voeren van een
gesprek waarbij iedereen mee kan praten.’ Het
voeren van zo’n conversatie is een belangrijk
proces, en daarom is het goed om daar een keer
mee te oefenen, besluit de voorzitter. ‘Jullie zijn
slim: als jullie dit een keer meemaken zit het de
rest van je leven in je hoofd.’

lijk is om democratie te delen. De samenleving
moet zich ontwikkelen om álle competenties in
die samenleving te benutten.’ Dan richt Verbeet
zich tot de aandachtige luisteraars, die ondertussen hun voorgerecht hebben gekregen. ‘We
horen zo weinig van de jonge generatie. De pro-

NEvENACtIvItEItEN
In het namenrondje komen allerhande honoursvakken voorbij, maar ook veel nevenactiviteiten. Koen, strak in pak, doet retorica,
Ilse (21, geschiedenis) kan iedereen het college
‘Macht en onmacht in het Midden-Oosten’
aanraden. Victor werkte voor een ngo: ‘Mijn
grootste hobby is kijken hoe je ongelijkheid in
de wereld op kunt lossen’. Ook Verbeet stelt zich
netjes voor, en introduceert het onderwerp van
het gesprek: democratie.
‘We moeten in Nederland proberen of het moge-

blemen met de ov-jaarkaart of de verdwijnende
stufi leiden nauwelijks tot protest. Mijn vraag
aan jullie is: heb je verantwoordelijkheid om de
samenleving te helpen ontwikkelen? Om Nederland mee te nemen in de vaart der volkeren?’
‘Nou jongens, wie duikt erop?’, zegt Gunning.
Terwijl de eerste honours-student voorzichtig het
woord neemt, zet de voorzitter assertief haar vork
in het voorgerecht – voor de rest een teken om te
volgen, precies als op een staatsbanket zou gebeuren. ‘Scholieren beginnen nu pas op de middelbare
school over politiek te leren, dat zou ook al eerder

‘Wat zijn de zeehondjes
van jullie generatie?’

kunnen’, reageert Melanie (20, culturele antropologie en ontwikkelingssociologie) op de stelling.
ACtIvISME
Andere studenten nemen het stokje over, maar
door de ingewikkelde combinatie van brood
doorgeven, het inschenken van de waterglazen,
kauwen én nadenken blijft de respons wat tam.
Verbeet voert de druk op. ‘Wat mij verrast, is
dat leden van jullie generatie meer interesse
lijken te hebben in jullie eigen wel en wee. Het
kijken op de schermpjes van jullie telefoons is
exemplarisch voor hoe jullie je eigen leven als
referentiepunt hebben.’
‘Wij verzamelden zilverpapier voor arme
mensen in Afrika, en melkdoppen voor de zeehondjes. Ik snapte nooit waarom er duizenden
melkdoppen naar probleemgebieden gestuurd
moesten worden’, grapt de oud-Kamervoorzitter.
‘Maar nu zie ik dat activisme minder: moet een
overheid alles oplossen?’
‘Er wordt juist te veel voor ons gedaan’, oppert
student psychobiologie Yousra (20). ‘Mensen
moeten meer een trigger krijgen om aan de
maatschappij te gaan bijdragen.’ De studenten
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zijn minder fel dan de geoefende politica, maar
laten zich ook niet door haar provocaties van
de wijs brengen. De discussie gaat naar het
onderwijs. ‘Politiek onderwijs is saai en droog,
als je zelf nog niet eens mag stemmen,’ stelt
Sanne. Verbeet: ‘Inderdaad. Alsof je de spelregels uitlegt, maar het spel nooit gaat spelen.
Maar democratie is niet alleen dat iedereen gaat
stemmen, democratie betekent dat iedereen
meedenkt met de maatschappij.’ ‘Maar dat is
toch juist de logische gedachte daarachter, dat
politieke partijen het gedachtegoed van burgers
vertegenwoordigen?’ haakt Victor scherp in.
‘Geen gekke vraag – en dank, het is geïncasseerd’, zegt Verbeet met een lachje.
MINDEr EtEN
Op het voorgerecht is inmiddels geruisloos het
hoofdgerecht gevolgd – de vakkundige maitre
d’hôte serveert vis, vlees en vegetarisch. ‘Die zee-

‘Het is wel een beetje
eng om aangesproken te
worden als de toekomst
van Nederland’
hondjes’, zegt Gunning, ‘spraken tot de verbeelding toen wij jong waren. Zijn er geen kleinschalige manieren te verzinnen waarop iedereen een
bijdrage kan leveren? Wat zijn de zeehondjes van
jullie generatie?’ Dat blijkt een vinger op de zere
plek, voor studenten die al het grootste deel van
hun tijd kwijt zijn aan extra vakken. Melanie:
‘Op de basisschool deden we voor grote rampen
allerlei acties, op de middelbare school werd dat
minder. Ik vond vrijwilligerswerk belangrijk,
maar dan krijg je het drukker in je studietijd.
Ik wil gaan corresponderen met gevangenen in
Amerika. Het is niet makkelijk om iets te vinden
dat aansluit bij de tijd die je hebt.’
Na een uurtje is de lunch alweer voorbij. ‘Ik ga
hem hier afsluiten’, zegt Gunning. ‘Jullie hebben
het goed gedaan, ik heb leuke dingen voorbij
horen komen.’ Verbeet blijft nog wat hangen.
‘Als een van jullie ooit de politiek in wil, komen
jullie praten, hè?’ Caroline van der Heide is
tevreden. ‘Dit was een goede groep. Iedereen
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droeg iets bij aan de discussie.’
‘Louise vindt het een leuke afsluiter van haar
werkweek, en heerlijk om in direct contact te
staan met de studenten, voor wie ze haar werk
uiteindelijk doet’, weet de organisator. Maar
waarom alleen honours-studenten, als de UvA en
de HvA overlopen van studenten die geen extra
vakken doen, maar wel bedrijven opstarten, het
nieuws halen en prijzen winnen? ‘We hebben
wel eens nagedacht over andere veelbelovende
studenten, maar Louise wil graag vasthouden aan
honours-studenten. Anders moet je allerlei criteria gaan stellen; dit is een vastomlijnde groep.’

‘Het is wel een beetje eng om aangesproken te
worden als de toekomst van Nederland,’ zegt
Melanie als de studenten weer onder elkaar zijn.
Koen: ‘De volgende keer dat ik aan zo’n soort
tafel zit, zou ik vooral minder eten. Dat kost te
veel aandacht: je bent er te veel mee bezig als je
ook aan het gesprek wil deelnemen.’ ‘Dat is het
lastige,’ valt theaterwetenschapper Caspar (32)
hem bij, terwijl ze hun jassen aantrekken. ‘Je ziet
het aan hoe Louise Gunning eet: zij zegt iets, en
als ze klaar is neemt ze meteen snel drie hapjes.
Daarna zit ze klaar om weer mee te doen. Ze is
het duidelijk gewend.’ yyy

foto Daniël Rommens

op de tong

Caffe Panini
Vijzelgracht 3-5 (Centrum)

W

ie wel eens in Frankrijk of
Italië is geweest, weet dat restauranthouders daar een heel
andere opvatting hebben van
het begrip ‘gezellig’: tl-buizen, plastic stoeltjes en
tegels op de vloer zijn in die landen geen teken

van slecht eten en ongeïnteresseerde bediening.
Integendeel, vaak eet je de sterren van de hemel
in een ruimte als een voetbalkantine. Zo erg is
het met Caffe Panini niet gesteld, maar op
Iens.nl wordt schande gesproken van de felle
spotjes boven de tafels en het gebrek aan inge-

vlochten kruiken chianti aan de muren. Echt
Italiaans, die soberheid, en dat zijn de kwaliteit
en de prijs van het eten ook. Binnen no time
arriveren een heerlijke ravioli ripieni di burrata
(€ 13,-), zachte mozzarella in malse kussentjes,
en linguine con scampi (€ 14,-). De kreeftjes zijn
heel en mals, de pasta heerlijk stevig van smaak,
met een goede kick cognac. Uitstekende winterkost. De ravioli krijgt diepte door de iets bittere
gesmoorde boerenkool en een laagje fijngeraspte
bottarga (zie kader).
De staf is jong, maar niet van het type dat hier
met tegenzin een tijdelijke bijbaan doorstaat:
onze serveerster is vrolijk en professioneel. ‘Ik
weet nooit welke welke is’, antwoordt mijn tafelgenoot eerlijk op de vraag welke rode wijn ze wil:
de Rosso Piceno, Negramaro Versante (€ 3,50)
of de Valpolicella (€ 4,50). Het meisje knikt
begripvol: ‘De eerste is rond, dat je glas zo leeg
is, de tweede is de fruitige, de derde is kruidig.’
Het wordt de fruitige – zeker geen zoet slobbermateriaal, maar een heerlijk lichte wijn. Licht is
ook de insalata romana (€ 8,-) die we delen, van
gegrilde bindsla, frisse ansjovisdressing en zilt
broodkruim. Origineel en zonder enige pretentie, lijkt hier het devies voor alles. yyy Bob van Toor
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie (met prijzen) naar redactie@folia.nl en
de originele bon naar Folia, Stephanie Gude, Prins
Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

vALpOLICELLA

BOttArGA

vijZELGrACHt

De wijnstreek ten oosten van het Gardameer,
Valpolicella, produceert
de meeste wijn van Italië
na de Chianti – die vaak
jammerlijk smakeloze
jarenzeventigwijn in gevlochten manden,
die treffend genoeg fiascos worden genoemd.
Ook Valpolicella zuchtte onder overproductie en kwaliteitsgebrek, maar krabbelde op: in
de jaren negentig moderniseerde een nieuwe
generatie wijnboeren de fabricage. Nu is de
wijn een van de meest hoog aangeschreven
streekwijnen van Italië.

Een specialiteit van
Sardinië, Sicilië en
veelgebruikt in andere
mediterrane gebieden is
bottarga: de gedroogde
eitjes van harder of
tonijn. De kuit wordt gezouten en tussen
houten planken te drogen gelegd, waardoor
een plat worstje ontstaat. Aanvankelijk is
het fel oranje, naarmate de kuit rijpt wordt
hij bruin. Italianen en Sardijnen raspen het
smaakvolle resultaat graag over spaghetti, of
eten dunne plakjes op een toastje met wat
olijfolie.

Panini is gevestigd aan
de Vijzelgracht. Dit is
een van de meest geplaagde delen van het
Noord/Zuidlijntraject.
Zes jaar nadat de
wevershuizen tegenover Panini verzakten,
is de straat nog steeds een bouwput, wat
minder gasten voor de horeca betekent.
Ondernemers als Panini krijgen een schadevergoeding, maar vrezen de toekomst: met
de komst van de metrostations zal ook de
huurprijs van hun panden omhooggaan.
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opinie

Docent, zet die camera aan!
Docenten die geen videocolleges willen aanbieden uit angst
dat niemand meer naar het hoorcollege komt, ontnemen
hun studenten een essentiële studiemethode, vindt
Charlotte Bouwman. illustratie Marc Kolle

‘I

k wilde er ook alvast op wijzen dat we
dit jaar bij [vak] geen videocolleges
aanbieden als standaard lesmateriaal. Ik zal deze keuze volgende week
toelichten, maar laat ik alvast gezegd hebben
dat naar mijn bescheiden mening videocolleges
de nagel aan de doodskist van het hoorcollegeonderwijs vormen.’
Nou wist ik überhaupt niet dat er iets als
‘hoorcollege-onderwijs’ bestond, en wat dat ook
moge zijn, naar mijn niet zo bescheiden mening
is het niet aanbieden van colleges wanneer dat
wel kán de nagel aan de doodskist van het hele
universitaire onderwijs.
Ik loop dit semester mijn droomstage bij de
NOS en aangezien het college waar mijn docent
bovenstaande mail over stuurde niet wordt opgenomen heb ik helaas de toelichting van mijn
docent moeten missen. O, en behalve die toelichting natuurlijk ook alle hoorcollegestof. Eén
druk op de knop en het college zou online staan.
Bovendien: al zou ik geen stage hebben, ik ben
er duizend procent zeker van dat ik meer van
een vak leer als ik een hoorcollege kan kijken op
mijn computer, waar, wanneer en zo snel ik dat
zelf wil. Door middel van college-opnamen dus.
Superbalen voor me, want docenten zijn bang dat
studenten wegblijven wanneer de technologie hun
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kennis ook buiten de universiteitspoorten verspreidt. Bij dit vak zijn de videocolleges afgeschaft,
bij een ander vak is er bij het hoorcollege een aanwezigheidsplicht ingevoerd. What’s next, nablijven
als je niet naar je werkgroep komt? Strafregels als
je de wekelijkse blackboardquiz niet maakt?
Voor studenten die stage lopen, studenten met

Aynan
een baan (ja, ze bestaan) en studenten met andere verplichtingen zorgen videocolleges ervoor
dat ze toch kunnen studeren. Maar ook studenten die wel aanwezig kunnen zijn bij de fysieke
colleges zijn gebaat bij videocolleges. Ik studeer
er zelf altijd mee: de week voor het tentamen
nog even alle colleges terugkijken, op twee keer
de normale snelheid. Het werkt voor mij perfect,
en voor veel andere studenten vast ook.
Veel docenten zijn daarentegen bang dat het
aanbieden van college-opnamen ervoor zorgt
dat studenten de stof helemaal niet meer tot
zich nemen. Zij wijzen erop dat veel studenten
niet naar het college komen, want ‘het wordt
toch wel opgenomen’. Vervolgens wordt het terugkijken uitgesteld en komt de stof niet verder
dan dat mapje op Blackboard. Rampscenario:
lege collegebanken en domme studenten.
Nu denk ik ook dat voor een camera je verhaal
houden inderdaad meer een klus is voor mijn
collega’s bij de NOS. Maar de laatste keer dat ik in
een werkgroep om me heen keek, was iedereen er

Mijn ideale universiteit
zorgt ervoor dat ik de stof
op kan nemen op de
manier die ik wil
vrij volwassen. De universiteit is geen middelbare
school, gelukkig niet. Op een universiteit leer je
zelfstandig nadenken en zelf je verantwoordelijkheid nemen. Een ander belangrijk onderdeel van
je studie is onderlinge discussie. Dit gebeurt niet
in het hoorcollege, maar in de werkgroep. Onder
deskundige leiding werk je samen met andere
studenten aan een paper of presentatie, bespreek
je teksten en discussieer je over de verschillende
standpunten en stromingen.
Hoorcolleges zijn er vooral om informatie te
verschaffen. Natuurlijk, een goede hoorcollegedocent verspreidt niet alleen informatie maar deelt

die met het publiek, en speelt in op de sfeer in de
zaal. Dit zal niet verloren gaan door colleges op
te nemen, want voor een goed verhaal komen studenten echt hun bed wel uit. Helaas is de goede
hoorcollegedocent een zeldzaam ras. Bovendien
is er weinig sfeer in een massale hoorcollegezaal
(zei iemand daar James Watt?). Op universiteiten
als Harvard en Yale wordt zelfs al gewerkt aan
het vervangen van hoorcolleges door videoopnamen. Door studenten thuis deze video’s te
laten kijken en tegelijkertijd online opdrachten te
laten maken, wordt de informatie beter overgedragen dan in een grote, gehorige zaal. Het
geld dat hiermee bespaard wordt kan vervolgens
worden gebruikt om meer werkgroepen aan te
bieden. In plaats van steeds massaler en schoolser
onderwijs, zorgen deze topuniversiteiten ervoor
dat studenten worden gemotiveerd om beter
voorbereid naar werkgroepen te komen.
Nee, videocolleges zijn geen onderwijs. Wel
zijn ze een welkome ondersteuning. Mijn ideale
universiteit zorgt ervoor dat ik de stof van een
vak op kan nemen op de manier die ik wil. Als
dat om vier uur ’s ochtends in mijn bed en op de
hoogste versnelling is: prima. Iedereen is er bij
gebaat dat studenten de stof zo goed mogelijk
tot zich nemen, want dat zorgt voor meer dynamiek en interactie in de werkgroepen. Hoorcolleges helemaal vervangen is voor de immer
bureaucratische en langzame UvA misschien
nog een brug te ver, maar het afschaffen van
videocolleges is een enorme stap terug. yyy
Charlotte Bouwman is student Nederlands en
politicologie

Herstel
In het artikel ‘Durf jij nog zelf te kiezen?’ (Folia #11, pagina
6 t/m 9) staat een quote van Marieke van Schaik: ‘Voor
hetzelfde geld breekt er een oorlog uit’. Dit was echter
een quote van een student. Daarnaast staat vermeld dat
de meeste tests uit het oriëntatietraject van de UvA/HvA

Dertigersdilemma,
en zo
Op tienjarige leeftijd scheurde mijn trommelvlies.
Sindsdien werkt mijn linkeroor niet goed. Wie het
niet weet, heeft niets door. Trucs: je gezelschap aan
het goede oor, geen gesprekken in rumoerige ruimtes en een scherp oog voor iemands gebarenspel.
Afgelopen september werd ik wakker met twee
ontstoken gehoorgangen. De oorbuis van het best
horende oor was dermate gezwollen, dat er niets
meer in of uit kon. Potdicht. De omgeving had geen
stem meer. Het lichaamsgeluid kwam daarvoor in
de plaats. Waar ik nooit bij had stilgestaan, is dat het
lichaam een orkestbak is, waarvan de instrumenten
een leven lang slaan, strijken en blazen.
Ons gehoor is naar buiten gericht; omdat er altijd
geluid om ons heen is, horen we onszelf nauwelijks.
Drie dagen duurde het. Voor een groot deel verstoten van het buitengeluid, dacht ik na over de woorden van een vriendin. Ze vond dat ik uit de bocht
vloog door in een eerdere column op deze plek het
dertigersdilemma en de midlifecrisis te bagatelliseren. Het was geen zotteklap, want de dertigersvraagstukken sloegen haar voortdurend om de oren.
Ik wilde haar dertigerssores niet ontkennen, maar de
mens is naar mijn mening een leven lang in crisis,
vanaf de ongevraagde geboorte tot de dood die nooit
ver weg is. In de woorden van de Algerijnse schrijver
Kateb Yacine: Révolution, toujours!
Blijft voor mij de vraag staan hoe die dertigers,
veertigers en vijftigers het voortdurend voor elkaar
krijgen hun wensproblemen, onzekerheid, twijfel en
angsten serieuzer, echter en vaker onder de aandacht
te krijgen dan bijvoorbeeld die van een kind, puber
en senior? Het antwoord is, zoals vaak: ze zijn kapitaalkrachtiger en mondiger dan de anderen.
Je zou die goedbekkers en zakken vol geld een paar
dagen doofheid wensen, opdat de ogen zich openen.
yyy Asis Aynan

online te vinden zijn. Dit zijn er slechts een paar.
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objectief
Op DIE fIEtS
Ze houden alle twee van kunst en denken graag
‘out of the box’. Dus besloten universitaire
pabo-student Anne-Marijn Bruijn (22) en pas
afgestudeerd psycholoog Lorraine Landais (22)
in oktober 2012 een eigen fotoproject te starten.
Sindsdien trekken ze er om de paar weken op
uit om elkaar of vrienden op creatieve wijze
vast te leggen. Vooral in het bedenken van
het concept gaat soms nog best wat tijd zitten,
vertelt Anne-Marijn. Ze hoopt dat de foto’s

1. Op die fietsvakantie

ook anderen stimuleren de dingen eens op een
andere manier te bekijken. ‘Iedereen heeft het
zo druk met studies en werk. Wij hopen dat
mensen om onze foto’s moeten lachen en het
leven even wat luchtiger nemen.’ Op het weblog
opdiefiets.wordpress.com blijven de twee, al
vanaf de middelbare school bevriend, hun foto’s
voorlopig posten. ‘We vinden het veel te leuk
om niet mee door te gaan!’ yyy tekst Clara van de

10. Hitchhike

Wiel / foto’s Op die fiets

11. Camouflage

2. Clean your city
3. At least we got paper
4. Dry your laundry
5. Stil levend
6. Hollandse nieuwe
7. IKEA – Make yourself at home
8. Strike the waves
9. I’ll get you out
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Je hebt wat lef nodig
Mannelijke teamsporten hebben de naam homo-onvriendelijke machobolwerken te zijn. Hoe zit
dat op de sportopleidingen? Een rondje ALO leert dat homoseksualiteit er zou moeten kunnen,
maar dat er gek genoeg geen homoseksuele studenten zijn. tekst Mina Etemad

T

oen Michael Sam in 2013 als de
eerste American-footballspeler uit
de kast kwam, was de (anonieme)
reactie van een van de directeuren van de National Football League dat hij
niet moest verwachten als nieuw talent in de
NFL Draft 2014 gekozen te worden. Hij kreeg
nummer 249, de zeven-na-laatste plek: net
goed genoeg om niet met een storm van kritiek
te maken te krijgen, maar wel een duidelijke
boodschap dat seksuele geaardheid van invloed
kan zijn op je sportcarrière.
Mart Roumen is homoseksueel, voetbalt en heeft
sport, management & ondernemen gestudeerd
aan de HvA. Ook is hij homo-ambassadeur van
Zeeland en heeft onder andere voor de Alliantie
Gelijkspelen gewerkt, een organisatie die de acceptatie van homoseksualiteit in de sport wil bevorderen. ‘Door mijn ervaringen heb ik een goed beeld
van de complexiteit van het onderwerp.’
Volgens diverse onderzoeken zit het probleem van
homo-acceptatie in de sport vooral bij de mannelijke teamsporten. Roumen wil dat daar aandacht
aan wordt besteed, omdat er het meeste winst is
te boeken. ‘Daarmee sluiten we drie terreinen uit
van dit gesprek: mannelijke individuele sporten en
vrouwelijke teamsporten en individuele sporten.’ Waarom het voor mannelijke teamsporten
geldt? Roumen: ‘De normen in een groep zijn snel
bepaald en worden bewaakt door een aantal dominante figuren, die je opinieleiders kan noemen.
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In mannelijke teams gaat het vaak over vrouwen
die gescoord zijn, en over stappen en bier. Op
het moment dat je je niet kan conformeren aan
een van die normen, moet je sterk in je schoenen
staan wil je nog binnen de groep passen. Of je
moet opinieleider zijn, dan is alles goed.’
KLEEDKAMEr
Roumen was zelf zo’n dominante figuur toen
hij op voetbal zat en op zijn vijftiende uit de
kast kwam. Hij vertelde het eerst aan de andere

‘Er is nooit een student
geweest die hierover
wilde praten’
‘opinieleiders’ in zijn team, die zijn geaardheid
accepteerden. Vanuit Zeeland vertrok hij in 2008
naar Amsterdam om aan de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding (ALO) te studeren. ‘Ik
had het idee dat de homoacceptatie in Amsterdam wel voltooid was, maar al snel kwam ik
erachter dat het nog best wel een taboe was. Ik
was toentertijd de eerste en enige die uit de kast
kwam op de ALO.’ Binnen zijn eigen klas merkte
hij niet dat anderen problemen met zijn geaardheid hadden. ‘Maar bij andere klassen nam ik
soms een huivering waar. Ik had het idee dat als
ik de ene kleedkamer inging, zij liever een andere

kozen. Het sentiment dat het raar en afwijkend
was om homo te zijn was er wel een beetje, al is
het nooit uitgesproken.’ Volgens decaan Francis
van Hekelen spelen problemen met de acceptatie
van je geaardheid niet onder de studenten op de
ALO. ‘Ik ben het nog nooit tegengekomen dat
een student hierover wilde praten.’
Mannelijke homoseksuele ALO-studenten
zijn moeilijk te vinden. Desgevraagd noemen
enkelen de naam Mart Roumen: hoewel hij drie
jaar geleden zijn laatste college volgde, staat hij
nog steeds bekend als dé homo. Twee studenten
grappen dat een van hun klasgenoten waarschijnlijk homoseksueel is, maar dat hij nog niet
uit de kast is gekomen. ‘We zouden het totaal
niet erg vinden als hij het ons zou vertellen.’
GAy IS OKÉ
Ook andere studenten van de ALO geven stuk
voor stuk aan dat het hen niet uitmaakt als ze
homoseksuele klasgenoten zouden hebben.
Sommigen kunnen zich voorstellen dat het in de
topsport wel een probleem kan zijn. Eerstejaarsstudent Wesley Rees zegt: ‘Het ligt ook aan de
sport denk ik. In teamverband kan het anders
zijn, want je teammaten gaan misschien anders
naar je kijken.’ Nina Roskam voegt toe: ‘Het ligt
er ook aan of je man of vrouw bent. Bij hockey
is een hoog percentage vrouwen lesbisch.’
Thorsten de Muijnck vindt: ‘Door het te
benoemen, maak je het erger dan het is. Net

Een rugbywedstrijd in de VS. De personen op de foto komen niet in het verhaal voor. Foto: KRB Events, FlickrCC

zoals de Zwarte Pieten-discussie. Niet dat het
dan een taboe is, maar het wordt misschien al
gewoon geaccepteerd.’
Wat opvalt tijdens de gesprekken met de studenten is dat ze vooral grapjes maken over het
onderwerp. Als aan twee jongens gevraagd wordt
of ze homo’s op hun opleiding kennen wijst de
een meteen naar de ander en zegt: ‘Ja, hij!’ De
ander gniffelt: ‘Gast!’ Wesley Rees zegt zelfs dat
het motto van de opleiding ‘Een beetje gay is oké’
is. Wat dat betekent? ‘Een beetje gezellig en gek
doen, een beetje knuffelen, dat is de ALO.’
Volgens Roumen hoort die humor bij de opleiding. ‘De ALO is een open en divers instituut,
er is veel acceptatie en openheid en je bent
heel erg fysiek met elkaar bezig, je ziet elkaar
tijdens het sporten, onder de douche en in de
kleedkamer. Er kan heel veel, met humor als
belangrijkste ingrediënt.’
Al heeft die humor ook een gevaarlijke kant.
‘Humor met betrekking tot dit onderwerp
werkt op het moment dat je uit de kast bent
gekomen. In een mannenkleedkamer op de
ALO worden hele harde grappen gemaakt en
er heerst een hele mannelijke cultuur – je ramt

elkaar bijvoorbeeld met de handdoeken. Als jij
onzeker bent en geen opinieleider van je klas,
kun je het wellicht niet aan als alle pijlen zich op
jou richten en maak je voor jezelf de afweging
om niet uit de kast te komen. Die open, vrolijke,

‘Je teammaten gaan
misschien anders
naar je kijken’
grappige cultuur is leuk, maar kan wel mensen
uitsluiten omdat de drempel hoger wordt om uit
de kast te komen.’
Hoe dit veranderd kan worden? Roumen: ‘Naast
dat ik het heel goed vind om de drempel om
uit de kast te komen te verlagen, vind ik dat
mensen die worstelen met het al dan niet uit de
kast komen gewoon godverdomme wat meer lef
moeten hebben en het een keer moeten vertellen. Het kan binnen de ALO! De ALO bindt
veel meer dan dat verschillen afstoten. Er heerst
daar zo’n groepsgevoel, dus het kan prima, maar
je hebt wel wat lef nodig.’ yyy

Cijfers
Hoeveel mensen in Nederland homo- of
biseksueel zijn is niet precies te zeggen, maar
het percentage ligt tussen de 5 en 10 procent
en er zijn zo’n 750.000 homoseksuele,
lesbische of biseksuele sporters in Nederland.
Vooral mannelijke teamsporten hebben te
maken met een (gepercipieerde) onvriendelijke
houding tegenover homo’s, zo blijkt uit
onderzoeken van de Alliantie Gelijkspelen.
Zeventig procent van homo- of biseksuele
mannen heeft interesse in teamsport; maar
twintig procent beoefent daadwerkelijk zo’n
sport. Uit de onderzoeken blijkt ook dat
wanneer sporters eenmaal uit de kast zijn
ze met name positieve gevolgen ervaren.
Lesbiennes of biseksuele vrouwen geven
amper aan bang te zijn voor afwijzende
reacties.
Op 27 november van 19.00 tot 21.00 uur organiseert
De Visiefabriek een debat in Floor over het onderwerp
homoseksualiteit in de sportwereld. Mart Roumen is
hierbij te gast, evenals D66-lid Pia Dijkstra, die zich
inzet voor homo-emancipatie, en de homoseksuele
oud-profvoetballer Wensley Garden.
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Met hernieuwd zelfvertrouwen
op naar een beter imago
Het gaat goed met de sociale wetenschappen, blijkt uit het onlangs gepresenteerde Sectorplan
Sociale Wetenschappen. Nu dat nog duidelijk maken aan de buitenwereld. ‘Er wordt vaak
denigrerend over gedaan.’ tekst Dirk Wolthekker / foto Mats van Soolingen

E

igenlijk, zegt FMG-decaan en
neuropsycholoog Edward de Haan,
gaat het ‘heel goed’ met de sociale
wetenschappen. Maar, voegt hij
eraan toe, dat houdt geen gelijke tred met de
beeldvorming, want daar gaat het geregeld mis.
‘Er wordt vaak neerbuigend en denigrerend
over de sociale wetenschappen gedaan. “Soft
gedoe waar je niets aan hebt”, in die trant. Toch
blijkt uit onderzoek dat twintig procent van de
studenten “iets” met de sociale wetenschappen wil doen. Dat betekent dat ze het belang er
kennelijk wel van inzien.’ Ander voorbeeld. ‘Als
er wordt gesproken over fraude in de wetenschap gaat het vooral over fraude in de sociale
wetenschappen. Er wordt direct gerefereerd aan
de fraude van psycholoog Diederik Stapel, maar
over de fraude van medicus Don Poldermans
hoor je bijna niemand meer,’ zegt De Haan.
rEputAtIE
De Nederlandse sociale wetenschappen kregen
het de laatste jaren inderdaad zwaar te verduren.
Al speelt beeldvorming daarbij kennelijk een
rol, de fraudezaken deden hun reputatie geen
goed, twijfel aan het nut van de sociale discipli-
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nes evenmin. Daarnaast zijn de sociale wetenschappen er tot nu toe ‘onvoldoende in geslaagd’
om de zaken die wel goed gaan ook uit te dragen, blijkt uit het rapport dat in opdracht van
het DSW is gemaakt door een commissie onder
leiding van de Utrechtse universiteitshoogleraar
en socioloog Paul Schnabel, oud-directeur van
het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het rapport is een inventarisatie gemaakt van hoe de
vlag er landelijk bij hangt in het domein maatschappij en gedrag. Het onderzoek in de sociale
wetenschappen is van hoge kwaliteit, zeggen
de schrijvers van het rapport, maar de sociale
wetenschappers weten deze kwaliteit niet uit te
dragen. ‘Bijvoorbeeld door bijzondere prestaties van wetenschappers te belichten in prijzen
en awards en deze onder de aandacht van het
publiek te brengen.’
Volgens het rapport is er sprake van een landelijke stijging van 39.000 studenten in 2003 naar
48.000 in 2013. Probleem is dat de rijksbijdrage
(de directe subsidiestroom vanuit het ministerie
van OCW) de afgelopen jaren een omgekeerde
beweging heeft gemaakt en tussen 2000 en
2012 is gedaald van 19.300 euro per student per
jaar naar 14.200 euro. Juist voor onderwijsrijke

faculteiten – waartoe de sociale wetenschappen veelal behoren – heeft dit grote gevolgen:
de onderwijslast voor docenten is hoog en
voor onderzoek hebben zij dus steeds minder
tijd. Aan de UvA is het totaal aantal studenten
binnen de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) afgenomen van 9130
in 2009 tot 8310 in 2013, een daling van twaalf
procent. Overigens wordt deze terugloop vooral
veroorzaakt door het aantal bachelorstudenten;
het aantal ingeschreven masterstudenten is juist
flink toegenomen, wat erop zou kunnen duiden
dat het aantal studenten met een onderzoeksfocus en –interesse aan de UvA groot is.
ECHt NuttIG
‘Ik ben heel blij met het rapport,’ zegt De Haan.
‘We voeren al langer discussie over hoe we
onze vakgebieden beter kunnen positioneren.
De buitenwereld ziet vaak onvoldoende welke
belangrijke rol de sociale wetenschappen spelen
in onderwijs en onderzoek en in de valorisatie
daarvan.’ Het rapport trekt een vergelijkbare
conclusie: anders dan vaak in de beeldvorming
naar voren komt, blijkt de samenleving objectief beschouwd echt iets te hebben aan de

sociale wetenschappen. De maatschappelijke en
economische waarde en impact van de sociale
wetenschappen – waaronder psychologie, pedagogiek, sociologie, antropologie, politicologie,
sociale geografie en communicatiewetenschap
– zijn hoog, meent de commissie. ‘Er wordt
kwalitatief goed gepresteerd en het domein is
zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid jegens de samenleving.’ De social sciences
zouden oplossingen voor maatschappelijke problemen bieden en worden in het rapport daarom
solution generating sciences genoemd, sterk
verbonden met oplossingen voor vraagstukken
op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg,
arbeidsmarkt, milieu, wonen, politiek en burgerschap. Daarmee leveren sociale wetenschappen
in Nederland ‘een essentiële en hoogwaardige
bijdrage aan de lerende economie’, concludeert
de commissie.
BEStuurSKrACHt
Dat gezegd hebbende moet er toch nog wat
gebeuren in de social sciences. De commissie
trekt namelijk ook nog andere conclusies: zo
zou er meer interdisciplinair samengewerkt
moeten worden, vooral met vakgebieden waar

technologische innovatie wordt gedoceerd en
onderzocht. Ook pleit de commissie ervoor
meer tweejarige masters te ontwikkelen, want
de eenjarige (doorstroom)master biedt volgens
haar ‘onvoldoende ruimte’ voor eisen die aan
een master gesteld zouden moeten worden qua
bijvoorbeeld interdisciplinariteit, internationalisering of stages. Ook wordt de ontwikkeling
en doorgroei van jonge docent-onderzoekers
‘bedreigd’ omdat er daarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

‘We moeten laten zien
wat we kunnen en willen’
De Haan zou inderdaad graag zien dat er meer
tweejarige masters komen bij de sociale wetenschappen. ‘Om eerlijk te zijn: een eenjarige
master psychologie wordt in het buitenland
veelal niet beschouwd als volwaardig psychologieopleiding. Dus ja, ik zou graag zien dat onze
psychologie-opleidingen allemaal een tweejarige master krijgen.’ Daarvoor is uiteraard geld
nodig en dat is er niet. Althans, het zit vaak bij

andere disciplines. De Haan vindt dat bestuurders in de sociale wetenschappen harder met de
vuist op tafel moeten slaan om de belangen van
hun disciplines te verdedigen. ‘Als verantwoordelijk bestuurders en wetenschappers moeten
wij onze bestuurskracht gebruiken om ons vakgebied meer op de kaart te zetten. We moeten
laten zien wat we kunnen en willen en daarmee
naar buiten treden. Daarnaast moeten we binnen de sociale wetenschappen meer met elkaar
samenwerken en minder concurreren. Door
samenwerking kun je het vakgebied beschermen, kwaliteit waarborgen en laten zien wat je
kunt. We moeten het met zijn allen doen.’
De gebalde vuist die daarvoor misschien nodig
is, zal overigens niet die van De Haan zijn, maar
van zijn opvolger. Edward de Haan legt na bijna
zeven jaar zijn functie als decaan neer en gaat
terug naar de wetenschap. Hij sleepte vorig jaar
een omvangrijke Advanced Grant-subsidie van
2,5 miljoen euro binnen, toegekend door de
European Research Council. Dat onderzoek
– een neuropsychologisch onderzoek naar de
functionele architectuur van de visuele hersenschors – gaat nu daadwerkelijk beginnen. ‘De
laboratoriumopstelling staat al klaar.’ yyy
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Een computer met
een mensenbrein
Op het Science Park gebeurt het: de ontmoeting van wetenschap en bedrijfsleven. En dat
levert veel op, zoals spannende toepassingen van kunstmatige intelligentie voor de medische
wetenschap. Computers die beter en sneller diagnoses stellen dan de dokter, bijvoorbeeld.
tekst Yannick Fritschy / illustratie JeRoen Murré

G

root nieuws vanuit kamp Google
in 2012: de internetgigant had een
computer gebouwd die katten herkent in YouTubefilmpjes. Dat lijkt
misschien niet zo bijzonder, ware het niet dat de
computer nooit was verteld hoe een kat eruitziet.
De computer had zo veel filmpjes gezien, dat hij
uit zichzelf onderscheid was gaan maken tussen
katten en andere zaken. Daardoor kon hij uiteindelijk zelf een vrij goed gelijkend plaatje van een
kat maken en met 75 procent nauwkeurigheid
beelden van het geliefde huisdier identificeren.
Een computer die zelfstandig nieuwe dingen
leert; het is allang geen sciencefiction meer.
Google, Facebook en andere megabedrijven
maken voor hun spraak- en gezichtsherkenningssoftware al jaren gebruik van de zogeheten
Deep Learning-methode. Dat zorgt ervoor
dat ze bijvoorbeeld op een foto net als wij een
gezicht kunnen identificeren, ook als ze dat
specifieke gezicht nooit eerder hebben gezien.
En wellicht kunnen computers binnenkort nog
veel meer. De UvA-spinoff Scyfer werkt hard
aan toepassingen van Deep Learning voor de
medische wetenschap. Volgens medeoprichter
Max Welling kan een computer daarmee in de
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toekomst mogelijk betere diagnoses stellen dan
de dokter zelf. Zelfs een intelligente robot is volgens hem geen utopie. ‘Ik zie geen fundamentele
beperking die onze vooruitgang tegenhoudt.’
NEurALE NEtWErKEN
Een computer kan veel dingen beter en sneller
dan een mens. Als het gaat om het herkennen
van patronen zijn we machines echter veruit de

‘We nemen alleen
opdrachten aan die
ingewikkelde problemen
bevatten’
baas. Wij hoeven niet alle katten ter wereld te
hebben gezien om van een dier te zeggen of het
een kat is. Als je computers met die vaardigheid
kunt uitrusten, kun je bergen gegevens razendsnel analyseren, zelfs als je niet weet waarnaar
je op zoek bent. Daarom proberen wetenschappers al vanaf de geboorte van kunstmatige
intelligentie in de jaren veertig computers uit te
rusten met neurale netwerken. Die netwerken

zijn geïnspireerd op het zenuwstelsel in onze
hersenen, waarin neuronen als informatieverwerkers fungeren. Wanneer je zintuigen iets
waarnemen, bijvoorbeeld een miauwende rode
kat, krijgen verschillende neuronen elektrische
prikkels. Dat zijn bijvoorbeeld de neuronen die
actief worden bij het zien van de kleur rood
en de neuronen die geprikkeld worden bij het
horen van gemiauw. Als veel naburige neuronen
tegelijk actief worden, geven ze de prikkels via
synapsen door aan neuronen in een diepere laag
in het netwerk, net zolang totdat ‘kattenneuronen’ worden geactiveerd en je je ervan bewust
wordt dat je een kat ziet. Je hoeft daarvoor niet
elk detail van de kat te zien. Een paar distinctieve kenmerken zoals kattenogen en snorharen
zijn meestal genoeg. Wanneer je echter alleen
een heel klein stukje vacht ziet, worden hooguit
neuronen geactiveerd die te maken hebben
met de kleur rood. Dat zijn er te weinig om de
informatie over te dragen aan de diepere lagen,
zodat je de kat als geheel niet herkent.
Kunstmatige neurale netwerken gaan op vergelijkbare wijze te werk. In plaats van neuronen,
bevatten ze een heleboel schakelaars die aan
en uit kunnen. Wanneer er voldoende aan zijn,

gaan schakelaars in een volgende laag ook aan.
Aan de hand van welke schakelaars uiteindelijk
aan zijn en welke uit, kan een computerbrein
zelfstandig conclusies trekken over de input. Je
kunt bijvoorbeeld in de laatste laag een ‘kattenschakelaar’ bouwen, die aangaat als de activiteit
in de eerdere lagen vergelijkbaar is met de activiteit bij eerder getoonde kattenplaatjes.
SCyfEr
Deze Deep Learning-methode is de laatste jaren

aan een enorme opmars bezig. Dat is deels te
danken aan computerwetenschapper Geoffrey
Hinton, die in 2005 voor een doorbraak zorgde.
Tot die tijd lukte het niet om meer dan drie
netwerklagen aaneen te koppelen. In plaats van
een vierde laag aan de eerste drie toe te voegen,
ontwikkelde Hinton een systeem met meerdere
series van twee lagen op elkaar. Dat was een
belangrijke vondst, maar Welling vraagt zich
af of het doorslaggevend was voor de huidige
status. ‘In de jaren erna is de rekenkracht van

computers enorm toegenomen, evenals de
hoeveelheid beschikbare data. Het succes van
neurale netwerken wordt ook versterkt doordat
grote bedrijven zoals Google en Facebook voor
hun spraak- en gezichtsherkenningssoftware
veel investeren in Deep Learning-technologie.’
Ook in de medische wetenschap wordt er
gewerkt aan veelbelovende toepassingen. Met
name op dat gebied timmert het bedrijf Scyfer
(een combinatie van science en het computeralgoritme cipher) aan de weg. Scyfer is een van
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de vele spin-offs van de UvA op het Science
Park. Welling, hoogleraar Machine Learning
aan de UvA, richtte het bedrijf op samen met
een oud-studiegenoot, een promovendus en een
student (zie kader). Inmiddels werken er naast
deze vier oprichters nog twee studenten. Het
team werkt mee aan een publicatie van AMConderzoek naar hersenaandoeningen. Daarin
wordt aangetoond hoe een computer met
neurale netwerken in driedimensionale MRIscans patronen kan herkennen, die bijvoorbeeld
duiden op alzheimer. Hersenonderzoek dus met
een techniek geïnspireerd op het brein zelf. ‘Het
is voor het eerst dat zulke 3D-scans met Deep
Learning worden geanalyseerd,’ zegt Welling.
En dat is niet onopgemerkt gebleven. Met de
software haalde Scyfer deze maand de finale van
de prestigieuze Accenture Innovation Awards.
vALOrISAtIE
Deep Learning-technieken kunnen volgens
Welling in potentie betere diagnoses stellen dan
dokters, doordat ze beschikken over gigantische bergen gegevens van eerdere patiënten.
‘Daardoor kunnen computers eerder patronen
herkennen die tot een ziekte kunnen leiden,’
zegt hij. Dat betekent niet dat je dokters op
termijn mag vervangen. ‘Een bepaald patroon
in een scan kan vaak op meerdere manieren
ontstaan. Ik zie de dokter in de toekomst als
controleur, die de gevonden patronen verklaart,’
zegt Welling. Naast medische toepassingen
ontwikkelt Scyfer software voor grote bedrijven,
onder meer ter verbetering van applicaties die
persoonlijke voorkeuren van tv-kijkers in kaart
brengen. ‘We nemen alleen opdrachten aan die
ingewikkelde problemen bevatten, want daarin
behoren we tot de beste,’ zegt Welling. ‘Simpele
programmeertaken passen niet bij ons.’
Zelf verdient hij geen geld aan het bedrijf. ‘Dit
valt onder mijn UvA-werkzaamheden. Van het
geld dat we verdienen, gaat een deel naar de studenten die een bijbaan hebben. De rest stoppen
we terug in het bedrijf.’ Toch is Scyfer volgens
hem geen liefdadigheidsinstelling. ‘Als een groot
bedrijf een bod doet om Scyfer over te nemen, is
dat zeer interessant. Hopelijk komt dan een deel
van de winst terug in het lab.’ In het algemeen is
Welling een voorstander van bedrijven die vanuit
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puur met gegevensanalyse continu vooruitgang.
Er moet nog een hoop gebeuren om robots
echt op mensen te laten lijken, maar ik zie geen
fundamentele beperking die de vooruitgang van
Deep Learning stopt.’ yyy

de UvA ontstaan. ‘Zolang het niet ten koste gaat
van de kwaliteit van het onderwijs, is het goed
om academische kennis te valoriseren. Op die
manier overbrug je bovendien het gat tussen
onderzoek en bedrijfsleven.’ Die brug moet in de
toekomst leiden tot veel meer toepassingen van

‘Er moet nog een hoop
taco Cohen, phD-student
gebeuren om robots echt Machine Learning
de eerste dag van mijn master Artificial
op mensen te laten lijken’ ‘Op
Intelligence raakte ik aan de praat met
Deep Learning. Denk bijvoorbeeld aan sensoren
die alles wat je doet meten en analyseren, van je
locatie tot je stroomverbruik. Dergelijke ‘slimme
meters’ kunnen je voortdurend kostenbesparend advies geven. Daarbij liggen overigens wel
privacykwesties op de loer. ‘Aan de ene kant kun
je met grootschalige gegevensanalyse levens
redden, aan de andere kant kun je ook mensen
ermee beschadigen. Die wapenwedloop zal
altijd blijven bestaan,’ zegt Welling. ‘Je moet het
zo veilig mogelijk maken, bijvoorbeeld met een
systeem dat individuele gegevens zodanig laat
opgaan in het geheel, dat ze er niet meer apart uit
te halen zijn.’
De ultieme toepassing van Deep Learning is het
bouwen van een computer met volledig menselijk denkvermogen. De EU heeft in 2013 ruim
een miljard euro beschikbaar gesteld voor het
Human Brain Project, dat ernaar streeft binnen
tien jaar het volledige menselijke brein met supercomputers te simuleren. Neurowetenschappers weten momenteel echter nog lang niet
alles over de precieze werking van het brein.
Volgens Welling hoeft dat gebrek aan kennis
niet fnuikend te zijn. ‘Voorlopig boeken we

een medestudent, Tijmen Blankevoort.
Toen ontstond al het idee om samen een
bedrijf te starten. Later deden we een
masterproject onder Max Welling waarin we
een voorspelmodel maakten voor ING. Dat
ging zo goed, dat we samen met Max’ oude
studiegenoot Jörgen Sandig met zijn vieren
een eigen bedrijf zijn gestart. Enerzijds omdat
het een gat in de markt is, want bedrijven
missen over het algemeen academische
kennis. Aan de andere kant kan Scyfer
universitair onderzoek ook verbeteren door
het wat dichter bij de praktijk te brengen.
In mijn promotieonderzoek zoek ik naar
algemene technieken om een computer
beelden te laten herkennen die verschoven,
gedraaid, geschaald of anders van plek
veranderd zijn. Dat is iets fundamenteler
dan wat we nu bij Scyfer doen, maar in de
toekomst kan het wellicht ook toegepast
worden. Daarnaast ben ik vooral ’s avonds
en in het weekend bezig met Scyfer. We
keren onszelf geen salaris uit, maar ik ben
wel grootaandeelhouder. Als we ooit worden
opgekocht, sta ik dus niet met lege handen.
Het zou kunnen dat ik in die situatie ook in
dienst treed bij het nieuwe bedrijf, maar dat
moet dan wel pas na mijn promotie gebeuren.
Daar ben ik nog zeker drie jaar zoet mee.’

Curvers

promoties
DONDErDAG 27/11
10.00 uur: Teun van der Bom – Geneeskunde
The Systematic Right Ventricle. (Agnietenkapel)

hora est
Tanja Holzhey

12.00 uur: Rob Exterkate – Tandheelkunde

Nederlandse letterkunde
28 november, 10.00 uur, Agnietenkapel

14.00 uur: Hillie Aaldering – Psychologie

‘Het was een soort
eureka-moment’

An Active Attachment Biofilm Model to Develop Anti-Caries
Strategies. (Agnietenkapel)
Parochial and Universal Cooperation in Intergroup Conflicts.
(Agnietenkapel)

vrijDAG 28/11
10.00 uur: Tanja Holzey – Nederlands

Rationalistische ideeën van het kunstgenootschap Nil
Volentibus Arduum 1669-1680. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Gerda Jansen Hendriks –
Mediastudies/geschiedenis

Een voorbeeldige kolonie. Nederlands-Indië in 50 jaar
overheidsfilms 1912-1962. (Aula)

12.00 uur: Frank Tramper – Sterrenkunde

The Properties of Low-metallicity Massive Stars. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Lindy-Lou Boyette – Geneeskunde
Personality and Psychotic Disorders. (Aula)

14.00 uur: Josje Hoekveld – Sociale geografie
Urban Decline within the Region. (Agnietenkapel)

DINSDAG 02/12
12.00 uur: Carly Sweegers – Psychologie
Memory Integration. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Leon Gommans – Informatica
Multi-Domain Authorization for e-Infrastructures.
(Agnietenkapel)

WOENSDAG 03/12
10.00 uur: Pedro Robalo – Economie

Understanding Political Behavior: Essays in Experimental
Political Economy. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Judith van Velzen – Geneeskunde
Return to Work After Acquired Brain Injury. (Aula)

12.00 uur: Annalies Teernstra – Sociale geografie
Disentangling Processes of Neighbourhood Change.
(Agnietenkapel)

13.00 uur: Anne Regtvoort – Pedagogiek

Early Identification and Intervention in Children at Risk for
Reading Difficulties. (Aula)

14.00 uur: Bram van Rhijn – Geneeskunde

Eosinophilic Esophagitis Studies on an Emerging Disease.
(Agnietenkapel)

16.00 uur: Rafał Mańko – Rechten

Legal Survivals: A Study on the Continuity of Polish Private
Law After 1989. (Agnietenkapel)
Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

Bevinding ‘Het zeventiende-eeuwse kunstgenootschap Nil Volentibus
Arduum (‘Waar een wil is,
is een weg’) werd tijdenlang
gezien als een suffe club
die moeilijk deed over de
toneelkunst. In werkelijkheid had het genootschap een verlichtingsagenda. Zoals Descartes
en Spinoza de wetten van mens en natuur
probeerden te ontdekken en vast te leggen,
wilde Nil Volentibus Arduum de wetmatigheden van “goede” dichtkunst vinden. Want
alleen van goede toneelstukken kon het
publiek iets opsteken. Het genootschap had
zich ten doel gesteld de mens verstandiger en
gelukkiger en de samenleving beter te maken.
Daarom verwerkten de leden in hun toneelvertalingen rationalistische thema’s, zoals het
Spinozistische standpunt dat de Duivel en een
almachtige God niet bestaan. Via publicaties
en opvoeringen had hun werk een aanzienlijk
bereik binnen en buiten Amsterdam.’
Leuk ‘Ik begon mijn onderzoek vanuit de
invalshoek van de poëtica, maar kwam er halverwege achter dat die het beste verklaard kan
worden vanuit de rationalistische achtergrond
van het kunstgenootschap. Het was een soort
eureka-moment.’
Moeilijk ‘Ik heb best lang over mijn promotieonderzoek gedaan. Het heeft af en toe stilgelegen. Toen ik het rationalistische karakter
van het kunstgenootschap ontdekte, heb ik
veel moeten veranderen en nog meer moeten
herschrijven.’ yyy Daniël Rommens

Boei

Overal liggen bonnetjes van eten en drank uit alle
stadsdelen. Aan koken doe ik niet meer en ik trakteer elke luisterende vriend op koffie. Ik wil overal
zijn behalve in het manische mijnenveld dat m’n
halfleeggeroofde huis is. ‘Vriendschap is ’t belangrijkst, toch?’ zeggen mijn vrienden – ik knik maar.
Ik dans in clubs waar ik niemand wil kennen, zie
alle musea en films, ik koop onzinnig grote stapels
sokken, ondergoed en duurder beddengoed dan
R. Kelly, en vermijd mijn vaste Albert Heijn. Pas als
ik mijn dramatische banksaldo zie, besef ik dat ik al
weken doe alsof ik op vakantie ben.
Dat gevoel van vervreemding ontstaat volgens
Adrienne Rich als het universum van vertrouwen verandert. Zo veel van de wereld bestaat uit
gegevens waar je maar van uit moet gaan – je kunt
niet anders. Waar het noorden ligt, wie mijn ouders
zijn, wat er in mijn drankje zit? Ik heb ’t van horen
zeggen. Waar hij ooit naar school ging, waar we
nog samen heen zouden fietsen? Ik nam ’t aan en
het werd deel van mijn wereld. Als het betwijfelbaar blijkt, wordt die hele wereld betwijfelbaar.
Als je verraden wordt, moet je het hele universum
opnieuw onderzoeken. Het lijkt een onwennig,
vormeloos oord zonder noorden. Door de vroegere
stad liepen vaste routes, een tour van ons tweeën: de
straathoek van die eerste kus met een beetje tand, de
trap waarop hij wachtte, de straten die ik vanaf de
bagagedrager bekeek – plekken waar ik nu argwanend omheen fiets. Nu gedraag ik me er even als een
vreemdeling. Af en toe gooit een vriend een boei uit.
‘Ja,’ zeg ik tegen die vrienden, ‘jullie zijn te gek.’ Nog
nooit vierde ik de vriendschap zo vaak en veel, en
nog nooit was ik zelf zo’n zelfzuchtige vriend. Maar
het mag. Zij zijn er om te bewijzen dat er vasteland
bestaat. Dat er maar fragmenten van het universum
van vertrouwen zijn vernield. De vakantie loopt
noodgedwongen op zijn einde: in dit nieuwe Amsterdam zou ik spoedig failliet en verslaafd zijn, aan
drank of duur beddengoed. De stad moet weer de
mijne worden. En ik weer ik. yyy Emma Curvers
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Geëngageerde workaholic
Deze week in Folia maakt kennis: socioloog en faculteitshoogleraar Jan Willem Duyvendak.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

‘O

ngelooflijk toegewijd en met
een ijzeren discipline, daarnaast een zeer harde werker.
Soms vraag ik me af hoe Jan
Willem dat alles voor elkaar krijgt,’ zegt socioloog Laurens Buijs over hoogleraar Jan Willem
Duyvendak. ‘Jan Willem leidt onderzoek, publiceert, heeft managementtaken, schrijft stukken
en begeleidt promovendi. Bij die begeleiding zie
je zijn zeer gestructureerde manier van werken terug: geordend en minutieus voorbereid,
want alles moet passen in zijn tijdschema. Van
promovendi verwacht hij concrete vragen en hij
geeft ook concrete antwoorden, waar hij een uur
voor uittrekt. Ik vind hem een goede wetenschapper, maar vooral een wetenschapper van
deze tijd. Wetenschappers zijn tegenwoordig ook
managers en dat geldt zeker voor Jan Willem: hij
leidt, stuurt aan en combineert taken met elkaar.’
Willem Gerbert Jan (Jan Willem) Duyvendak (Markelo, 1959) is sinds 2003 algemeen
hoogleraar sociologie en sinds 1 september
faculteitshoogleraar. Hij studeerde sociologie
en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen
en in Parijs. In 1992 promoveerde hij bij Kees
Schuyt en Hanspeter Kriesi op sociale bewegingen in Frankrijk. Hij was nadien aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden als
hoogleraar wetenschappelijke grondslagen van
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het opbouwwerk. Ook was hij enige jaren directeur van het Verwey-Jonker Instituut. De laatste
jaren richt hij zich vooral op de stadssociologie,
het ‘thuis voelen’ en het nativisme. Zijn recentste boeken zijn The Politics of Home. Nostalgia
and Belonging in Western Europe and the United
States en Crafting Citizenship. Negotiating Tensions in Modern Society. Afgelopen jaar was hij
Distinguished Fellow bij de Advanced Research
Collaborative van de City University of New

‘Jan Willem ís de
wetenschap’
York. Duyvendak geldt als een groot kenner
van het diversiteitsdebat en de multiculturele
samenleving en heeft uitgesproken opvattingen
over de mate waarin verschillende culturen
naast elkaar kunnen bestaan en of integratie
daarvoor wel of niet een voorwaarde is.
We bellen even met het College voor de Rechten van de Mens. Daar werkt Odile Verhaar.
Duyvendak en zij kennen elkaar al sinds de brugklas van de middelbare school in Zeist. ‘Toen was
Jan Willem al zo ontzaglijk geëngageerd,’ zegt ze.
‘Hij was al op zijn dertiende lid van de VPRO en

zat ook al op jonge leeftijd bij de PSP, een partij
die later is opgegaan in GroenLinks. Jan Willem
komt uit een door en door politiek nest,’ vertelt
Verhaar. ‘Zijn broer Wijnand zit bij GroenLinks
en zijn ouders studeerden beide theologie en
waren zeer betrokken bij de PvdA. Jan Willem wil zijn wetenschappelijk werk zo goed en
objectief mogelijk doen en is daarom niet meer
politiek actief, maar het engagement is gebleven.
De vraag om iets te zeggen over de Jan Willem
als “mens achter de wetenschapper” is lastig te
beantwoorden. Jan Willem ís namelijk de wetenschap. Hij is een ongelofelijk toegewijd, gedreven
en hardwerkend wetenschapper. Je kunt hem
rustig een workaholic noemen. Hij heeft geloof
ik 27 promovendi onder zich. Al die dissertaties
moet hij natuurlijk ook lezen en beoordelen,
waardoor hij ontzaglijk erudiet is. Daarbij is hij
een wetenschapper die ook allerlei managementtaken goed in de vingers heeft en dat zie je niet
zo vaak.’
We steken ons licht eens op bij etnograaf en filosoof Annemarie Mol. Duyvendak en zij kennen
elkaar sinds midden jaren tachtig, toen ze elkaar
tegenkwamen in Groningen: de een als promovendus, de ander als student. Sindsdien zijn ze
bevriend, wat nog werd versterkt doordat ze
beiden in Parijs studeerden. ‘We delen geschiedenissen,’ zegt Mol, die haar vriendschap met

Folia maakt
kennis
Duyvendak als ‘steady en continu’ omschrijft.
Ze doelt daarmee op de verbondenheid die ze
delen, ook als ze elkaar een tijd niet zien. Al
hebben ze een verschillend onderzoeksterrein,
Mol weet toch wel iets te zeggen over Duyvendaks manier van wetenschap bedrijven. ‘Ik
vind dat hij een betrokken wetenschapper is. Ik
denk dat dit komt omdat hij veel reist. Als je iets
over Nederland wil leren, moet je veel reizen.
Hij weet veel over maatschappelijke kwesties in
Frankrijk en Amerika, maar daardoor ook over
sociale vraagstukken in Nederland. Contrast
is een hele goede onderzoeksmethode in de
sociale wetenschappen en Jan Willem gebruikt
die. Hij kan hierdoor sociale kwesties heel goed
plaatsen in een Nederlandse context.’ Laurens
Buijs voegt toe: ‘Hij weet zo veel over Nederland
dat ik hem niet snel definitief naar het buitenland zou zien vertrekken. Zijn kennis over de
multiculturele samenleving geeft hem ook bij
ministeries en in het openbaar bestuur cachet.
Daar geniet en profiteert hij van.’ yyy

Op 26 november zendt Folia Radio een interview uit
met Jan Willem Duyvendak. Aan de orde zullen komen
genderstudies en diversiteit, de internationale positie
van homo’s en nut en noodzaak van de sociale wetenschappen. Bijwonen kan: de uitzending vindt plaats
om 16.00 uur vanuit OBA aan de Oosterdokskade. Te
beluisteren via AmsterdamFM, in de ether op 106.8
en op de kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur.
Vanaf de volgende dag terug te luisteren via foliaweb.
nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00
uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl
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brief
Kwaad daglicht
Tot mijn spijt moet ik constateren dat het
bericht op foliaweb.nl/organisatie/uva-hvasitehack ernstige fouten bevat en dat er bij de
totstandkoming zeer onzorgvuldig is gehandeld.
De kop en het intro van het artikel kloppen niet
en er worden verbanden gelegd die er niet zijn.
Naar aanleiding van dit artikel, maar ook naar
aanleiding van de verwijzingen die in dit artikel
stonden, heb ik een op verschillende wijze geverifieerde, technische analyse laten opstellen en die
tonen in ieder geval aan dat er in het artikel beweringen en verbanden staan die niet correct zijn.
Allereerst de inhoud. In de eerste zin staat dat
de inlogpagina’s van de UvA en de HvA gebruikersgegevens lekken. Dat is onjuist. Volgens de
tweede zin maken verschillende sites van de
UvA en de HvA gebruik van zwakke beveiligingscertificaten en zijn zij daardoor kwetsbaar
voor zogenaamde man-in-the-middle-aanvallen. Ook deze conclusie is onjuist.
De feiten zijn helder: het draadloze netwerk
eduroam is hoogwaardig beveiligd met WPA2/
AES en in combinatie met de beschikbare portal
(wifiportal.uva.nl/wifiportal.hva.nl) worden de
juiste beveiligingscertificaten geïnstalleerd. De
beveiligingscertificaten die de UvA en HvA op dit
moment gebruiken (SHA1) zijn voldoende veilig.
Wereldwijd wordt er toegewerkt naar de vervanging van deze certificaten en de UvA en HvA
volgen dit op de voet (naar SHA2-certificaten).
Twee opmerkingen over de totstandkoming van
het artikel. Ten eerste hebben de betreffende
studenten zélf aan ons verklaard dat het artikel
vol met foute conclusies staat en aangegeven
hiervoor geen verantwoordelijkheid te nemen
(we hebben ze meteen uitgenodigd op maandag om over hun bevindingen te spreken). Ze
stellen dat ze nooit hebben gezegd dat het om
zwakke SSL-certificaten gaat en hebben naar
eigen zeggen geprobeerd zowel een conceptversie te verbeteren, als geprobeerd het artikel na
publicatie te veranderen. Beide is niet gelukt.
Kennelijk had Folia geen interesse in de nuance,
geen begrip van de techniek, of beide.
Ten tweede de termijn. Uw verslaggever stuurt
een artikel net voor 17.00 uur op vrijdagavond,
een voor de gemiddelde Nederlander lastig moment, met daarbij onder andere de vragen ‘Hoe
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kan het dat de certificaten zo verouderd zijn?
en ‘Waarom hebben de studenten geen reactie
gehad toen ze aan de bel trokken?’. Afgezien van
het feit dat beide stellingen zomaar voor waar
worden aangenomen, wordt het bericht zaterdagochtend online gezet, zonder dat de UvA/
HvA afdoende in de gelegenheid is geweest
het e.e.a. te beoordelen en becommentariëren.
Dit beoordelen en becommentariëren had een
foutief bericht kunnen voorkomen.
Overigens is ook de bewering dat de studenten
dit probleem een aantal malen hebben aangekaart
bij ICTS onjuist. Maar ook op dit punt verkoos
uw verslaggever niet te wachten op een reactie.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat
uw verslaggever hier geen zin in had. Hij wilde
snel publiceren, gelet op zijn e-mail waarin hij
schrijft dat er ‘spoed’ is omdat er ook contact
met andere media zou zijn. Maar die bleken wel
verantwoordelijk en kozen ervoor niet zomaar te
publiceren, en waar zij dat deden ná publicatie
in Folia bleken zij allemaal een stuk zorgvuldiger
dan Folia zelf. Zie bijvoorbeeld Tweakers.net,
waar gesproken wordt van ‘zouden vatbaar zijn’
en ‘dat zeggen studenten’.
Voor de goede orde, wij pretenderen uiteraard
niet dat er nooit iets mis kan zijn met de beveiliging van de systemen van de UvA en de HvA.
Wij horen daar alert op te zijn en als studenten
of anderen ons daarop wijzen staan wij daar zeer
voor open en kunnen daarvan leren en verbeteren. Wij waarderen dit soort meldingen hogelijk
en behandelen deze immer met de allerhoogste
prioriteit. Het feit dat we altijd een snelle reactie
koppelen aan al die meldingen toont dat aan. Ons
CERT-team is hiervoor 7x24 beschikbaar en zij
kunnen altijd een beroep doen op betrokken ICT
Services-medewerkers die meteen aan de slag
gaan; ook in het weekend en ’s nachts als de situatie daar aanleiding toe geeft.
De manier waarop Folia een artikel vol ongeverifieerde fouten de wereld in meent te moeten
slingeren kunnen wij niet waarderen. Het doet
geen recht aan de kwaliteit en inzet van onze
betrokken mensen.
Hebben wij een rotweekend gehad? Niet vanwege het feit dat we een onvoldoende veilige
situatie hebben opgelost tijdens het weekend.

Dat doen we met passie voor onze instelling.
Wel vanwege het feit dat een dergelijk onjuist
bericht op Folia Web ICTS publiekelijk in een
kwaad daglicht stelt. yyy
Bert Voorbraak, directeur ICT Services UvA/HvA
NASCHrIft
De kritiek van de heer Voorbraak richt zich op
verschillende punten. Die zal ik kort behandelen. Allereerst de onjuistheden in de kop en de
inleiding. Naar mijn mening zijn deze niet onjuist.
Wanneer men door middel van een man-in-themiddle-attack inloggegevens van studenten kan
inzien, is dit te omschrijven als een lek. Dat dat
kan, is vastgelegd op film en gepubliceerd op Folia
Web. Bovendien werd het Protocol Support van
de site id.hva.nl vrijdag 14 november door het gezaghebbende Qualys SSL Report beoordeeld met
een score van 0 op 100 en de totale veiligheid van
die SSL-verbinding met een F. Dat is voor beide
parameters de laagst mogelijke score. Inmiddels is
dit gelukkig opgewaardeerd tot respectievelijk een
score van 70 op 100 en een B.
Ten tweede trekken beide studenten volgens u
hun handen van het artikel af omdat dit ‘vol met
foute conclusies’ zou staan. Hoe dat op dit moment ook zij, beide studenten hebben voor zowel
het originele artikel op onze website, als voor
de rubriek ‘Navraag’ in Folia Magazine 11 (19
november 2014) enkele wijzigingen aangedragen.
Die hebben wij stuk voor stuk letterlijk doorgevoerd. Dat geldt ook voor verdere informatie die
zij zaterdag 15 november nog stuurden.
Ten derde: de termijn. Vrijdagmiddag is een
lastig tijdstip, daarvan zijn wij ons ten zeerste
bewust. Wij hebben dan ook direct contact
opgenomen met persvoorlichters van UvA en
HvA en daarbij het volledige conceptartikel
meegestuurd. Daarbij hebben wij duidelijk aangegeven te willen wachten met publicatie tot wij
een officiële reactie kregen, ook als het meerdere
dagen zou duren voordat die reactie er was. We
zijn pas overgegaan tot publicatie nadat we vrijdagavond in de avonduren een officiële reactie
van een HvA-persvoorlichter hebben gekregen.
Henk Strikkers, redacteur Folia

toehoorders
FoliaWeb

Hoorcollege praktische filosofie door Robin Celikates, dinsdag 18 november,
16.00 uur, Oudemanhuispoort. tekst en foto’s Mina Etemad

Miljoenen
De Dam tot Damloop levert de
maatschappij miljoenen euro’s
op. Twee onderzoekers van de
HvA maakten een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Ericossie
Roosters op de HvA: al jaren
een doorn in het oog van menig
student. Zo ook van Eric van
Tok, bekend als Ericossie op
YouTube. Maandelijks vlogt hij
op Folia Web.

Lad culture
In Engeland een bekend
fenomeen, maar hier een stuk
minder: lad culture. De cultuur
van de stoere man. Brallen, lallen
en heel vrouwonvriendelijk zijn.
Onze nieuwe Engelstalige blogger Emily Howard schrijft erover.

Mannen met snorren: 30 procent
vijftigplussers op de eerste rij: 100 procent
Scrabblewoorden: commodification, schijnbare
rationaliteit, interrelaties

E

en van de studenten van het college
praktische filosofie maakt het zichzelf
makkelijk: met zijn smartphone maakt
hij telkens foto’s van de sheets die docent Robin Celikates op het scherm vertoont. Een
andere student plaatst zijn elleboog op tafel, legt
zijn hoofd op zijn hand te rusten en sluit zijn ogen.
Weer een ander legt zijn hoofd op zijn schrift
voor hem. Sommige studenten schrijven mee (of
wekken die suggestie door hun vingers over het
toetsenbord van hun laptop te laten razen), maar
over het algemeen hangt er een duffe sfeer tijdens
dit college. De student die telkens foto’s van de
sheets neemt is de enige die af en toe zijn hand
opsteekt om iets te vragen.
Wie zich bij de woorden ‘praktische filosofie’ voorstelt dat je verteld wordt hoe je filosofie toe kan
passen in het dagelijks leven, komt van een koude
kermis thuis. Het praktische zit hem vooral in
staatsideologieën, in hoe regimes filosofie als basis
van hun staatsinrichting nemen. Robin Celikates
refereert regelmatig aan Marx.
Het hoofdonderwerp van dit college is de Frankfurter Schüle: een filosofische stroming uit de
jaren twintig van de vorige eeuw, die geënt is op
het marxisme. Bekende filosofen van deze stroming zijn Herbert Marcuse en Theodor Adorno.
Celikates bespreekt hun ideeën tot in detail en
maakt het vervolgens nog veel ingewikkelder,
met nog een tweede en een derde generatie van
de Frankfurter Schüle en drie verschillende,
haast tegenovergestelde betekenissen van het
woord ideologie. yyy

Harmen Groenendijk

19, wijsbegeerte

‘Ik vind dit college af en toe een
beetje onduidelijk. Om makkelijke punten praat hij soms veel
heen en over moeilijke punten
doet hij dan weer heel makkelijk.
Ik lig heel vaak te slapen tijdens
dit college, maar deze keer heb
ik geprobeerd mee te schrijven. De stof is best interessant,
maar ik merk dat ik beter oplet tijdens werkcolleges, wanneer een docent zich echt tot mij richt.’

Lisa Dondorp
22, wijsbegeerte

‘Ik vond het heel interessant,
vooral het marxisme spreekt me
vaak aan. Dit college vond ik ook
niet zo moeilijk, omdat ik al veel
over het onderwerp geleerd heb.
Ik bereid me ook wel goed voor,
dan lees ik alle teksten. Celikates
vind ik een goede docent; hij is niet te formeel, maar heeft
een goede manier van kennis overdragen. Soms maakt hij
grapjes, maar hij staat er wel echt nog als docent en zorgt
ervoor dat iedereen naar hem luistert.’

Pim van Heyningen
19, wijsbegeerte

‘Ik volg dit college minder goed.
De rest van de colleges van dit
vak wordt wél goed gebracht. De
docent is enigszins moeilijk te
verstaan; als hij alles niet punt
voor punt uitlegt, is het soms
lastig te volgen. Ik heb het eerste
blok alles gelezen ter voorbereiding, maar alle stof kwam
vaak precies zo terug in het college – de stof die als ondersteuning was bedoeld. Dat vond ik zonde van mijn tijd,
dus nu lees ik niet meer van tevoren de teksten.’

LEES MEER OP fOLIAWEB.NL
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prikbord HvA
DMCI Viva

400

DMR Traumaverwerking

HvA-studente informatica Larissa Klaassen is op dinsdag 18 november uitgeroepen tot Stoerste Vrouw van
de Viva 400. Klaassen is zeer slechtziend en is naast
HvA-studente eveneens paralympisch wielrenner. Met
Kim van Dijk was ze dit jaar Nederlands kampioen
tandem tijdrijden op de weg. Bovendien ontwikkelde
ze zelf een methodiek om moeilijke wiskundige symbolen toegankelijk te
maken voor braille. Daarmee won ze vorig jaar de HvA Research Battle.
Naast Klaassen staan er nog vijf UvA- en HvA-studenten en -medewerkers in de Viva 400.

De Noorse gastdocenten Anbjorg Ohnstal en Anne
Janssen spreken op maandagmiddag 1 december
over traumaverwerking. Ohnstal en Janssen waren
betrokken bij de hulpverlening aan de slachtoffers van
de massamoord op een jongerenkamp op het Noorse
eiland Utøya. In het gastcollege zullen zij spreken over
de manier waarop zij met de narratieve methode trauma’s van de aanwezigen op het eiland hebben behandeld. Het gastcollege vindt plaats in het
Muller-Lulofshuis (zaal 01A30), vangt om 16.10 uur aan en duurt circa
tweeënhalf uur. Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol.

HvA Promovendinetwerk

DMCI Uitgeefcongres

Drie promovendi aan de HvA hebben een promovendinetwerk voor HvA’ers opgezet. Anna Mapes (DT),
Michel Knoppel (DEM) en Viyan Rashid (DBSV) willen met dit netwerk een verbindingsorgaan tussen de
verschillende domeinen zijn. Tijdens de officiële kickoff op 17 november spraken onder meer HvA-rector
Huib de Jong en domeinvoorzitter Jean Tillie van DMR over de worsteling
die promoveren kan zijn en het nut van praktijkonderzoek. Alle promovendi aan de HvA zijn welkom bij het promovendinetwerk.

Vrijdag 28 november organiseert het Instituut voor
Netwerkcultuur van het Domein Digitale Media en
Creatieve Industrie het congres ‘Het ABC van Digitaal
Publiceren’. Centraal staan kwesties als de veranderende verhoudingen tussen uitgever en vormgever,
de keuze voor verschillende digitale platformen voor
publicatie en de veranderende rol van de vormgever. Het programma is
volledig in het Engels en begint om 13.30 uur in Floor. Zo’n drieënhalf
uur later eindigt het congres met een borrel. Aanmelden kan via
bit.ly/1qZPZhz.

HvA Dictee

DOO Scriptieprijs

& Taalspel

Het UvA-HvA Dictee & Taalspel vindt dit jaar plaats
op maandag 8 december in de Doelenzaal. Van 16.00
tot 19.30 uur kunnen studenten en medewerkers onder
auspiciën van UvA-rector en juryvoorzitter Dymph
van den Boom de grammaticale en taalkundige degens
kruisen. Het dictee is dit jaar geschreven door cabaretier Thijs van Domburg en heeft als thema humor. Na het dictee wordt er
een taalspel georganiseerd, waarmee naast spelling ook taalkundige kennis wordt getest. Deelname is gratis en er zijn prijzen te winnen. Aanmelden kan via floor.hva.nl.

Op dinsdag 2 december 2014 wordt in de Kohnstammzaal de jaarlijkse Scriptieprijs van het Domein Onderwijs & Opvoeding uitgereikt. Een jury bestaande uit
Ron Oostdam (lector maatwerk in leren & instructie),
Liz Dale (hoofddocente cluster talen) en Carine Ex
(hoofddocent pedagogiek) selecteert de winnaars uit
alle scripties die in het vorige hogeschooljaar met een 8 of hoger werden
beoordeeld. Het programma van de prijsuitreiking begint om 16.00 uur
en eindigt drie kwartier later. Alle studenten en medewerkers zijn van
harte uitgenodigd.

DEM HR

HvA Vitaal

Talent of the Year

Michèle Smeele, die recentelijk afstudeerde van de
HvA-opleiding Human Resource Management, won
vrijdag 14 november de Human Resource Talent of
the Year Award. Daarmee is zij geroemd als een van de
meeste veelbelovende afgestudeerden Human Resource
Management van Nederland. De prijs is een initiatief
van P&O Actueel en HR Community en is een aanmoedigingsprijs voor
jonge talenten. Naast de roem is aan de Award ook een halfjaarcontract bij
Effectory verbonden.
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Goud-sessie

Onder de noemer ‘Hoe haal ik vrolijk en fit de eindstreep?’ organiseert Vitaal Goud op 9 december haar
tweede sessie. De tegenhanger van Jong HvA zal op die
dinsdag van gedachten wisselen over hoe je als oudere
werknemer omgaat met de werkdruk en toch gezond
en energiek de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Na een algemene inleiding door David Noordhof en Hanneke Stasse is er
een uur de tijd om in kleine groepjes verscheidene thema’s te behandelen.
Inschrijven kan op de site van de HvA Academie: academie.hva.nl.

prikbord UvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Studenten Bachelordag

FGw Datajournalistiek

Twijfel je over je studie? Denk je dat je wilt switchen,
maar weet je nog niet waarnaar? Tijdens de Bachelordag op 29 november kun je kennismaken met alle
bacheloropleidingen van de UvA en kijken welke het
beste bij je passen. Tip: begin altijd met het stellen van
vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat past bij mij?’
Met die in het achterhoofd kun je op de Bachelordag diverse opleidingsrondes bezoeken. Ook is er een informatiemarkt, studiekeuzepleinen en
informatie over het verschil tussen universiteit en hbo. Voor meer over de
Bachelordag, zie uva.nl.

Het Expertisecentrum Journalistiek organiseert op
15 december een workshop Excel. Wie Excel onder
de knie heeft, leert sneller met andere datasoftware
omgaan. In deze training leer je wat je nodig hebt
voor een datajournalistiek project: basistechnieken,
functies, filters en draaitabellen. Er is ook ruimte om
jouw dataprobleem te behandelen. Cursisten kunnen tot een week voor de
training dataproblemen voorleggen aan de trainer via info@expertisecentrumjournalistiek.nl Docent: Dick van Eijk. Tijd: 09.30-17.00 uur. Locatie:
BG1, zaal 1.04. Prijs: € 135,-

Cultuur Muziek

FGw Nieuwe

Op 9 december geeft het UvA-orkest J.Pzn Sweelinck
weer een speciaal UvA-concert in de Dominicuskerk.
Het CvB nodigt medewerkers uit dit concert bij te
wonen. Per persoon kun je maximaal twee kaarten
aanvragen. Uiterlijk 1 december ontvang je hierover
bericht via het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij de
aanmelding. Onder leiding van Libia Hernández speelt het orkest suites
uit Romeo en Julia van Prokofjev, werken van Brahms en het hoornconcert van Richard Strauss. Aanmelden kan tot 29 november.

Universiteitshistoricus Peter Jan Knegtmans heeft een
nieuw boek geschreven, de biografie Geld, ijdelheid
en hormonen. Ernst Laqueur (1880-1947). Hoogleraar
en ondernemer. Farmacoloog Laqueur was in de jaren
twintig hoogleraar aan de UvA en zat in de raad van
beheer van pillenfabriek Organon. Knegtmans publiceerde eerder over de geschiedenis van de UvA en haar voorloper, het
Athenaeum Illustre. Daarnaast over de bezettingsjaren en de positie van
de UvA in die tijd.

UCLO Arbeidsvoorwaarden

UvA Universiteitssecretaris

De Universitaire Commissie Lokaal Overleg (UCLO)
en het College van Bestuur hebben overeenstemming
bereikt over specifieke arbeidsvoorwaarden voor het
bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers op de arbeidsmarkt en de wijze waarom dat
wordt vormgegeven. Er komen onder meer cursussen Engels voor het ondersteunend en beheerpersoneel. Het akkoord
duurzame inzetbaarheid en arbeidsvoorwaardengelden 2015-2019 is nu
beschikbaar. Voor meer informatie, zie de medewerkerssite.

Universiteitssecretaris Mieke Zaanen zal per 1 februari de UvA verlaten. Ze wordt algemeen directeur van
de KNAW. Daar zal ze Hans Chang opvolgen, die met
pensioen gaat. Zaanen is zeven jaar in functie geweest.
Daarvoor was ze directeur bedrijfsvoering bij de bètafaculteit en vertrouwenspersoon van de UvA. De universiteitssecretaris fungeert als directeur van de universiteit en staat als staffunctionaris naast het College van Bestuur. In die functie gaf ze ook leiding aan de
centrale diensten van de UvA. Wie Zaanen gaat opvolgen, is nog niet bekend.

FEB MBA

FMG Schermgaande

De Amsterdam Business School start de eerste MBA
Big Data & Business Analytics in Nederland. Dit tweejarige deeltijdprogramma combineert bedrijfskundige
vakken uit de reguliere MBA-opleiding met vakken op
het gebied van analytics en informatica. Deze MBA is
bestemd voor experts op het gebied van big data, leidinggevenden in data-intensieve industrieën, consultants en ondernemers
in deze bedrijfstak. Studenten die het programma met succes afronden,
mogen de officiële MBA- en de MSc-titel van de UvA voeren. Meer info
op abs.uva.nl/mba-bigdata.

Waarom zijn veel jongeren vergroeid met hun smartphone? Is het zien van seks in de media alleen maar
schadelijk? Veel ouders tobben met vragen als deze
omdat ze kinderen (denken te) moeten beschermen
tegen al te veel mediagebruik. In haar nieuwe boek
Schermgaande jeugd bespreekt universiteitshoogleraar
Patti Valkenburg de laatste stand van zaken rond het gebruik, de aantrekkingskracht en de effecten van media onder kinderen. Ook geeft ze praktische handvatten voor een proactieve mediaopvoeding.

biografie

jeugd
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Vader ging mee
naar college
Dieuwke Wynia
Leeftijd 45 (geboren op 17 maart 1969)
Beroep Hoofdredacteur De Wereld Draait Door
Studie Kunstgeschiedenis en archeologie, specialisatie architectuurgeschiedenis (UvA)
Afgestudeerd 1993
Docent ‘Ik verlangde naar een docent die je
meeneemt en urenlang vol passie over zijn vak
kan praten, maar die ben ik bij architectuurgeschiedenis helaas niet tegen gekomen.’
Locatie ‘Toen ik begon, zaten we in een villa in
Zuid, midden tussen alle grote musea. Mooier
kon niet. Later verhuisden we naar een pand aan
de Herengracht, ook prachtig.’
Café ‘Ik heb bijna mijn hele studententijd in Café
Cox gewerkt, dus daar was ik vaak te vinden.’
Afknapper ‘Bij mijn afstuderen werd ik begeleid
door een docent die het allemaal niet zoveel kon
schelen. Ik had ontzettend hard gewerkt, maar
kon niet met hem sparren en kreeg uiteindelijk
een zeven. Zo’n laf cijfer! Had me dan een onvoldoende gegeven, of een acht. Zevens zouden
verboden moeten worden.’
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stage
Ze studeerde kunstgeschiedenis, werkte daarna in de
horeca en vond haar thuis in de tv-wereld: DWDDhoofdredacteur Dieuwke Wynia. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘M

ijn ouders namen me
als peuter al mee naar
het Stedelijk Museum
en op vakantie bekeken
we alle kathedralen en kerken in de wijde
omgeving. Ik groeide dus op met kunst en
cultuur en toen ik na mijn eindexamen ging
studeren, koos ik voor kunstgeschiedenis. Ik
had tijdens het eerste jaar soms wat moeite
met de vage kant van de studie. Er zaten
veel mensen die vrij ingewikkeld deden
over niks. Mijn specialisatie, architectuurgeschiedenis, was gelukkig een stuk concreter. Sowieso houd ik van architectuur. Ik zat
altijd al achterstevoren op de fiets om naar
alle prachtige gebouwen te kijken en kan nog
steeds genieten van mijn dagelijkse fietstocht
door Amsterdam. Mijn vader vond mijn
studie trouwens ook heel leuk. Hij ging af en
toe voor de lol mee naar college.
Mensen die nu gaan studeren zou ik willen
aanraden om goed te kijken naar de docenten
die lesgeven bij de vakgroep – zij maken de
studie. Ik heb zelf helaas geen inspirerende
docenten gevonden. In het tweede jaar stapte
een vriendin en studiegenoot over naar de
VU, omdat daar wél gepassioneerde mensen lesgaven. Ik zag dat zij een goede keuze
maakte, maar had zelf het lef niet om over te
stappen en ik wilde haar ook niet klakkeloos
achternalopen. In plaats daarvan heb ik er op
eigen houtje iets van weten te maken. Zo ging
ik op zoek naar docenten van wie ik les wilde
hebben en volgde ik bijvakken in Delft en
toch ook eentje aan de VU.
Na mijn afstuderen werkte ik parttime bij
een architectuuruitgeverij en bij Café Cox.

Ik vond het leuk om in de horeca met een
groot team te werken en te moeten improviseren in drukke situaties. Het klikte
bovendien ontzettend goed met de mensen
die daar kwamen. Dat waren gek genoeg
veel mensen die tegenwoordig in De Wereld
Draait Door te gast zijn. Zo kende ik wijlen
Martin Bril uit die tijd, maar ook Jan
Mulder en Pierre Bokma kwamen in Café
Cox. Op een gegeven moment ben ik gaan
nadenken: wat vond ik leuk aan mijn studie
en wat vind ik leuk aan mijn werk in de
horeca. Van het werk was dat: improviseren,
hard werken op rare tijden, niet vastzitten
op een kantoor, communicatie en die klik
met mensen uit de kunst-, cultuur- en mediawereld. Tijdens mijn studie vond ik het
leuk om onderzoek te doen, me iedere keer
in een nieuw onderwerp vast te bijten, het
visuele aspect en het maken van scripties,
referaten en werkstukken. Ik dacht: “Als ik
dat allemaal bij elkaar smijt, dan komt daar
volgens mij de televisiewereld uit.” Vervolgens heb ik alle mensen van de televisie
die in Café Cox kwamen aangesproken en
binnen een paar maanden had ik een baan
bij de publieke omroep.
Natuurlijk moest ik wel even slikken dat ik
niet in de wereld van kunst en architectuur
zou gaan werken, maar moet je kijken wat
ik nu doe. Ik breng vaak wetenschap in De
Wereld Draait Door en er wordt veel aan
kunst, architectuur en kunstgeschiedenis
gedaan. In januari beginnen we zelfs ons eigen DWDD Pop-Up Museum! Ik denk juist
dat ik nu meer nog dan ik ooit had durven
dromen met mijn vak bezig kan zijn.’ yyy

Naam Josephine Rommens
Studie Fysiotherapie (HvA)
Stage Yorbody Fysiotherapie
verdiensten Geen
Sterren JJJJJ
‘Dit was mijn eerste echte stage bij fysiotherapie,
dus het begon vooral met meekijken met mijn
begeleider. Ik ben echter al snel zelf intakegesprekken en onderzoeken gaan doen bij patiënten. Daarbij werd ik goed begeleid. Ik werkte twee
dagen per week in Amsterdam, waar ik een aantal
vrouwen van diverse culturele afkomst behandelde. Daardoor moest ik af en toe creatief zijn bij
het communiceren met de patiënt. De andere van
de drie dagen werkte ik in Hoofddorp, waar ik
nog creatiever moest zijn met de communicatie,
omdat een van mijn patiënten doof was. Hij kon
wel goed liplezen, maar als je iemand behandelt
kijk je de patiënt niet altijd aan. Dan moest ik dus
helemaal om de behandeltafel heen lopen en zijn
aandacht trekken, voordat ik hem instructies kon
geven over een oefening die hij moest doen. Het
leukste aan de stage was dat ik veel zelf heb kunnen werken. Daardoor heb ik veel verschillende
lichamen gevoeld. Elk lichaam is anders en werkt
net iets anders. Je moet dus echt hands-on ervaring hebben om een goede fysiotherapeut te worden. In deze praktijk werd ook aan dry needling
gedaan. Dat is een techniek waarbij met acupunctuurnaalden spierknopen ‘lek geprikt’ worden.
Dat heb ik – na uitgebreide instructie – ook zelf
mogen uitproberen op mijn begeleiders. Erg leuk.
Toch geef ik maar drie sterren, omdat ik me niet
kon vinden in de manier waarop de eigenaar met
zijn personeel omging.’ yyy Daniël Rommens
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De HvA lanceerde maandag een promovendinetwerk, dat onderzoekers moet stimuleren
om naast hun onderwijsbaan een promotietraject te volgen.

Hbo-docenten moeten zo veel mogelijk gestimuleerd
worden om te promoveren.

Cees vervoorn
Lector Topsport en Onderwijs
‘Oneens. Promotie is niet bedoeld om docenten beter te leren lesgeven. Het zou wel kunnen dat verdieping in een relevant onderdeel
ervoor zorgt dat het niveau van de lessen
stijgt, maar er zijn betere methodes dan promoveren om dat te bereiken. Ik ben het er wel
helemaal mee eens dat zij die in het hbo onderzoek doen, zo veel mogelijk gestimuleerd
moeten worden om te promoveren. Mits ze
het zelf willen en het promotieonderzoek aansluit bij hun werk aan de hogeschool. Ik heb
niet het gevoel dat hogescholen zich te veel
spiegelen aan universiteiten. In mijn domein
vindt momenteel al best veel promotieonderzoek plaats, en dat is altijd praktijkgericht.
Daarnaast vind ik de lectoraten een van de
beste ontwikkelingen aan het hbo. Ik denk dat
hogescholen in de toekomst vanzelf het recht
tot promoveren zullen krijgen, maar dat is
iets wat je niet moet overhaasten. Momenteel
weten veel mensen nog niet wat promoveren
in het hbo precies inhoudt. Hbo-promoties
moeten daarom eerst een voor iedereen duidelijk profiel krijgen.’
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Ans Kolk
Hoogleraar duurzame bedrijfsvoering
‘Stimuleren is prima, want wie kán promoveren
moet daartoe de gelegenheid krijgen. Maar
slechts een selecte groep kan het. Voor een
‘gewone’, voltijds promovendus is het al een
heel moeilijk traject, want de eisen zijn hoog
tegenwoordig. Proefschriften zijn bij ons bijna
altijd in het Engels en hoofdstukken vormen de
basis voor artikelen in peer-reviewed journals.
Voor een ‘externe’ promovendus in deeltijd
is de lat vaak te hoog, weet ik uit ervaring als
onderzoeksdirecteur en promotor. Hogescholen
willen ook vaak meer toegepast onderzoek, terwijl een proefschrift een duidelijk wetenschappelijke bijdrage vereist en dat gaat niet altijd
even makkelijk samen. Bovendien zijn mensen
niet bij een hbo gaan werken om te promoveren. Dus er zijn wel wat randvoorwaarden.
Stimuleren uitstekend, maar alleen als docenten
het echt willen en kunnen. Frustratie en afhaken
moeten we voorkomen. Als hogescholen meer
gepromoveerde medewerkers willen, kan dat
overigens ook goed door ex-promovendi van
universiteiten aan te nemen. Lang niet iedereen
wil uiteindelijk een wetenschappelijke carrière.’

Louis tavecchio
Emeritus hoogleraar pedagogiek
‘Oneens. Universiteiten laten zo veel mogelijk
mensen promoveren – aan bijna alle universiteiten is dit zelfs een vereiste – omdat onderzoek
daar een centrale rol speelt en docenten ook
op dat gebied hun competentie hebben moeten
tonen. Voor veel docenten op een hogeschool
ligt dat genuanceerder, omdat zij minder op
onderzoek en meer op onderwijs gefocust zijn.
Ik ben er wel een groot voorstander van dat
HvA-docenten die een belangrijke rol spelen in
de begeleiding van onderzoek, of onderzoeksvakken doceren, worden gestimuleerd om te
promoveren; mits ze voldoende getalenteerd
en gemotiveerd zijn. Als dat het geval is, dan
valt in de begeleiding van hun promotietraject
zeker nog veel winst te behalen. En uiteraard
moeten ook getalenteerde docenten buiten
deze categorie die heel graag onderzoek willen
doen, de kans krijgen om te promoveren. Het
blijft echter om een beperkte groep gaan. Ik
schat dat momenteel hooguit een derde van alle
hbo-docenten zou kunnen promoveren, maar
dat percentage kan in de toekomst natuurlijk
veranderen.’ yyy Yannick Fritschy

wat doe je nu?

foto Mats van Soolingen

‘V

lak nadat ik afstudeerde zag ik een vacature voor docent academische basisvaardigheden bij de bachelor psychobiologie,
de bachelor die ik zelf heb gevolgd. Ik
solliciteerde en werd op dezelfde dag als de uitreiking van
mijn masterdiploma aangenomen. Bij dit eerstejaarsvak
leer ik de studenten een academische werkhouding aan:
hoe je verslagen moet schrijven en hoe je onderzoek moet
doen. Ik geef twee werkgroepen van vijftien studenten les.
In totaal werk ik 22 uur per week voor deze baan. Op
woensdag vergader ik met de andere docenten over
de invulling van het vak en op donderdag doceer ik de
twee werkgroepen. De werkuren gelden in principe voor
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Superwoman

Naam Brit Giesbertz
Leeftijd 26
Studie Master Biomedical Sciences, richting
neurobiologie
Afgestudeerd op de effecten van huidtemperatuur,
houding en licht op waakzaamheid gemeten door
middel van reactiesnelheden en hersenactiviteit (EEG)
Werkt sinds augustus als docent academische
basisvaardigheden, barvrouw en verzorger
Salaris € 1161,- als docent, € 315,- als barvrouw
en € 100,- als verzorger
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woensdag, donderdag en vrijdag, maar dat betekent niet
dat ik alleen op deze dagen moet werken. Ik mag mijn tijd
grotendeels zelf indelen. Ik bereid in de flexibele uren de
colleges voor: ik maak powerpoints, kijk het werk van de
studenten na en geef er feedback op.
Op maandag- en zaterdagnacht werk ik in een nachtkroeg
in een zijstraat van de Nes. Soms voelt het door deze twee
baantjes een beetje alsof ik een dubbelleven leid. Op de
UvA heb ik meestal mijn bril op en die doe ik in de kroeg
af, waardoor ik mezelf soms gekscherend Superwoman
noem. Omdat het horecawerk maar twee nachten per
week is, ondervind ik gelukkig geen problemen met mijn
slaapritme. Ik kan de ochtend erna uitslapen. Mijn derde
baantje is het verzorgen van een vrouw met MS. Om de
week ben ik een middag bij haar. Ik doe vooral klusjes
zoals boodschappen en stofzuigen, maar begeleid haar
ook mentaal door veel met haar te kletsen.
Soms levert mijn drukke weekprogramma me wel stress op,
maar aan de andere kant vind ik het heel uitdagend en geeft
het een kick als ik het weer red om al het werk gedaan te krijgen. Ik vind mijn drie baantjes een fijne combinatie, omdat
het heel verschillende taken zijn en de tijden niet overlappen.
Over een jaar ga ik deze Superwoman-constructie wel onder
de loep nemen en me wellicht meer op één baan focussen,
maar tot nu toe bevalt het me prima.’ yyy Ramon Holle
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8 december Doelenzaal UB

UvA-HvA
Dictee & Taalspel
Taal en humor hebben veel met elkaar te maken.
Meld je aan voor het UvA-HvA Dictee & Taalspel 2014 en beleef het zelf!
Ook dit jaar heb je als student of medewerker van de UvA en de HvA weer de kans je taalkennis
in de strijd te gooien. Deze keer niet alleen door het dictee foutloos te maken, maar ook door je
te laten gelden tijdens een spannend taalspel. En lachen mag, want humor is het thema.
Het dictee wordt gemaakt en voorgelezen door stand-up comedian Thijs van Domburg,
bekend van onder meer ComedyTrain en Toomler. Ook zal hij als presentator het spel in
goede banen leiden.
Een deskundige jury onder leiding van UvA
rector magnificus Dymph van den Boom
beoordeelt de resultaten. Natuurlijk zullen
er ook weer bekende Amsterdammers op
het gebied van taal en cultuur, politiek en
maatschappij en onderwijs en wetenschap
meedoen en zich blootstellen aan de
spellingstruikelblokken.

Schrijf je nu in via
www.hva.nl/floor!
• Maandag 8 december 2014,
Doelenzaal UB (Singel 425)
• 16.00 uur inloop,
16.30 uur start programma
• Pauze met brood en soep
en borrel na afloop

Thijs van
Domburg

Win een
iPad mini of een van
de boekenpakketten
van Athenaeum
Boekhandel

