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EINDELIJK
EEN NIER
Ex-HvA’er
Vincent Moolenaar
heeft na jaren zijn
donor gevonden

HET IS VOLBRACHT
Kantoorslaaf loopt
Dam tot Dam uit,
helemaal
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NEPSTEDEN
LOUISE ELFFERS
Hoogleraar Zef Hemel HvA-lector over stapelen,
predikt een
gelijke kansen en
planologische revolutie
Den Haag
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Toch nog
een nier

Hij heeft er heel lang op moeten
wachten, maar HvA-alumnus Vincent
Moolenaar (29) heeft een nieuwe nier.
Net nu de Tweede Kamer onlangs
voor het nieuwe donorsysteem
stemde. ‘Het dialyse-apparaat kan
eindelijk het raam uit.’

OPINIE

18
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Racisme!
Diversiteit op de UvA, het is een
explosief dossier. Ruim voordat de
commissie Diversiteit haar rapport
presenteert, zijn er al felle discussies
ontstaan over de verwachte aanbevelingen. Sociologiestudent Justine van
de Beek en Gerwin Wezelman van de
Vrije Student kruisen de degens.
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1 uur, 43 minuten en 23 seconden
Het is volbracht. Met vijftigduizend andere lopers liep kantoorslaaf Altan Erdogan de
16,1 kilometer van de Dam tot Damloop uit. Al had startnummer 19.463 last van een
haperende app, de blikkerende zon en onhandige levensvragen onderweg.
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Redactioneel
Quota
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

I

Geen gelijke uitkomsten,
maar gelijke kansen
Louise Elffers, lector beroepsonderwijs aan de HvA,
weet het als geen ander: gelijke kansen in het onderwijs
stranden vaak op de weerbarstige praktijk. Folia legt
haar tien stellingen voor over stapelen, de rol van de
HvA, etniciteit en de Haagse politiek. ‘Natuurlijk zijn er
ook studenten die ongemotiveerd zijn.’

En verder…
6-11 De Entree
8-9 Prikbord Uva en HvA
10-11 Bugra, Navraag, Linda Duits
27 Column – Linda van der Pol
33 Stage
34 Kamervragen
41 Column – Asis Aynan
42 Bij de les
43 Hora Est, promoties
44 Wat doe je nu?
46 Op de tong
47 Keys to the City

n het begin van mijn journalistieke carrière werd me
weleens gevraagd of ik m’n baan had te danken aan die
exotische achternaam.
De vraag ging altijd vergezeld van een vette knipoog en
een glimlach, want ja: ze begrepen ook wel dat ik heus iets
van talent had. Maar iedereen wist óók dat zo’n allochtone
naam het colofon van een gemiddelde krant een beetje
opfleurde. Toch?
Bij mij was het ook nog eens drie voor de prijs van één:
wel de naam, niet het uiterlijk – ik lijk meer op m’n Hollandse
moeder – en ook nog eens gemiddeld heel weinig spelfouten.
Het was de tijd van de Wet bevordering evenredige
arbeidsdeelname allochtonen. De wereld leek zeer
maakbaar, ‘etnische minderheden’ werden doodgeknuffeld
(beter gezegd: genegeerd) en een langharige Geert Wilders
was zichzelf aan het ontdekken in een kibboets in Israël.
Tijden veranderen, zeg dat wel. (Dat je nu met mijn
achternaam in de mediawereld geen potten breekt,
heeft met de actualiteit te maken, dat bedoel ik niet.)
Ongelijkheid, diversiteit – geef het een naam – staat
garant voor brisante discussies. De term racisme valt in een
oogwenk, en de toon is zo fel dat niemand meer weet wie
exact wie uitsluit (zie ook de opinie op pagina 18 van deze
Folia).
Het kan daarom een hete herfst worden, zie de felle
reacties die al vorige week opkwamen nadat de eerste
aanbevelingen van de commissie Diversiteit in ruwe vorm
bekend werden.
Eén van de vele reacties op Folia.nl bracht me weer even
terug naar de vorige eeuw. Kortgezegd riep een student
daar op om open te staan voor elkaar. Als er ergens gewerkt
kan worden aan de nieuwe wereld, als we ergens kunnen
experimenteren met onconventionele maatregelen, is het
aan de Universiteit van Amsterdam.
Laat de universiteit inderdaad die proeftuin zijn, met
jonge mensen die studeren om de maatschappij van straks
te gaan vormgeven, en met als basis – in godsnaam – de
feiten en een open blik.
De rol van Folia is om die feiten, inclusief duiding en
context, weer te geven.
De open blik is aan jullie, de academische gemeenschap.
Of klinkt dit allemaal weer veel te veel 1990? ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

51

procent van de Amsterdammers en 28 procent
van de Amsterdamse vwo-6-scholieren heeft een migrantenachtergrond. De UvA steekt hier bleek bij af met 15 procent van de eerstejaars bachelorstudenten. Op 12 oktober
bepleit de commissie Diversiteit waarschijnlijk het invoeren
van diversiteitsquota voor docenten én studenten.

Nooit meer ongezien
wegdommelen
Vooral de eerste collegeweken na de zomervakantie
zijn lastig. Je zit nog in het ritme van oneindig durende
zomernachten, ontelbaar veel festivals en uitslapen tot je
de dag kunt beginnen met een lunch. Geen wonder dat je
verstoorde dag- en nachtritme er soms voor zorgt dat je
knikkebollend in college zit, je zware hoofd moet ondersteunen of héél eventjes je ogen sluit. In Nederland kom
je daar misschien wel mee weg, maar aan de Sichuan
University in China krijgt de docent meteen een melding
op zijn computer.
Professor Wei Xiaoyong heeft namelijk een gezichtsscanner ontwikkeld om de emoties van zijn studenten
te kunnen aflezen. Er was op deze universiteit al een
gezichtsherkenningssysteem om de aanwezigheid van
studenten in de gaten te houden. Nu worden deze scanners dus ook gebruikt om te checken wie van de studenten zich verveelt.
Volgens de professor dient het allemaal de bevordering
van de leskwaliteit. Nu kan hij immers op zijn computer
zien of zijn lesstof aanslaat of dat wat hij vertelt vooral
slaapverwekkend is. Wei Xiaoyong heeft zijn systeem al
doorgegeven aan collega’s op verschillende andere Chinese universiteiten. Gelukkig kun je op de UvA en de HvA af
en toe nog wel wegdromen tijdens een college. Maar niet
te vaak, want dan zit je je misschien volgend jaar weer bij
hetzelfde vak te vervelen.
tekst Carlijn Schepers
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26,16

seconden had sprintster Marlou
van Rhijn nodig om een gouden
medaille te veroveren op de 200 meter sprint op de Paralympische Spelen.
De studente van de Johan Cruyff University
deed het daarna nog eens dunnetjes en stelde in 13,02
seconden de eerste plaats op de 100 meter veilig.

13

procent van de eerste-

jaars studenten ging afgelopen
studiejaar direct op kamers,
meldde Trouw deze week. Het jaar
ervoor was dit nog 28 procent.
Na het vervallen van de beurs voor
uitwonenden blijven meer studenten
thuis wonen. Experts reageerden het kwalijk
te vinden als kinderen zich niet op tijd losmaken van het
ouderlijk huis.

4

uur, 50 minuten en 20 seconden. Deze zogeheten classification score (de vijf snelste tijden bij elkaar
opgeteld) bracht de mannen van het hardloopteam van
UvA-HvA de winst bij de Dam tot Damloop van zondag.

tekst Lennart Bolwijn
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Van de 93 reacties op het artikel over diversiteitsquota gingen er maar 19 over de persoon Gloria Wekker. Applaus voor de UvA!

De Week

Het Humberto Tan-effect
H

et aantal juichberichten dat
vanuit de HvA opsteeg over de
prachtige prestaties van haar paralympische sporters in Rio de Janeiro oversteeg verreweg het aantal
medailles waarop een HvA-student
in het best mogelijke scenario een
kans maakte. ‘Op de #Paralympics
#Rio2016 wonnen onze @TAA_HvA
studenten 4 #gold # 1 #silver 1 #bronze. Als land staat de @HvA op plts
30 @Folia @DennisvVl,’ zo tweette
decaan Sport, Bewegen & Voeding
Jacomine Ravensbergen fier. Ook
rector Huib de Jong kon zijn trots
nauwelijks verbergen toen hij zei dat
het succes in Brazilië aantoonde ‘hoe
belangrijk het idee van dual careers
is’ en dat de HvA haar topsportbeleid
‘stevig’ moest voortzetten.
De manier waarop de HvA met
haar paralympiërs omgaat is een
mooi voorbeeld van het Humberto
Tan-effect. Wanneer Humberto Tan
zijn talkshow presenteert of met zijn
dochter in een dansprogramma zit,
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houdt iedereen van hem. Als hij vindt
dat zwarte piet misschien aangepast moet worden, is hij een primaat
die moet vertrekken uit Nederland.
Dat is ook het lot van de HvA’ers.
Winnen de sporters, dan zijn ze van
ons allemaal en worden ze groots
gehuldigd door de hogeschool. Als
bekend wordt dat de HvA de slechtste gehandicaptenvoorzieningen van
alle grote hogescholen heeft, zoals
bleek uit de laatste nationale studentenenquête, dan toont de HvA echter
opvallend weinig bereidheid om daar
iets aan te doen.
Het soort beledigingen dat Tan
met enige regelmaat ontvangt, kreeg
ook de commissie Diversiteit onder
leiding van Gloria Wekker om de oren
toen zij haar voorlopige aanbevelingen
presenteerde. Op een feedbackbijeenkomst deed zij uit de doeken dat ze wil
dat er quota komen voor studenten en
medewerkers en dat bachelorstudenten een verplichte diversiteitscursus
zouden moeten volgen.

Het maakt niet uit wat je zegt
over diversiteit of over quota, de
wereld is hoe dan ook te klein.
Dat geldt blijkbaar zelfs voor een
hoogopgeleid, veelal links en kosmopolitisch wereldje als de UvA.
Wekkers aanbevelingen zijn nog niet
eens definitief, en de ophef was de
grootste die de UvA opschrikte sinds
bleek dat er op het Science Park
jongens en meisjes zijn die hetzelfde
toilet gebruiken. Bah!
Was er dan alleen maar hoon voor
de commissie Diversiteit? Een klein
groepje geschiedenisdocenten moet
Gloria Wekker vorige week erg blij
hebben gemaakt. Zij toonden aan
dat het onderwijs tegenwoordig geen
onderscheid meer maakt naar afkomst. Of zoals emeritus-hoogleraar
Claudine Chavannes-Mazel het verwoordde: ‘Sommige docenten kennen
het verschil tussen de Franse en de
Russische Revolutie niet eens meer.’ ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens

19-09-16 17:04

8

FOLIA 03

Prikbord UvA
UvA Feedbacksessie diversiteit

Workshop Mindfulness in Law

De afgelopen zes maanden onderzocht de commissie Diversiteit hoe het ervoor staat met de
diversiteit aan de UvA. Binnenkort presenteert de commissie
onder leiding van de Utrechtse
emeritus-hoogleraar Gloria Wekker haar rapport. Mogelijk zal ze
het College van Bestuur adviseren quota in te stellen voor
medewerkers en studenten. Voor het zover is, organiseert
Wekker drie feedbacksessies waarbij medewerkers en studenten nog met ideeën kunnen komen of vragen kunnen
stellen. Laatste sessie woensdag 21 september, 17.15 uur,
Maagdenhuis (hal)

Hoe blijf je als jurist integer?
Charles Halpern van de University of California in Berkeley is
een van de grondleggers van
het vak Mindfulness in Law. Op
22 september geeft hij voor
de tweede keer een workshop
in Amsterdam. Daarin leren
studenten naar zichzelf te kijken, zich bewust te worden
van hun idealen en wat een aandachtige houding kan
betekenen voor het werk als jurist. Donderdag 22 september, 14.45 – 17.00 uur, locatie nog niet bekend, gratis
voor UvA-studenten

FEB Triple crown

SPUI25 Lezing Teju Cole

De Amsterdam Business School van
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA is geaccrediteerd door de Association of MBAs
(AMBA), een van de drie belangrijkste internationale onafhankelijke
accreditatie-organisaties voor
managementopleidingen. Omdat
de faculteit eerder al werd geaccrediteerd door de Association
to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) en EQUIS
kan de Business School zich nu rekenen tot de 1 procent van
de bedrijfskundige opleidingen met een zogenoemde ‘triple
crown status’. Decaan Han van Dissel noemt de driedubbele
accreditatie ‘letterlijk en figuurlijk de kroon op ons werk’.

De gevierde Nigeriaans-Amerikaanse schrijver, kunsthistoricus
en fotograaf opent het academisch-culturele seizoen met de
jaarlijkse SPUI25-lezing, waarin
hij ingaat op classificaties van
‘de ander’ in literatuur, politiek
en samenleving. Cole (1975) is
onder meer bekend van de roman Open stad en bracht
afgelopen maand zijn nieuwe boek uit, Known and
Strange Things, een essaybundel over kunst, literatuur en
politiek. Na afloop wordt hij geïnterviewd door journalist
Stephan Sanders. Vrijdag 23 september, 20.00 – 21.30 uur,
Lutherse Kerk

UvA CvB-uurtje

FNWI Vrouwen in de bètawetenschappen

Het academisch uurtje, ook wel
het CvB-uurtje genoemd, werd
ingevoerd als antwoord op de
Maagdenhuisbezetting. Leden
van het College van Bestuur
maken een uur per week vrij om
met studenten en medewerkers
te spreken over bestuurlijke en
academische onderwerpen. Het uurtje gaat zijn tweede jaar in. De volgende sessie heeft als thema student
experience. Centraal staat de vraag: waarom studeer jij
eigenlijk? Naast de gebruikelijke koffie en thee wordt er nu
ook een krentenbol geserveerd. Donderdag 22 september,
13.00 – 14.00 uur, De Brug, Roeterseilandcampus

Het aantal vrouwen dat kiest
voor bètastudies blijft in Nederland notoir laag. Volgens de
organisatoren van de reeks ‘Bèta
in de Binnenstad’ (voorheen
‘FNWI Collegetour’) is Nederland
op Tunesië na ‘kampioen gender-stereotypering’. Hoe komt
dat en wat valt eraan te doen? Cocky Booij, directeur van
het VHTO (expertisebureau voor vrouwen in bèta), gaat in
gesprek met Patricia Faasse. Zij schreef een biografie over
Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van
Nederland. Woensdag 28 september, 20.00 – 21.30 uur,
SPUI25
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Prikbord HvA
O&O Barts Boekenclub

HvA Opslag zonne-energie

Student van de HvA-lerarenopleiding geschiedenis Bart
Gielen heeft sinds twee jaar een
boekenclub: Barts Boekenclub
(BBC). In het Betty Asfalt Complex, het theater van acteur Paul
Haenen, spreekt hij met schrijvers over hun nieuwste boeken.
De gesprekken worden afgewisseld met live muziek van
singer-songwriters. Op 28 september spreekt Gielen met
journalist Auke Kok over zijn boek 1936. Wij gingen naar
Berlijn, over de Olympische Spelen in Hitler-Duitsland. Op
12 oktober, spreekt Gielen de jonge schrijfster Jente Posthuma over haar debuut Mensen zonder uitstraling.

De HvA heeft een voortrekkersrol
in een experiment waarin vijf
Europese steden bekijken of het
mogelijk is zonne-energie op te
slaan in elektrische auto’s. De
proef, die drie jaar zal duren,
start deze week op de HvA. Het
onderzoeksprogramma Urban
Technology van de hogeschool is al langer bezig met een
koppeling tussen zonnepanelen en elektrische voertuigen.
Naast Amsterdam doen ook kennisinstellingen in Hamburg, Leuven, Leicester en Oslo mee aan de proef.

HvA Start-up competition

FLOOR Vluchtelingstudenten

Op 29 september vindt de finale
plaats van ‘Get in the Ring’, een
van de grootste start-upcompetities ter wereld, die plaatsvindt
in tachtig landen tegelijk. Zes
Nederlandse start-ups pitchen
hier hun innovatieve ideeën voor
topinvesteerders. Mogelijk zijn
onder hen ook ondernemende HvA-studenten. Zij kunnen
onder andere een consult winnen van adviesbureau Ernst
& Young of geselecteerd worden voor de IBM Smart Camp
Launch in San Francisco. De winnaar vliegt bovendien naar
de wereldfinale in New York of Singapore. Donderdag 29
september, Science Park Amsterdam

We praten over vluchtelingen
vaak als anonieme massa,
maar ‘je kunt óók laten zien dat
vluchtelingen deel uitmaken van
een gezin, verjaardagen vieren,
afspreken met vrienden of bezig
zijn met een opleiding,’ zegt
fotograaf Ahmet Polat. Dat doet
hij op de fototentoonstelling Weer toekomst. De expositie
maakt deel uit van het integratieproject ‘Learning the
basics’ van de UAF, dat vluchtelingen helpt in te stromen
in het Nederlandse hoger onderwijs. Opening donderdag
22 september, 16.30 – 17.30 uur, Kohnstammhuis

BSV Lectorale redes

SPH ‘Een onderzoekende houding’

Geert Savelsbergh, Raôul Oudejans en Mathijs Hofmijster
houden ieder een lectorale lezing
over sport, beweging en voeding.
De lectoren ‘Perceptueel-motorische talentontwikkeling’,
‘Leren en presteren in sport’
en ‘Innovatie in sportprestatie’
zullen vanuit de HvA het Amsterdam Institute of Sport
Science (AISS) bedienen met toepassingsgericht onderzoek waarin de ontwikkeling van de sporter, het coachen
van de sporter en de sportprestaties centraal staan.
Dinsdag 27 september, 14.30 – 17.00 uur, Kohnstammhuis

Als onderzoeker moet je kritisch
kunnen redeneren en argumenteren, zaken vanuit verschillende perspectieven belichten en
omgaan met complexe, soms
tegenstrijdige informatie. Je moet
nieuwsgierig, bedachtzaam en kritisch zijn, kortom: een onderzoekende houding hebben. In haar nieuwe boek Een onderzoekende houding. Werken aan professionele ontwikkeling legt
SPH-docente Maaike van den Herik uit hoe je door oefening
en doorzettingsvermogen een onderzoekende houding kunt
aanleren en vergroten. Presentatie en borrel dinsdag 27
september, 16.00 uur – 18.00 uur, Muller-Lulofshuis
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Bugra Amich
amygdala’s bezet
door mij en mijn onderdrukker ik
– mijn grootste hobby
is schrijfsters (niet durven zeggen)
van wie ik de boeken nooit heb gelezen
waarom zeg ik dat net
wanneer ik eerlijk
wat moest zeggen –
mocht ooit een romeinse keizer
zijn, baby, neuken kende ik niet
het was alleen wat me maakte
me uit het niets deed verrijzen
ik moest eens weg
nu ken ik het wel
en ik durf het soms te zeggen

Navraag
Geert Buijze
Zijn onderzoek kreeg vorig jaar winter al heel
wat media-aandacht. Promovendus Geert
Buijze zette namelijk drieduizend proefpersonen onder de koude douche. Inmiddels zijn de
eerste resultaten van het onderzoek binnen.
Heeft koud douchen effect op de gezondheid?
En, werkt het?
‘Ja. Door de plotselinge overgang naar kou wordt je
zenuwstelsel kort geprikkeld. Dit autonome zenuwstelsel
heeft weer een wisselwerking met het afweersysteem. Het
resultaat? Een stoot endorfine en adrenaline waardoor je
je direct fris en energiek voelt. Ook op lange termijn zijn
de effecten positief. Het ziekteverzuim van deelnemers
die een maand lang koud douchten, lag gemiddeld 29
procent lager.’

Wat is precies de methode?
‘Je moet in ieder geval routinematig een koude douche
nemen. De temperatuur van het water moet tussen de tien
en twaalf graden Celsius liggen. Als het hoger is, is het
nutteloos. De kouprikkel van water van vijftien graden is
al een stuk minder intens, en juist die prikkel triggert het
immuunsysteem.’

Hoe zag het onderzoek eruit?
‘Drieduizend mensen deden mee aan mijn experiment.
De proefpersonen werden in groepen verdeeld en kregen
de opdracht vier weken lang respectievelijk dertig, zestig
of negentig seconden koud te douchen. Hier moesten ze
verslag van doen via een online vragenlijst.’

Waarom geven zoveel mensen zich op voor zo’n
experiment?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘De heilzaamheid van koud water is al sinds de tijd van de
Romeinen bekend. Maar recent heeft de populariteit ervan
weer een vlucht genomen. Topvoetballers douchen koud en
natuurlijk hebben we in Nederland ‘Iceman’ Wim Hofman.
Aan de kou wen je overigens wel enigszins. Maar liefst 90
procent van de deelnemers gaf na het experiment aan door
te willen gaan met koud douchen. Het gaf hun een frisse
start van de dag en ze voelden zich lichamelijk beter.’ ↙
tekst Maartje Geels
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OP Z’N DUITS

Alle lichamen
pornolichamen

J

e hebt van die merken die je
grondig haat. Waarbij wat ze
willen uitstralen je zo tegenstaat, dat je er nooit iets van
gaat kopen. Het tegenovergestelde van wat het merk wil. Ik
heb dat met Dove. Zoals ieder
cosmeticabedrijf kapitaliseert
het op onzekerheid over het
lichaam. Wat Dove zo kwaadaardig maakt, is dat het net
doet alsof het dat
niet doet.
Dove verkoopt
sinds 2004 ‘echte
schoonheid’ met
‘echte vrouwen’.
Daarmee bedoelen
ze dat in hun campagnes ook dikke vrouwen en oude vrouwen te
zien zijn. Schaamte voor je lichaam is echter
nog steeds de strekking. Je moet versterken
en regenereren. Echte schoonheid heb je niet
met dode huidcellen of een rimpelige huid. Het
echte lichaam is nog steeds haarloos, geurloos en vrij van oneffenheden. Anders is het
niet aantrekkelijk.
Dove pakt feministische kritiek op het
schoonheidsideaal en verkoopt het aan je terug
in emo-filmpjes met een soft focus en melodramatische muziek. Dove speelt niet alleen in op
je onzekerheid en je gevoel voor onrechtvaardigheid, Dove doet dat ook nog eens op een
manier dat jij gratis arbeid gaat verrichten. Het
is de bedoeling dat jij de filmpjes van Dove deelt
en zo reclame voor ze maakt. Dat scheelt het
machtige moederbedrijf weer geld. Dat machtige moederbedrijf maakt trouwens ook Axe, dat
jonge jongens met seksistische beelden aanmoedigt zichzelf te bedelven onder de goorst
geurende deo ooit.
Als je echt variatie in lichamen wilt zien, kom

je in advertenties nooit aan
je trekken. Bedrijven beloven
je immers een ideaal om je te
overtuigen hun waar te kopen, of dat nou zinloze zeep is
of smerige soep. Voor variatie
en deviatie moeten we buiten
de mainstream treden. Porno
biedt uitkomst.
Pornografie bestaat buiten de
dominante norm. Pornografie is bijna
per definitie een alternatieve ruimte. En in
tegenstelling tot wat
sommige feministen
beweren, is er geen
eenduidig schoonheidsideaal in porno.
Alles komt voorbij.
Seksuele fantasie is niet politiek correct en
houdt zich niet aan sociale druk. In de privacy
van het incognitovenster geilt iedereen op wat
hij of zij het lekkerst vindt.
Er is geen lichaam te bedenken dat in porno
niet gerepresenteerd is als begerenswaardig en
sexy. Dat gebeurt op de grote sites als PornHub,
waar MILF de op één na populairste zoekterm
onder mannen is. Dat gebeurt op alternatieve
sites, waar dikke vrouwen zichzelf gesterkt voelen door het maken van seksueel expliciete films
van zichzelf. Dat gebeurt op queer-sites, waar
gendergrenzen niet bestaan. In porno zie je
alle soorten lichamen en alle soorten lichamen
zijn een bron van plezier. Vergeet het ongeloofwaardige ‘alle lichamen zijn bikinilichamen’. Alle
lichamen zijn pornolichamen. ↙

Seksuele fantasie is
niet politiek correct

Folia 03_1638_2.indd 11

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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Eindelijk
een nier voor
Vincent
Na 27 jaar vijf dagen per week acht uur per dag dialyseren, twee mislukte transplantaties,
deelname aan BNN’s De Grote Donorshow, zeshonderd reacties op zijn Facebook-oproep,
52 gesprekken en negen potentiële donoren is het hem gelukt: HvA-alumnus Vincent
Moolenaar (29) heeft een nieuwe nier. Net nu deze week de Tweede Kamer voor het nieuwe
donorsysteem stemde. ‘Het dialyseapparaat kan eindelijk het raam uit.’

tekst Carlijn Schepers foto’s Daniël Rommens

V

incent straalt nog steeds dezelfde vrolijkheid en levenslust uit als toen Folia hem begin 2015 sprak. Toen
interviewden we hem in verband met zijn oproep op
Facebook, waarin hij om een donornier vroeg. Nu omdat dat
eindelijk gelukt is. Hij ziet er fit uit voor iemand die minder
dan drie weken geleden een nieuwe nier heeft gekregen. Zeker
aangezien zijn lichaam het vreemde orgaan er het liefst uit zou
werken. Vincent: ‘De donornier wordt gezien als een vervelende kroegganger die eruit gezet moet worden. Daarom slik ik
pillen die tegen mijn lichaam zeggen: “Geen zorgen, de nieuwe
nier is een coole guy, hij mag gewoon blijven.” Het nadeel is
wel dat die pillen mijn immuunsysteem platleggen.’
Daarom mag Vincent ook niet naar buiten, vertelt hij als we
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door het AMC lopen op zoek naar een goede plek voor de foto’s
bij dit artikel. ‘En ik hou zo van dit warme weer! Maar met de
staat van mijn afweersysteem zou het heel onverstandig zijn.’
Toch heeft hij het wel stiekem geprobeerd. ‘Ik wilde even bij
de universiteitsuitgang naar buiten, maar werd al snel op mijn
vingers getikt door een verpleegkundige.’ Grinnikend: ‘Ze
zorgen hier gelukkig goed voor mij.’
Het AMC voelt als een tweede thuis voor Vincent. Vanaf
zijn tweede levensjaar, toen hij door een infectie beide nieren
verloor, komt hij er regelmatig. ‘Mijn broer en ik struinen vaak
uren rond door de vele gangen. Elke keer ontdekken we weer
iets nieuws.’ Vincent wil ook vooral foto’s maken in de kelder.
Hij houdt van de industriële, ruwe details, zegt hij, wijzend op

19-09-16 17:04

14

FOLIA 03

de grote blauwe buizen die langs en door de muren lopen. ‘En
kijk de prachtige kunst. Bijzonder toch, dat er in de uitgestorven kelder – waar eigenlijk alleen labmensen komen – ook
zoveel hangt?’

Overreden
Eigenlijk zou hij het liefst zelf lopen in plaats van geduwd te
worden in de ziekenhuisstoel. Hij wil dat mensen hem zien als
Vincent, als mens, niet als patiënt. ‘Ik had zo’n goede conditie
voor de operatie. Ik deed veel aan hardlopen. En dan kom
je uit de operatiekamer en voelt het alsof je door een vrachtwagen bent overreden. Tel daar drie dagen bedrust bij op en
je conditie is totaal verdwenen.’ Maar hij vindt wel dat hij er
door zijn nieuwe nier al beter uitziet, zegt hij als hij tussendoor op de camera de foto’s bekijkt. ‘Mijn gezicht heeft meer
kleur en is gevulder.’
Onderweg naar de volgende fotolocatie praat Vincent honderduit vanuit zijn stoel. Hij heeft zich erg op dit interview
verheugd. Wel maakt hij zich zorgen; hij heeft om zes uur een
onderzoek, maar dingen veranderen hier vaak. En zoals voorspeld wordt hij vijf minuten later gebeld dat hij terug moet
naar de afdeling. Gelukkig mag het ook een halfuur later. ‘Ik
ben al de hele week alles aan het verschuiven voor onverwachte onderzoeken. Soms moet je even je eigen plan trekken. Je
moet ook leven.’
Maar daar denken ze op zijn afdeling anders over. Even later bellen ze weer; hij moet toch nu komen. Voor het interview
hebben we dan nog geen tijd gehad. Vincent baalt er zichtbaar
van. We spreken af de volgende dag terug te komen. Onderweg
naar zijn kamer sluit zijn broer zich bij ons aan. ‘Ik ben echt
een watje, dus gelukkig gaat er vaak iemand mee naar de vervelende onderzoeken. Zoals dit onderzoek, waarbij ze met een
naald het lymfevocht uit mijn buik gaan verwijderen.’

Welkomstfeestje
Als we Vincent de volgende dag zien, is hij alweer bezig met de
volgende behandeling. Zijn arm is met slangetjes verbonden
aan een groot apparaat. Daaraan hangen verschillende zakken
vloeistof en draaien rateltjes met
veel geluid rond. ‘Ik onderga een
plasmaferese-behandeling. Dit
is een soort wasmachine die de
lichaamscellen die niet goed met
de donornier kunnen omgaan
vervangt door cellen die goede
vriendjes zijn met de nier.’ Hij heeft sinds de operatie al veel
van zulke behandelingen gehad om ervoor te zorgen dat de
nier zo lang mogelijk meegaat. ‘De tijd na de transplantatie is
heel bepalend voor de levensverwachting van het orgaan. Mijn
arts noemt het “de nier in een warm bad zetten, een soort welkomstfeestje”.’
Voor Vincent zelf is het allemaal natuurlijk niet zo’n feest.

Vincent Moolenaar in 2015, voor zijn niertransplantatie. foto Danny Schwarz

Desondanks heeft hij nog steeds die vrolijke lach op zijn
gezicht, hoewel hij deze ochtend wel een dipje had. ‘Het is zo’n
rollercoaster waarin ik ben terechtgekomen, met alle onderzoeken en behandelingen. In het begin vond ik het allemaal prima, maar het wordt steeds vermoeiender om me overal aan te
onderwerpen. Ik ben nu al een maand opgenomen, veel langer
dan verwacht. Ik wil graag mijn oude leventje weer oppakken.’ Gelukkig heeft hij wel veel bekenden om zich heen. Zijn
vriendin die bij neurologie werkt en zo even kan langskomen,
zijn broers die in de buurt wonen. ‘Dat maakt het draaglijker.
Zo voelt het niet alsof mijn leven
aan me voorbijtrekt.’
En het is allemaal voor een
goed doel. Na zijn lange zoektocht heeft Vincent eindelijk weer
een nier. Terwijl hij dacht dat dat
nooit meer zou gebeuren. Zeker
niet na de twee mislukte transplantaties die hij als kind onderging. ‘Toen heb ik maar geaccepteerd dat ik niet transplantabel
was en geprobeerd er het beste van te maken. Daar hielpen m’n
ouders me erg bij. Ik ben gewoon gaan studeren, had hobby’s,
deed dezelfde dingen als mijn broers. Terwijl dat niet zo gebruikelijk is. Veel dialysepatiënten zijn continu moe en maken niet
eens de basisschool af.’

‘Het liefst had ik de nier
er zelf ingezet’
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chwarz

Zo wilde Vincent niet zijn. Hij probeert juist alles, sport veel
en merkt steeds dat hij meer kan dan hij denkt. Hij wilde nooit
bij voorbaat alles afschrijven. ‘Als je het gewoon probeert, zie
je dat je heel veel kunt.’ Dus hij volgde een mbo-opleiding
verpleegkunde, haalde zijn diploma docent gezondheidszorg
& welzijn aan de HvA, zette de stichting Bureau Sterrenstof
op, publiceerde een kinderboek, werd drummer in een band
en gaat graag naar festivals. Hij laat zich in niets tegenhouden
door zijn nierziekte. ‘Maar op mijn achttiende werd ik toch
geconfronteerd met mijn eigen kwetsbaarheid, waarvoor ik
eerder een beetje blind was. Ik verloor destijds veel lotgenoten. Dus toen BNN’s De Grote Donorshow op mijn pad kwam,
twijfelde ik niet lang. Ik wilde iets nalaten mocht er ook iets
met mij gebeuren.’

Nieuw donorsysteem
In de tv-show moest een zogenaamd doodzieke vrouw kiezen
aan welke patiënt-kandidaat ze na haar dood een nier wilde
afstaan. De show zorgde voor ophef, maar achteraf bleek het
een stunt van BNN om aandacht te vragen voor het schrijnen-
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de tekort aan donoren. Het achterliggende doel werd destijds
niet gehaald; voldoende steun vragen voor een systeem waarbij
iedereen automatisch donor is. Vorige week stemde de Tweede
Kamer ineens wél voor dit systeem. Net nu Vincent met een
nieuwe nier in het ziekenhuis ligt. ‘Te gek nieuws natuurlijk,
ongelooflijk! Het moet nog wel door de Eerste Kamer, maar
als iedereen hard genoeg juicht, kan ook die er niet omheen.
En dan is het eindelijk afgelopen met de situatie dat er jaarlijks
mensen onnodig overlijden omdat ze op een donorwachtlijst
staan terwijl veel mensen wel geschikt zouden zijn als donor
maar niet geregistreerd stonden.’
Dit systeem zou Vincent echter niet sneller aan een nieuwe
nier hebben geholpen. Hij had een levende donor nodig, omdat
de kans op afstoting anders te groot is. Rond zijn negentiende
ging hij weer in overleg met zijn arts en hoorde hij dat er toch
kansen waren voor transplantatie. Hij ging er meteen vol voor.
Eerst zocht hij binnen zijn familie. Maar de enige die dezelfde
bloedgroep had en graag wilde, zijn oma van in de tachtig, was
te oud. Vincent gaf niet op en plaatste begin 2015 een oproep
op Facebook.
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te verwerken, toen de ene na de andere potentiële donor toch
niet geschikt bleek. Tot de achtste donor. Net toen hij de hoop
al een beetje begon op te geven, was er plotseling een match. En
ondertussen werd donor negen al gescreend. Die bleek ook een
match, hoewel ietsje minder. ‘Toen werd het nog ingewikkelder.
In een ander Nederlands ziekenhuis bleek namelijk een donor
te zijn die goed bij mij paste, terwijl mijn donor nummer negen
juist matchte met de patiënt daar. Dus besloten we te ruilen.’
Dan komt de verpleegster langs. Het uur en het kwartier zijn
voorbij en Vincent kan afgekoppeld worden van het apparaat. Dat
doet hij het liefste zelf. ‘Of in dit geval samen met de verpleging
hier. Ik heb jarenlang ervaring met mezelf aanprikken voor de
dialyses thuis. Bovendien heb ik door m’n verpleegkunde-achtergrond genoeg kennis én ben ik een enorme controlfreak. Ik ben
ook de enige op de afdeling die zichzelf prikt voor de labtesten.’
Lachend: ‘Het liefst had ik de nier er ook zelf ingezet.’

Eerste keer plassen

‘Ik vond het maar niets me zo kwetsbaar op te stellen. Bovendien is het nogal een offer voor de donor, die twee maanden
moet herstellen van de operatie.’ Desondanks werd Vincent
overspoeld met reacties. Terwijl hij een stuk of zes aanbiedingen had verwacht, ontving hij er ongeveer zeshonderd. Hij
stuurde de belangstellenden informatie, waarna er tweehonderd overbleven. Die nodigde hij uit voor een kennismakingsgesprek, wat nog eens een hoop van hen ontmoedigde. Uiteindelijk plande Vincent met zo’n vijftig mensen een gesprek.
‘Het werd een soort donortoer door heel Nederland: Brabant,
Maastricht, Eindhoven. Het was een tijdrovende en ook best
vermoeiende klus, maar het waren heel bijzondere gesprekken.’

Donorruil
Uiteindelijk waren negen mensen bereid zich te laten testen
voor Vincent, niet alleen lichamelijk, ook psychologisch. Eén
per maand. Er volgde een periode van afwachten en spanning.
De eerste zeven maanden kreeg Vincent veel teleurstellingen
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Vincents leven zal enorm veranderen nu hij weer een nier
heeft. Niet alleen zijn levensverwachting schiet omhoog, van
veertig, vijfenveertig jaar naar dezelfde leeftijd als gezonde
mensen, hij merkt ook meteen dat hij weer een nier heeft. ‘Het
grootste verschil is natuurlijk dat ik niet meer hoef te dialyseren. Dat heb ik nog nooit zo lang niet gedaan. Eindelijk kan
ik weer vrij slapen zonder met een slangetje aan een apparaat
vast te zitten. En ik heb voor het eerst sinds ik twee was weer
geplast! De eerste keer vond ik best eng, gek genoeg. Maar het
gaat gewoon vanzelf en nu vind ik het elke keer weer leuk.’
De transplantatie kwam op een goed moment voor Vincent.
Hij merkte dat hij steeds tegen de grenzen zat van wat hij kon.
Dan was hij bij zijn vriendin en baalde hij dat hij weer naar
huis moest, naar zijn apparaat. ‘Nu krijg ik geleidelijk meer
vrijheid en ga ik steeds meer fantaseren over wat ik allemaal
zou willen. Dat is echt te gek. Met mijn vriendin naar Noorwegen, toeren met mijn bandje, met mijn broers naar de Ardennen; dat soort dingen konden eerder altijd maximaal drie
dagen, want dan moest ik weer dialyseren. Ook is mijn liefde
voor de verpleegkunde weer opgebloeid. Ik wil weer als verpleger in een ziekenhuis aan de slag, misschien wel het AMC.’
Maar voordat het zover is, moet hij eerst nog een paar hobbels over. Want hoewel zijn nier het ‘hartstikke goed doet’, mag
hij pas naar huis als zijn waardes en conditie goed zijn. Bovendien zullen ook dan de eerste zes maanden spannend blijven,
hoewel de kans op afstoting klein lijkt. ‘Mijn dokter had een
mooie metafoor voor mijn situatie. Hij noemde de dialyse een
reddingsboot waarin ik steeds heb overleefd. En nu zie ik in
de verte het strand van een mooi eiland. Maar om daarheen
te kunnen, moet ik eerst nog door de branding zwemmen en
daarvoor moet ik mijn reddingsboot achterlaten. Soms besef ik
het nog niet helemaal, maar het dialyseapparaat kan dus eindelijk het raam uit! Ik moet nu alleen nog even door de hoge
golven ploeteren om op het eiland te komen.’ ↙
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WIJ ZIJN HET ONDERWIJS
Onderwijs gaat om meer dan alleen je punten halen. Toch richten onderwijsinstellingen zich
steeds meer op efficiëntie en rendement en minder op de zelfontplooiing van studenten.
Maar hoe kunnen studenten veranderingen teweeg brengen in hun onderwijs?
Hoe kan het hoger onderwijs weer een plek worden waar kritische geesten zich kunnen
ontwikkelen?
Deze vragen en meer worden besproken in het onderwijssymposium van de ASVA
studentenunie. Voor meer informatie: www.asva.nl/onderwijssymposium2016.
23 september 13:00-17:30, VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9

Folia 03_1638_2.indd 17

19-09-16 17:04

18

FOLIA 03

Opinie

WIE SLUIT
WIE NU UIT?
De eerste tekenen wijzen erop dat de
commissie die onderzoek doet naar diversiteit
op de UvA een explosief dossier in handen
heeft. Al ruim voor de presentatie van
haar rapport ontstaan felle discussies over
de verwachte aanbevelingen en vliegen de
beschuldigen van racisme over en weer. Ook
sociologiestudent Justine van de Beek en
Gerwin Wezelman van de Vrije Student
staan lijnrecht tegenover elkaar.
illustratie Marc Kolle

tekst Gerwin Wezelman

D

e aanbevelingen van de commissie Diversiteit, onder leiding van Gloria Wekker, zijn
te idioot voor woorden. De oproep voor
een diversiteitsquotum is simpelweg een vorm van
racisme en niemand zit te wachten op een verplichte
diversiteitscursus.
De commissie Diversiteit is op initiatief van ac-
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tiegroepen en medezeggenschapsraden ingesteld na
de Maagdenhuisbezetting van 2015. Als doel kreeg
de commissie onder andere mee: het onderzoeken
van de mate van diversiteit aan de Universiteit van
Amsterdam, het vergroten van het bewustzijn over
het belang van diversiteit en dekolonisatie en het
onderzoeken van mechanismen van uitsluiting of
onderdrukking.
Naar aanleiding van het onderzoek heeft de
commissie een aantal voorlopige aanbevelingen
gedaan, waarop dezer dagen tijdens drie sessies
feedback kan worden gegeven.

Draagvlak is er niet
De aanbevelingen zijn compleet idioot. In reacties
op de website van Folia maakte menigeen zijn of
haar ongenoegen over de commissie bekend. De
commissie kwam op de website van GeenStijl hevig
onder vuur te liggen. Draagvlak onder studenten
is er blijkbaar bijna niet. De Vrije Student vindt de
ontstane ophef daarom ook niet meer dan begrijpelijk en eist dat de aanbevelingen van tafel gaan.
De commissie heeft in haar onderzoek geconstateerd dat de Universiteit van Amsterdam een
overwegend ‘witte’ universiteit is. In Amsterdam
is het aantal jongeren met een black, migrant or
refugee background 51 procent, op de Universiteit
van Amsterdam is dit volgens het onderzoek maar
15 procent.
Het vergelijken van deze cijfers is appels met peren vergelijken. Toegang tot de universiteit krijg je
namelijk niet zonder meer. Het vwo-diploma speelt
een belangrijke rol. Op het vwo is het percentage
niet-blanken of allochtonen zo’n 20 procent. Wat
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dat betreft doet de UvA het dus zo verkeerd niet.
Het zijn voor de commissie Diversiteit minder welgevallige cijfers, allicht dat ze daarom achterwege
zijn gebleven in de voorlopige aanbevelingen.

Vorm van racisme
Om het vermeende diversiteitstekort op te lossen,
stelt de commissie in haar voorlopige aanbevelingen
voor om op termijn een diversiteitsquotum in te
voeren. Een dergelijk quotum is een vorm van racisme. De Vrije Student vindt dit totaal onacceptabel.
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Hoe meer je het je concreet probeert voor te
stellen, hoe surrealistischer het wordt. Krijgen we
straks echt de situatie waarin een ambitieuze blanke
student wordt geweigerd omdat er nu eenmaal al
genoeg blanken zijn? Of een getalenteerde Marokkaanse studente, omdat ons Marokkanenquotum
al bereikt is? Het selecteren op huidskleur en
achtergrond is simpelweg racistisch en wij dienen
ons daartegen krachtig te verzetten. De universiteit
moet toegankelijk blijven en dat bereik je niet met
een quotum.
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Uit de hoge hoed van de commissie werden meer
absurde voorstellen getoverd, zoals het verplichten van een diversiteitscursus. Zo’n cursus zou
studenten meer
bewustzijn moeten
geven over thema’s
als diversiteit,
racisme en dekolonisatie. Alsof
studenten daarop
zitten te wachten!
Studenten komen
naar de universiteit om goed onderwijs te krijgen, niet om naar
betuttelende diversiteitscursussen te gaan. Daarbij
is de Universiteit van Amsterdam een onderwijsinstelling, geen heropvoedingsinstituut.

De 200.000 euro die voor de commissie beschikbaar is gesteld, is verspild belastinggeld. Het
was bedoeld voor onderwijs en onderzoek, niet
voor pseudowetenschap.
Tijdens de eerste
feedbacksessie,
waarbij natuurlijk
vooral voor de
eigen parochie van
trouwe aanhangers van Gloria
Wekker en haar
commissie werd gepreekt, werden geen kritische
vragen gesteld over het voorgestelde diversiteitsquotum. Wekker vatte dit blijkbaar op als instemming
met het voorstel. Dergelijke onderzoeksmethoden
slopen de validiteit van een onderzoek.

‘Selecteren op huidskleur
en achtergrond is racistisch’

Diversiteitsfundamentalisme
Fundamentalisme kenmerkt zich door het
strikte vasthouden aan bepaalde uitgangspunten en het totale onvermogen om
daarmee in strijd zijnde feiten überhaupt
serieus te nemen. De commissie Diversiteit lijdt aan diversiteitsfundamentalisme.
Haar ideaal acht zij zo belangrijk,
dat zelfs sterk uitsluitende en racistische
voorstellen als een diversiteitsquotum
niet geschuwd worden. Ook het verplicht
opleggen van een opvoedingscursus aan alle
studenten past in dat beeld. Men moet en
zal meedoen.

Prullenbak
In oktober brengt de commissie naar verwachting
haar eindrapport uit met haar definitieve aanbevelingen. De Vrije Student eist dat het College van Bestuur
van de Universiteit van Amsterdam het onderzoek
definitief naar de prullenbak verwijst en wel een
tweede keer nadenkt voordat een dergelijke commissie wordt opgetuigd. De Universiteit van Amsterdam
is een onderwijsinstelling en geen speeltuin voor
diversiteitsfundamentalisten met idiote plannetjes. ↙
Gerwin Wezelman is fractievoorzitter van De Vrije
Student Amsterdam.

VRIJE STUDENT?
ELITAIRE STUDENT!
tekst Justine van de Beek

E

erder dit jaar werden er studentenraadverkiezingen gehouden op de UvA. De Vrije
Student introduceerde zichzelf toen voor
de eerste keer als een eliteclubje door geld aan te
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nemen van de JOVD, de jongerenclub van de VVD.
Nu, een paar maanden later, lijkt het opnieuw
dat De Vrije Student eerder De Elitaire Student vertegenwoordigt, gezien het negeren van racistische
ervaringen op de universiteit.
Inhoudelijk bleek er tijdens de verkiezingen ook
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het een ander te mankeren aan deze eliteclub; de
studentenpartij promootte zichzelf door zich tegen
stilteruimtes te ‘verzetten’, want dat zouden stiekem
gebedsruimtes zijn die ten koste gaan van de kostbare studieruimte op de universiteit.

Angst overheerst
Los van het feit dat men ook in stilteruimtes prima
kan studeren, overheerst blijkbaar de angst dat
straks religieuze (en dus ook vaak biculturele) minderheden óók op de UvA terecht kunnen.
Dat de partij niet zozeer opkomt voor alle studenten maar voor met name elitaire witte studenten
bleek opnieuw toen zij de eerste aanbevelingen van
de diversiteitscommissie vorige week woensdag
typeerde als ‘racisme’. Dat diversiteit volgens deze
partij gelijkstaat aan racisme toont de enorme fragiliteit van de overigens zeer homogene club nogal
duidelijk aan.
De commissie Diversiteit deed onderzoek onder
3.500 studenten en 2.000 medewerkers. Zij raadt in
enkele nog niet nader uitgewerkte aanbevelingen aan
om actief diversiteitsbeleid te voeren. Best logisch,
aangezien maar 15 procent van de academische gemeenschap bicultureel is en dat getal in de (Amsterdamse) maatschappij een stuk hoger ligt, en omdat
etnische minderheden vaak op pijnlijke wijze met
hun ‘anders-zijn’ worden geconfronteerd op de UvA.
Een Ethiopisch-Nederlandse studiegenoot
schreef eerder over hoe zij schrijnend buiten de
‘wij-groep’ op de universiteit valt: ‘Nergens ben ik
me zo bewust van mijn huidskleur als op de universiteit.’ Ook is het bijvoorbeeld opvallend hoe snel
de weinige moslims in mijn werkgroepen de drang
voelden om het
op te nemen voor
de islam wanneer
het onderwerp
ter sprake kwam.
Vermoeiend om je
steeds zo te moeten verdedigen,
lijkt me.

dam langzamerhand bekend als de enige echte multiculturele universiteit
in de hoofdstad, wat waarschijnlijk
zelfversterkend werkt.
Maar aan de discriminerende
ervaringen van de weinige biculturele studenten die op de UvA
rondlopen heeft De Vrije Student – of beter: De Elitaire
Student – weinig boodschap.
Educatie en beleid rondom
diversiteit zouden namelijk
betuttelend zijn. Zwijgen
moeten we over racisme op
de universiteit, als het aan
de jonge VVD’ers ligt.
Grappig genoeg
voorspelde commissievoorzitter Gloria Wekker
deze uitkomst al. Ze zei
in een interview met
Folia: ‘We hebben
gemerkt dat het heel
ongemakkelijk is
voor mensen om te
praten over etnische
diversiteit, discriminatie
en racisme.’

Partij Voor de Vrijheid
Nogal pijnlijk om te zien is dat De Vrije Student
bewijst helemaal niet te staan voor de ‘gewone
student’ of de ‘student die ervoor gaat’, zoals ze
zichzelf promoot. De Vrije Student staat voor een
eliteclubje dat lak
heeft aan etnische
of religieuze minderheden. Door
het uitsluiten
van bevolkingsgroepen, wat ze
feitelijk doet,
toont deze partij
aan niet alleen qua
naam het een en ander gemeen te hebben met de
Partij Voor de Vrijheid. ↙

‘Vrije Student heeft lak
aan etnische minderheden’

Ongezonde last
De last die nu op de schouders van biculturele
minderheden wordt gelegd, die het gevoel hebben
hun hele ‘groep’ te moeten vertegenwoordigen, is
ongezond en kan leiden tot meer uitval onder deze
groepen. In dat opzicht is het goed eens te rade te
gaan bij de VU. Daar blijkt het diversiteitsbeleid
(beter) te werken. De instelling staat ook in Amster-
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‘Nederlandse
steden zijn
nepsteden’
tekst Henk Strikkers
foto’s Martijn Gijsbertsen

Amsterdammers moeten eens ophouden met zeuren over de drukte in de stad,
vindt bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek Zef Hemel. De enige kans
om volgens hem economisch te overleven is een snelle verdubbeling van het aantal
inwoners. ‘Ik predik revolutie. Het begint altijd bij een gek.’

‘N

a dertig jaar in de praktijk
wil je weleens een keer
reflecteren,’ vertelt Zef
Hemel (59) met een lach die hij
moeiteloos een uur lang op zijn
gezicht houdt. Zijn boodschap moet
voor een optimist als Hemel geen
gemakkelijke zijn. Hemel bezet sinds
2012 de Wibautleerstoel, een door
de gemeente Amsterdam betaald
hoogleraarschap over grootstedelijke
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problematiek. Daarvoor werkte hij
ruim dertig jaar als planoloog, onder
meer bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening &
Milieu en de gemeente Amsterdam.
Nu slaat hij alarm over de wereld
waarin hij zo lang verkeerde. In
Nederland begrijpen we steden
niet, vindt Hemel. En daardoor
verrommelt het landschap, worden
we allemaal chagrijnig en raken we

economisch achterop. Ook voor zijn
eigen vakgebied voorziet hij een
zwart scenario als er niets verandert.
‘Met lichte overdrijving: de planologie
is op sterven na dood.’

Hoe kan dat nu weer? Nederland
is toch een van de best geplande
landen ter wereld?
‘Dit is een planner’s paradise, maar
toch kun je op straat nauwelijks
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meer zeggen dat je planoloog bent.
Bij elke bezuiniging gaan er weer
planologen uit. De rijksplanologische dienst bestaat niet meer. Het
ministerie van Ruimtelijke Ordening
is opgedoekt. Van de planologische
infrastructuur is weinig meer over.
Ruimtelijke ordening is in de Tweede
Kamer iets voor backbenchers, als er
überhaupt over het onderwerp wordt
gesproken. Je kunt het wijten aan
wat men neoliberale tijden noemt.’

Leren we studenten dan niet het
verkeerde vak?

Plannen is iets van de Sovjet-Unie,
bedoelt u?

U weet wat we moeten doen.

‘Nou ja, de Sovjet-Unie heeft de
planning tot een hoogtepunt
gebracht. Planning is iets van de
Koude Oorlog. Planning is nu bijna
een scheldwoord. Don’t mention the
word. Ik zoek naar nieuwe manieren
voor een nieuw soort planning. We
moeten het vak radicaal veranderen.’

Wat gaat er dan zoal mis?
‘Neem de Noord-Zuidlijn. Het was
miscommunicatie vanaf het allereerste begin. Er werd met niemand
gepraat. Er is in Den Haag geld te
halen, dus wordt er een politieke deal
gesloten. Dat gebeurt in achterkamertjes. Er wordt een tracé getekend
en als alles af is, gaat men burgers
voorlichten. Die hebben zoiets van:
“Wat is dit nou weer?” Het lijkt op
een overvalstrategie, waarin met
niemand wordt gecommuniceerd. De
kern van planning is communicatie.
Dat is mijn stelling.’

Moet die hele werkwijze niet
anders?
‘De werkwijze moet open communicatie zíjn. We moeten de stad met
zijn allen bouwen. Dat kan alleen
als we voortdurend met elkaar in
gesprek blijven. Een stad is oeverloos
met elkaar praten en dat leidt tot
wat ik collectieve intelligentie noem.
Dat is niet efficiency en dat is ook
niet meteen de vraag stellen: “Wie
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‘Ja, natuurlijk! Maar we zitten gevangen in een verkeerd paradigma, we
leren een verkeerd vak, we hebben
een verkeerde praktijk.’

Wat een pessimistische boodschap
voor iemand die zichzelf een
optimist noemt.
‘Maar we leren, en we weten nu wat
we anders moeten doen.’

‘Het begint altijd met een gek.’

ZEF HEMEL
1958 Geboren te Emmen
1981 Afgestudeerd humane geografie, Rijksuniversiteit Groningen
1993-1996 Secretaris Adviesraad
voor Ruimtelijke Ordening
1994 Gepromoveerd in de architectuurhistorie aan de UvA
1996-2001 Senior planoloog op
het ministerie van VROM
2001-2004 Directeur voor Academie van Architectuur en Stedenbouw, Hogeschool Rotterdam
2004-2014 Adjunct-directeur
ruimtelijke ordening bij de gemeente Amsterdam
2012-heden Wibautleerstoel
aan de UvA voor grootstedelijke
vraagstukken
2014-heden Strategisch planner,
Amsterdam Economic Board

doet wat?” Het is geen militaire onderneming en het is ook geen bedrijf,
een stad is een organisme. Het zijn
honderdduizenden mensen die met
elkaar in gesprek zijn en de planoloog
is de moderator. De planoloog laat
iedereen aan het woord en luistert. De kern van planologie is niet
bestuurskunde of politicologie, het
is communicatie.’

Vindt u zichzelf een gek?
Zef Hemel praat rustig, maar nu valt
een wel erg lange stilte. ‘Ik realiseer
me wel dat de dingen die ik doe afwijken van de bestaande repertoires.
Ik heb er nooit goed ingepast. Maar
ik ben ook niet gevaarlijk.’

U bent geen gevaarlijke gek.
‘Ik predik revolutie, maar ik ben geen
Marx. Alhoewel: zelfs na het verschijnen van zijn Das Kapital veranderde
er aanvankelijk niets. Zijn eerste
editie kon hij aan de straatstenen
niet kwijt. Hij had het geluk dat de
Pruisische geheime dienst zijn boek
in verband bracht met de Parijse
commune en toen pas explodeerde
het. Zoiets heb ik ook nodig. Zo’n
boekie doet helemaal niets als er
niets gebeurt in de wereld.’
Hemel heeft het steevast over zijn
boekie, omdat hij zijn publicatie De
toekomst van de stad – een pleidooi voor de metropool geen boek
wil noemen. ‘Het is een probeersel,
een poging om te kijken of ik niet
een echt boek moet schrijven. Dit is
luchthavenlectuur; een boekie dat
je op je intercontinentale vlucht in
één keer uitleest. Een echt boek is
een volwassen versie hiervan.’ Het
boek mag dan in een paar uur te
lezen zijn, het vertoog is een van
de radicaalste van Nederland. ‘Wij
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Nederlanders begrijpen steden niet.
Steden zijn de motoren van de economische groei, maar we leggen ze
aan de leiband.’

Hoezo ligt Amsterdam aan de
leiband van het Rijk?
‘Ik kies 1929 als uitgangspunt. Toen is
er iets misgegaan. Het was crisis en
het Rijk besloot om het belastingstelsel te centraliseren en de winsten die
in de steden werden gemaakt af te
romen. Dat geld werd geïnvesteerd in
grote werkverschaffingsprojecten in
de provincie. Dat was niet typisch Nederlands, alle natiestaten deden het:
de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk,
Duitsland, noem maar
op. Die staatsgestuurde planning brokkelde
na de Tweede Wereldoorlog af, vooral in de
periode van Reagan
en Thatcher, maar hier
werd dat met afgrijzen
bekeken. Wij hebben
het hier wel steeds over de noodzaak
van decentraliseren maar een echte
decentralisatie… Die stap durven
we niet te zetten. Amsterdam durft
nog steeds niet zijn eigen winsten op
te eisen.’

Dus er is een soort vacuüm waar
Brussel zich in kan begeven?
‘Ja, en daardoor gedraagt Brussel
zich veel meer als een organisme.
Want steden zijn organismen, die
we in Nederland maar niet lijken te
begrijpen. Ik heb het in het boek niet
gebruikt, maar Nederlandse steden
zijn nepsteden. We doen net alsof het
echte steden zijn, alsof de Randstad
één grote stad is, maar dat is niet
waar. Echte steden hebben agglomeratievoordelen, economische voordelen die ze halen uit hun grootstedelijke
omgeving en bevolkingsdichtheid. In
Nederland zijn die voordelen afwezig,
blijkt uit onderzoek van de Organisa-

nodig, een paradigmashift. Ik heb
gekeken of dat op kousenvoeten kon,
maar dan kan niet.’

Heeft u wel hoop dat het gaat
lukken?
‘Ik ken het politieke speelveld en ik
heb zo’n beetje alles wel meegemaakt: steden en het Rijk, de provincies die altijd dwarsliggen. Maar
ik ben een optimist, dus ik blijf vrolijk
optimistisch. Ik lijk Mark Rutte wel.’

Van wie moet het initiatief dan
komen?
‘Als Amsterdam het niet doet, dan
gebeurt het niet. In Den Haag gaat
niemand het doen. In
Rotterdam zie ik niemand
die het gaat doen, laat
staan elders. En het gevolg daarvan is dat we in
dit land nog meer strooigoed gaan bouwen. Dat
het nog niksiger wordt,
nog meer verspreid, met
nog meer beton en met nog meer
asfalt en dat we er nog een veel
groter zootje van maken.’

‘Ik blijf vrolijk optimistisch.
Ik lijk Mark Rutte wel’

België is qua geografische opbouw
in veel opzichten een vergelijkbaar
land. Toch heeft men met Brussel
een ongelooflijk grote stad. Hoe
kan dat dan, is dat het lef om die
stap te zetten?
‘Dat is een interessante vraag. De
gemeente Brussel stelt overigens
niets voor met maar honderdduizend inwoners, maar wat belangrijk
is: niemand heeft hem in de greep.
Brussel is vermalen in de taalstrijd en
de besluiteloosheid van regeringen
en desondanks groeit de stad en is ze
op bepaalde punten buitengewoon
succesvol. Het is een veel spannender stad dan welke Nederlandse
stad ook.’
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tie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO). Economisch
doet de Randstad niets voor ons.’

Waar komt dat door?
‘De OESO heeft er geen verklaring
voor, ze zegt alleen dat alles keurig
gespreid is in Nederland. Ik denk dat
daarin de verklaring ligt. We hebben
in Nederland nooit echte steden
gebouwd. De staat begrijpt de stad
niet. In Nederland leven we in het
paradigma van de functionele steden. Dat zijn open, mooie, efficiënte,
frisse, keurig geordende steden van
huizen met tuintjes. Nederland heeft
als planner’s paradise dat functionele
idioom als geen ander omarmd en
uitgevoerd. En terwijl de wereld om
ons heen totaal is veranderd en niemand dat paradigma meer omarmt,
blijven wij ons eraan vastklampen.’

Hoe komen we daar ooit uit?
‘Daar heb je dus een revolutie voor

Als ik u goed begrijp moeten we
krimpregio’s juist toejuichen.
‘We moeten er in ieder geval niet
bang voor zijn. Wij doen er heel
moeilijk over. Studenten, die kun
je niet tegenhouden als ze naar
de universiteit gaan, maar anderen proberen we tegen te houden.
Die mogen de krimpgebieden niet
verlaten. En de krimpregio’s doen
hun best om expats aan te trekken.
Een metropool als Londen zit vol met
buitenlandse studenten, terwijl hier
stadjes als Wageningen, Enschede
en Maastricht vol achter internationale studenten aan jagen. Giethoorn
jaagt op Chinezen. En nu wil Zwolle
ook Chinezen uit Giethoorn lokken.
Het wordt hier steeds dwazer. We
krijgen een heel bizar land als we
zo doorgaan.’

19-09-16 17:04

26

FOLIA 03

Als zelfs Giethoorn het lef heeft om
vol voor zichzelf te kiezen, waarom
Amsterdam dan niet?
‘Op de grootste wordt het meest
gelet. Het Amsterdam-bashen is niet
van de lucht en wordt steeds erger.
Hoe meer succes Amsterdam heeft,
hoe meer er wordt gebasht.’

Amsterdammers kunnen er zelf
ook wel wat van, van Amsterdam-bashen.
‘Dat is een interessant verschijnsel.
Mijn verklaring is dat Amsterdam
van ver komt en gewoon klein is qua
oppervlakte. En de babyboomers
zijn nu in de meerderheid. Zij zijn er
als studenten en krakers binnengekomen en vinden het
welletjes zo. Die willen
niet meer groeien. Die
vinden de stad af. En
nu komt een nieuwe
generatie studenten
de stad binnen die
daar geen boodschap
aan heeft. Maar als ik
het politieke vertoog
zie in de stad, dan is
het echt een babyboomersvertoog.
“We hebben het zo gezellig met
elkaar en nu gaat de stad groeien.
En nu komen al die toeristen in ons
centrum. Weg hier! Dit is van ons!”’

zaamt, dan afroomt, zelfs om zeep
helpt in de Tweede Wereldoorlog, ze
vervolgens afbreekt en verstrooit,
dan krijg je geen economie meer.
Geen wonder dat we zoveel crises
hebben gehad. Het komt omdat
mensen altijd over leefbaarheid
beginnen. Grote steden zouden niet
leefbaar zijn. Mensen verlangen altijd
terug naar overzichtelijke dorpen.
Dat roepen we al tweehonderd jaar.
Maar dat is niet zo! Het is een illusie!
Hou ermee op! Dat dorpen leefbaarder zijn dan steden is een illusie. Je
moet de steden vieren en ze laten
groeien. Speel het spel en word rijk.
En verdeel die rijkdom vervolgens in
de stad. We moeten ervoor zorgen

ze de vrijheid om hun huisjes te
verbouwen en te verbeteren en om
winkeltjes te beginnen.’

Is Nederland daar niet veel te
gereguleerd voor?
‘Ja. Dat is ons grootste probleem:
al die regels. En dat zegt de planoloog.’ De glimlach verandert in een
schaterlach. ‘Om in deze wereld
weer echte planologie te kunnen
bedrijven, moeten we ont-plannen.
We moeten af van al die regels en
tegelijkertijd moeten we voortdurend
met al die mensen in contact staan:
actief raadplegen, crowdsourcen,
gebruikmaken van die collectieve intelligentie. En dan samen de stad van
onderop gaan bouwen.’

‘Planning is nu bijna
een scheldwoord.
Don’t mention the word’

Gentrificatie is dus helemaal niet erg.
‘Gentrificatie is wat steden doen, het is
een gezond verschijnsel. Steden maken
geld. Ze leiden tot waardestijgingen in
grond en vastgoed. Buiten de steden
doet niets of niemand dat. Planologen
hebben dat vroeg begrepen.’

Behalve de twintigste-eeuwse
planologen dan.
‘Onbegrijpelijk!’ roept Hemel. ‘Onbe-grij-pe-lijk! Alsof ze geen welvaart willen!’

Hoe komt dat dan?
‘Als je je steden eerst veronacht-
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dat niet enkele grote jongens de stad
in handen krijgen.’

Dat is wel wat er nu in Londen
gebeurt. Daar worden huizen beleggingsobjecten waarin niemand woont.
‘Dat gaat maar om een paar buurten. Maar zie wel dat er in heel veel
delen van Londen nu een nieuwe
middenklasse groeit. Dat geldt ook
voor Moskou en dat geldt ook voor
Istanbul. Wij hebben ook de opgave
om een grote nieuwe middenklasse
te laten groeien. Dat zijn de mensen
die nu in Nieuw-West, Zuidoost en
Noord zitten. Die zijn gehuisvest in
huizen van woningbouwcorporaties
en delen dus niet in de waardevermeerdering van de grond en de
woning. Dat is op de lange termijn
onhoudbaar. Je moet ze eigenaar
maken van hun woning. En geef

Wat gebeurt er als we die
stad van onderop gaan
bouwen?

‘Dan zie je die hele skyline
hier veranderen. Je ziet nu
al wat torentjes oppoppen.
Maar als we de planning
loslaten, dan gaat het
heel snel, overal komen
torentjes. We krijgen een geweldige
verdichting en binnen de kortste
keren, binnen dertig jaar, hebben we
twee miljoen inwoners. En dan zijn
we nog een kleine speler in Europa,
maar dan doen we wel weer mee.
Het waarschijnlijkst is echter dat we
zoals altijd voor de tussenweg kiezen.
Vlees noch vis, een grijze zone met
een beetje van dit en een beetje van
dat. Dan hebben we wel een beetje
dynamiek, maar die is heel erg verspreid en overal gebeurt wel iets. Dan
zijn we zeker geen winnaars in de
wereld en hebben we ons land flink
verpest. Daar koersen we nu jammer
genoeg op af.’ ↙
Zef Hemels De toekomst van de stad –
een pleidooi voor de metropool winnen?
Doe dan volgende week mee aan onze
prijsvraag op folia.nl/prijsvraag.
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Betweters
M

ijn geschiedenismaster is net een integratieklasje. We hebben Australiers en Grieken, filosofen, cultuurwetenschappers en bouwkundigen. We
hebben mij, een overgelopen neerlandicus, en een van ons is een voormalig
pabo-meisje. Ze had een tijd op school gewerkt, maar stond te popelen zich
om te scholen. Dat leek me niet gek. Ze is een goede student en ongetwijfeld
een uitstekende docent: intelligent, open en initiatiefrijk – maar kinderen ben
je nu eenmaal snel zat.
‘Nee,’ zei ze, ‘zo zit het niet, ik mis die kids enorm.’ Het probleem waren de
ouders. Betweterige figuren met de oneindige behoefte de juf de les te lezen.
Die, bang dat hun kind (of eigenlijk zijzelf) niet het beste zou krijgen, het
internet opgingen en alternatieve lesmethodes opdrongen. Die tienminutengesprekjes tot gevechtslinies maakten. Niet-westerse ouders bleken het meest
redelijk; de enigen die háár
kennis en háár autoriteit respecteerden.
De tijd waarin ikzelf bijles gaf
op een zelfstandig gymnasium
drong zich op. Iedere middag
probeerde ik een lokaaltje vol
advocatenkroost de beginselen
van het Latijn en de wiskunde
bij te brengen. Papa en mama hadden voor het gemak de Cito-score terzijde
geschoven en het kind naar ‘het gym’ gekletst. Nu moest het volhouden ook.
Veel gevallen waren hopeloos, sommige gevallen waren schrijnend. Zo was
er eersteklasser Mira. Toen het eerste uitstroommoment in zicht kwam, stond
ze met een handvol onvoldoendes, waaronder twee drieën voor de klassieke
talen. Vijf dagen per week, van drie tot zes, doceerde ik haar. ‘Laat haar tot
negen uur blijven,’ gebood moeder Agnes me eens. ‘Ik geef wel een bakje
eten mee.’
Mira stopte met viool, met hockey en met paardrijden.
Na onze derde ruzie beantwoordde ik Agnes’ telefoontjes niet meer. Mira
moest naar de havo op een openbare scholengemeenschap en dat, vond Agnes, was mijn schuld.
Het pabo-meisje vroeg of ik nog mijn eerstegraads bevoegdheid wilde halen, maar dat vond ik een domme vraag.
‘Domme vragen bestaan niet,’ zei ze weinig overtuigd. ↙

Papa en mama hadden het
kind naar ‘het gym’ gekletst
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Actueel Dam
Laatste
totdagen
Damloop
Maagdenhuis

Folia 03_1638_2.indd 28

19-09-16 17:04

29

21 SEPTEMBER 2016

‘4 minuten per
kilometer? Dat kan
helemaal niet’
De vraag was: kan het? Kan een ongetrainde kantoorslaaf binnen enkele maanden worden
klaargestoomd om de Dam tot Damloop helemaal uit te rennen, zonder te stoppen? Zondag
kwam het antwoord. Hoofdredacteur Altan Erdogan (startnummer 19463) liep met vijftigduizend hardlopers van Amsterdam naar Zaandam. Over tuinslangen, eenzaam afzien en
een haperende app.

tekst Altan Erdogan foto’s Daniël Rommens/Vera Duivenvoorden
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W

aar komen al die mensen vandaan? Hebben ze niks
beters te doen, op zo’n stralende zondag als deze?
Waarom lachen ze allemaal? Zien ze niet dat ik op
m’n tandvlees loop?
‘Wat je ook doet, geniet ervan,’ was de tip van de ervaren lopers, trainers en deskundigen van het UvA-HvA-team. Geniet
van het publiek, het enthousiasme en de aanmoedigingen.
De laatste honderden meters lukt dit niet. Ik ben op zoek
naar bekenden, probeer het
tempo acceptabel te houden,
word overmand door allerlei
emoties en stel mezelf een
hele reeks vragen.
De antwoorden komen
niet, de finish wel. Die is er
onverwacht snel. Voor je het
weet loop je bedremmeld en
vol ongeloof met gesponsorde
sportdrankjes en koekjes en een medaille om je nek richting
de keurig naast elkaar opgestelde kledingtassen die speciaal
per vrachtwagen voor de lopers van Amsterdam naar Zaandam
zijn gebracht.
Klaar.

Eén uur en ruim veertig minuten na de start; het lijkt
achteraf meer een krankzinnige mallemolen van pakweg een
half uur.

0 kilometer
De Prins Hendrikkade is, zacht gezegd, stervensdruk. Duizenden mensen in sportkleding lopen dwars door elkaar. Het
UvA-HvA team verzamelt zich in startvak 3 (groen). We zijn
met enkele honderden lopers,
maar gaan zo op in de massa
dat ik bij toeval alleen een
ex-lid van mijn redactieraad
en een huidig lid van de
redactieraad zie. Ervaren
lopers. De één vertelt dat hij
weleens is flauwgevallen (‘Ik
kwam pas weer bij in het ziekenhuis’), de ander zegt altijd
rond de tien kilometer de moed op te geven. ‘En dan moet je
er nog zes, dat is lang hoor.’ Gelukkig zegt ze ook: ‘Hardlopers
worden beter naarmate ze ouder worden.’
De start, om 12.15 uur, is geen echte start zoals je weleens
ziet bij atletiekwedstrijden. Je wandelt doodkalm tot de blauwe

Vlak na de IJtunnel
lopen, hinken en balen
de eerste afvallers
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boog en dan begin je met lopen. Hardloopapp
aan, en ik denk alleen maar: ‘Rustig beginnen,
de rem erop, niet te hard.’

1-2 kilometer

kilometer loop. Dat kan helemaal niet, veel te
snel. Later geeft hij aan dat ik twee kilometer
verder ben dan ik echt ben. Lastig voor een
beginnende loper, zeker omdat ik heb besloten
zonder hartslagmeter van start te gaan en
blind wilde varen op de app voor de gemiddelde snelheid. (Pas na de finish zie ik dat de
app zomaar een extra omweg in de route heeft
opgenomen, en die kilometers er dus bij heeft
opgeteld – zie foto.)

Het is helemaal waar: rennen door de IJtunnel
is magisch. Ik ben honderden keren door deze
tunnel van het centrum naar Noord gegaan (en
weer terug), maar met zoveel lopers tegelijk en
begeleid door een ritmische drumband is het
alsof je zweeft. Daar krijg ik het onwerkelijke
4-6 kilometer
gevoel dat me de rest van het parcours niet
Al op de bruggen over de weg na de IJtunnel
meer loslaat: het lijkt alsof ik hier niet zelf
staat publiek, en dat blijft de meeste kilometers
loop, maar op een televisiescherm kijk naar
zo tot in Zaandam. Het geeft een fantastisch
andere lopers, publiek en de weg. Vlak na
App maakt omweg
gevoel dat deze mensen, die je helemaal niet
de IJtunnel lopen, hinken en balen de eerste
kent en waar je niks mee hebt, ook voor jou staan te klappen
afvallers al. Zelfs vóór de IJtunnel zijn twee meiden giechelend
en te juichen. Kinderen staan met hun hand omhoog te joelen
afgehaakt. Ingeschreven voor de gein, niet getraind, zoiets.
voor een high five en helpen mee om weggegooide sponsjes en
3-4 kilometer
bekertjes op te rapen.
Lichte paniek. Mijn hardloopapp (Runkeeper) is in de war,
Het publiek langs het parcours verschilt per wijk. Op de
waarschijnlijk door de IJtunnel. Ergens rond de drie-kilomeBuiksloterdijk en in Kadoelen maken ze het zichzelf makkelijk
tervlag krijg ik de melding dat ik onder de vier minuten per
met een wijntje en kijken vrolijk, licht spottend vanuit hun
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tuinstoelen naar die gekke hardlopers, bij Molenwijk en Floradorp dendert André Hazes door de speakers op de stoep en
gaat het bier er per traytje doorheen. Aandoenlijk: overal in de
woonwijken staan buurtbewoners met tuinslangen om ons nat
te sproeien. Dat is geen overbodige luxe; na 13.00 uur breekt de
zon ongenadig door en wordt het benauwd warm.

7-14 kilometer
Klinkt gek, maar van het parcours vanaf kilometer 7 tot
Zaandam herinner ik me slechts flarden, enkele uren na de
race. Is dit de veelgenoemde tweede adem? Ik kom in een
soort bubbel, pak routinematig af en toe een bekertje water
aan, geef wat high fives, probeer niet tegen andere lopers op te
botsen en schrik als blijkt dat ik de tien-kilometerlijn al ben
gepasseerd. (Had ik nou net dat redactieraadslid ingehaald?
Ik ben er niet zeker van.)
Er zijn ook stillere stukken bij zonder publiek en dan is
het nogal eenzaam afzien. Geen idee hoe snel ik loop vanwege
de haperende app, en de hazen met ballonnen – die je kunt
volgen om een richttijd te halen – heb ik al vanaf de start niet
meer teruggezien.
Kleine pijntjes links en rechts, de temperatuur blijft
oplopen – en beste organisatie, misschien iets minder dj’s met
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van die keiharde bonkende beukmuziek langs het parcours?
Het is intimiderend, niet motiverend. Maar misschien word ik
gewoon, euh, een beetje moe.

14 kilometer-finish
Als je de bebouwing van Zaandam binnenloopt, kom je in
een vrolijke snelkookpan terecht. Smalle straten, veel publiek,
gejuich en muziek. Je verlangt naar de finish en gaat je allerlei
voorstellingen maken van hoe je die straks passeert. Opgeven
is geen optie, met voortdurend honderden ogen op je gericht.
Er gaat van alles door m’n hoofd: privé-besognes, hoe je straks
ooit in die drukte geliefden, vrienden en kennissen terugvindt,
en waar blijft die verdomde finish nu echt?
Die komt dus plotseling, en eerder dan ik denk. Een kus,
een roos, enthousiaste collega’s.
M’n app zegt dat ik ruim achttien kilometer heb gelopen
(onjuist) in één uur, 43 minuten en 30 seconden (zou kunnen).
Op m’n startnummer zit een chip voor de tijdregistratie, en die
velt achteraf op de site van de organisatie het slotoordeel: één
uur, 43 minuten en 23 seconden.
Rokende kantoorslaaf doet Dam tot Dam, het is nog gelukt
ook. Van het roken ben ik niet afgekomen, maar ik heb er een
nieuwe verslaving bij. ↙
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STAGE
Anna Herder (25)
Screenshot van de uitslagenpagina

UITLOPEN
EN TOPTIJDEN
Mijn ‘nettotijd’ van 1 uur, 43 minuten en 23 seconden
over ruim 16 kilometer schijnt ‘keurig’ te zijn voor een
beginner die de Dam tot Damloop voor het eerst doet.
Volgens de online uitslagen op de site van de organisatie
ben ik daarmee op de 14.574ste plaats geëindigd van de
18.394 lopers in de vergelijkbare categorie.
Ik had geen eindtijd als doel, uitlopen was de opdracht.
Dat geldt natuurlijk niet voor de echte wedstrijdprofs. De
winnaar Edwin Kiptoo liep zondag bijna een uur sneller
dan ik, hij finishte na 45 minuten en 23 seconden.
Ook de vrouwen en mannen van de beste UvA-HvAteams liepen veel sneller. Beide teams werden eerste in
het teamklassement, waarvoor de tijden van de eerste
vijf lopers meetellen. Bij de vrouwen van UvA-HvA was
Merel Bruijn de snelste met 1 uur, 7 minuten en 13 seconden. (Ze verklaarde achteraf dat ze ‘zich had ingehouden’ – de marathon van Chicago komt er namelijk aan.)
Bij de mannen was Gert Brinkman de snelste van het
team met 57 minuten en 17 seconden, ruim drie kwartier
sneller dan ik.

Bekers van de UvA-HvA-winnaars dit jaar
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Studie Msc Business Administration
Stage TNO
Verdiensten 460 euro per maand
Sterren 5
‘Ik loop stage bij de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO), die zich onder andere bezighoudt met defensie en veiligheid. Aan alle
afkortingen bij TNO en Defensie moet ik nog
wennen, het zijn er zoveel. Ik werk mee aan
een lopend onderzoeksproject en schrijf mee
aan een voorstel voor een vervolgonderzoek.
TNO kijkt naar manieren om het aanpassingsvermogen van de defensieorganisatie te
versterken. Het resultaat van mijn stage komt
uiteindelijk in de vorm van een onderzoek bij
het ministerie van Defensie te liggen, dat is
best een tof idee.
Voor mijn masterprogramma hoefde ik geen
stage te lopen, maar ik wilde graag relevante
werkervaring opdoen voordat ik afgestudeerd
zou zijn. Met mijn studie kan ik veel kanten op
dus ik wilde vast uitzoeken wat ik nu eigenlijk
een interessante plek zou vinden om te werken. Ik heb bij verschillende bedrijven gekeken,
ook bij een grote consultant bijvoorbeeld. Daar
miste ik de onderzoekskant. Bij TNO kon ik
werkervaring opdoen én onderzoek doen.
De sollicitatieprocedure was redelijk makkelijk.
Ik was geïnteresseerd in de organisatie en een
vriendin die er al werkte kon mij eenvoudig
met een collega in contact brengen. Voor
deze stage moest ik wel eerst gescreend
worden; ik werk toch met gevoelige informatie. Ik ben op 1 september begonnen, maar
de stage heeft me nu al op veel leuke plekken
gebracht. Zo waren we twee weken geleden
op het ministerie van Defensie in Den Haag
en hadden we vorige week een overleg met
een majoor op een van de militaire kazernes.’
↙ Maartje Geels
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‘We hebben er
wel vertrouwen
in’
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JEROEN GROOT (24),
SPORTMARKETING, HvA
Kamer 14 m² in huurappartement vrije sector. Middenweg, Watergraafsmeer
Woont hier sinds augustus 2015
Betaalt 485,50 euro inclusief, maar deelt de
kamer met zijn vriendin, dus 242,75 euro p.p.
Huisgenoten 4
Pluspunt het hoge plafond, het licht en het
groen, zowel binnen als buiten
Nadeel de gillende kinderen van de crèche
op de eerste verdieping

D

it was ooit de kamer van mijn grote
broer. Ik kende zijn huisgenoten al en kon
het goed met ze vinden, dus toen hij vorig
jaar naar Rotterdam verhuisde, mocht ik er
meteen in. Samen met mijn vriendinnetje
Marloes. Ja, we wonen inderdaad samen op
veertien vierkante meter. We hadden eerder
tijdelijk samengewoond in een belachelijk
klein rotkamertje zonder faciliteiten en daar
lukte het ook, dus we hadden er wel vertrouwen in.
Het heeft even geduurd voor we de kamer
echt gingen inrichten, maar inmiddels is die
precies hoe we hem wilden hebben. Toen we
geen geschikte kast konden vinden zei ik in een
vlaag van verstandsverbijstering dat ik er zelf
wel eentje in elkaar zou timmeren. Ik ben met
mijn twee linkerhanden aan de slag gegaan
en toen kwam dit eruit. Hij heeft planken aan
de voorkant en aan de zijkant. Dingen die we
mooi vinden staan aan de buitenkant, die zien
we als we aan tafel zitten. Van binnen is het
een kledingkast.
We wonen met drie andere huisgenoten en
dat bevalt prima. Ze zien ons als twee individuen, dat scheelt. Als we ons als stelletje zouden
distantiëren van de rest zou het niet werken,
denk ik. Juist doordat we nog met anderen
wonen hebben we minder het gevoel van: nu
gaan we samenwonen en een leven samen
beginnen. Het is gewoon leuk om een kamer te
kunnen delen. Als we ruzie hebben, gebeurt het
heel af en toe dat Marloes beneden op de bank
gaat liggen, maar als ik het na een halfuurtje
wel weer mooi vind geweest en haar ga halen,
komt ze altijd weer met me mee. ↙
tekst Steffi Weber foto Martijn Gijsbertsen
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tekst Daniël Rommens
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illustraties Daniël Roozendaal
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‘GEEF ELKE STUDENT
EEN GELIJKE KANS’
Gelijke kansen in het onderwijs, wie wil dat niet? De praktijk is echter
weerbarstig, merkt ook Louise Elffers, lector beroepsonderwijs aan de HvA.
We leggen haar tien stellingen voor over stapelen, de rol van de HvA, etniciteit
en de rol van de Haagse politiek.

1

STELLING:
De hogeschool laat de student bungelen

‘Ik heb geen idee wat daarmee wordt bedoeld. Het
Parool zette dat als kop boven een interview met
mij. Ik vind dat de hogeschool samen met andere sectoren in het onderwijs moet zorgen dat de studenten goed
beslagen ten ijs komen als ze naar het hbo gaan. Dan
staat er in het stuk dat het allemaal de schuld van de
hogeschool is en dat studenten er zelf niets aan kunnen
doen. Ik werd daar een beetje ongelukkig van.
Hogescholen moeten niet alleen constateren dat
sommige studenten het niet kunnen en dat ze dan dus
ook niet in het hoger onderwijs thuishoren. Ze kunnen
beter nadenken over hoe het komt dat studenten die van
het mbo komen het stelselmatig moeilijk hebben in het
hbo en wat daaraan gedaan kan worden. De Hogeschool
Rotterdam is bijvoorbeeld al heel lang bezig om het
probleem met uitval van mbo’ers te agenderen, maar
concludeert te snel dat die mbo’ers dan maar niet toegelaten moeten worden. Ik vind dat het hbo ook zelf in de
spiegel moet kijken: wat kunnen wij doen om die uitval
te voorkomen?
Veel studenten bereiken het hbo door opleidingen te
stapelen. De problemen die deze stapelaars ondervinden,
worden voor een belangrijk deel door het onderwijssysteem gecreëerd, bijvoorbeeld doordat we leerlingen op
jonge leeftijd op niveau indelen in het voortgezet onderwijs. Het is niet dat ze het niet kunnen, ze hebben het
nooit aangeleerd gekregen. Het hele onderwijsbestel laat
de student bungelen, dat is wat ik betoog.’
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2

STELLING:
Niet-westerse allochtone studenten hebben
het moeilijker dan autochtone studenten

‘Ja, dat klopt, gemiddeld genomen. Maar het zit
hem niet in het westers zijn of niet-westers zijn. Wat hen
onderscheidt als groep is dat ze vaak de eersten zijn in
hun omgeving die naar het hbo gaan. Deze studenten
geven aan dat ze onvoldoende hulpbronnen in hun omgeving hebben, zoals familie of vrienden die hen kunnen
adviseren over hoe je het aanpakt om te studeren in het
hbo. Dat gold in het verleden net zo hard voor autochtone arbeiderskinderen.
Deze eerste-generatiestudenten hebben vaak meer
moeite om hun weg te vinden in het hbo, omdat ze niet
goed weten hoe ze het studeren moeten aanpakken.
Het is onnodig stigmatiserend om dat aan etniciteit te
koppelen, want het suggereert dat het probleem daarin
verscholen zit. Daarvoor hebben we onvoldoende aanwij-
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
zingen in het onderzoek dat we hebben gedaan. Zou dat
wel zo zijn, dan zeg ik: benoem het.
Het is dus niet zo dat ik een bestaand verschil wil wegpoetsen. Er is zeker samenhang tussen etniciteit en het
opleidingsniveau van ouders, maar onderzoek wijst erop
dat vooral dat opleidingsniveau van belang is. Bovendien
volgen studenten met lager opgeleide ouders vaker de
stapelroute en die kent meer lastige hordes. Door steeds
de focus te leggen op etniciteit blijft de discussie hangen
in zwart-witdenken en daar schieten we niets mee op.’

3

STELLING:
De HvA doet niet genoeg om gelijke
kansen voor stapelaars te bevorderen

‘Het hele onderwijs zou dat samen moeten
doen. Dus ja, de HvA moet zijn verantwoordelijkheid
nemen, maar dan samen met het hele hbo, het mbo en
het voortgezet onderwijs. De onderwijspartners kunnen
ongelooflijk veel meer doen dan nu en dat geldt dus ook
voor de HvA.
In het algemeen legt men zich veel te makkelijk neer
bij de uitval van stapelaars. Op het hbo hoor je vaak
zeggen dat het eerste jaar een soort selectiejaar is,
waarin het kaf van het koren wordt gescheiden. De uitval
wordt gemakkelijk toegeschreven aan de motivatie of de
capaciteiten van de student, maar wat ik juist laat zien is
dat het daar helemaal niet aan hoeft te liggen. Het kan
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bijvoorbeeld ook heel goed liggen aan de toenemende
kloof tussen mbo en hbo.
De hogeschool moet niet met de handen op de rug
wachten tot het kaf van het koren gescheiden is, maar
juist in het begin de hand uitsteken en investeren in de
eerste maanden dat de studenten er zijn. Zeg: welkom,
leuk dat je er bent en wij gaan zorgen dat je een reële
kans krijgt om een hbo-diploma te halen.’

4

STELLING:
Stapelen is goed

‘Voor wie? Zo lang je een systeem hebt waarin
leerlingen vroeg worden geselecteerd, moet je
kunnen stapelen. Heel veel leerlingen met laagopgeleide
ouders worden laag geplaatst in het voortgezet onderwijs, terwijl ze meer in hun mars hebben. Zij moeten
absoluut de kans krijgen om te stapelen. Eigenlijk zou ik
willen voorkomen dat het nodig is om op die manier je
schoolcarrière te doorlopen, want het is een lange route.
Het vraagt heel veel doorzettingsvermogen.
Stapelaars hebben te maken met veel meer overgangen in hun schoolloopbaan. In een extreem geval gaat
een leerling van een beroepsgeörienteerde leerweg in het
vmbo via verschillende niveaus binnen het mbo uiteindelijk naar het hbo. De overgangen tussen die niveaus zijn
kwetsbare momenten, want studenten moeten telkens
weer hun weg vinden in een nieuwe onderwijsomgeving.
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Als een leerling ook naar de havo had kunnen gaan,
zouden die overgangen – onnodige hordes – omzeild
kunnen worden.
We moeten die overgang van mbo naar hbo dus wel
goed faciliteren. Het mbo is heel sterk gericht op de
arbeidsmarkt, terwijl studenten vaak al vanaf het begin
weten dat ze naar het hbo willen. De studiekeuze doet
er enorm toe in het mbo. De studenten zeggen echter
dat de richting ze niet zoveel uitmaakt, want ze willen
gewoon naar het hbo. Ik vind het een soort kapitaalvernietiging. Al die mbo-docenten en stage-bedrijven doen
heel hard hun best om leerlingen voor te bereiden op
de arbeidsmarkt, terwijl de studenten alleen maar door
willen naar het hbo.
Tegelijkertijd heeft een mbo-student die mogelijk
uitvalt in het hbo al een goed diploma op zak, een startkwalificatie. Een havist die uitvalt heeft eigenlijk helemaal
niets. In die zin is stapelen fantastisch. Mocht het niet lukken in het hbo, dan kun je met een mbo-diploma gewoon
aan de slag op de arbeidsmarkt. Stapelen biedt dus meer
zekerheid. Maar wij moeten zorgen dat de overstap naar
het hbo haalbaar is.’

5

STELLING:
De student is vooral zelf verantwoordelijk
voor het eigen studiesucces

‘In de perfecte wereld is dit waar. Als de faciliteiten er zijn en iedereen een reële kans krijgt, dan kun je
tegen de student zeggen: “Het is helemaal aan jou.” Alleen, ik agendeer dat die situatie er nog niet is. Dus, nee.
Op dit moment zit een schoolloopbaan vol met allerlei
factoren die het studiesucces in de weg kunnen zitten,
die niet zomaar op het conto van de student kunnen worden geschreven.’

6

STELLING:
Vroege selectie van leerlingen in het voortgezet onderwijs is slecht

‘Ja, maar je moet niet voor iedereen de selectie
uitstellen. Als alternatief wordt al snel de middenschool
genoemd, dus dat je na de basisschool nog drie jaar voor
iedere leerling hetzelfde onderwijs biedt. Daar sluit je
leerlingen die al wel heel goed weten wat ze kunnen of
willen net zo goed mee op, net als de leerlingen die we
nu in een te smalle route dwingen. Zowel de heel sterke
leerlingen als de leerlingen aan de onderkant, die gewoon
extra begeleiding nodig hebben. De leerlingen aan de
flanken hebben juist dat maatwerk nodig. Interessant is
de middenmoot. Je ziet dat leerlingen van het vmbo-t en
van de havo niet zoveel van elkaar verschillen. Wij bepalen nu aan de hand van één punt verschil in de Citotoets
het niveau waarin we ze plaatsen en bereiden ze dan heel
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verschillend voor op het vervolg van hun schoolcarrière.
Vroege selectie is vooral onterecht. We moeten het
niet laten afhangen van één moment waarop de beslissing valt, maar juist het voortgezet onderwijs flexibeler
maken. Leerlingen moeten in de onderbouw de ruimte
krijgen om vakken te volgen op verschillende niveaus,
zowel theoretisch als praktijkgericht. Dan kan een leerling
ontdekken wat hem ligt en wat past bij zijn capaciteiten. Ik denk dat het goed is dat leerlingen pas rond hun
vijftiende een gericht uitstroomprofiel kiezen. Leerlingen
moeten dat zelf doen, maar wel met heel sterke loopbaanbegeleiding.’

7

STELLING:
Ongelijke kansen in het onderwijs zijn
onvermijdelijk

‘Sociale verschillen zijn onvermijdelijk. Kinderen
met hoogopgeleide ouders doen het beter in het onderwijs, want ze krijgen thuis meer cognitieve stimulans, een
grotere woordenschat, ouders lezen meer voor, noem
maar op. Waar het om gaat is dat kinderen met hoogopgeleide ouders, die even goed presteren als kinderen met
laagopgeleide ouders, alsnog een hoger niveau behalen
in het onderwijs. Dat werkt in de hele schoolloopbaan
door en dat is absoluut niet onvermijdelijk.
Het is een enorme opdracht voor het onderwijs om te
bedenken hoe we dat kunnen voorkomen. Het onderwijs
kan sociale verschillen niet oplossen, maar op dit moment versterkt en vergroot het onderwijs die verschillen.
Je moet iedereen een reële kans bieden. Het gaat niet
om gelijke uitkomsten, maar om gelijke kansen.’

8

STELLING:
De hogeschool wil te veel op de universiteit
lijken

‘Ik houd me niet bezig met de inhoudelijke koers
van het hbo. Ik constateer wel dat het de kloof met het
mbo vergroot. Echter, als het hbo denkt dat dit de goede
koers is, dan houd ik ze niet tegen. Waar het om gaat,
is dat je vervolgens zorgt dat leerlingen er goed op zijn
voorbereid. Het hbo moet wel de deur openhouden naar
het mbo. Ik denk dat het hbo vooral een emancipatierol
zou moeten vervullen in het hoger onderwijs.’

Louise Elffers (38) werd op 1 september 2015 benoemd tot lector Beroepsonderwijs aan de HvA.
Op 6 september van dit jaar sprak ze haar lectorale rede ‘Kansrijke schoolloopbanen in en op weg
naar het hbo’ uit, over gelijke kansen in het hoger
onderwijs voor alle studenten.
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9

STELLING:
Niet iedere student is geschikt
voor het hbo

‘Dat is zeker waar. Omdat ik vaak
wijs op wat het onderwijs kan doen om reële
kansen te bieden, krijg je misschien het idee
dat ik vind dat iedereen naar de hogeschool
moet kunnen. Er zijn natuurlijk studenten
die ongemotiveerd zijn of het niveau van
het hbo niet aankunnen. Ik zeg heus niet
dat we die allemaal net zo lang moeten
aaien en pamperen totdat we ze aan een
diploma hebben geholpen.’

10

STELLING:
Den Haag moet ingrijpen

‘Nee, Den Haag moet meedoen. Instellingen kunnen heel
veel zelf organiseren. De HvA kiest nu heel
duidelijk voor de emancipatoire functie,
zoals rector Huib de Jong bij de jaaropening
heeft gezegd. Wij kunnen als hbo-instelling
gaan zorgen dat we beter samenwerken
met scholen uit het voortgezet onderwijs en mbo. Als wij
dat doen, dan kan dat gaan knellen met regels uit Den
Haag. De centrale overheid moet faciliteren dat samenwerking op alle niveaus kan plaatsvinden.
Tot in Den Haag is het onderwijsstelsel helemaal in
aparte stromen ingericht. Op het ministerie heb je aparte
afdelingen voor mbo, hbo en vo. Er zijn aparte sectorraden voor de stromingen. De schoolloopbaan van jongeren
gaat over die grenzen heen, dus er zou veel meer moeten
worden samengewerkt.
Er wordt wel samengewerkt in denktanks, maar zodra
er concrete plannen op tafel komen, dan zie je dat de
sectoren weer als eilanden functioneren. Dan zeggen ze:

“Blijf af, dit is ons terrein.” Alles is zo gescheiden georganiseerd dat het heel moeilijk is om echt samen te werken.
Iedereen is bezig om te zorgen dat de prestaties binnen
de eigen sector optimaal zijn. Zorg dus dat we niet meer
allemaal anti-uitvalbonussen en prestatieafspraken hebben, die in de hand werken dat iedereen met het eigen
zakje geld bezig blijft.
Den Haag moet meebewegen met samenwerking
en zorgen dat het ministerie en de sectorraden niet
gescheiden blijven werken. Ze moeten zeker niet een
stelselwijziging opleggen. Dan krijg je weer een oplossing
van bovenaf voor alle problemen. Dat werkt niet. Laat de
scholen het met elkaar doen.’ ↙

ADVERTENTIES

Moulin Rouge Amsterdam zoekt:

Een enthousiaste barmedewerk(st)er,
liefst met ervaring.
Tel na 16.00 uur 020-6275030
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ASIS
AYNAN
Keen keld
D

e vloggende jongens uit Zaandam hielden de actualiteitenvolgers wel
bezig, zeg. Met het diep filosofische motto ‘keen keld, maar wel honger’ filmen de hoodvloggers hun leven in de buurt. Er zullen ongetwijfeld
mensen zijn die het allemaal een storm in een glas water vinden. Je zult je
maar op het water in dat glas bevinden.
De heisa rondom de Vomar-boys wordt door hen met een ‘ga weg uit
mijn buurt’ beantwoord. Terwijl het een prachtig documentair project
had kunnen zijn, als de jongens de vicieuze buurtcirkels in beeld hadden
gebracht. Misschien was dat wel ooit het doel, dat jammerlijk gestrand is.
Nu zijn het rebels without a cause, op de YouTube-kliks na.
In een documentaire
zag ik dat een optreden
van de Achterhoekse
boerenrockband Normaal in 1978 in Eibergen
vanwege de plattelandszeden werd verboden. De band had exact
voor ogen wat ze wilde,
en maakt in de documentaire in haar stamkroeg met goede argumenten
gehakt van de lokale autoriteiten. En zo werd het verbod koren op de molen
van de band. Het genereerde publiciteit, dus optredens.
Ik moet er wel bij zeggen dat net als de Zaandamse jongens iedereen last
heeft van gestrande doelen. Onlangs was ik op de opening van het schooljaar
van de Hogeschool van Amsterdam. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Ik
was benieuwd of tijdens de show iets verteld zou worden over de aankomende bezuinigingen op de werkvloer, dat was niet het geval. Het nieuwe
academiejaar werd met louter feelgood ingeluid.
Ik zat in het theaterstoeltje en liet mij gewillig leiden door het gescripte
welvaren.
Totdat aan het eind een gospelband op het podium verscheen. Ik dacht
aan de woorden van oud-rector Jet Bussemaker toen islamitische studenten om een gebedsruimte vroegen: de hogeschool faciliteert geen
godsdienst maar onderwijs. In de verte zong de gospelgroep a capella het
evangelische He’s got the whole world in his hands.
Keen keld, maar wel kospel. ↙

De Vomar-boys zijn
rebels without a cause
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Bij de les
Hoorcollege Neuroscience:
From cell to behaviour door
Helmut Kessels, donderdag
14 september, 9.00 uur – 10.00
uur, Science Park (UvA)
Aanwezigen 15
Waterflesjes 6
Waarvan Doppers 4
Scrabblewoorden axon, metabolic,
hippocampus, dentate gyrus, glycine,
glutamate, transphosphorylation,
calmodulin, kinase, optogenetics

tekst en foto’s Willem van Ewijk

‘A

ls ik me toch mijn hele leven
met onderzoek ga bezighouden, dacht ik na mijn promotie, dan kan ik maar het beste het
interessantste orgaan kiezen,’ zegt
docent Helmut Kessels bij aanvang
van het college over hersencellen. De
studenten zijn het met hem eens,

FOLIA 03

veel van hen willen ook neurowetenschapper worden. ‘Hersenen zijn
cool,’ zegt een studente. ‘Als een
klein onderdeel niet werkt, dan kan
het zo’n grote impact hebben op
iemands leven,’ zegt een ander.
‘Een nier vertelt niet wie je bent,’
vat Kessels samen. Hersenen doen
dat wel, en de neuronen in je hersenen zorgen ervoor dat je nieuwe dingen kunt leren. Om uit te leggen hoe
dat precies werkt gebruikt Kessels
caleidoscopische illustraties: paarse
sterren en golvende lijnen moeten
receptoren, signalen en zenuwcellen
voorstellen. ‘Een hond kwijlt als hem
een bot wordt voorgehouden en hij
kwijlt niet als er een belletje klinkt,’
zegt Kessels. ‘Als je altijd een belletje
laat klinken wanneer je de hond een
bot geeft, gaat hij ook kwijlen als hij
alleen een belletje hoort.’ De zenuwcellen leren dan te reageren op het
geluid van een belletje. Ter illustratie toont Kessels een diagram met
zenuwcellen, een kwijlend hondje en
een bel. ‘Helpt dit?’ vraagt Kessels.

De studenten knikken. ‘Dan houd ik
het in mijn presentatie.’
Door een openstaand raam komt
pianomuziek het lokaal binnen. De
studenten blijven onverstoorbaar
luisteren hoe Kessels het proces van
glutamaterge transmissie uitlegt: een
elektrisch signaal wordt omgezet in
een chemisch signaal dat weer wordt
omgezet in een elektrisch signaal. Zo
wordt informatie uit de buitenwereld
geregistreerd in onze hersenen. Nog
even valt de frase extracellular field
potential recording. Een paar studenten typen driftig mee, maar de
meesten schrijven met pen op papier.
Helmut Kessels raadt de toehoorders aan om voor het volgende
college een artikel te lezen over een
muis waarbij door middel van een
glasvezeldraad kunstmatige herinneringen worden geprogrammeerd.
‘Het is de laatste mooie dag van het
jaar,’ zegt hij, ‘maar het is een heel
leuk artikel.’ ↙

Scott Isherwood (21)
Veera Vainio (24)

uitwisselingsstudent
Neurobiologie
‘Het meeste van wat er verteld
werd wist ik al. Maar de docent
maakte er een interactief college
van. Ik kom uit Finland en daar
studeer ik normaal gesproken
in een lab. De meeste medestudenten houden zich daar stil.
Hier zijn de studenten zo gemotiveerd en betrokken, I love it.’
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Vanessa Delpozo (26)

masterstudent Brain and
Cognitive Sciences
‘Het was duidelijk en de docent
gaf goede voorbeelden. Hij was
heel enthousiasmerend. Het
onderwerp is heel bruikbaar
voor de richting die ik op wil, de
evolutie, want om de evolutie
van het brein te bestuderen is
het belangrijk om te weten hoe
en wanneer we zijn begonnen
met leren.’

masterstudent Brain and
Cognitive Sciences
‘Het ging over veel verschillende
onderwerpen: het geheugen,
hoe te leren, slaap en taal. Het
was zeker niet saai. Ik merkte
ook dat de docent het echt leuk
vond om een gesprek met ons te
voeren in plaats van tégen ons te
praten. Dat is anders dan wat ik
gewend ben van King’s College
London, waar ik mijn bachelor
deed. Hier zijn de klassen kleiner,
dus dat helpt denk ik wel.’
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Hora est

Donderdag 22/09

10.00 uur: Serena Della Pina – biologie
The Evolutionary Divergence of the Genetic Networks
that Control Flowering in Distinct Species (Agnietenkapel)
12.00 uur: Noémi Péter – economie
Essays in Empirical Microeconomics (Agnietenkapel)
14.00 uur: Fredrick Kateera – geneeskunde
Determinants of Malaria Control in a Rural Community in
Eastern Rwanda (Agnietenkapel)

Vrijdag 23/09
10.00 uur: Eelco Harteveld – politicologie
Daring to Vote Right (Agnietenkapel)
11.00 uur: Kathalijne Buitenweg – rechtsgeleerdheid
The European Parliament’s Quest for Representative
Autonomy (Aula)
12.00 uur: Joost Vanhommerig – geneeskunde
Epidemiology and Diagnosis of Acute Hepatitis C Virus
Infection (Agnietenkapel)
13.00 uur: Jolanda Maaskant – geneeskunde
Medication Safety in Pediatric Care (Aula)
14.00 uur: Lisa Eurelings – geneeskunde
Vascular Factors in Dementia and Apathy (Agn.kapel)

Dinsdag 27/09

10.00 uur: Koen Oussoren – natuurkunde
Reflecting on Higgs (Agnietenkapel)
12.00 uur: Smadar Cohen – taalkunde
Person Markers in Spoken Spontaneous Israeli Hebrew.
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Dirk Broersen – wiskunde
Discontinuous Petrov-Galerkin Methods with Optimal
Test Spaces for Convection Dominated ConvectionDiffusion Equations (Agnietenkapel)

Woensdag 28/09

10.00 uur: Roel Gazendam – geneeskunde
Neutrophil Microbial Killing Mechanisms (Agnietenkapel)
11.00 uur: Claudette Loo – geneeskunde
Dynamic Contrast-Enhanced MRI for Monitoring Response
to Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer (Aula)
12.00 uur: Rogier Vlijm – natuurkunde
Dynamics of Quantum Spin Chains from Integrability
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Henk Eijssens – literatuurwetenschap
De literaire almanak als standmeter van de Nederlandse
poëzie (Aula)
14.00 uur: Linda Jongbloed – scheikunde
Fundamental Reactivity of the Metal-Carbon Bond in
Cyclometalated PCN-Complexes (Agnietenkapel)

Eelco
Harteveld
Vrijdag 23 september, 10.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘In de aanhang van alle radicaal-rechtse
partijen in Europa zijn mannen structureel oververtegenwoordigd. Om kiezersgedrag beter te begrijpen heb ik de
oorzaken van dit sekseverschil onderzocht. Ideologisch
gezien bleek er geen bewijs voor enig verschil tussen
mannen en vrouwen. De stelling dat vrouwen niet op radicaal-rechts stemmen omdat die partijen vrouwenemancipatie frustreren, kan worden ontzenuwd. Steeds meer
extreemrechtse partijen adopteren linkse agenda’s op dit
vlak om zich tegen de islam af te zetten. Daarnaast bleek
de vooralsnog onderbelichte sociaalpsychologische context
van groot belang. Uit experimenten bleek dat vrouwen
gevoeliger zijn voor het sociaal stigma dat op een controversiële boodschapper als Geert Wilders ligt. Mannen
hebben hier minder moeite mee, zowel extreemrechts als
extreemlinks trouwens.’

‘Vrouwen blijken gevoeliger voor het
sociaal stigma dat op een controversiële
boodschapper ligt’
Leuk ‘Het begon als een ontzettend open en vrij proces.

Ik ben opgeleid als politicoloog, maar heb ontzettend veel
geleerd van mijn Noorse collega-onderzoekers uit de sociale
psychologie, waarmee we een cruciaal nieuw licht wierpen
op de dynamiek van kiezersgedrag. Ik pleit dan ook voor
meer sociaalpsychologisch onderzoek naar dit onderwerp.’

Moeilijk

‘Dat het zo vrij en open was, maakte het in het
begin wel erg stuurloos. Waar gaat deze puzzel heen, dacht
ik weleens. Met terugwerkende kracht kan ik wel zeggen
dat er altijd al een lijn in zat, maar het duurde echt wel
even voor ik die zag.’ ↙ Lennart Bolwijn

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Wat doe je nu?

FOLIA 03

Trainer

‘N

a mijn studie
kon ik aan
de slag als
baliemedewerker bij
de gemeente. Na een
jaar werd ik gevraagd
trainingen te gaan geven voor de
afdeling Dienstverlening. Dat werk
vind ik heel leuk, ik zit goed op mijn
plek. De baan leek in eerste instantie
ver van mijn studie te staan, maar
uiteindelijk bleek ik veel van de kwaliteiten die ik bij militaire geschiedenis
had geleerd te kunnen gebruiken.
Mijn leukste studiemomenten heb ik
meegemaakt in de bibliotheek van
Bijzondere Collecties, waar oude
boeken liggen vol historische verhalen. Geschiedenis draait voor mij
om verhalen: het dagboek van een
zeventiende-eeuwse soldaat of een
verslag van het tweede Beleg van
Bergen op Zoom in 1622.
De afdeling Dienstverlening
bevindt zich in een veranderingsproces waarmee bijna iedereen op
de afdeling te maken krijgt. Eerder moest een gehandicapte die
een parkeervergunning nodig had
bijvoorbeeld langs allerlei gemeentelijke locaties om dat voor elkaar te
krijgen; parkeerbeheer, GGD-medewerkers, vergunningen et cetera. Dat
is nu allemaal geconcentreerd bij één
Stadsloket. Je hoeft dus nog maar
naar één locatie om iets te regelen.
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‘Ook als
trainer moet
je verhalen
vertellen’
Naam Mark van der
Meulen
Leeftijd 26
Studie master militaire
geschiedenis
Afgestudeerd 2014
Werk trainer bij de
gemeente Amsterdam
Salaris 1.800 euro netto
per maand (36 uur)

Dat is een grote vooruitgang
in dienstverlening aan de
burgers, maar lokettisten,
telefonisten en mensen die
de e-mail beantwoorden
moeten andere kennis hebben dan vroeger. Die kennis
breng ik ze bij.
Daarbij gaat het niet alleen
om technische kennis als: hoe ga je
om met het computersysteem of
de financiële administratie, maar
ook over het aanleren van sociale en
gespreksvaardigheden. Medewerkers
bij een loket of aan de telefoon krijgen een breed scala aan vragen van
burgers. Niet altijd is meteen duidelijk
wat burgers van de medewerkers
verwachten. Ik leer hen daarom goed
door te vragen tot ze bij de kern van
het probleem of de vraag zijn. Het
mooiste is om te zien hoe mensen
opleven als het opeens klikt tijdens
een training en ze zien waartoe ze
in staat zijn. Tijdens mijn studie heb
ik geleerd één geheel te maken van
een heleboel aangereikte informatie.
Daar heb ik in mijn werk veel aan,
want de trainingen die ik geef, stel ik
zelf samen uit een heleboel informatie die ik vergaar. Eigenlijk is het samenstellen van een training ook een
verhaal, net als de geschiedenis.’ ↙

tekst Dirk Wolthekker foto Mats van Soolingen
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Voor meer plek in het rek

URBAN MANAGEMENT

THE CITY AS A FIELDLAB
Jaarcongres Urban Management

WIBAUTSTRAAT, 4 OKTOBER, 09.00 - 17.00 UUR
Hoe maak je het verschil in de stad samen met bewoners, bedrijven, de overheid en
kennisinstellingen? Hoe realiseer je innovatie in de praktijk? Bezoek op dit congres
onderzoeksprojecten binnen de fieldlabs in de Amsterdamse stadsdelen.

Keynotespeaker Robin Hambleton
‘Place-based leadership and the
inclusive city: an international
analysis’

Informatie
en aanmelden:
hva.nl/urbanmanagement
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Op de tong

BETER DAN SIGARETTEN
Onlangs viel op
internet te lezen dat
in Amerikaanse gevangenissen de vraag
naar noodles nu
hoger is dan die naar
sigaretten. Dat zou
kunnen komen doordat The Ramen Girl
(met Brittany Murphy, uit 2008) ineens
een cultfilm is geworden onder delinquenten.

OPMARS
Ramen is hard op weg
om na sushi het meest
authentieke Japanse
gerecht te worden.
Dat is ironisch, omdat
ramen pas eind negentiende eeuw naar Japan
kwam, dankzij de Chinezen. In de jaren
tachtig werd het gerecht plots trendy.

DUMPLINGS
Nederland is een van
de weinige landen
zonder eigen dumpling.
Italië heeft ravioli, in
Brazilië eet men pastéis
en in Oezbekistan
bestel je manta. De
Japanse variant heet gyoza, en ook dit
gerecht is geïmporteerd uit China. Het is
een typisch bijgerecht voor ramen, en dus
vind je ze ook bij Ramen-Ya (€4,80 voor
4 stuks).

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.
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Ramen-Ya

Oudezijds Voorburgwal 236
Het collegejaar is begonnen, de vakantie is voorbij. Voor wie moeite
heeft met die transitie of om een andere reden wel een flinke bak troost
kan gebruiken, is er Ramen-Ya. Dit ruime kelderrestaurant zit handig op
steenworp afstand van de Dam, de Oudemanhuispoort en het Spinhuis.

R

amen-Ya verkoopt ramen op de wijze van Hakata – de lekkerste regionale variant. De meeste studenten kennen noodles als het opgedroogde
wondermiddel dat je voor minder dan een euro koopt aan het einde van de
maand. Dat is niet wat ramen hoort te zijn. Als je het echt helemaal niet
kent: denk spaghetti, ondergedompeld in oma’s kippensoep.
Japanse ramen-chefs doen geheimzinnig over hoe ze hun bouillon maken. Bij
Ramen-Ya is dat op basis van hele varkensbotten die dagen staan te trekken.
Je kunt kiezen of je de dunne huisgemaakte noodles met soep op basis van
sojasaus wilt of op basis van miso. Je portie (€11,50) wordt geserveerd met
een zachtgekookt eitje en bamboescheuten, afgetopt met prei en sesamzaad
naar keuze. Vegetariërs komen gelukkig ook ruim aan hun trekken: de veggie
kan worden aangevuld met cherrytomaatjes (€12,50) of een nestje gefrituurde groenten (€14,70). Voor de sumoworstelaars onder ons staat er een
uitdaging op de kaart. Wie de extra grote portie Mt. Fiji Ramen (€24,50) tot
de laatste druppel op krijgt, komt op de wall of fame te hangen. Wij hangen
daar niet tussen, omdat zelfs de standaard ramen ruim genoeg is.
Let op: slurpen is verplicht! Niet alleen koelt dit de noodles af, maar de
smaak van de bouillon komt zo ook vrij. ↙
tekst Lieven Heeremans en Linda Duits
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Keys to
the city
HANNAH RÓS SIGURÐARDÓTTIR TOBIN

(23, Research Master psychologie, UvA)
Uit: Mosfellsbær, IJsland

Gekke Hollanders

Vrienden maken

Thuisgevoel

‘Ik vind het heel gek hoe ze hier “ik hou van jou” zeggen. Als je dat vertaalt is
het eigenlijk: I hold from you. Behalve dat is het televisieprogramma met die
groene en rode ballen behoorlijk bizar. Het publiek wordt bij het grabbelen
helemaal wild en roept: “Groen! Groen!” Lingo! Zo heet het.’
‘Bij de cursussen van Crea kun je erg snel en makkelijk in contact komen met
anderen, zonder dat het gelijk allemaal buitenlanders zijn. Als je meer in bent
voor dat laatste, kun je het beste naar het Taalcafé gaan.’
‘Dat krijg ik inmiddels in het
Library Learning Center. Daar
ben ik zo vaak te vinden dat het
na mijn eerste semester aan de
UvA al als mijn huis voelde. Hoe
ernstig dat ook is.’

‘Dat tv-programma
met die groene en rode
ballen is bizar’

Favoriete plek

‘Het Vondelpark, maar alleen als er een optreden is op het buitenpodium. Op
die momenten lopen er heel veel mensen met een biertje in de hand te genieten van elkaar en de muziek. Er is dan geen betere plek om te zijn dan daar.’

Vorkje prikken

‘Dat moet wel MAOZ’ vegetarische falafel zijn. Het is de enige plek waar ze
vegetarisch fastfood hebben, en soms heb je dat gewoon nodig.’

Verborgen schat

‘Het café Noorderlicht. Dat kun je vinden als je om de IJ-hallen heenloopt. Het
is een supercoole plek, in een soort gigantische broeikas. Het is dat ik niet zo
vaak in Noord ben, maar anders was ik daar veel vaker te vinden.’

Fijn voor je brein

‘Toen ik nog 25 minuten naar huis moest fietsen, vond ik het heerlijk om mijn
hoofd helemaal leeg te maken. Die overgang van universiteit naar thuis vindt
plaats op het fietspad: je peddelt uit je kleine universiteitsbubbel en zet alles
even in perspectief.’ ↙
tekst Bart Lichtenveld
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Intellect ele
rebellen
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