FoliaMagazine

weekblad voor HvA en UvA
nr. 06 02/10/2013

Seksisme volgens
Weijers & Van Saarloos

(advertentie)

65 jaar eigenzinnig
Op maandag 14 oktober viert Folia haar 65e verjaardag met
een feestelijke bijeenkomst over journalistiek. Het jubileumnummer
wordt uitgereikt aan Louise Gunning, (voorzitter van
het college van bestuur UvA-HvA).
sprekers Barbara van Beukering (hoofdredacteur Het Parool),
Alexander Rinnooy Kan (Folia-bestuurder),
Peter Vandermeersch (hoofdredacteur NRC).
Gesproken columns van Folia-columnisten
Emma Curvers, Asis Aynan en lector journalistiek Piet Bakker.
presentatie Folia-hoofdredacteur Jim Jansen

Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
14 oktober van 17.00 tot 20.00 uur

www.folia65jaar.nl
aanmelden verplicht, mail naar stephanie@folia.nl
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redactioneel
Seksistisch

Vrouwen gaan voor 6

Een paar weken geleden kreeg
ik een mailtje van Niña Weijers.
Behalve alumnus van de UvA
en schrijver is ze ook programmamaakster bij Spui25. Dat
was ook de reden van haar
mail. Of we wellicht aandacht
wilden besteden aan een nieuw
programma dat ze gaat maken
samen met Simone van Saarloos,
ook alumnus en schrijver en
bekend van de Vrij Nederlandcover met de tekst: ‘Ik ben mijn
borsten’. Zelf omschrijven de
dames de avond als ‘een seksistische talkshow’ waarin louter
vrouwelijke professionals aan het
woord komen. Onze cover is een
knipoog naar de controversiële
(want vermeend seksistische)
clip bij het nummer ‘Blurred
Lines’ van Robin Thicke. De
mannelijke modellen zijn (ex-)
studenten van de UvA en HvA,
die zich aanmeldden na een
oproep op onze Facebookpagina
en vervolgens – geheel in lijn
met het thema – puur op uiterlijk
geselecteerd zijn.

Niña Weijers en Simone van Saarloos starten een
talkshow met alleen vrouwelijke gasten. Mannen zijn
welkom, maar alleen als publiek.

Publish or be damned 12

Publiceren is de corebusiness van de wetenschap.
En dat is niet per se goed voor de wetenschap.

Vergeten legendes 18

Docent Jan Luitzen over zijn zwak
voor sporters met een rafelrandje,
die hij verzamelt in zijn bundels Sportlegendes.

Blinde ziend 22

Larissa Klaassen is student, topwielrenner,
finalist van de research battle, en blind.
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de week
Het sluiten van DBJ en meer ongerief

H

Minstens zo veel consternatie ontstond er tijdens
het BètaBreak-debat op het Science Park van de
UvA. Ter discussie stond de fusie die geen fusie
mag heten: de Amsterdam Faculty of Science
(AFS). Ofwel: de fusie van de bètafaculteiten van
de UvA en de VU. Meedoen met de internationale top, meer onderzoeksgelden binnenhalen
– de voorstanders, voornamelijk uit bestuurlijke
hoek, staken het bekende riedeltje af. Maar hoe
dat precies gerealiseerd wordt, welke gevolgen
dit alles voor de medewerkers heeft en met welk
geld dat wordt betaald, dat blijft onduidelijk. ‘De
AFS is geen liefdeshuwelijk, maar een kind dat
heen en weer moet fietsen tussen zijn gescheiden ouders,’ zo verwoordde de voorzitter van de
Facultaire Studentenraad de plannen.
Maar de bètafusie is niet het enige ongerief van
de UvA-student als je het onderzoek De beste
studies van weekblad Elsevier mag geloven. Met
een tevredenheidsscore van minus 23,7 procent
zijn studenten van de UvA niet bepaald te spreken over hun opleiding. Alleen de VU doet het
onder de Nederlandse universiteiten slechter.
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et einde van een tijdperk: na 36
jaar sluit studentendiscotheek
Dansen bij Jansen haar deuren.
Misschien kreeg je er je eerste
zoen. Misschien danste je er de polonaise op
Jody Bernal. Ook mogelijk: misschien ben je er
wel nooit geweest. Want het concept van de studentendiscotheek, zo bleek de laatste jaren uit de
tegenvallende bezoekcijfers, is steeds meer uit de
gratie geraakt. Dat kon niet verhinderen dat de
sluiting van ‘DBJ’ voor nogal wat ophef zorgde,
en dan met name de overname door een stel
hippe horecaondernemers. Een boze blog van
een journalist van HP/De Tijd over de ‘verhipstering’ van Amsterdam ging viral. ‘De typische
Mokumse horeca is dood,’ schreef hij.

Na 36 jaar valt het doek voor de volgens velen
legendarische studentendiscotheek Dansen
bij Jansen. De laatste jaren lieten studenten
de discotheek links liggen. Bij het jubileum van
studentenvereniging ASVL, dit voorjaar, was het
nog volop feest.

De HvA scoort beter, maar met een tevredenheidsscore van 4,9 procent is het ook daar alsnog bedroevend gesteld. Merkwaardig, want de
UvA kwam onlangs nog als beste Nederlandse
universiteit uit de bus in de internationale QSranking. Volgt u het nog?
Nog zo’n bron van verwarring is het sociaal
leenstelsel. Afgelopen week werd duidelijk dat
GroenLinks, nodig voor een meerderheid in de
senaat, het leenstelsel nu ook voor masterstudenten in de ijskast zet. Voor bachelorstudenten
was dat al het geval. De partij heeft nog geen
fiducie in de kabinetsplannen. Dat is goed
nieuws voor de student. Hoewel: studentenor-

ganisaties zijn niet blij met de wispelturigheid
in Den Haag, omdat studenten zo lastig hun
studententijd kunnen plannen. Een ding staat
vast, leenstelsel of niet: na je college goedkoop
bier drinken bij Dansen bij Jansen zit er niet
meer in. yyy Gijs van der Sanden

26 september 2013

tweet van
de week
Esmee van Veen
@kindvdmelkboer
POP’s, PAP’s, stagewerkplan, taakgerichte,
persoonsgerichte leerdoelen, portfolio, feedback, SMART en DILTE." Serieus
#HvA #pleaseshootme

het moment

Het hoogste punt van het Wibauthuis is bereikt op 27 september. Het gebouw aan de Wibautstraat spant met zijn 55 meter hoogte de kroon van de Amstelcampus en wordt tevens het hoofdgebouw. De bouwvakkers hebben twee jaar naar dit punt toe gewerkt. De afbouw en inrichting van de binnenkant van het gebouw
zal naar verwachting nog een jaar duren. yyy Tekst Adelaida de Cuba / foto Danny Schwarz

navraag Jorien Janssen
De jaarlijkse productie van nieuwe studentenkamers groeit de komende jaren harder dan het aantal uitwonende studenten, stelt
brancheorganisatie Kences. Daardoor zou de kamernood de komende jaren afnemen. Voorzitter van de LSVb Jorien Janssen ziet dat anders.

Dit zijn heel andere cijfers dan die jullie
zelf onlangs presenteerden.
‘In ons actieplan ging het om de jaren tot 2015.
Kences heeft het over de periode daarna, van
2016 tot 2021. De jubelende stemming van
de Kences-monitor is overdreven. Het aantal
studenten is iets lager, maar er zijn nog steeds te
weinig kamers en dat blijft ook zo.’
Jullie waarschuwen voor de cijfers van
Kences. Waarom?
‘Kences presenteert het alsof de kamernood
is opgelost. Maar zij nemen de plannen van

het kabinet niet mee. Als het sociaal leenstelsel en het afschaffen van de ov-studentenkaart
doorgaan, dan zal dit invloed hebben op de
woonwensen van studenten.’

Wat voor invloed zal dat zijn?
‘Er zijn de laatste tijd veel luxe zelfstandige
kamers gebouwd. Wij verwachten dat juist de
vraag naar goedkope kamers toe zal nemen. En
dan hebben we het nog niet eens over het wegvallen van de ov-studentenkaart. Als die er niet
meer is, zal de vraag naar kamers alleen maar
toenemen, omdat dagelijks heen- en weer naar

huis reizen te duur wordt voor studenten.’

Volgens jullie cijfers zouden er al ruim
3800 extra studentenwoningen bij moeten komen. Hoe nijpend is de situatie?
‘Amsterdam heeft het grootste kamertekort en
ook nog eens de duurste kamers. Er zijn wel
veel projecten en er wordt wel veel bijgebouwd,
maar ook hier vooral die zelfstandige kamers.
De situatie zal de komende jaren dus zeker
nijpend worden, als de vraag naar goedkope
studentenwoningen toeneemt en het aanbod
dure kamers is.’ yyy Stephan Vegelien
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‘De helft van de wereld
heeft een kut’
Openbare interviews met alleen vrouwelijke gasten die er níet zitten omdat ze vrouw zijn.
Simone van Saarloos en Niña Weijers beginnen deze maand met hun ‘seksistische’ talkshow in
Spui25: ‘Ze hoeven bij ons niet te vertellen hoe het is om vrouw te zijn en succesvol, want het is
vanzelfsprekend dat ze dat zijn.’ tekst Clara van de Wiel / foto’s Fred van Diem

‘E

en lekker wijf!’ Toen Daphne
Bunskoek in de live-talkshow
Literaturfest onlangs over haar
favoriete boek kwam vertellen,
was die categorisering het eerste dat VPROpresentator Maxim Hartman haar vanuit het publiek toeschreeuwde. De zaal ging plat. Meisjes
incluis. ‘Ik zat in de zaal en vond het vreselijk,’
vertelt schrijver Niña Weijers (26) ‘Zo ongepast
en kleinerend. En niemand stond op om te
zeggen: hé gast, dit is niet oké. Ik ook niet. Want
als vrouw wil je ook laten zien dat je de flauwste
niet bent. Dat je daar niet zuur over gaat doen.
Dat stuitte me op dat moment opeens zo ontzettend tegen de borst.’
Het zette Weijers aan het denken over vrouwen in het publieke debat. Of beter, het gebrek
daaraan. Als programmamaker bij academischcultureel centrum Spui25 merkte ze bovendien
dagelijks hoeveel moeite het kost op debatavonden genoeg vrouwen aan tafel te krijgen. Voordat
die toezeggen, twijfelen ze vaak eindeloos. Want
waarvoor worden ze nu precies gevraagd? En zijn
zij wel echt de expert op dat specifieke gebied?
Daarnaast is er voor vrouwen vaak nog een extra
druk, legt net afgestudeerd filosoof en publicist
Simone van Saarloos (23) uit. ‘Je zit daar dan niet
gewoon als gast, je bent er altijd ook als vrouw. Ik
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ken opiniemakers die door de redactie van Pauw
& Witteman gebeld worden met de boodschap:
we zoeken nog een vrouw. Dan heb je toch
eigenlijk al direct geen zin meer?’
Van Saarloos zat ook in de zaal tijdens Literaturfest. Ook zij ergerde zich mateloos. En ook zij
hield haar mond. Maar door het incident raakten de twee na afloop wel aan de praat over sluimerend seksisme en de (on)zichtbaarheid van
vrouwen. En bedachten ze een talkshow waarin
de vrouw nu eens niet de uitzondering is. Vol

‘Met feminisme heb ik
niet zo veel’
enthousiasme vertellen ze nu over hun nieuwe
interviewreeks, waarin uitsluitend vrouwen
worden uitgenodigd. Ze praten snel, struikelen
af en toe over hun woorden, vullen elkaar aan.
Tegen seksisme liepen en lopen ze allebei aan.
Van Saarloos: ‘Het zit zo verweven in je bestaan.
Zelf merk ik het vaak juist als ik geprezen word.
Zo van: jeetje, en dat voor een vrouw! Toen ik
een jaar of acht was, speelde ik streethockey.
Ik herinner me een selectiedag waarop ik me
enorm uitsloof: slalommen, sprongetjes, veel

scoren. De coach riep: wow, wiens zoon is dat?
Dat is altijd zo gebleven. Als ik ergens goed
in was, verwonderde het kennelijk dat ik een
meisje was.’
In hun nieuwe ‘seksistische talkshow’ interviewen de twee maandelijks vrouwen uit de
literatuur, kunst of wetenschap over hun werk.
En dus niet over glazen plafonds, deeltijdbanen
of de kinderopvang. Van Saarloos: ‘Wat je vaak
ziet als succesvolle vrouwen aanschuiven om
over een bepaald onderwerp te praten, is dat
ze ook nog moeten vertellen hoe het is om een
succesvolle vrouw te zijn. Dat hoeft bij ons dus
niet, want het is vanzelfsprekend dat ze dat zijn.
We willen een gewoon een goed gesprek voeren.
Je hebt een boek geschreven: hoe heb je research
gedaan? Waardoor laat je je inspireren?’
Uitsluitend vrouwen rond de spreektafel. Sommigen doet het wellicht denken aan de geflopte
talkshow Vrouw en Paard; een van de pogingen
om meer vrouwelijke opiniemakers op televisie
te krijgen. Of aan de recente oproep om een
vrouwenquotum bij de publieke omroep in te
stellen. Weijers staat dubbel tegenover die initiatieven. ‘Ik denk enerzijds: het is verdorie toch
niet te geloven dat de helft van de wereldbevolking uit vrouwen bestaat en dat je dat absoluut
niet terugziet. Maar aan de andere kant stem ook

Niña Weijers (l) en Simone van Saarloos

ik niet met mijn tieten. Uiteindelijk moet het er
op televisie en in de politiek alleen om gaan dat
je goed bent. Maar als je nooit vrouwen ziet, suggereert dat wel dat er geen goede vrouwen zijn.’
Van Saarloos: ‘Soms kan nadrukkelijk benoemen
heel goed zijn. Maar met dat gepraat over ‘women
only’ heb ik ook helemaal niets. Veel emancipatieplatformen zoals Women Inc. of Viva benaderen de vrouw als een aparte soort. Vandaag zag
ik nog een plaatje dat zij ergens hadden gepost.
Daarop zag je twee toiletdeuren, met de tekst eronder: “Men left. Women Right. Because women
are always right.” Die mythologisering van “de
vrouw”, dat stoort me heel erg. Het suggereert een
inherent verschil. En dat is er gewoon niet.’
Toch maken jullie ook zo’n statement.
Weijers: ‘Aan de ene kant wel, door alleen voor
vrouwen te kiezen. Maar aan de andere kant zal
er in ons programma nooit een excuusvrouw

zitten, simpelweg omdat er alleen maar vrouwen aan tafel zitten. We doen iets nadrukkelijks
op een onnadrukkelijke manier.’
Van Saarloos: ‘Want in feite is er geen écht

‘De mythologisering van
de vrouw stoort me’
probleem. Als er echt een gebrek aan goede
vrouwen zou zijn, dan zouden we niet met een
talkshow komen. Dan zouden we de barricaden
wel opgaan. Maar er zijn nu juist zoveel goede
vrouwen. Je ziet ze alleen zo weinig.’
Die zichtbaarheid vergroten, dat is wat ze met
hun talkshow willen doen. Maar wel een beetje
lichtvoetig en met een glimlach, legt Weijers uit.
‘Als mensen vragen waarom we geen mannen
aan tafel hebben zeggen we gewoon: sorry, we

hebben echt heel erg ons best gedaan, maar
we konden geen goede mannen vinden. Want
dat hoor je altijd als excuus!’ En ondanks die
geheel vrouwelijke tafelschikking, staat er in
hun aankondiging wel tussen haakjes vermeld:
‘open for all’. Van Saarloos: ‘Dat is ook een beetje
ludiek bedoeld. In onze ontzuilde, gedemocratiseerde samenleving wordt over alles gedaan:
“open for all” . Maar tegelijkertijd zit er tussen
haakjes vaak een hoop ingesleten seksisme of
discriminatie weggemoffeld. Wij keren dat deze
keer dus om.’
Was het seksisme zoals van de blote
meisjes in de clip bij ‘Blurred Lines’ ook
een motivatie?
Weijers: ‘Niet echt. Ik vind dat overduidelijke
seksisme van de populaire cultuur wel heel
stuitend hoor. Maar kleine dingen die we zelf
aan den lijve ondervinden vind ik interessanter
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dan wanneer het er zo dik bovenop ligt. Dus
juist wanneer dingen zomaar als natuurlijk voor
een vrouw worden gezien. Waarom zou ik van
nature naar de huishoudbeurs willen?’
Van Saarloos: ‘Ik denk dat er ook een nieuw
seksisme aan het ontstaan is, vanuit een biologische of neurologische verklaring. De gedachte
dat vrouwen en mannen heel erg graag bepaalde
dingen willen doen, omdat ze biologisch zo
geprogrammeerd zijn. Het is natuurlijk heel makkelijk om mensen daarop vast te pinnen. Maar je
identiteit wordt gevormd door zo veel factoren.
En laten we wel wezen: de helft van de fucking
wereld heeft een kut. Hoe kan het dan dat de
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vrouw nog steeds een minderheid is? Waarom is
sekse zo’n belangrijk onderscheid dat wij maken?’
Waarom spreekt het feminisme toch zo
weinig jonge vrouwen aan?
Weijers: ‘Veel mensen geloven dat alle vrijheden al verworven zijn. Dat daar niet meer voor
gevochten hoeft te worden. Want inderdaad, wij
kunnen alles wat we willen doen. Dus als je dan
uiteindelijk naar de huishoudbeurs gaat, dan wil
je dat blijkbaar.’
Van Saarloos: ‘Feminisme wordt tegenwoordig
vaak in verband gebracht met het gevecht tegen
seksualisering, porno, de Wallen. En daarmee is

het synoniem komen te staan met vertrutting.
En daar wil je natuurlijk niet bij horen. Dus
uiteindelijk lach je mee met Maxim Hartman,
omdat je niet preuts wil zijn.’
Weijers: ‘Met veel feminisme heb ik ook niet zo
veel. Mijn moeder zat bij de vrouwenbeweging,
maar het is voor mij nooit een onderwerp geweest.
Omdat ik het simpelweg niet het interessantste van
de wereld vond. Maar hoe verder ik zelf kom en
hoe meer ik me in de wereld begeef, hoe meer ik
stuit op dingen die nog in de weg staan.’
Van Saarloos: ‘Volgens mij moeten we ook eens
ophouden met de vraag: heb je iets met het
feminisme of niet? Wij willen nu gewoon zelf

daar zelf iets aan doen? De metaforen die altijd
worden gebruikt door vrouwenorganisaties: wij
vechten voor iets, wij overwinnen iets. Dan denk
ik: jezus, dat zou je eens over mannen moeten
zeggen! Waartegen dan? Het is gewoon een
kwestie hard werken, doorzetten en iets moois
doen. Dat geldt voor mannen én vrouwen.’
Niet alle vrouwen zijn zo bevoorrecht
als jullie.
Van Saarloos: ‘En daarom moet je jezelf ook
niet poneren als groep. Als je als man het geluk
hebt een talkshow te starten, dan hoor je toch
ook niet: maar er zijn ondertussen ook mannen
die in de fabriek moeten werken. Dat is toch
belachelijk! Ik zeg niet dat er niet voor heel veel

‘Je mag je vrouw-zijn wel
gebruiken, maar niet om
te pleasen’
vrouwen reële problemen zijn, maar dat zijn andere discussies. Wij zijn bekend met literatuur
en cultuur en daarom beginnen wij hiermee.
En het zou toch heel raar zijn als wij ineens alle
vrouwen wilden gaan bevrijden?’

iets bijdragen. Zo veel vrouwen om ons heen
zijn begiftigd met een goede opvoeding, geld en
hersens. Ga maar zien wat je daarmee kan doen.
Ga maar zien wat er gebeurt als je met hen aan
tafel gaat zitten. Ga het maar gebruiken dat je
jong, intelligent en vrouw bent.’
Ondanks dat streven willen de twee zich aan een
‘strijd’ niet verbinden. En ook mengen ze zich
liever niet in het debat over deeltijdwerken en
een gebrek aan vrouwelijke wilskracht. Weijers:
‘Eigenlijk zijn we deze talkshow ook begonnen
omdat we dat niet zo’n interessante discussie
vonden. Wat ik interessant vind ik is: welke
dingen onderging ik aan den lijve en hoe kan ik

Hebben jullie er zelf ook wel eens profijt
van jonge vrouw te zijn?
Van Saarloos: ‘Ja hoor, absoluut. Dat ze vaak
jonge vrouwen zoeken heeft mij enorm geholpen. Het gaat in eerste instantie natuurlijk,
hopelijk, om kwaliteit. Maar het feit dat je
opvalt, dat helpt je zeker. Ik denk dat je heel erg
uit moet kijken dat je het niet verkeerd gebruikt,
door bepaalde stereotypen in te zetten om een
bepaalde autoriteit – of dat nou je docent of
werkgever is – te pleasen. Maar dat je merkt dat
je profijt hebt van je sekse, of net zo goed van je
jeugd: daarover hoef je je niet schuldig te voelen. Maar dan voel ik wel de verantwoordelijkheid om te laten zien dat ik dat niet alleen ben.’
Weijers: ‘En dat maakt het soms ook lastig. Dat
je als vrouw extra moeite gaat doen om serieus

genomen te worden. Als je als vrouw uitgenodigd wordt, lijken er maar twee mogelijkheden
te zijn. Of je zit er bloedserieus met een houding
van: met mij valt niet te sollen. Of je gaat zitten
flirten. Beide zijn niet per se verkeerd. Maar
waarom is er geen tussenweg?’
Van Saarloos: ‘Dat komt dus ook omdat vrouwen standaard als groep worden weggezet. Als
een vrouw afgaat op het podium denk ik vaak:
oh nee! Maar vraag het een man. Die schaamt
zich echt niet plaatsvervangend voor een man
op het podium!’
Weijers: ‘En dat is dus het mooie van onze talkshow. Als er iemand afgaat op het podium kun
je in elk geval niet zeggen: ja hoor, de vrouw
gaat weer af.’ yyy

Simone van Saarloos
1990 geboren in Summit (Verenigde Staten)
2008 studie filosofie en literatuurwetenschap
UvA
2012-nu freelance publiciste en recensent bij
de Volkskrant

Niña Weijers
1987 geboren in Nijmegen
2006 studie literatuurwetenschap UvA
2011-nu programmamaakster Spui25
2014 debuutroman bij uitgeverij Atlas Contact

Op donderdag 17 oktober vindt de eerste editie van
Weijers & Van Saarloos plaats, vanaf 20.00 uur in
Spui25. Gasten zijn de Amerikaanse publicist Katie
Roiphe en biograaf Eva Rovers.
Met dank aan de modellen: Yaël Ashraf, Joel Fit
(https://www.facebook.com/joelbfit) en Roel Schapers
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(ingezonden mededeling)

IK HEB GEEN HUIS.
MAG IK IN
JOUW BED
SLAPEN?
Met je backpack rondstruinen door
de stad, op zoek naar een kamer.
Helaas is dit geen uitzondering
meer voor de Amsterdamse student.
Studentenkamers zijn schaars, de
prijzen hoog en bovendien, waar
begin je met zoeken? ASVA biedt
graag hulp en komt met een
stappenplan. Heb je bijvoorbeeld
wel eens gehoord van de studentencomplexen Casa400 of TWA? Wist
je dat je vrijwilligerswerk kan doen
bij Academie van de Stad in ruil
voor een woning? Hoe maak je een
goede ‘kamer gezocht’-advertentie
op Marktplaats? Wij helpen je graag
op weg!
Kijk voor het gehele stappenplan op
de ASVA-Facebook of op
ASVA.nl/kamers

passie
Wijn
MiKE DE KrEEK (44, docent kwalitatief onderzoek aan de HvA) heeft
de smaak van het maken van wijn te
pakken.
‘Een leven zonder rode wijn is treurig, want
wijn staat voor gezelligheid. Toen ik veertien
jaar oud was had ik een visioen hoe ik in
Frankrijk naast een natuurstenen huisje
aan een lange eettafel met mijn familie zat.
Boven ons was er een schaduw van een
druiventak. De wijn die op tafel stond, was
zelfgemaakt. Deze droom is nu uitgekomen,
maar dan in Nederland. Ik ben in 2009
begonnen. In de tuin van mijn nieuwe huis
zagen mijn moeder en ik twee druiventakken. Ik kreeg meteen de ingeving om zelf
wijn te maken.
Het plukken van de druiven kost me vijf
uur in een weekend begin juni. Vanaf het
moment dat ik ze heb geplukt en gestampt,
moet ik acht dagen lang suiker toevoegen.
Elke dag stamp ik de druiven met een boerenkoolstamper. De eerste ochtend als ik de
waterdeksel open om suiker toe te voegen
is het net of ik mijn kinderen voed. Je hoort
“plop” door alle belletjes. De wijn begint dan
echt te leven. Ik gebruik grote bolle flessen,
die er een beetje uitzien als skippyballen, in
mijn washok. Als je binnenkomt is de geur
van wijn heel sterk, dat is al heerlijk. Als
ik dan de deur open heb ik iets van: wauw,
het begint al echt op wijn te lijken. Het
moment van het bottelen vind ik prachtig.
Uiteindelijk heb ik 15 liter over en kan ik een
proeverij bij mij thuis organiseren. Ik schenk
de wijn in cognacglazen en laat de mensen
eerst ruiken. Dan komen er vaak verrassende reacties naar boven, dat de wijn ruikt
naar walnoten, bramen of kersen. Het is elke
keer weer anders, een moment van gezelligheid en genieten. Het is het mooiste om met
vrienden tipsy te worden van je eigen wijn.’
yyy tekst Adelaida de Cuba / foto Fred van Diem
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Gij zult publiceren
Het huidige systeem in de wetenschap is gericht op zo veel mogelijk, zo significant mogelijk
publiceren. Maar werkt die nadruk op kwantiteit wel? ‘De kerntaken van wetenschappers
sneeuwen onder.’ tekst Marieke Buijs / illustratie Marc Kolle

P

ubliceren, daar gaat het om in de
wetenschap. In artikelen beschrijven onderzoekers de resultaten van
maanden ploeteren in het lab, de
bibliotheek, het archief of het veld. Door hun
nieuwe inzichten met collega’s te delen en in de
context van eerder onderzoek te plaatsen, geven
ze vakgenoten de mogelijkheid hun onderzoek
te herhalen of erop voort te bouwen. Zo vormen
publicaties de bouwstenen van een gemeenschappelijk kennisbouwwerk.

Publicaties vervullen meer en meer ook een
andere rol in het wetenschappelijk systeem. Ze
worden gezien als proeve van wetenschappelijke
bekwaamheid en vormen daarom vaak de basis
voor beoordeling van iemands wetenschappelijke staat van dienst. Of het nu gaat om een
sollicitatie voor een promotietraject of een
beursaanvraag bij NWO: de publicatielijst telt
zwaar mee in de beoordeling. Zelfs bij de evaluatie van hele onderzoeksafdelingen of universiteiten vormt de publicatie-output een belangrijke indicator. Publiceren lijkt een doel op zich te
zijn geworden en dat frustreert de oorspronkelijke functie van communicatiemiddel waar het
wetenschapssysteem op draait. En het forceert
wetenschappers op zo’n manier te werk te gaan
dat ze veel publicaties produceren. Folia Magazine sprak met acht UvA-wetenschappers uit
verschillende disciplines, van promovendus tot
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hoogleraar, over hoe ze met die publicatiedruk
omgaan en of in het huidige model de beste
wetenschap ook de meeste kansen krijgt.
In de reacties klinkt onvrede en onmacht door.
Veel onderzoekers vinden de wetenschap
bureaucratisch en hebben het idee dat kwaliteit
ondergewaardeerd blijft. Hoogleraar inwendige
geneeskunde Joep Lange: ‘Ik heb een hekel aan
de mallemolen van publicatielijstjes, evaluaties en

‘Er is geen ruimte
voor creativiteit’
controles in de wetenschap. Die bureaucratie is
zonde van tijd en geld en bovendien niet effectief.
Als onderzoeker weet je toch welke collega’s goed
zijn? Je ziet ze aan het werk, luistert naar hun
presentaties op congressen en leest hun artikelen.
Op basis daarvan kun je je oordeel vellen. Ik snap
niet hoe we in deze bureaucratie beland zijn.’
PErVErSE PriKKELS
Voor de oorsprong van het huidige evaluatiesysteem moeten we terug naar de jaren tachtig.
Toen werd in de Tweede Kamer besloten dat
universiteiten en hogescholen meer autonomie
zouden krijgen. Maar het bleven publieke instellingen, gefinancierd van belastinggeld. In ruil
voor bestuurlijke vrijheid moeten universiteiten
sindsdien aantonen dat hun wetenschappers

niet op kosten van de staat achter hun bureau
zitten te filosoferen, dagdromen of slapen. Er
moet worden geproduceerd. Om die wetenschappelijke productiviteit meetbaar te maken
zijn de publicatieratings onontbeerlijk geworden. Laurens Hessels, wetenschapssocioloog bij
het Rathenau Instituut, begrijpt dat wel: ‘Het
aantal publicaties is nu eenmaal een eenvoudige
manier om iemands productiviteit te meten.
Maar veel beoordelaars staren zich er blind op
en dat heeft onwenselijke bijeffecten. Onderwijsinspanningen en het inzetten van kennis
voor de maatschappij sneeuwen onder, terwijl
dat ook kerntaken van wetenschappers zijn.’
Ook voor het onderzoek zelf brengt de nadruk
op publicaties perverse prikkels met zich mee,
die wetenschappelijke vooruitgang belemmeren. Want door het aantal publicaties als maat
te nemen, wordt een goede wetenschapper een
wetenschapper die veel hapklare, significante
experimenten ophoest. Volgens hoogleraar
politicologie Jean Tillie leidt dat ertoe dat
wetenschappers op safe spelen. ‘Wetenschappers
herkauwen eindeloos variaties op hetzelfde onderzoek, waarin ze maar één variabele aanpassen. Er is geen ruimte voor creativiteit, omdat
mensen geen ruimte krijgen fouten te maken.’
Die fouten zijn onderzoeken waar geen significante resultaten uit voortvloeien. Want hoe
aantrekkelijk een artikel is voor een tijdschrift

hangt voornamelijk af van het onderwerp en de
resultaten van het onderzoek. Het onderwerp
moet breed aanspreken en de resultaten moeten
positief en catchy zijn: als je hebt ontdekt dat
domme mensen bijgeloviger zijn, dat een
nieuwe reumatherapie aanslaat of dat cameratoezicht misdaad terugdringt, kun je je artikel
makkelijk kwijt. Negatieve resultaten baren
minder opzien en zijn moeilijker te slijten. Dat
ondervond bijvoorbeeld neurowetenschapper Linda Holtman bij haar onderzoek naar
ontstekingsprocessen bij epilepsie. Uit eerder
onderzoek bleek dat diverse ontstekingsprocessen in de hersenen voorafgingen aan een
epileptische aanval. Reden voor Holtman om te
onderzoeken of ontstekingsremmers epileptische aanvallen terugdringen. Maar na vier jaar
onderzoek kon ze niet anders dan concluderen

dat ontstekingsremmers geen wondermedicijn zijn tegen epilepsie. Holtman: ‘Dat krijg
je niet gepubliceerd in topbladen als Nature of
Science, omdat het minder tot de verbeelding
spreekt dan wanneer je een nieuw medicijn
tegen epilepsie op het spoor bent. Maar mijn
onderzoeksopzet was sterk en ik had veel bij-

‘Resultaten moeten
positief en catchy zijn’
experimenten gedaan om alternatieve verklaringen uit te sluiten, dus kreeg het uiteindelijk
wel gepubliceerd in het vakspecifieke tijdschrift
Epilepsy Research.’
Dat het moeilijk is negatieve resultaten te
slijten, heeft tot gevolg dat wetenschappers

minder geneigd zijn die bevindingen netjes
te beschrijven. De resultaten blijven in een
la liggen en zo kan het zijn dat onderzoeksgroepen wereldwijd, zonder dat van elkaar te
weten, dezelfde niet-significante vervolgstudies
uitvoeren. En de hang naar significantie bepaalt
welke onderzoeken überhaupt levensvatbaar
worden verklaard. Wetenschappers wagen zich
niet aan onderzoek als de kans groot is dat het
geen significante resultaten oplevert. Medisch
natuurwetenschapper Barbara Stam: ‘Vaak doe
ik een kleine proefstudie. Als ik daarin geen
veelbelovende uitkomsten zie, ga ik niet door
met die opzet, omdat de resultaten moeilijker
te publiceren zijn, maar ook omdat ik het zelf
minder interessant vind.’
Doordat wetenschappers zich niet aan die
onderzoeksvragen wagen, blijven hele gebieden
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onontgonnen. Terwijl niet-significante resultaten wel waardevol zijn. Tillie: ‘Als je ontdekt dat
domme mensen níet bijgeloviger zijn, of cameratoezicht misdaad niet terugdringt, heb je ook
relevante kennis opgedaan. Die zou je moeten
kunnen delen.’
Bovendien vormt de significantiedrift een
perverse prikkel. Als positieve, significante
resultaten makkelijker te publiceren zijn, wordt
het verleidelijk data te masseren of experimenten te herhalen totdat er significante metingen
uit voortvloeien.
De schadelijke bijeffecten van de voorkeur
voor positieve resultaten hebben geleid tot
het oprichten van online tijdschriften voor
niet-significante resultaten. Maar die journals bevinden zich tien jaar na dato nog in de
marge en hebben geen mentaliteitsverandering
teweeggebracht. Ze staan niet vermeld in de
ranglijsten die van wetenschapsbladen worden
gemaakt en wetenschappers tonen ook niet
veel interesse. Het Journal of Negative Results in
Ecology & Evolutionary Biology bijvoorbeeld,
krijgt slechts twee tot drie manuscripten per
jaar toegestuurd.
CoauTEurS
De publicatiedruk beïnvloedt niet alleen de
inhoudelijke keuzes die wetenschappers maken.
Het helpt ook om je naam boven zo veel mogelijk artikelen te krijgen. Welke bijdrage legitimeert een vermelding als coauteur? In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit, die
de UvA onderschrijft, staat het als volgt: ‘Een
onderzoeker mag zich slechts (laten) noemen
als medeauteur van een publicatie, wanneer hij
daaraan een aanwijsbare bijdrage heeft geleverd
in de vorm van ingebrachte ideeën en expertise,
uitgevoerd onderzoek, of theorievorming.’ Maar
wat is een aanwijsbare bijdrage? Legitimeert de
begeleiding van junioronderzoekers bijvoorbeeld coauteurschap? Daarover verschillen de
meningen per vakgebied. ‘Absoluut niet,’ zegt
Mieke Bal, hoogleraar literatuurwetenschap.
‘Ik geef onderwijs aan promovendi. Natuurlijk
breng ik ze daarbij af en toe op een idee, of help
ik ze die ideeën beter te verwoorden, maar daar
moet je genereus in zijn. Ik ben promotor, geen
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coauteur. Ik krijg erkenning als promotor en
kan op mijn cv zetten dat ik een promotie tot
een succesvol einde heb geleid.’
Bij (bio-)medische wetenschappen, waar over
het algemeen meer wordt samengewerkt bij
publicaties, zien ze dat anders. Hoogleraar
inwendige geneeskunde Joep Lange staat wel als
coauteur bij de publicaties van zijn promovendi.
‘Ik ben vaak degene die het onderzoek heeft be-

‘Wetenschappers
zitten gevangen
in het systeem’
dacht of het geld heeft binnengehaald. Dan is het
logisch ook als coauteur genoemd te worden.’
Wetenschapssocioloog Laurens Hessels ziet
het ontbreken van formele normen omtrent
coauteurschap van promotoren als een gevaar:
‘Promovendi in bijvoorbeeld de medische
wetenschap bevinden zich in een kwetsbare positie. Begeleiders kunnen gemakkelijk misbruik
maken van hun positie door coauteurschap
op te eisen, terwijl coauteurschap zou kunnen
gelden als beloning voor intensieve begeleiding.
Als promovendus moet je van goeden huize
komen om daarover in discussie te gaan.’
Maar collega’s maken ook onderling afspraken.
Toen emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio bij de vakgroep psychofysiologie werkte,
was de ongeschreven regel dat alle zes de vakgroepleden coauteur waren van iedere publicatie
die de groep produceerde, ongeacht de inbreng.
Tavecchio: ‘Daar werd niet over gepraat. Het
was alleen de vraag wiens naam op welke plaats
kwam te staan. Voorwaarde was wel dat je ook

zelf eens in de zoveel tijd initiatiefnemer was bij
het schrijven van een nieuw artikel.’
Door het maken van dat soort afspraken is coauteurschap aan inflatie onderhevig. Bovendien
ondermijnt het ontbreken van een standaard
de validiteit van de publicatielijstjes. Hoeveel
publicaties iemand op zijn naam heeft staan,
weerspiegelt niet slechts zijn wetenschappelijke
kwaliteiten, maar ook zijn vermogen voor zichzelf op te komen en dealtjes te sluiten.
Het huidige evaluatiesysteem brengt dus perverse prikkels met zich mee, stimuleert niet tot het
doen van vernieuwend onderzoek en beloont
niet de beste wetenschappers. Toch verandert
er niets, omdat bestuurders en politici tevreden
zijn met het resultaat van jarenlang sturen op
output. De vakgroepen die weinig produceerden zijn bij het uitblijven van onderzoeksgelden
een stille dood gestorven en Nederland prijkt
in de hoogste regionen van de internationale
lijstjes van onderzoeksproductiviteit.
Wetenschappers mokken, maar schikken zich.
Harry de Boer, werkzaam bij het Center for
Higher Education Policy Studies dat hoger
onderwijs- en wetenschapsbeleid onderzoekt:
‘Individuele wetenschappers zitten gevangen in
het systeem en moeten wel mee om financiering
te krijgen of promotie te maken. Het is ook
moeilijk om een alternatieve manier te vinden
om de kwaliteit van onderzoekers en universiteiten landelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Vanuit de wetenschap zelf blijft het ook stil
als het om alternatieven gaat.’
Al kunnen individuele wetenschappers het
landelijke, of zelfs internationale systeem niet
omgooien, er zijn wel voorstellen voor verbetering op kleine schaal. Disa Sauter, post-doc bij
sociale psychologie, wil dat er gekeken wordt
naar kwaliteit in plaats van kwantiteit. ‘Vraag
mensen die solliciteren op een onderzoeksplek
of een beurs aanvragen niet om hun publicatielijst, maar om hun twee of drie beste artikelen.
Dat is een behapbaar aantal om echt te lezen
en inhoudelijk te beoordelen. Zo stimuleer je
wetenschappers niet langer om zo veel mogelijk
onderzoekjes op te hoesten en slimme dealtjes
te sluiten, maar daag je ze uit tijd te investeren
in spannend onderzoek.’ yyy

foto Sandra Hazenberg

op de tong

Vlaamsch Broodhuys
Eerste Constantijn Huygensstraat 64 (West)

H

et gebeurt steeds vaker, dat je
een winkel binnenloopt en bijna
tegen een hippe en hopsende dj
op loopt. Altijd een surrealistisch
moment, en dat is niet anders in het Vlaamsch
Broodhuys. Maar goed, het is dan ook een heuse

raS EL HaNouT
Als je het koopt, weet
je eigenlijk nog niet wat
je hebt. Ras el hanout
betekent ‘het beste
van de winkel’, en is
simpelweg het eigen
kruidenmengsel van een winkelier, oma of
je favoriete Marokkaanse buurvrouw. Er
kan piment in gaan, of kardemom, kaneel,
kruidnagel, cubebe, galangawortel, gember,
foelie, nigella, nootmuskaat, zwarte peper
en gemalen kurkuma. Of iets heel anders, je
weet het niet!

vrijdagmiddagborrel. Terwijl moeilijke muziek
(‘lounge’, vermoeden we) de winkel wordt ingepompt rukt een handjevol vriendinnenclubjes
voorzichtig op richting overvloedig opgetaste
schalen eten. Deze ‘Vrijmibro’ betekent in de
bakkersketen een broodbuffet voor een tientje.

ViTELLo ToNaTo
De meeste Hollanders
zullen bij dit gerecht
denken aan plakjes fricandeau met een beetje
vissige mayo-dressing.
Met de Italiaanse klassieker heeft het weinig meer te maken. Maar
wie laat er dan ook nog een heupstuk van
het kalf een dagje sudderen, om het afgekoeld geheel te bedekken met tonijnsaus
waarna het nog enkele dagen mag intrekken?
Niemand. Sterker nog: doe het maar op een
broodje. Zo zijn we onze carpaccio immers
ook gewend.

Zo werken ze ook meteen de restjes van de week
weg, aldus de uitnodiging. We krijgen een glas
prosecco van de hartelijke gastvrouw en mogen
dan aanvallen. Alles is piekfijn verzorgd, en als
wij voorzichtig informeren of het inderdaad
kliekjes zijn, zegt een nogal kordate vrouw
vanachter een schaal kipsalade: ‘Wat denk jíj
nou?!’ Geschrokken laden we onze houten
plankjes vol om snel weer dekking te zoeken
achter onze bubbels. En het moet gezegd: het is
smullen geblazen van het sjieke brood dat geen
enkele student zich normaal gesproken kan
veroorloven. Ondertussen komen er nog bladen
langs met aardappel-preisoep en een minitosti
geitenkaas. Ook het beleg mag er zijn: smakelijke boerenham en -kaas, pastrami met witte kool
en mosterddressing (een soort zuurkool-light),
malse rosbief en vitello tonato, salade caprese en
rucola, en wel heel smaakvolle kipsalade. Met
ras-el-hanout, staat op het handige bordje naast
de schaal, maar de salade neigt bijna naar dat
felrode randje van katenspek of de paneerlaag
van een kiloknallerzigeunerschnitzel. Maar
goed, buffet is buffet: we laden onze plankjes
nog maar eens vol. 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 naar redactie@folia.nl. Stuur de originele bon naar Folia Magazine, t.a.v. Stephanie Gude,
Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD, A'dam.

VLaaMSCH BrooDHuyS
In 1996 begon Dimitri
Roels (1969), geboren te
Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen vlakbij de Belgische grens, zoon van een
Belgische vader en Nederlandse moeder, het Vlaamsch Broodhuys.
Daarvoor volgde hij bakkersopleidingen en
werkte jarenlang als kok, voor hij terugkeerde
bij zijn eerste liefde: brood. Samen met zijn
vrouw Diante, die de middelbare hotelschool
volgde, laat hij Nederland sindsdien genieten
van modern gebakken zuurdesembrood.
(foto Vlaamsch Broodhuys)
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opinie

Vooruit met het verleden
Geschiedschrijving helpt ons de wereld en de mens te
begrijpen, volgens Janna Coomans, Thomas Smits en
Jan Julia Zurné. illustratie Marc Kolle

I

n tijden van crisis staat de wetenschap
onder druk. Dat geldt met name voor
vakgebieden waar het aan resultaten die
direct economisch toepasbaar zijn ontbreekt. De geschiedschrijving is zo’n wetenschap:
ze levert geen geld op en je redt er geen levens
mee. Als net afgestudeerde historici zijn wij er
desalniettemin van overtuigd dat ons vak ertoe
doet, en we beschouwen het als onze missie
deze boodschap te verspreiden. Maar wat ís dan
eigenlijk het maatschappelijk nut van geschiedenis als wetenschappelijke discipline?
Een ‘algemeen’ antwoord op die vraag is dat
historische context onontbeerlijk is om het heden te begrijpen. Door aspecten van het verleden te onderzoeken leveren historici kennis die
essentieel is om bijvoorbeeld de hedendaagse
politiek en cultuur te doorgronden. Daarbij
gaat het niet zozeer om feitelijke kennis van
de categorie ‘Slag bij Nieuwpoort: 1600’, maar
om de analyse en interpretatie van gebeurtenissen: de waarde van geschiedschrijving ligt
besloten in het laatste deel van het woord – het
schrijven, en daarmee het duiden en uitleggen
van de feiten. Daarmee kunnen we de huidige
maatschappij beter begrijpen. Maar het laat
ook iets zien over twee meer specifieke kwesties: de condition humaine en de openheid van
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het verleden (en daarmee het heden).
Er wordt weleens gegrapt dat psychologiestudenten voornamelijk zichzelf proberen te
begrijpen. Voor historici gaat dat in zekere zin

Dijkgraaf

Nieuwe president
ook op, hoewel je misschien beter kan zeggen
dat ze ‘de mens’ willen doorgronden. Door het
verleden te onderzoeken krijgen we inzicht in
wat mensen drijft en hoe ze in elkaar zitten.
De overwegingen en drijfveren van historische
individuen lijken op het eerste gezicht vaak
een ver-van-mijn-bedshow, maar ze bevatten
vaak onverwacht herkenbare elementen. Door
te onderzoeken waarom Napoleon de fatale
beslissing nam Rusland binnen te vallen, leer je
niet alleen iets over de napoleontische oorlogen
en de keizer, maar ook over macht, hoogmoed
en verlies. Het ontdekken van de menselijkheid

De paradox van
vertrouwd- én vreemdheid
spoort ons aan tot
zelfreflectie
van historische figuren waar je je op het eerste
gezicht niet mee zou identificeren, kan een prettige ervaring zijn. Of een zeer onaangename.
Maar toch is het, juist in onze hedendaagse
vreedzame samenleving, noodzakelijk om ook
van die historische ‘slechteriken’ te beseffen: ‘zo
is de mens.’
Door historisch onderzoek ontdekken we overeenkomsten tussen onszelf en individuen in het
verleden. Maar ook het blootleggen van de verschillen is leerzaam. De paradox van vertrouwdén vreemdheid spoort ons aan tot zelfreflectie:
waarom vinden wij de overwegingen en ideeën
van mensen uit andere periodes begrijpelijk
dan wel verfoeilijk? Deze ‘ontmoetingen’ zijn,
kortom, een gelegenheid om onze eigen opvattingen onder de loep te nemen.
Een duik in het verleden is, behalve een reeks
ontmoetingen met interessante personen, ook

een confrontatie met toeval. Het laat zien dat
historische feiten niet noodzakelijkerwijs op
die manier hadden hoeven te verlopen. Een
kritische blik op het verleden laat ons zien dat
de zaken toen én nu niet zo onvermijdelijk,
vanzelfsprekend of wenselijk zijn als je zou denken. Dat een conflict tussen de Spaanse koning
en een van zijn edelen, Willem van Oranje,
achteraf als het begin van de Nederlandse staat
zou worden aangewezen, betekent niet dat
beide heren besef hadden van het gewicht dat
tegenwoordig aan hun daden wordt toegekend.
Gewone bewoners van de zeventiende eeuw
zullen waarschijnlijk al helemaal niet gemerkt
hebben dat ze getuigen waren van de geboorte
van de Nederlandse natiestaat. We moeten zo
veel mogelijk proberen de geschiedenis te bestuderen als een verhaal waarvan we het einde nog
niet kennen. Zo worden we eraan herinnerd dat
ook onze eigen toekomst niet vastligt, en dat
verandering mogelijk is. Op die manier kan het
bestuderen van de geschiedenis ons inspireren
tot politiek of cultureel activisme.
Deze twee belangrijke lessen van het verleden
tonen hoe geschiedschrijving een instrument
kan zijn voor begrip voor en reflectie op het
heden. En in dat licht moet de maatschappelijke
relevantie ervan gezien worden: niet vanuit het
idee dat we concrete lessen kunnen trekken uit
het verleden, maar vanuit de overtuiging dat
het ons ervan bewust maakt hoe de wereld en
de mens in elkaar steken. Van de geschiedenis
zal de mens waarschijnlijk nooit leren; van de
geschiedschrijving leert hij elke dag. yyy
Janna Coomans, Thomas Smits en Jan Julia
Zurné volgden de onderzoeksmaster geschiedenis. Dit artikel is een aangepaste versie van de
inleiding van de bundel Snelweg naar Rome. Een
nieuwe generatie historici over het verleden.

Princeton University heeft een nieuwe president.
De jurist Christopher Eisgruber is de twintigste persoon die sinds 1747 dit hoge ambt mag bekleden.
Vorige week was de feestelijke inhuldiging.
Omdat dit soort rituelen traditioneel buiten worden
gehouden, zaten we in een stralende septemberzon
tussen de gotische gebouwen en de oranje verkleurende oude bomen. Ook het podium was een kleurenzee. De clubkleuren zijn hier namelijk oranje en
zwart, afkomstig van het huis Oranje-Nassau – het
stadje Princeton is vernoemd naar ‘onze’ Prins Willem III (toen ook koning van Engeland) en volgens
de overlevering was de verf van de oorspronkelijke
oranje-blauwe wapenschilden zo goedkoop dat het
blauw snel in zwart verkleurde.
In Nederland valt een Amsterdamse toga op door
de feestelijke andreaskruisen en kokette, gekleurde
biesjes, maar nu toonde deze vooral erg zwart en
stijf protestants. Traditioneel dragen Amerikaanse
hoogleraren de toga van de universiteit waar zij hun
doctoraat hebben gekregen. Dus een groot gedeelte
van het publiek droeg het karmijnrood en hemelsblauw van naaste concurrenten Harvard en Yale.
Er waren ook vele hoogwaardigheidsbekleders,
onder wie de voorzitters van 19 andere universiteiten zoals Penn, Brown, Cornell, Tokio en Londen.
Maar men is hier een beetje aanmatigend. Je werd
alleen uitgenodigd als je een graad van Princeton
had. Vreemd volk was niet welkom.
Naast een officiële eed bestond het programma uit
een aantal korte toespraken namens de studenten,
promovendi, medewerkers en hoogleraren. Op dit
soort momenten zie je hoe breed gedragen de cultuur
van publiek spreken hier is. Het spits werd afgebeten
door een (zwarte) tweedejaars student. Als enige
sprak hij uit het hoofd, of beter gezegd uit het hart.
Charmant, grappig en bevlogen sprak hij de nieuwe
president toe. Het publiek at uit zijn hand. Het zou
me niet verbazen als hij hier over dertig jaar weer
staat. Of op een hoger podium. yyy Robbert Dijgraaf

FoliaMagazine

17

‘De HvA moet de grens
van de wet opzoeken’
Jan Luitzen (52) is naast docent bij sport, management & ondernemen ook schrijver, columnist
en journalist. ‘De kracht van sm&o is de kleinschaligheid. tekst Mike Hofman / foto Jan van Breda
HVa
‘Ik geef sinds 2009 les aan de HvA. Eerst bij
rechten, daarna ben ik naar het Domein Bewegen, Sport & Voeding verkast, waar ik taalbeheersing geef. Het taalniveau was ver onder de
maat, dus studenten maken nu een entreetoets
Nederlands. Als ze daar een onvoldoende voor
halen, moeten ze bijles volgen, de zogeheten
taalreparatielessen.’
SM&o
‘Sport, management & ondernemen (sm&o) is
een van de beste sportopleidingen van Nederland. De bekendheid van de opleiding buiten
de HvA mag best wat groter worden. Vandaar
dat het nu een van mijn taken is om nog meer
sport- en managementbladen en sites over onze
kernkwaliteiten te laten schrijven, bijvoorbeeld
over ons “bijzondere kenmerk” ondernemen.’
ToPSPorT
‘Veel ex-sm&o’ers hebben iets bereikt in de
topsport. Mechiel Versluis bijvoorbeeld, die dit
jaar met zijn team goud won op het wk roeien
in Zuid-Korea, en Roline Repelaer van Driel,
goed voor zilver bij het roeien in de dames acht
tijdens de Olympische Spelen in Peking.’
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WoorDENBoEK
‘In opdracht van Van Dale heb ik drie sportwoordenboeken geschreven: het Atletiek- en
turnwoordenboek, het Wielersportwoordenboek
en het Golfsportwoordenboek. Er zouden onder
meer nog het Denksportwoordenboek en het
Voetbalsportwoordenboek uitkomen, maar men-

‘“Sportlegendes” gaat
over sporters met een
geknakt randje’
sen kopen geen woordenboeken meer, dus hebben ze bij Van Dale het project “on hold” gezet.’
DigiTaaL
‘Om snel en slim citaatzinnetjes te kunnen vinden voor de sportwoordenboekenreeks ben ik
zes jaar geleden begonnen met het digitaliseren
van mijn hele boekencollectie – zo’n vijfduizend
taal- en sportnaslagwerken. Ik doe dat met
behulp van een mechanische rugafsnijder, een
productiescanner – die kost eigenlijk 5000 euro
maar ik heb ‘m voor 3000 op de kop weten te
tikken – en speciale software. Van die boeken

en tijdschriften maak ik doorzoekbare pdf ’s,
die in files worden geïndexeerd, zodat je met
één zoekopdracht duizenden boeken tegelijk
kunt doorzoeken. In ons domein willen we ook
digitaliseren, maar de copyrightkwestie is een
sta-in-de-weg. Ik vind eigenlijk dat de HvA
hierbij de grens van de wet zou moeten durven
opzoeken. Anders wordt het nooit wat met het
digitale bulkzoeken.’
BiLJarTKaMPioEN
‘In september verscheen Sportlegendes 2, het
tweede deel in een reeks van vijf. Het gaat over
Nederlandse sporthelden uit het verleden die
ten onrechte in de vergetelheid zijn geraakt.
Rini van Bracht bijvoorbeeld, die na een ernstig
ongeluk een oog moest missen en nooit meer
leek te kunnen biljarten, maar daarna toch
wereldkampioen driebanden werd. Zijn collegabiljarter Raymond Ceulemans grapte na dat
succes dat hij zijn andere oog dan ook maar
moest laten verwijderen. Sportlegendes 2 gaat
over sporters met een geknakt randje.’
DWDD
‘Matthijs van Nieuwkerk noemde het eerste deel
in De Wereld Draait Door vorig jaar het begin
van een serie, en hij heeft gelijk gekregen. Het

des nodigen we een achttal van onze favoriete
sportschrijvers uit die dan hun verhaalideeën
voorleggen, onder het genot van een hapje en
een drankje. Dat zijn altijd amicale en creatieve
bijeenkomsten, waarbij iedereen de inbreng van
de collega-auteurs voorziet van enthousiaste
feedback en kleurrijke sportanekdotes. Daarna
gaan Ad en ik in beraad en kiezen we twaalf
verhalen uit die een mooi geheel vormen, dus
sportportretten uit diverse sportgenres en verschillende decennia tussen 1880 en zo’n tien jaar
geleden. Het gaat wel om sporthistorie, tenslotte.’
Vu
‘Daar heb ik Nederlandse taal- en letterkunde
gestudeerd. Als alumnus ga ik er af en toe nog
weleens langs. Het nieuws over de samenwerking met de UvA houd ik niet zo bij. Ik vind
het eigenlijk ook helemaal niks, die massauniversiteiten. De kracht van sm&o is juist de
kleinschaligheid. De selectie aan de poort bij
ons – een soort numerus fixus –
is echt een zegen.’ yyy

Jan Luitzen

tweede boek is zojuist uitgekomen en nu we
naast de steun van lector Cees Vervoorn ook
die van NOC*NSF hebben, komen er sowieso
nog drie delen bij. Zo ontstaat er een soort hall
of fame. Het lijkt me mooi als we die boekserie
zouden kunnen exposeren in het Rijksmuseum.
De Nederlandse sportgeschiedenis in zestig
sportlegende-vitrines en zestig kunstvoorwer-

pen. Niet realistisch misschien, maar je moet
kunnen dromen, nietwaar?’
aD VaN LiEMPT
‘Sportlegendes is verschenen onder redactie van
Ad van Liempt en mijzelf. Ik werk sinds 2006
met Ad samen en Sportlegendes 2 is onze elfde
coproductie. Voor elke editie van Sportlegen-

1960 geboren in Amsterdam op 23 november
1979 – 1986 Nederlandse taal- en
letterkunde, VU
1988 – 1993 sales manager, Kiremko
1998 roman Koningsoffer
1996 – 2003 Docent communicatie
en Nederlands, Ichthus Hogeschool
Rotterdam
2002 roman Opportunist
2005 – 2009 Van Dale Sportwoordenboeken
2009 – heden docent taalbeheersing,
Hogeschool van Amsterdam
Sportlegendes 1 en 2. Twaalf winnaars die geschiedenis schreven. Redactie: Ad van Liempt & Jan Luitzen.
Balans, 264 pagina’s.
Zie: www.foliaweb.nl/videos/?video=jan-luitzen
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objectief
KraKENDE KaarTEN
Ons koninkrijk bestaat 200 jaar. De afdeling
Bijzondere Collecties van de UvA draagt bij
aan dit jubileum met de tentoonstelling ‘Atlas
der Neederlanden: de dageraad van het Koninkrijk’. De Atlas der Neederlanden is een
unieke atlas die in meer dan 600 kaarten laat
zien hoe het Koninkrijk der Nederlanden
vorm gekregen heeft.
De afgelopen vijf jaar is het boekwerk uit
de negentiende eeuw grondig gerenoveerd.
Conservator kaarten & atlassen Jan Werner
was nauw betrokken bij de restauratie, die
hoognodig was. ‘Het kraakte als we een bladzijde om wilden slaan, we durfden het boek
bijna niet meer aan te raken’, aldus Werner.
‘We hebben bovendien alle pagina’s gedigitaliseerd. Helemaal van deze tijd’.
Fotografe Hannie van Herk heeft de restauratie vanaf 2010 gevolgd. In het Museumcafé
van Bijzondere Collecties is een selectie van
haar mooiste foto’s te zien.
Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior is bereid
gevonden een facsimile van de atlas uit te
geven. Reproducties zijn in beperkte oplage
te koop voor een slordige zevenduizend
euro. ‘Veel geld, maar toch goedkoop,’ vindt
Werner, want je krijgt er een lederen, handgebonden atlas met goudopdruk voor terug.
Mocht je dat te veel vinden, er wordt ook
een boek over de atlas uitgebracht met een
introductieprijs van 190 euro.
Wat betreft Werner kan de atlas na de tentoonstelling weer achter slot en grendel. ‘Nu
alles digitaal beschikbaar is, verdwijnt ook de
reden om elke keer weer die atlas tevoorschijn te halen. Anders zijn we over tien jaar
weer aan de beurt voor een restauratie.’
De tentoonstelling is vanaf 18 oktober te zien
bij Bijzondere Collecties. Een dag eerder is de
officiële opening door niemand minder dan
koning Willem-Alexander. yyy Mike Hofman
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Blinde ambitie
Informaticastudent Larissa Klaassen is blind, maar daar laat ze zich zo min mogelijk door
beperken. Ze behoort tot de nationale wielrenselectie en ziet problemen liever als een uitdaging.
‘Zonder mijn beperking was ik niet geweest wie ik nu ben.’ tekst Hagar Jobse / foto’s Bas Uterwijk

Z

e draagt een spijkerbroek en zwarte
laarzen, haar lange haar is bij elkaar
gebonden in een staart en op haar
rug hangt een zwarte rugzak. Met
stevige passen loopt ze richting de ingang van
HvA-gebouw de Kroonjuweel. Als ze even later
poseert voor de camera kijkt ze zelfbewust de
lens in. Alleen de hond die geen moment van
haar zijde wijkt, verraadt dat Larissa Klaassen
(19) geen doorsnee informaticastudent is. Klaas-

sen heeft al haar hele leven een visuele beperking
en ziet sinds de middelbare school vrijwel niets
meer. Maar hierdoor laat ze zich niet uit het veld
slaan. ‘Kan niet bestaat niet voor mij.’
‘Wat is het hier druk,’ zegt Klaassen, terwijl ze
samen met haar hond Nyla de kantine binnenstapt. Er klinkt inderdaad behoorlijk veel geroezemoes. Studenten lijken aan Klaassen en haar
blindegeleidehond gewend te zijn, niemand
kijkt op of om. ‘Zoek de bank,’ zegt Klaassen
‘De docenten aan de HvA zijn echt fantastisch.’
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tegen Nyla. Die zoekt vervolgens onmiddellijk
een lege stoel voor haar baasje. Hoewel Klaassen
Nyla nog geen twee jaar heeft, kan ze niet meer
zonder haar. ‘Wij zijn altijd bij elkaar,’ vertelt ze.
Dat is niet zo verwonderlijk, want Nyla is naast
Klaassens hond ook haar ogen. Klaassen: ‘Ik
vertrouw haar volledig.’
STarrE DoCENTEN
Aan de komst van Nyla ging behoorlijk wat vooraf. Als klein meisje had Klaassen een gezichtsvermogen van zestien procent. ‘Ik fietste toen
ook nog gewoon naar school,’ zegt ze. Om daar
even later lachend aan toe te voegen. ‘Dat was
misschien toen ook al niet zo verantwoord. Maar
ik was heel eigenwijs’. Ook gebruikte ze net als
haar klasgenootjes nog normale schoolboeken.
‘Ik had alleen een klein loepje dat ik gebruikte bij
het lezen.’ Maar vanaf de middelbare school ging

‘Ik heb heel andere interesses dan mijn leeftijdgenoten.’

Klaassens gezichtsvermogen snel achteruit; drie
jaar geleden was het nog maar vijf procent, nu
ziet ze vrijwel niets meer.
Lezen doet Klaassen inmiddels met een speciaal
braille- en spraakprogramma. Uit haar rugzak
haalt ze haar laptop tevoorschijn. ‘Die heb ik
altijd bij me,’ legt ze uit, terwijl ze een speciaal toetsenbord met een brailleleesregel (een
toetsenbordapplicatie waarmee je alles wat op
je scherm verschijnt direct kunt lezen in braille)
op haar computer aansluit. Zodra ze een mailtje
opent klinkt de vriendelijke vrouwenstem van de
screenreader. Klaassen: ‘Dit is Claire. Zij heeft een
prettige stem. Maar ik had ook kunnen kiezen
voor de stem van Ellen, Laura of Xander.’ Klaassen tikt razendsnel een mailtje terug. ‘Dat doe
ik op gevoel,’ legt ze uit. ‘Ik weet waar de toetsen
zitten. De brailleleesregel gebruik ik alleen ter
controle.’ Klaassen verstuurt niet alleen dagelijks mailtjes, maar doet ook aan Facebook en
Whatsapp. ‘Zolang een programma toegankelijk
is voor mijn screenreader, is er geen probleem.’
Een docent spreekt Klaassen aan. ‘Heb je mijn
mailtje ontvangen?’ vraagt hij vriendelijk. ‘De
docenten aan de HvA zijn echt fantastisch,’ zegt
Klaassen als de docent verdwenen is. ‘Als ik iets
van mijn studie niet kan volgen vanwege mijn
beperking zijn ze nooit te beroerd om mee te
denken over oplossingen. En ik heb zelfs al een
paar keer een hoorcollege mogen geven over
toegankelijkheid voor blinden van software
en websites.’

Zo behulpzaam als de docenten op de HvA zijn,
zo star waren Klaassens docenten op haar middelbare school op Texel, waar ze opgroeide. In
3-vwo moest Klaassen naar een speciale school
voor blinden en slechtzienden in Amsterdam.
Klaassen: ‘Ik was te duur. Dat hebben mijn
docenten op Texel letterlijk gezegd.’ Twee jaar
lang nam Klaassen de boot van 7.00 uur vanaf
Texel om op tijd op school in Amsterdam te
zijn. Het was geen leuke periode. ‘Ik ging naar

‘Ik zoek vaak
herkenningsplekken
op de grond’
de havo, je kon geen vwo doen op die school.
De docenten waren niet bevoegd, soms kwamen
ze niet eens opdagen. Ik was eigenlijk te slim en
te handig voor die school, maar werd totaal niet
serieus genomen.’
ProBLEMEN zijN uiTDagiNgEN
In de lift legt Klaassen uit dat de weg vinden in
een onbekend gebouw soms lastig is voor haar.
‘Ik zoek vaak herkenningsplekken op de grond,’
legt ze uit. ‘Bijvoorbeeld, de eerste deur links
waar het tapijt ophoudt. Dat is het lokaal van
mijn studiebegeleider.’ Inmiddels weet ze de weg
naar dat lokaal feilloos te vinden. ‘Mijn studiebegeleider helpt me regelmatig. Ik loop toch tegen meer specifieke problemen aan dan andere

studenten,’ legt ze uit. Onmiddellijk corrigeert
ze zichzelf. ‘Ik bedoel uitdagingen. Problemen
mag ik niet zeggen van mezelf. Een uitdaging
klinkt leuker, die kun je immers aangaan.’
Toen Klaassen vorig jaar twee wiskundevakken
niet kon volgens omdat er ingewikkelde symbolen bij kwamen kijken die haar screenreader
niet kende, ging ze dan ook niet bij de pakken
neerzitten. ‘Het gaat me toch niet gebeuren dat
ik de dupe word van mijn eigen beperking hè,
dacht ik.’ Vervolgens legt ze uit: ‘In braille kan je
maar 256 tekens opnemen. Voor ingewikkelde
wiskundige symbolen is gewoon niet genoeg
ruimte.’ Na vier maanden goochelen met cijfers
en tekens lanceerde Klaassen zelf een applicatie waarmee dat wel kon. Klaassen: ‘Voor elk
ingewikkeld teken zet ik een voorzetteken. Dat
moet je zien als een soort waarschuwing dat er
een symbool komt dat niet in de standaardlijst
is opgenomen. Hierdoor kun je alle tekens weer
opnieuw gebruiken. Zo heb ik al veertig nieuwe
tekens toegankelijk gemaakt.’ Hoewel haar applicatie wordt opgenomen in de volgende editie
van haar screenreader, krijgt Klaassen er niet
voor betaald. Maar dat wil ze ook niet. ‘Ik heb
beide vakken afgesloten met een acht. Dat was
mijn doel.’ Ze doet met haar applicatie wel mee
aan de Research Battle van de HvA. De uitslag
van de finale, waarvoor Klaassen geselecteerd is,
wordt op 3 oktober bekendgemaakt.
Klaassen onderbreekt het gesprek even om Nyla
uit te laten. Even later loodst die Klaassen moei-
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FLOOR AGENDA

KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.FLOOR.HVA.NL
FOTOTENTOONSTELLING ‘DE EERSTE
OOSTERPARKSTRAAT’
T/m 1 november, begane grond Kohnstammhuis
Ondernemers van de Eerste Oosterparkstraat
treffend geportretteerd door fotograaf Geert
Snoeijer. De bijbehorende winkelgids, geschreven door journalist Irene Geerts, ligt voor
je klaar bij de tentoonstelling.

STUDENTS THAT MATTER FILMFESTIVAL
Dinsdag 15 oktober, Kohnstammzaal,
15.00 -22.00 uur
Different stories, bigger world. In het kader van
de samenwerking HvA-UAF (Stichting voor
Vluchtelingstudenten) een programma van
films, nagesprekken en lekker eten. Dara Faizi
presenteert het festival en leidt de gesprekken.

SYMPOSIUM ONLINE HERINNERINGEN
VANGEN
Vrijdag 11 oktober, 12.00 -18.00 uur
10 jaar online geheugens in Amsterdam. Door
terug te kijken worden ideeën verzameld voor
de toekomst. Georganiseerd door de HvA,
Amsterdam Museum, Geheugen van Oost en
Geheugen van West.

DEBAT TOETSEN EN STUDIESUCCES
Woensdag 16 oktober, 16.00 -18.00 uur
Wat is het effect van toetsplanning op studiegedrag? Is vaker toetsen effectiever? Is compenseren wel of niet goed? Experts van binnen
en buiten de HvA gaan in gesprek over deze
en andere vragen over toetsen en beoordelen.
Aanmelden kan nog tot 9 okt. via floor@hva.nl.

CREATING TOMORROW

WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

Folia maakt
kennis...
...met Albert

Feilzer

decaan ACTA

Woensdag 2 oktober tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 3 oktober terug te luisteren op

Essaywedstrijd: Schrijf jij het

www.foliaweb.nl

beste essay over de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!

9 oktober • Janine Stubbe
lector Sportzorg HvA

Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL

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

teloos over het zebrapad. ‘Maar ik let zelf ook
op het verkeer hoor,’ legt ze uit. ‘Door goed te
luisteren, weet ik of en van welke kant er auto’s
komen.’ ‘Kun je me die foto’s sturen?’ vraagt ze
als de fotograaf de lens weer op haar richt. ‘Ik
houd heel erg veel van foto’s. Een goede vriendin vertelt me altijd in detail hoe ik er op sta.’
Andere studenten kijken Klaassen niet vreemd
aan, maar veel aanspraak heeft ze ook niet.
‘Ik vind vriendschappen met studiegenoten
moeilijk,’ geeft ze toe. ‘Maar dat heeft weinig
met mijn beperking te maken. Ik ben altijd wijs
geweest voor mijn leeftijd. Ik heb gewoon heel
andere interesses dan mijn leeftijdgenoten. Zij
zijn toch vaak bezig met uitgaan en jongens,
terwijl ik juist overal iets van wil leren. Daarom
trek ik liever op met volwassenen.’
Naar DE SPELEN
Overigens heeft Klaassen ook niet veel tijd voor
vrienden. Sinds eind april zit ze in de nationale
selectie van het paralympische wielrennen en
traint ze zo’n twaalf tot zestien uur per week.
En dat terwijl ze sinds de brugklas niet meer
op de fiets had gezeten. Klaassen: ‘Ik heb tot
mijn achttiende heel fanatiek geturnd. Ik ben
zelfs een paar keer Texels kampioen geworden.

‘Een beperking vreet
energie. Niets gaat
vanzelf’
Maar ja, turnen is geen aangepaste sport. Op
een gegeven moment werd het echt te gevaarlijk
en toen ben ik ermee opgehouden.’ Op de vraag
hoe ze jarenlang met een beperkt gezichtsvermogen heeft kunnen turnen, antwoordt ze
lachend: ‘Ach, ik had zo mijn trucjes. Ik kende
de zaal waar ik turnde goed en op een gegeven
moment weet je dan wel hoeveel stappen het
duurt voordat je bij de bok bent. Maar ik ben
ook aardig wat keren gevallen hoor. Ik wilde
gewoon niet stoppen, ik vond het te leuk.’
Toen wielrenster Kim van Dijk afgelopen
december een oproep deed voor een maatje met
een visuele beperking om aan de Paralympische

‘Kun je me de foto’s sturen?’

Spelen mee te kunnen doen, aarzelde Klaassen
geen moment. ‘Ik had nog nooit gewielrend,
maar ik miste de uitdaging van wedstrijdsporten.’ Hoewel er nog drie andere meisjes in de
running waren voor de plek, kreeg Klaassen
hem uiteindelijk. Nu zit ze in de nationale selectie, heeft ze wedstrijden in Italië en Spanje achter de rug en is het de bedoeling dat ze in 2016
naar Rio gaat voor de Paralympische Spelen.
Een enkele keer frustreert het feit dat ze niet
kan zien haar nog. ‘Een beperking vreet energie.
Niets gaat vanzelf. Op Texel gaan na 18.00 uur

de bussen niet meer, dan moet ik dus mijn
moeder bellen of ze me komt halen. Zonder
mijn beperking had ik allang zelf een rijbewijs
gehad.’ Toch zou Klaassen het niet anders willen. ‘Zonder mijn beperking was ik niet geweest
wie ik nu ben,’ zegt ze vastberaden. ‘Dan zou ik
niet naar de Olympische Spelen gaan en zou ik
Nyla niet hebben. Bovendien is mijn beperking
ook mijn drijfveer. Doordat ik niet kan zien,
heb ik altijd het idee gehad dat ik me extra moet
bewijzen. Ik wil laten zien dat je als je niet kan
zien, je niet per se zielig bent.’ yyy
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‘Hard, rauw en verstikkend mooi’ NRC Handelsblad****
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- Junior webshop ontwikkelaar (10u p/w)
- Junior webmaster (24u p/w)
met hélène devos, janni goslinga, hans kesting, hugo koolschijn,
chris nietvelt, alwin pulinckx, bart slegers, eelco smits

Heb jij een achtergrond in ICT en wil je naast jouw
opleiding relevante werkervaring opdoen?
Check dan de website voor meer informatie:
www.studijob.nl/vacatures
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WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

10, 11, 12 okt | stadsschouwburg amsterdam
(020) 624 23 11 | tga.nl
05-04-13 09:46

aldi gen
Bent u veeleisend? Zoekt u een werkgever met het DNA van een sterk
merk? Heeft u ondernemersgenen? Wilt u een functie met overtuiging
en passie invullen? Dan beschikt u in ieder geval al over de belangrijkste
eigenschappen voor ons toekomstig management.
Naast een behoorlijke dosis initiatief en prestatiedrang, waarderen
wij vooral de persoonlijke eigenschappen sympathiek, communicatief
vaardig, empathisch vermogend en sociaal.
U past het beste bij ons als u beschikt over een pragmatische instelling,
een natuurlijke georganiseerdheid, u in staat bent een team te enthousiasmeren en positief te motiveren.
Dan heeft u aldi genen!
Voor ons verkoopbedrijf te Zaandam zijn wij op zoek naar een

Advieswedstrijd: Heb jij het

Ondernemend toptalent

beste advies voor de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!

Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL

met een succesvol afgeronde studie.

ALDI Zaandam B.V.
T.a.v. de heer R.I.F. Mulder,
Directeur
Postbus 1504
1500 AM Zaandam
Of via: zaandam@aldi.nl

overigens

Uit een peiling van de universiteit van Miami bleek slechts
één op de veertig onderzochte wetenschappers te twitteren.

Het is zonde dat zo weinig wetenschappers Twitter gebruiken
om anderen te laten delen in hun bevindingen.
Carsten de Dreu
hoogleraar arbeids- en
organisatiepsychologie
Stan Bentvelsen
hoogleraar
hoge-energiefysica

Huub Toussaint
lector
bewegingswetenschappen

Carsten de Dreu
‘Oneens. In de wetenschap is al een trend gaande naar steeds kortere artikelen. Nu passen die
alsnog totaal niet in een tweet, maar het gaat wel
allemaal steeds meer naar soundbites en weinig
nuance. Ik zou mensen via Twitter een kijkje
kunnen bieden in de wetenschappelijke keuken,
door te delen wat ik de hele dag uitspook, maar
wie zit daar nou op te wachten? “Weer naar het
lab en de hele dag vergaderen met mijn promovendi.” Dat is toch niet interessant? De inhoud
kan interessant zijn, maar die past dan weer niet
in honderdveertig karakters.
Laatst hoorde ik over de “cloudindex”, waarin
wetenschappers worden beoordeeld op hun
verschijnen in sociale media, zoals nu gebeurt
met wetenschappelijke publicaties. Dat vind
ik echt kwalijk. Sommige mensen ligt het om
catchy tweets op te lepelen, maar dat zijn niet
per se goede wetenschappers. Zo’n index leidt tot
versimpeling en zorgt ervoor dat wetenschappers
alleen coole dingen delen, omdat die sneller worden opgepikt. Dat geeft een vertekend beeld, want
sorry hoor, wetenschap is vaak gewoon best saai.’

Huub Toussaint
‘Ik heb wel een twitteraccount, maar voornamelijk voor het bouwen aan de merknaam
van mijn high-tech triathlonkledinglijn Huub.
Dat werkt goed. Maar voor mijn wetenschappelijke werk zal ik minder snel gaan twitteren.
De autoriteit van wetenschap staat steeds meer
ter discussie. Zelfs in de Tweede Kamer werd
gezegd dat wetenschap ook maar een mening is.
Daar draagt Twitter als opinieplatform, waar iedereen zijn mening ventileert in honderdveertig
karakters, aan bij. Bovendien is er geen ruimte
voor nuance. Op die manier ontstaat een zwartwit beeld van wetenschappelijke bevindingen
en als die vervolgens niet zo zwart-wit blijken te
zijn, loopt de wetenschap weer een deukje op.
Daar waak ik voor. Ik pas er bijvoorbeeld ook
voor op conferenties in vijf minuten even vlug
mijn onderzoek uiteen te zetten. Daarmee doe
je de complexiteit echt tekort. Dan laat ik me
liever interviewen voor traditionele media waar
meestal wel de ruimte is voor een evenwichtiger
verhaal. Wat weerbarstig en moeilijk is moet je
niet presenteren als leuk en makkelijk.’

Stan Bentvelsen
‘Oneens. Ik heb weliswaar een twitteraccount,
maar dat heb ik specifiek aangemaakt toen we
dicht tegen de ontdekking van het higgsdeeltje
aanzaten. De spanning van zo’n plotse doorbraak valt goed over te brengen via Twitter,
maar over het algemeen gaat wetenschap langzamer. Als ik iets opvallends in mijn data vind,
gooi ik dat niet meteen op Twitter. We doen aan
wetenschap, niet aan het oplaten van proefballonnetjes. We bespreken resultaten onderling en
toetsen die in peer review.
Voor discussie met andere wetenschappers en
het opzetten van samenwerkingsverbanden vind
ik het ook geen geschikt medium: het is moeilijk
een discussie op Twitter bij te houden. En samenwerken gaat makkelijker via e-mail en videoconferenties. Contact tussen wetenschappers is
overigens wel een cruciale drijfveer geweest in het
ontwikkelen van nieuwe communicatiemiddelen.
Bij Cern werd, toen ik daar begin jaren negentig
promoveerde, het world wide web ontwikkeld, zodat wij als wetenschappers bestanden met elkaar
konden delen.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Jim Jansen

VErSNiPPEriNg
Dieren in gefragmenteerd regenwoud sterven sneller uit dan vermoed. Dat blijkt uit onderzoek van
Thais regenwoud dat sinds de aanleg van een stuwmeer deels onder
water staat. De kleine zoogdieren
die er leefden stierven in vijfentwintig jaar bijna volledig uit, zo
is te lezen in Science. Die snelheid
betekent dat de aanleg van verbindingsstroken tussen versnipperende
natuurgebieden wereldwijd vaak te
laat komt. Hoofdonderzoeker Luke
Gibson van de University of Singapore pleit nu voor het behoud van
grote leefgebieden om biodiversiteit
te kunnen garanderen.

WETENSCHaP
& oNDErzoEK

aNDErE
uNiVErSiTEiTEN

STuDENTEN

Hoog SaLariS
De Rijksuniversiteit Groningen
moet het ministerie van Onderwijs
twaalfduizend euro terugbetalen
omdat bestuursvoorzitter Sibrand
Poppema in 2011 te veel verdiende.
Dat blijkt na onderzoek van de
Onderwijsinspectie. De beloning van
Poppema was tegen de regels, meldt
de Algemene Onderwijsbond. De
Groningse collegevoorzitter verdiende 236.424 euro en kwam daarmee
meer dan twaalfduizend euro boven
het maximum uit dat het kabinet in
2011 wenselijk vond.
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iNzaMELEN
De Amerikaanse universiteit Harvard
is een inzamelactie gestart om 6,5
miljard dollar bij elkaar te krijgen.
De inzamelactie is de grootste in het
hoger onderwijs ooit, meldt de Harvard Gazette. Met het geld hoopt de
prestigieuze universiteit de campus en
het onderwijs te moderniseren. In het
voorstadium haalde de rijkste universiteit ter wereld al 2,8 miljard binnen.
Daar zou tot 2018 dus nog eens 3,7
miljard bij moeten komen.

NoTEN EN ViS
Omega 3-vetzuren dragen mogelijk
toch niet bij aan het denkvermogen. Uit
een studie van de American Academy
of Neurology, gepubliceerd in Neurology, bleek geen verschil in cognitieve
vaardigheden tussen vrouwen met hoge
of lage waarden van omega 3 in het
bloed. Eerder werd verondersteld dat
het eten van vette vis en noten, die veel
omega 3 bevatten, cognitieve achteruitgang kan voorkomen.

SToPPEN MET roKEN
Mensen die tijdens het stoppen met roken
actief gebruikmaken van social media
vinden het makkelijker om van hun verslaving af te komen. Dat schrijft het Journal
of Communication over een studie van de
University of Georgia. Door actief deel te
nemen aan websites en apps gericht op
stoppen, gaan rokers zich verbonden met
elkaar voelen en stimuleren zij elkaar in
hun stoppoging.

BoHEMiaN rHaPSoDy
De 23-jarige Canadees Timothy Blais voegde
een wel heel bijzonder filmpje toe aan zijn
masterscriptie theoretische natuurkunde voor
McGill University in Montreal: een eigen
versie van Queens Bohemian Rhapsody over
snaartheorie. In het filmpje gaat hij in op
kwantummechanica, Feynmandiagrammen
en een verscheidenheid aan bekende natuurkundigen. Op foliaweb.nl is de clip te zien.

Benmiloud

promoties
WoENSDag 9/10
10.00 uur: Lonneke van der Mark –
Geneeskunde

Children with Asthma in General Practice: the Development of
the Clinical Asthma Prediction Score (Agnietenkapel)

12.00 uur: Milosz Panfil – Natuurkunde

Density Fluctuations in the 1D Bose Gas (Agnietenkapel)

14.00 uur: Pablo Hiche – Geneeskunde

On the Role of the Anion Exchanger 2 (AE2, SLC4A2)
in Intracellular pH Homeostatis and Bone Remodeling
(Agnietenkapel)

DoNDErDag 10/10
10.00 uur: Myrte Brands – Geneeskunde

Pathophysiological Mechanisms of Insulin Resistance
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Juliette Ly – Biologie

Microalgal Primary Producers and their Limiting Resources
(Agnietenkapel)

14.00 uur: Jelske Dijkstra – Taalkunde

Growing Up with Frisian and Dutch. The Role of Language
Input in the Early Development of Frisian and Dutch among
Preschool Children in Friesland (Martinikerk)

14.00 uur: Indra Bergval – Geneeskunde

Adaption and Evolution of Drug-Resistant Mycobacterium
Tuberculosis (Agnietenkapel)

VrijDag 11/10
10.00 uur: Julitta Boschman – Geneeskunde

Job-Specific Workers’ Health Surveillance for Construction
Workers (Agnietenkapel)

12.00 uur: Glenn Hernandez – Geneeskunde

A Holistic Approach for Perfusion Assessment in Septic Shock.
Basic Foundations and Clinical Applications (Agnietenkapel)

hora est

Jelske Dijkstra,
Taalkunde

Donderdag 10 oktober, 14.00 uur
Martinikerk, Franeker

‘Fries gaat niet ten koste
van Nederlands’
Bevindingen ‘Ik onderzocht wat de invloed is van
taalinput bij tweetalige peuters in Friesland. Ongeveer
48 procent van de peuters in
Friesland verwerft het Fries
als moedertaal, al dan niet
naast het Nederlands. Hoe
succesvol tweetalige ontwikkeling verloopt, is
grotendeels afhankelijk van het taalaanbod dat
de kinderen krijgen: hoe meer input in een taal,
hoe beter de vaardigheden van het kind in die
taal. Mijn onderzoek laat zien dat de verwerving
van het Fries niet ten koste gaat van de verwerving van het Nederlands. Alleen wat betreft hun
actieve woordenschat in het Nederlands presteren Friestalige peuters nog niet gelijk aan hun
Nederlandstalige leeftijdgenootjes. Onderzoek
bij oudere Friese kinderen toont echter aan dat
zij in groep 4 dezelfde scores behalen als kinderen in de rest van Nederland.’

14.00 uur: Fleur Brölmann – Geneeskunde

Evidence-Based and Clinical Views on Acute Wound Healing
and Scar Formation (Agnietenkapel)

Voor uitgebreide informatie zie
www.uva.nl/nieuws-agenda.

Leuk ‘Bij hoge uitzondering mag ik mijn
proefschrift verdedigen in de Martinikerk
in Franeker. In Friesland dus, vlakbij mijn
geboortedorp. Dat is aan de UvA nog niet
eerder voorgekomen.’
Moeilijk ‘Het was een heel gepuzzel om alle
peuters getest te krijgen voordat de leeftijdsgrens
van vier jaar was bereikt.’ yyy Gijs van der Sanden
Jelske Dijkstra: Growing Up with Frisian and
Dutch. The Role of Language Input in the Early
Development of Frisian and Dutch among
Preschool Children in Friesland.

Glitterplakbland
Vroeger, toen ik nog Barbies voor mijn verjaardag
kreeg en die met een aansteker liet smelten, was ik
verslaafd aan tijdschriften. Net als mijn vriendinnen
verslond ik de Tina, Donald Duck, Hitkrant en KIJK.
Eén vriendin kreeg het elke week voor elkaar om in
de brievenrubriek te komen, en prijzen te winnen.
Haar geheim: inzendingen naar de tijdschriftenredacties verpakte ze in zoveel glitterplakband dat haar
envelop wel op moest vallen. Ik had nooit kunnen
vermoeden dat dit het slimste economische advies
was dat ik als achtjarige zou krijgen.
De kans is klein dat je het gemist hebt: de briljante
actie van ‘gediplomeerd multimediavormgever’ Niek
Gooren. ‘Terwijl u dit leest, ligt Niek werkloos, eenzaam en alleen thuis op de bank chips te eten’ staat
er op zijn site www.helpniekuitdeww.nl. Inclusief cv,
een referentie-hotline met vorige werkgevers en, heel
belangrijk: een teller: Niek is op het moment van het
schrijven van deze column al 115 dagen, 22 uren, 0
minuten en 13 seconden werkloos. Ook vind je nuttige statistieken terug op helpniekuitdeww.nl, zoals
een grafiekje over het tempo waarin het sexappeal
van je bedrijf toeneemt (gemeten in eenheden Kiloniek), een bericht over dat de koopkracht in Weert
met 70 procent is gedaald sinds het ontslag van Niek
en feitjes, zoals dat Niek een goedkope koffiedrinker
is met voorkeur voor zwart, waardoor je als werkgever kunt besparen op melk en suiker. De site van
Niek heeft inmiddels al meer dan 11.000 likes op
Facebook, dus de kans lijkt me klein dat Niek nog
lang werkloos blijft. Misschien is het niet zo dom om
als student met slecht economisch toekomstperspectief een voorbeeld te nemen aan Niek, en nog net iets
pro-actiever te zijn dan hij: maak die site van jezelf
al voordat je afstudeert, en help jezelf langs de WW
in plaats van eruit. En als die site niet werkt, probeer
dan gewoon eens iets met glitters. yyy Hadjar Benmiloud
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Tandarts zonder tegenwind
Deze week in Folia maakt kennis: Albert Feilzer, decaan van
Acta, de tandheelkundefaculteit waarin UvA en VU al twintig jaar
samenwerken.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

V

ergaderen met Albert Feilzer is
geen sinecure voor mensen die
graag hun zegje willen doen en
hun standpunt naar voren willen
brengen, want de decaan is een man met plannen en ideeën die hij graag voor het voetlicht wil
brengen. Zie er dan maar eens tussen te komen,
zeggen mensen die geregeld met hem om de
vergadertafel zitten. Ondernemingsraad-voorzitter Annemarie Verhoef heeft ervaring met de
tandarts-bestuurder. ‘Zijn spreektijd tijdens een
vergadering beslaat geregeld tachtig tot negentig
procent van de totale beschikbare tijd, voor de
rest van de deelnemers is vaak maar weinig tijd
over. Dat zou ik graag terug willen brengen naar
fiftyfifty, maar dat is bij Albert best moeilijk.’
Albert Joseph Feilzer (Amsterdam, 1957) is
decaan van Acta, de gezamenlijke tandheelkundefaculteit van UvA en VU. Albert groeide op
in Den Helder, maar vertrok naar Amsterdam
om tandheelkunde te gaan studeren aan de
UvA. Daarna begon hij – ook aan de UvA – aan
een promotietraject. Maar tijdens dat traject
startten de tandheelkundefaculteiten van UvA
en VU een samenwerkingsverband en zo kon
het gebeuren dat Albert in 1989 promoveerde
als eerste UvA-promovendus aan Acta. Saillant
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detail: op dezelfde dag promoveerde zijn vrouw
Xandra Velders als eerste VU-promovendus
aan Acta. Samen stonden ze in de Lutherse kerk
om hun proefschriften te verdedigen, zij op het
gebied van de radiologie, hij op het gebied van
de materiaalkunde. Inmiddels zijn ze al lang getrouwd en hebben twee kinderen. Albert werkte

‘Hij loopt altijd een paar
stapjes vooruit op zijn
gesprekspartner’
jarenlang met zijn vrouw in een Amsterdamse
groepspraktijk, totdat hij eind jaren negentig
fulltime bij Acta ging werken. Eerst als bijzonder hoogleraar, later als gewoon hoogleraar
tandheelkundige materiaalwetenschappen. In
die functie overkwam hem ook nog een ludiek
akkefietje: hij werd in 2005 genomineerd voor
de Meester Kackadoris-prijs, een prijs die de
vereniging tegen de kwakzalverij eenmaal per
jaar uitreikt aan een persoon of instantie die,
volgens de vereniging, de kwakzalverij zeer
bevorderd heeft. Hij werd genomineerd wegens
gebruik van de Melisa-test om metaalallergie te

detecteren. Ondanks die nominatie werd Albert
in 2009 benoemd tot decaan van Acta.
Echtgenote Xandra begrijpt wel dat haar man
zin had in zo’n decanaat. ‘Albert houdt van
uitdagingen. Hij is niet gestopt met de tandartspraktijk omdat hij het niet meer leuk vond,
maar er kwam gewoon een nieuwe uitdaging op
zijn pad. Misschien begint hij ooit wel weer eens
een praktijk als hij daarin een nieuwe uitdaging
ziet.’ Xandra kenschetst haar echtgenoot als
‘uitermate integer op alle gebieden’. Ze zegt: ‘Hij
doet liever zichzelf tekort dan dat hij een ander
tekort zou doen. Daarom is hij denk ik ook
zo geschikt als decaan. Hij weet zeer goed de
verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.
Daarbij valt me altijd op dat hij heel snel denkt
en kwesties snel in de gaten heeft.’
Snel denken en snel handelen is belangrijk voor
een decaan die ook nog de wetenschappelijke
kant van zijn vakgebied wil bijhouden. En dat
wil Albert graag, want naast zijn bestuurlijke
werk begeleidt hij ook nog promovendi, zoals
promovendus Joris Muris. ‘Doordat hij ook
bestuurder is, doet hij de begeleiding enigszins
op afstand,’ zegt Muris. ‘Hij bemoeit zich er niet
constant mee, maar dat vind ik ook prima. Mij
gaat het erom dat hij er is als ik hem nodig heb.

Folia maakt
kennis
En dat is hij. Albert is razendsnel en intelligent.
Hij loopt altijd een paar stapjes vooruit op
zijn gesprekspartner.’
‘Albert is heel vriendelijk en niet hiërarchisch
ingesteld,’ zegt Annemarie Verhoef. ‘Hij is toegankelijk en staat open voor andermans ideeën,
maar die moeten aansluiten bij de plannen die
in zijn eigen hoofd zitten, anders is hij niet geinteresseerd. Soms krijg je daarom weleens het
idee dat Albert iemand is die weinig tegenwind
krijgt.’ Dat hangt ervan af, meent Joris Muris:
‘Albert is heel standvastig, dat is waar. Maar met
goeie argumenten kun je hem best meekrijgen
met jouw standpunt.’
Bestaat er ook nog iets anders in Alberts leven
dan Acta? ‘Sport, bijvoorbeeld? Nee,’ zegt echtgenote Xandra. ‘Hij zal het niet leuk vinden dat ik
dit zeg, maar Albert is onsportief. Hij kan geen
bal gooien. Wel kan hij schaken en dammen,
maar hij maakt er geen tijd voor vrij.’ En dat
voor een vader die twee topsportende kinderen
heeft: zoon en dochter Feilzer namen deel aan
een tennis-scholarship in de V.S. Zijn dochter zit
inmiddels op het Amsterdam University College
van UvA en VU. ‘Ja, je zou kunnen zeggen dat
ons gezin de vleesgeworden UvA-VU-samenwerking vormt.’ Over vlees gesproken: ‘Koken,
dat vindt Albert wel heel leuk. Hij is degene die
bij ons vaak kookt, hij heeft heel veel kookboeken en kijkt graag naar kookprogramma’s.’ yyy
Folia Radio zendt op 2 oktober een interview uit met
Albert Feilzer. Aan de orde zullen komen het nieuwe
gebouw van Acta aan de Zuidas, samenwerken met de
VU en koken. Te beluisteren via Amsterdam FM, in de
ether op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen 16.00
en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug te luisteren
via foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag
15.00 uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl.
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(advertenties)

WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

...HET BESTE
IN HEM NAAR
BOVEN HALEN
VAKANTIE IS WIELEWAAL

Productwedstrijd: Bedenk jij het
beste product voor de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!
Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL

DIFFERENT STORIES, BIGGER WORLD

FILMS MET NAGESPREKKEN - 15 OKTOBER bij FLOOR (presentatie DARA FAIZI)
•

My Cousin the Pirate (15.00) - De 28-jarige Somalisch-Deense Nasib gaat terug naar zijn
geboortedorp in Somalië, het blijkt een knooppunt van piraterij te zijn geworden.

•

Peace vs Justice (16.30) - Kritische documentaire over de rol van het Internationaal Strafhof in
het proces tegen de Oegandese rebellenleider Joseph Kony met zijn leger vol kindsoldaten.

•

The Green Wave (18.15) - Een reconstructie van de revolutie die een illusie bleek te zijn Een film over de onderdrukking in Iran en de strijd daartegen van de jongere generatie.

•

Love Crimes of Kabul (19.30) - Vrouwen in de gevangenis van Kabul vanwege ‘morele
misdrijven’, verhaal van hun strijd met de islamitische wetgeving.

Na iedere film een gesprek met deskundigen. En de mogelijkheid om jouw vraagt te stellen!
Kom naar alle films of stel je eigen programma samen.
Toegang gratis, aanmelden via floor@hva.nl. Afrikaans en Perzisch buffet voor €5,-.
Dinsdag 15 oktober, 15.00 -22.00 uur | FLOOR, Kohstammhuis, Wibautstraat 2-4
Blijf van het volledige programma op de hoogte via www.floor.hva.nl.

CREATING TOMORROW

©

STUDENTS THAT MATTER FILMFESTIVAL

Niels Willems

Bezorg jij hem een
onvergetelijke vakantietijd?
www.wielewaal.nl/vrijwilligers

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

Koetnoemer
Deel 5 Waarin ik mijn oom
Abderrahman ontmoet.

‘B

en je Nederland ontvlucht?’
vroeg mijn oom Abderrahman
op een pesterig toontje vanaf
een hoger gelegen zandpad. Hij
moest zich vasthouden aan een paar vijgentakken om zonder kleerscheuren bij de johannesbroodboom te geraken waar ik zat. Ik voelde mij
betrapt door zijn opmerking. ‘Zoiets, ja,’ mompelde ik glimlachend voor ik hem omhelsde.
‘De dood van die kale man heeft jullie wel de
stuipen op het lijf gejaagd,’ zei Abderrahman
toen hij naast me op de harde rode ondergrond
kwam zitten. ‘Het is half juni en het dorp zit nu
al vol met elektrische kippen uit Holland.’
In Marokko wordt de legbatterijkip een elektrakip
genoemd, ook de Europese Marokkaan. Met te
veel personen in een auto reist hij ieder jaar naar
het zuiden. Daar heeft de migrant aanzien. Of zijn
portemonnee. Hijzelf niet. Hij wordt niet recht in
de ogen aangekeken, want die zijn op de legplek
gericht. Voor ieder familielid en kleinhandelaar
een ei. Na een paar weken zijn ze op en reist hij

weer naar het noorden. Terug naar zijn kooi.
In legbatterijland. ‘Gaat het goed met je, Alie?’
Ik knikte. ‘Weet je moeder dat je hier bent?’ Ik
schudde van nee. ‘Hoe is het daar in Nederland?’
Ik haalde mijn schouders op. Uit mijn broekzak
haalde ik het opgevouwen plastic mapje en gaf het
aan Abderrahman. ‘Wat is dat?’ ‘Een diploma.’ ‘Diploma?’ sprak hij tegen het vouwsel. ‘Ben je klaar
met je studie?’ ‘Nee, dit is een eerstejaarsdiploma.’
‘Gefeliciteerd, denk ik,’ klonk het vertwijfeld.
Abderrahman begreep het niet, evenmin als mijn
komst. ‘Waarom ben je nu al in Kassita?’ ‘Ik ben
hier niet vanwege de dood van de kale man,’ zei ik.
‘Of dit nepdiploma, maar om dit.’
Ik pakte mijn zaktelefoon. ‘Luister maar.’ Abderrahman is de broer van mijn vader, een paar
jaar jonger. Net zo’n smal gezicht als vader en
ik. De wijd zittende pantalon en overhemd
doen je denken dat er een iel lijf onder zit, maar
het werk op het land zorgde voor een sterk en
gespierd lijf. Ondanks dat hij zeker in de vijftig
moest zijn. Abderrahman was verantwoordelijk
voor de olijfgaard waar we op uitkeken. Het
veldwerk hield niet alleen het vlees mooi glooiend, maar ook zijn geest fit. Met mijn vader zou
ik zo’n gesprek niet kunnen voeren.

Tekenend voor Abderrahmans kop waren zijn
zwarte kleine krulletjes met in het midden van
zijn voorhaar een zilvergrijze pluk, die tussen de
zwarte haren op een wervelwind leek.
‘Dat is muziek, wat is daarmee?’ ‘Ik heb toch een
vriendin?’ ‘Rauws, die Nederlandse.’ ‘Ja, Roos. Die
vindt dit een kutnummer.’ ‘Wat is koetnoemer?’
‘Dat het over is.’
In het jaar dat vader bij ons wegging, kreeg ik iets
met Roos. We kenden elkaar uit de buurt. We zaten
niet op dezelfde school. Soms fietste ik in een tussenuur op marktdagen naar het centrum om een
loempia te kopen. Op een dag vroeg ik een straatmuzikant iets te spelen voor Roos. Ik belde haar op.
De muzikant tokkelde een romantisch deuntje en
zong alleen haar naam. Roos vond het geweldig en
mij het einde. Sindsdien nam ik allerlei straatmuzikanten op en mailde haar de muziek met haar
naam als enige tekst. Onder die johannesbroodboom had ik 33 muzieknummers op mijn telefoon
staan en dat zou niet lang meer duren. yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwachter.
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prikbord HvA
DMR Atlas

HvA Buitenlandmanifestatie

Studenten van hbo-rechten kunnen vanaf dit jaar aan
de slag met een nieuwe tool die hun oriëntatie op de
arbeidsmarkt moet verbeteren. De ‘Atlas van de rechtspraktijk’ brengt 65.000 juridische banen in allerlei sectoren in Nederland in beeld, met informatie over de aard
van de functies en interviews met juristen. De database
is een initiatief van de HvA, in samenwerking met verschillende andere hborechten opleidingen en Sdu Uitgevers. Het wordt in eerste plaats verplichte
materie voor eerstejaars, als onderdeel van het studieloopbaanprogramma.

Overweeg je een deel van je studie naar het buitenland
te gaan? Kom dan naar de Buitenlandmanifestatie, op 9
oktober in gebouw de Fraijlemaborg. Van 15.00 uur tot
15.45 uur is er een algemene voorlichtingssessie over
een studie in het buiteland, en van 16.15 uur tot 17.00
uur over stage lopen. Daarnaast is er een informatiemarkt en kun je de ervaringen van andere studenten horen. Kom dus op
woensdag 9 oktober, van 14.30 uur tot 17.00 uur op de Fraijlemaborg 133!
Meer info via buitenlandmanifestatie.nl.

DOO
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ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Debat over toetsen

DT Symposium

Welk effect heeft toetsplanning op studiegedrag? Is vaker
toetsen effectiever? Is compenseren wel of niet goed?
Deze en andere kwesties komen aan bod tijdens het
debat ‘Toetsen en Studiesucces’, op 16 oktober in leercentrum Floor. De bijeenkomst start met een inleiding door
de twee experts op het gebied van toetsen en beoordelen
in het hoger onderwijs. Daarna vindt een debat plaats onder leiding van
DOO-voorzitter Ietje Veldman. Het programma vindt plaats van 16.00 uur
tot 18.00 uur en is gratis. Aanmelding vóór 9 oktober via floor@hva.nl.

Op 9 oktober viert de HvA het vijfentwintigjarig bestaan
van de opleiding logistiek en tienjarig bestaan van het
aan de HvA gevoerde logistiekonderzoek. Tijdens het
symposium ‘The Next Mile’ staat de relatie tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven centraal. De keynote
wordt gehouden door de directeur van het Logistics Institute in Singapore, Robert de Souza, en daarnaast zijn er een paneldiscussie
en een feestelijke borrel. Locatie is het auditorium in de Leeuwenburg en het
programma begint om 13.00 uur. Aanmelding is gratis via www.dinalog.nl.

HvA Students

DEM Duurzaamheid

that Matter

Aan de HvA studeert het grootste aantal vluchtelingstudenten van Nederland, ongeveer tachtig. Om ook andere
HvA-studenten kennis te laten maken met hun wereld,
wordt op 15 oktober het filmfestival Students that Matter
georganiseerd. Er worden vier films over het vluchtelingenleven vertoond, en na elke film is er een gesprek met
deskundigen. Toegang is gratis, een Afrikaans of Perzisch buffet is verkrijgbaar
voor 5 euro. Het festival vindt plaats in leercentrum Floor en duurt van 16.00
uur tot 21.00 uur. De presentatie is in handen van cabaretier Dara Faizi.

Op donderdag 10 oktober vindt de Dag van de Duurzaamheid plaats. Samen met de UvA organiseert de
HvA op deze dag verschillende activiteiten. Zo wordt
iedereen opgeroepen met de fiets of het OV naar
studie of werk te komen en iets groens te dragen. In de
kantines zal het grootste deel van de verkoop op de dag
duurzaam zijn. Daarnaast is er een expositie van duurzame projecten én
een heuse Duurzaamheids Pubquiz in de Leeuwenburg, die wordt afgesloten met een netwerkborrel.

DG Hardlopen

DBSV RAAK-subsidie

Op zaterdag 12 oktober 2013 vindt de vierde editie van
de Science Park Run plaats. De teams (6 personen) leggen ieder een ronde van vijf km door het Science Park
en Flevopark af. Uiteindelijk worden alle individuele
tijden per team bij elkaar opgeteld, waarna de winnaar bekend is. Stel dus een team samen en meld je
aan! Kosten bedragen 36 euro per team en na afloop kun je voor 6 euro
een lekkere maaltijd krijgen. Meer info op usv.uva.nl en aanmelding via
scienceparkrun@asavaquila.nl.

Deze maand is aan het lectoraat Sportzorg een Raaksubsidie toegekend voor het projectvoorstel ‘Niet langer
buitenspel door sportblessures’. Het project richt zich op
de vroege signalering van blessures, terugkeer in de sport
na een blessure en de begeleiding van sporters. Gewerkt
wordt onder meer aan een online registratiesysteem, dat
sportblessures bij sporters herkent en bepaalt wanneer iemand weer trainingof wedstrijdfit is. Daarnaast wordt een protocol ontwikkeld voor een betere
samenwerking tussen sporttrainers, -artsen en -coaches en fysiotherapeuten.
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Vrouwen

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

FMG Mercurius

Het boek dat historica Els Kloek samenstelde over kloeke vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, staat op de
shortlist van de Libris geschiedenisprijs 2013. Het boek
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis vormde de
basis voor de gelijknamige tentoonstelling die begin dit
jaar te zien was bij de Bijzondere Collecties. De winnaar
van de prijs wordt op 20 oktober bekendgemaakt tijdens een uitzending
van het radioprogramma OVT. Aan de prijs is een bedrag van 20.000 euro
verbonden. Voor de andere genomineerden zie www.libris.nl.

Op 8 september 1988 werd, door het vast laten leggen van
de statuten, studievereniging Mercurius officieel opgericht. Dit studiejaar bestaat Mercurius dus vijfentwintig
jaar en dat is reden voor een feestje. Op 8, 9 en 10 oktober
organiseert de lustrumcommissie een driedaags lustrum
met een mooi programma. Ben je oud-Mercuriuslid, oudcommunicatiewetenschapper, oud-docent of doe je nog steeds iets met communicatiewetenschap en/of Mercurius? Kom dan naar een van de activiteiten
die de lustrumcommissie heeft georganiseerd. Check www.mercurius-uva.nl.

FGw E-humanities

Studenten Duurzaamheid

Wat maakt een stad tot een cultureel succes? En hoe
verhoudt dit succes zich tot economische bloei? Deze
vragen zijn van groot belang voor een stad als Amsterdam. Toch zijn ze nog nooit goed onderzocht. De
UvA investeert de komende jaren in onderzoek naar de
culturele industrie van Amsterdam tussen 1600 en nu.
Het gaat om 428.000 euro per jaar voor het project Creative Amsterdam.
An E-Humanities Perspective (Create) dat onderdeel is van het onderzoekszwaartepunt Cultural Heritage & Identity. Info: zie cdh.uva.nl en cchi.uva.nl.

Donderdag 10 oktober is het weer de Dag van de Duurzaamheid. Students for Sustainability Amsterdam (SFSA)
zal op 9 oktober na sluitingstijd een faculteitsgebouw
bezoeken en apparaten die veel stroom verbruiken en/of
niet zijn uitgezet beplakken met een rode sticker en energiezuinige apparaten voorzien van een groene sticker. De
SFSA wil hiervan een filmpje maken en dat op 10 oktober naar alle studenten
versturen. De SFSA is een organisatie van UvA- en HvA-studenten die op allerlei manieren duurzaamheid bevordert. Meer info: www.sfsa.nl.

FGw Jan

UvA Ranglijst

Alensoon

Helen Metzelaar van de afdeling muziekwetenschap
heeft een boek gemaakt over de muzikale reiziger Jan
Alensoon. Haar boek Verwondering over mijn gezang.
Jan Alensoons muzikale ontmoetingen op zijn reis naar
Italië, 1723-1724 wordt gepresenteerd tijdens een aantal
concerten. Op 4, 5 en 6 oktober brengt de Holland Baroque Society de productie Grand Tour, concerten rond Jan Alensoon, die naar
Frankrijk en Italië vertrok om er muziek te horen. Het concert op 6 oktober is
in Felix Merites. Voor het boek zie: www.panchaud.nl.

Een paar weken terug was de UvA nog de beste Nederlandse universiteit in de QS World University Rankings,
afgelopen week bungelde de UvA (en ook de VU trouwens) onderaan in het onderzoek De beste studies van
Elsevier. Daaruit bleek dat studenten van de UvA en van
de VU het meest ontevreden zijn over hun opleiding. In
totaal werden er 147 universitaire bacheloropleidingen en 388 masters vergeleken. Met een zogenaamde ‘tevredenheidsscore’ van -34,0 procent scoort de
VU het slechtst, de UvA scoort met -23,7 procent een pietsje beter.

AMC Coschappen

Studenten Leenstelsel

Het Slotervaartziekenhuis is volgens geneeskundestudenten van het AMC de beste instelling om coschappen
te lopen. Dat is de conclusie van de Evaluatie Commissie Master Geneeskunde (ECMG) van het AMC na het
verwerken van alle coschapbeoordelingen van studenten.
Volgens de ECMG waren de beoordelingen voor het Slotervaartziekenhuis ‘zeer hoog’. Het ziekenhuis wordt beschreven als ‘een goede
organisatie en een veilige leeromgeving’ en de coassistenten krijgen ‘goede,
duidelijke en gestructureerde feedback’. Het OLVG eindigde als tweede.

Het sociaal leenstelsel gaat voorlopig ook niet door voor
masterstudenten. Eerder werd al bekend dat bachelorstudenten in 2014 nog niet hoeven te lenen. GroenLinks
wil het leenstelsel pas in 2015 invoeren. Voor een meerderheid in de Eerste Kamer hoopt minister Bussemaker
van OCW op steun van zowel GroenLinks als D66.
Maar beide partijen stellen voorwaarden aan de invoering van het stelsel
voordat ze akkoord gaan. Die voorwaarden zijn in de nieuwe rijksbegroting
nog niet meegenomen, waardoor GroenLinks de steun vooralsnog intrekt.

FoliaMagazine

35

wasdom
Echt iets te
vertellen
Myrthe van der Meer
Leeftijd 30 (geboren op 1 maart 1983)
Beroep Schrijver van de romans PAAZ en Kalf
Studie bachelor mediterrane archeologie, master redacteur/editor (UvA)
College ‘De opgravingen bij archeologie. Elke
zomer gingen we zes weken lang naar Italië of
Griekenland, waar we ons helemaal te pletter
werkten. Ik vond het heerlijk.’
Locatie ‘Het P.C. Hoofthuis. Vreselijk! Ik verdwaalde er altijd en had last van claustrofobie,
waardoor elk college veranderde in een bijnadoodervaring.’
Café ‘Ik had een hekel aan cafés, vooral als er
luide muziek speelde.’
Afknapper ‘Ik heb een jaar de onderzoeksmaster archeologie gevolgd en dat was meteen het
eerste jaar dat die master werd gegeven. Alle
docenten gaven enorm veel studiemateriaal en
hielden er geen rekening mee dat hun collega’s
dat ook deden. Ze toonden geen enkele flexibiliteit als wij klaagden over studiedruk, maar voor
het jaar na ons werd het wel aangepast.’
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stage

Zij studeerde archeologie en redacteur/editor en werd
schrijver: Myrthe van der Meer. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k heb niet lang nagedacht over
mijn keuze voor archeologie. Ik
vond de oudheid wel leuk, had
Grieks en Latijn gedaan, dus
waarom niet? Hoewel ik goede cijfers haalde
en mijn bachelor cum laude afsloot, was ik
een gestreste student. Ik had altijd het gevoel
dat ik mijn studie maar ternauwernood kon
bijbenen. Achteraf gezien zat ik in die tijd al
niet goed in mijn vel en dan kun je jezelf zelfs
als je een tien haalt nog depressief praten.
Gelukkig had ik een kleine en leuke groep
medestudenten, dat heeft mij echt door de
studie heen gesleept. Na mijn bachelor zeiden
docenten dat de nieuwe onderzoeksmaster
van archeologie echt wat voor mij zou zijn.
Zonder er echt over na te denken, besloot ik
die master dan maar te gaan doen.
De eerste actieve keuze die ik maakte in
mijn studie, kwam na het eerste jaar van de
onderzoeksmaster archeologie. Ik ontdekte
dat er een master redacteur/editor bestond en
wist meteen dat die master was wat ik wilde
doen. Ik ben altijd gefascineerd geweest door
boeken en dit is een kleine opleiding waar
twintig mensen per jaar worden toegelaten en
waarin je klaargestoomd wordt tot redacteur,
zodat je in een uitgeverij kan gaan werken.
Het programma bestond uit eerst een jaar
studeren en vervolgens nog een halfjaar stage
lopen. Ik kwam tijdens mijn stage terecht bij
een geweldig leuke uitgeverij. Na vijf maanden vertrok de uitgever van het fonds waar ik
zat en vroeg de directie of ik zijn functie kon
waarnemen. Ik twijfelde geen moment; ik
bleef en heb mijn studie nooit afgemaakt.
Ergens in mijn hoofd zat het plan om zelf
ooit een boek te schrijven, maar ik wilde dat

alleen doen als ik echt iets te vertellen zou
hebben. Ik wilde niet de zoveelste debutant
zijn die schrijft over hoe ze als student naar
de grote stad verhuist. De aanleiding voor
mijn eerste boek kwam uiteindelijk in de
vorm van mijn opname op de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis
(paaz). Ik zat op dat moment al twee jaar bij
de uitgeverij en werkte mezelf te pletter om
maar niet te hoeven voelen dat ik eigenlijk
vreselijk depressief was. Dat ging heel goed,
totdat het niet meer ging en ik werd opgenomen. Na vijf maanden kon ik weer naar huis
en merkte ik dat de herinneringen aan de
paaz maar door mijn hoofd bleven spoken.
Ik maakte een lijst van alle bijzondere en
leuke dingen die ik had meegemaakt, maar
nog bleef het in mijn hoofd spelen. Toen ben
ik begonnen met het uitwerken van iedere
herinnering en op een gegeven moment
dacht ik: o jee, dit wordt een boek.
Zo is PAAZ ontstaan, een boek dat ik als mijn
afstudeerscriptie beschouw, omdat het schrijven over die periode als de afronding voelde
van mijn master redacteur/editor. Sinds
PAAZ heb ik de smaak te pakken gekregen: ik
heb de ideeën voor mijn volgende acht boeken al in mijn hoofd. Deze week verschijnt
mijn tweede boek Kalf: een verhaal over een
kleinzoon en grootvader die elkaar verafschuwen, maar tot elkaar veroordeeld zijn op
een laatste roadtrip. Het was een heel leuk
boek om te schrijven. Hoewel het ook over
het leven, de dood en de humor daar tussen
in gaat, is het totaal iets anders dan PAAZ geworden. Dat had ik mezelf ook als opdracht
gegeven: ik wil mezelf uitdagen door steeds
een heel ander boek te schrijven.’ yyy

Esmee Verbeek (26)
Studie Media, informatie & communicatie
Stage The Rio Times
Vergoeding 25 real per artikel (8 euro)
Beoordeling JJJJJ
‘Een medestudent liep stage bij een Engelstalige
krant in Denemarken. Toen realiseerde ik dat er
ook zo’n soort krant moest zijn in Brazilië. Mijn
toenmalige vriend woonde in Rio de Janeiro, dus
ik wilde daar sowieso al graag heen. Toen ik het
voorstelde bij The Rio Times waren ze een beetje
terughoudend. Ze wisten niet of ze mij wel voldoende begeleiding konden geven. En dat bleek
ook wel, want de begeleiding was echt ondermaats. Mijn stagebegeleider had simpelweg geen
tijd voor mij. Vijf dagen per week reisde ik, als het
verkeer meezat, anderhalf uur heen en terug. Die
omgerekend acht euro per artikel lijkt misschien
veel, maar als je bedenkt dat ik de eerste twee
maanden maar één artikel heb geschreven, valt
dat ook wel mee. Ik was vooral werk van anderen
aan het redigeren. Ook deed ik veel aan online
marketing en ging ik hotels langs om te vragen of
ze onze krant daar wilden verspreiden. Er waren
vrij veel Britse journalisten die hun artikelen
in Brits Engels schreven, dat moest ik dan weer
veranderen in Amerikaans Engels. Er was nog
een andere stagiaire, uit Frankrijk. Aan haar heb
ik meer gehad dan aan mijn stagebegeleider. De
laatste drie maanden mocht ik gelukkig meer
schrijven, ongeveer één artikel per week. Ik heb
een heel leuke tijd gehad in Brazilië, maar dat lag
niet aan mijn stage.’ yyy Mike Hofman
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Open UvA-college inleiding cultuurfilosofie (wijsbegeerte), door Albert van der
Schoot, woensdag 25 september, 13.00 uur, P.C. Hoofthuis. tekst en foto’s Maartje Geels
Percentage grijze coupes 25
aantal leesbrillen 5
Scrabblewoorden cultuurdeterminisme,
eurocentrisme, onttovering

E

en gemêleerder klein gezelschap is lastig
voor te stellen. De eerste rij blijft angstvallig leeg, rij twee wordt grotendeels bezet
door een viertal grijze koppen (die met
liniaal zorgvuldig hun aantekeningen markeren) en
op de achterste rij heeft stilletjes een klein groepje
hipsters plaatsgenomen.
Het is niet verwonderlijk dat een introductie in de
cultuurfilosofie academici van divers pluimage aantrekt. De onderwerpen die tijdens het college behandeld worden zijn breed en vooral zeer abstract. Een
hoorcollege van de oude stempel dus: de powerpoint
bevat geen flitsende plaatjes of dynamische effecten
en aantekeningen worden nog gemaakt op een oud,
vertrouwd kladblok.
Terwijl de docent focust op de lege stoelen op de
eerste rij en het vergeelde boek voor zich, vliegt de
een na de andere gevestigde naam door het lokaal
(een korte greep uit de selectie: Spengler, Kant,
Locke, Popper en Weber) Toch slaagt de docent
erin om het abstractieniveau voor de Spinoza’s in
spe iets concreter te maken. Dit levert een aantal
treffende oneliners en hier en daar wat gegrinnik
op: ‘Een geslaagde Romein moet je immers niet
interpreteren als een mislukte Griek’ (ergo: projecteer nooit de Westerse culturele normen op een
niet-Westerse cultuur).
Tot slot nog een tip voor aanstaande studenten: volg
voorafgaand aan deze collegereeks een stoomcursus
‘ken je filosofen’. yyy
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Danice van Santen
(21, media & cultuur)

‘De docent van dit vak is geweldig, hij heeft echt de uitstraling
van een gezellige opa. De stof,
die eigenlijk ontzettend droog
is, legt hij duidelijk en bovendien lekker luchtig uit. Meestal
maakt hij volop grapjes over de
leeftijdsopbouw van de groep, dat kan ik wel waarderen.
Toch had ik iets anders van het vak verwacht toen ik me
inschreef. De theorie is vrij breed en de stof is behoorlijk lastig.’

Ignace Schoot
(19, filosofie)

‘Ik vind het jammer dat het vak
alleen uit hoorcolleges bestaat:
de extra verdieping die een
werkgroep kan bieden had ik
wel fijn gevonden. Bovendien
mis ik nu de interactie met
de groep; eigenlijk zouden de
jongere studenten meer vooraan moeten komen zitten.
De stof vind ik oprecht boeiend, gelukkig had ik al wat
voorkennis dankzij mijn studie filosofie. Het helpt ook
dat de docent enorme vakkennis heeft en het goed over
kan dragen.’

Camilla Borel Rinkes
(20, media & cultuur)

‘De teksten die we voorafgaand
aan de hoorcolleges moeten
lezen zijn niet te begrijpen. Toch
hoeven werkcolleges van mij
niet zo: omdat alles zo duidelijk
uitgelegd wordt zijn de hoorcolleges wat mij betreft voldoende.
Elk college wordt opgenomen, maar liever ben ik er
gewoon zelf bij. Ik let dan toch een stuk beter op en
eigenlijk is de sfeer van de colleges heel relaxed.’
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de lezer
cultureel studentencentrum

agenda 10-16 oktober

lustrum sv
mercurius

do

10
17:00

diversen - gratis

In het gevarieerde lustrumprogramma van de studievereniging voor Communicatiewetenschap wordt o.a.
oud-student Sacha de Boer
geinterviewd.

goedkoop
cabaret

vr

za

11 12
20:30

comedy - € 6 / € 9

Onvervalst, ongecensureerd
en ongekookt cabaret. Met:
Van der Laan en Woe, Martijn
Hillenius, Marieke Visser en
Jasper van Kuijk.
reserveren: 020 525 1400

verboden
wetenschap
theater -gratis / € 5

ma

14
20:00

Een monoloog over gedwarsboomde wetenschappers.
Gebaseerd op het ware
verhaal van Felix Kaputu.
I.s.m. UAF.

screening
politics
movie -free / € 5

di

15
20:00

A tale of political intrigue
during the Cold War and
familial love and hate. Movie:
The Manchurian Candidate.
Speaker: Brian Burgoon.

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

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

Soraya NiaMuT (20), NEDErLaNDSE TaaL EN CuLTuur, uva
Ik vond de cover deze keer minder geslaagd. Het past helemaal in het thema van de inhoud,
maar als het in kleur was had het me meer aangesproken. De kunstzinnige aanpak verdient
wel een compliment. De manier waarop de vrouw poseert maakt je toch nieuwsgierig. Ik vind
de rubrieken ‘Passie’ en ‘Op de tong’ altijd fijn om te lezen. Bij ‘Passie’ komen er de meest
bijzondere dingen voorbij waarvan ik denk, hé dat moet ik ook een keer proberen.
De passie van Rogier Verkade was herkenbaar, maar had toch iets heel bijzonders.
Ik fotografeer zelf ook en ben gefascineerd door foto’s, maar ik ben er nog niet zo
intensief mee bezig als Rogier Verkade. ‘Op de tong’ vond ik deze week ook heel
prettig om te lezen, omdat er een vegetarisch restaurant in voorkwam. Ik ben zelf
vegetariër, dus het is fijn dat ze ook aan ons denken. De afbeeldingen vind ik mooi
bij de teksten passen, ze hebben allemaal net iets extra’s. De manier waarop
Reinout Wiers in het artikel ‘Trainen tegen verslaving’ zijn glazen vasthoudt
is weer briljant geschoten door de fotograaf. De inde-ling van het blad mag soms wel wat losser. De koppen
kunnen wat speelser geplaatst worden. Verder is het
heel overzichtelijk en gevarieerd. Ik denk dat heel veel
studenten Folia Magazine pakken en in hun tussenuren lezen. Ik pak het blad iedere week en ik lees
ook standaard in mijn tussenuren, of onderweg naar
huis. yyy tekst en foto Adelaida de Cuba

deining
‘We stevenen af op een groot onderwijskundig
drama. In dit land hoort de crème de la crème
van onze intelligentsia het onderwijs te verzorgen.’ Directeur van de Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam EriC
VaN ’T zELFDE over het tekort aan bevoegde
docenten, in de Volkskrant.
‘Rotterdam wil vrouwelijker worden zonder alle
spierkracht te verliezen: een spierbundel met borsten.’ Rotterdams socioloog aan de UvA MarguEriTE VaN DEN BErg in reactie op de
Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (PvdA),
die vindt dat Rotterdam last heeft van het imago
van de industriestad, in NRC Handelsblad.
‘De eerste generatie immigranten heeft bij beginnende dementie een andere behandeling nodig
dan autochtonen’. Hoofd van de afdeling geriatrie van het Slotervaartziekenhuis JoS VaN
CaMPEN over het gezamenlijke onderzoek

van het Slotervaartziekenhuis en het AMC naar
dementie, in Het Parool.
‘Ik kan flink de fatsoenrakker uithangen. In
“Familie” werd ik daarop gewezen. Zalvende
dominee die je bent, kreeg ik de horen.’ Oudscheikundestudent aan de UvA en acteur TijN
DoCTEr over zijn rol in de nieuwe uitvoering van Maria Goos toneelstuk Familie, in de
Volkskrant.
‘Ik zie Paradiso nog steeds als een plek waar
bands zich kunnen ontwikkelen om door te groeien naar de echt grote podia.’ MarK MiNKMaN over zijn nieuwe aanstelling als directeur
van Paradiso, in de Volkskrant.
Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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(ingezonden mededeling)

Info & tickets vanaf 2 oktober via:

