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redactioneel
Ik ben vegetariër en alleen daarom al
ben ik blij met het boek dat HvA-student voeding & diëtetiek én veganist
Lisa Steltenpool schreef over de
veganistische levensstijl. Haar boek De
vegarevolutie verschijnt volgende week
en daarom hebben we in deze Folia
een mooi interview met Lisa. Steeds
meer mensen denken tegenwoordig na
over gezonde voeding en eten bewust
minder vet, koolhydraten en vlees.
Vleesloos eten behoort niet langer
exclusief tot het geitenwollensokkendomein, maar is gemeengoed geworden. Toch vertelt Lisa dat bepaalde
docenten van haar opleiding weinig
openstaan voor nieuwe inzichten. Ze
houden volgens haar krampachtig
vast aan de Schijf van Vijf uit… 1953.
Eens checken wat eigenlijk de missie
van het Domein Bewegen, Sport &
Voeding is: ‘We willen betrokken zijn
bij vitaliteit in de breedste zin van het
woord. Dit maken we waar door met
onze kennis en vaardigheden mensen
te motiveren om beweging en gezonde
voeding te integreren in hun levensstijl.’ Als dit werkelijk de missie van
het domein is, dan moet het hoognodig ook de vitale opvattingen van Lisa
Steltenpool in zijn curriculum integreren. Hierbij roep ik iedere docent
voeding & diëtetiek – vega of niet – op
om De vegarevolutie te lezen. yyy
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Feestjes en fiasco’s

N

og één keertje over de verkiezingen dan. Want ook de UvA en
HvA ontkwamen er deze week
niet aan. In de universiteitsbibliotheek kon zelfs gestemd worden en om dat te
stimuleren had de Asva minister Bussemaker
uitgenodigd voor een heuse stemactie. Om half
acht ’s ochtends, welteverstaan. Hoe je studenten
aan het stemmen krijgt door ze op te roepen
voor dag en dauw hun nest te verlaten en ze
aan de nogal frequentievolle stem van Jet Bussemaker bloot te stellen, wij begrepen het niet
helemaal. Ook de opkomst in Amsterdam heeft
het in elk geval weinig goed gedaan.
Een feest voor de democratie, noemde Bussemaker de verkiezingen die ochtend in de UB.
Maar goed, dat was voordat alle gasten op haar
partijtje zich via de brandtrap stilletjes naar de
bovenburen hadden verplaatst. Wij kennen begrafenissen waar het er feestelijker aan toeging
dan vorige week woensdag bij de club van Jet.
En voor het PvdA-bolwerk dat de UvA is, was
de uitslag natuurlijk sowieso een zware dobber.
Onze eigen redactie voorop. Hadden we ons om
aan CvB-bezuinigingen te ontsnappen net tot
clubblad van de PvdA bekeerd, blijken de vette
jaren ook daar opeens voorbij. Graag benadrukken we het hier daarom nog even: als het
om idealen gaat, zijn wij heus zo pragmatisch
als een D66-stemmer. En ach, eigenlijk hoort
Jan Paternotte met zijn elf jaar durende studie
inmiddels ook wel een beetje bij het UvA-meubilair. Een klein zwak zal hij voor ons dan toch
ook wel hebben?
Het hardst zal de klap trouwens zijn aangekomen bij CvB-voorzitter Louise Gunning. Hoe
vurig hoopte zij immers dat ze, na zich door het
bètafiasco op het Maagdenhuis onmogelijk te
hebben gemaakt, naar een mooie wethouderspost voor de PvdA kon vertrekken. Ook haar
feestje viel behoorlijk in het water. Die komt
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Haast onopgemerkt werd de generatiekloof deze
week een ietsiepietsie kleiner. Niet alleen wisten
zowel de ouderen- als jongerenpartij geen zetel te
behalen, ook schonken media & cultuurstudenten
afgelopen vrijdag onbezoldigd een hele dag
glaasjes advocaat in voor de ouden van dagen.

hier voorlopig niet meer weg. Misschien heeft ze
nog iets aan het advies dat Hilhorst onlangs gaf
in een interview met Folia. Zit het even tegen,
‘dan moet je gewoon stug doorgaan.’ We geven
het door hoor, Pieter.
Treurig nieuws deze week was ook dat de
studenten van partij NAT er niet in geslaagd
zijn een zetel te bemachtigen. Dat was nog best
een prestatie, want daarmee zijn ze zo ongeveer
de enigen die niet wisten te profiteren van het
echec van de PvdA. En dat terwijl het toch zo
ontzettend urgent was, dat die stem van de

blanke, hoogopgeleide, welbespraakte en veelbelovende Randstedelingen ook eens gehoord zou
worden. Dus we vragen het bij dezen meteen
maar even aan Jan. Met een pilletje op z’n tijd
zijn ze al heel tevreden. Zorg je de komende vier
jaar ook een beetje voor hen? yyy Clara van de Wiel

21 maart 2014

tweet van
de week
Tim de Graaff
@tpdegraaff
@FoliaWeb, een keer niet een HvA zeurtweet zou ook leuk zijn, daar kan je inmiddels een wekelijkse rubriek mee vullen.

het moment

‘Wij zijn boos, emotioneel en verontwaardigd over de uitspraken van Wilders over Marokkanen. We hadden gelijk het gevoel dat we iets moesten doen.’ UvA-studente International Development Studies Kyra Bos (22, met trommel) besloot daarom met zes vriendinnen een protestactie tegen Wilders op te zetten. Dat er al een
demonstratie tegen racisme door het 21 maart-comité werd opgezet kwam daarom mooi uit. ‘We konden ons aansluiten bij de demonstratie, die natuurlijk perfect
paste bij ons punt. Het scheelde ook nogal dat we daarom geen vergunningen hoefden aan te vragen.’ yyy tekst Peter Boek / foto Vera Duivenvoorden

navraag Ruud van der Veen
Op de VU verschansten vorige week studenten zich zes dagen in de kerkzaal uit protest tegen bezuinigingen op onderwijs. Op foto’s van de
bezetting waren echter UvA-studenten te zien. Geschiedenis- en politicologiestudent Ruud van der Veen (22) is een van hen.

Typisch! Zijn het weer UvA-studenten
die zorgen dat er protest van de grond
komt op de VU.
‘Nee, integendeel. UvA-studenten hebben vaak
een soort arrogantie over zich, alsof zij de echt
kritische studenten zijn en hun collega’s op de
VU de brave provinciaaltjes. Deze actie is geheel door VU-studenten opgezet. Sterker nog,
ik organiseer met studentenpartij Ons Kritisch
Alternatief vaak acties op de UvA, maar tot
zoiets grootschaligs is het nog nooit gekomen.’
En wat had u dan op de VU te zoeken?

‘Ik zet me in voor onderwijskwaliteit. Door
domme fouten van bestuurders in het financiele beheer heeft de VU veel geld verloren. Het
onderwijs dreigt daar de dupe van te worden.
Vooral bij aardwetenschappen, waar ontslag
dreigt voor een groot deel van de docenten.
Daar maak ik me boos om.’

Jullie hebben het record van de vijfdaagse Maagdenhuisbezetting verbroken. Trots?
‘Zeker! Vooral omdat we hebben bereikt dat
studenten meer inspraak krijgen in de verdeling

van het beschikbare geld. En het was hartverwarmend hoe de docenten van aardwetenschappen
ons steunden. Ze vergaderden tot diep in de nacht
mee en bestelden pizza voor ons.’

Heeft u inspiratie opgedaan voor bezetting van de UvA?
‘Ja, op de UvA spelen vergelijkbare problemen.
Opleidingen worden afgerekend op hun output
van nominale studenten, en daardoor komt de
onderwijskwaliteit onder druk te staan. Ik hoop
dat deze actie een impuls geeft aan de landelijke
studentenbeweging.’ yyy Marieke Buijs
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‘Mijn docenten adviseren nog
steeds vlees, melk en suiker’
Ze heeft een missie, maar een ‘vegangelist,’ ofwel een prekende veganist, is Lisa Steltenpool
niet. De student voeding & diëtetiek hoopt mensen met haar kookboek De vegarevolutie op
een positieve manier te verleiden tot vaker plantaardig eten. ‘Enthousiasme inspireert meer
dan benadrukken wat er allemaal slecht is.’ tekst Mina Etemad / foto’s Fred van Diem

A

ls voorzitter van stichting Viva Las
Vega’s is Lisa Steltenpool al een
tijdje bezig met projecten om veganisme mainstream te maken. De
nieuwe veganistische lunchroom DopHert aan
de Spaarndammerstraat juicht ze dan ook toe:
‘Het is er superhip en er is goed eten,’ vertelt
Lisa. Een passende omgeving voor een interview met Lisa dus. In de lunchroom worden
geen obscure gerechten met onaantrekkelijke
groenten geserveerd, maar pompoenhummusboterhammen, tosti’s met veganistische kaas
en verschillende soorten smoothies: ‘De raw
cherry choco smoothie smaakt als een taartje,’
vertelt Lisa terwijl ze van haar drankje nipt. ‘Ze
bieden ook nog eens hele goede, smaakvolle
vleesvervangers aan, zoals tempeh-bacon en
seitan. En de presentatie van het eten is leuk: ze
gebruiken bijvoorbeeld kleurrijke papieren rietjes en jampotten om smoothies in te serveren.’
Wie verwacht had dat Lisa een zure veganist
zou zijn die meteen over dierenleed zou beginnen, heeft het mis.
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Veel mensen zullen jouw manier van eten
niet begrijpen. Hoe ga je daarmee om?
‘Soms is het tijdens familie-etentjes echt verschrikkelijk. Zonder dat ik iets zeg lok ik al een reactie
uit. Ze vragen of ik nog steeds als een konijn eet,
of ze zien me als een moraalridder die per se wil
dat iedereen eet zoals ik. Sommigen hebben de
behoefte om zich te verontschuldigen of te verantwoorden voor het feit dat zij wel vlees eten. Dat

‘Plantaardig eten heeft
enorme potentie’
hoeft van mij helemaal niet, dat is hun keuze. Ik
wil geen discussie voeren, want dat is niet gezellig
tijdens het eten. Maar andere mensen beginnen er
wel over. De beste manier is om te zeggen: “Zullen
we het hier na het eten over hebben?” Zelf begin
ik ook niet over deze onderwerpen – dat vind ik
niet positief. Mensen hebben een hekel aan de belerende aanpak waarbij je ze vertelt wat ze allemaal
niet goed doen.’

Zou je dat niet ergens wel willen,
mensen voor je zaak winnen?
‘Ja, maar ik denk niet dat dat de beste strategie
is. Als ik enthousiast vertel hoe lekker mijn
recept met seitan is, inspireert dat anderen
meer dan als ik vertel wat er allemaal slecht
is. Ik wil mensen niet de les lezen en vind het
heel belangrijk dat iedereen zijn of haar eigen
keuze maakt. Daarnaast vind ik dat je mensen
tijd moet gunnen om zich aan te passen. Je best
doen is ook al goed genoeg.
Zelf ben ik op bepaalde vlakken ook inconsequent. Ik heb bijvoorbeeld geen Fairphone; ik
ben goed voor dieren, maar ondertussen koop
ik spullen waarvoor mensen uitgebuit worden.
Als iemand tegen me zou zeggen dat ik slecht
ben, zou ik boos en opstandig worden. Als
iemand me de voordelen van een Fairphone zou
uitleggen, zou ik gefascineerd zijn en overwegen
er een te kopen. De positieve aanpak wordt veel
meer gewaardeerd. Daarom probeer ik veel
gastrecepten te publiceren in bijvoorbeeld tijdschriften. Als je ziet hoe lekker een veganistisch
recept eruitziet, wil je het ook proberen. De

beste manier om mensen te verleiden is volgens
mij via recepten.’
Wat voor recepten kunnen we in jouw
kookboek vinden?
‘Ik heb vooral geprobeerd veel verschillende
gerechten te laten zien. Voor het ontbijt heb ik
bijvoorbeeld recepten als havermout, smoothies

en quinoapap. Ik wil laten zien dat ik niet iedere dag een broodje met pindakaas eet. Zulke
vooroordelen wil ik ontkrachten; de insteek van
mijn boek is om mensen te verbazen met wat er
allemaal mogelijk is als je veganist bent. Toen ik
zelf begon met plantaardig eten dacht ik even
dat het lastig zou worden – ik zou geen kaas
meer mogen eten. Maar ik eet nu heel geva-

rieerd, en het is een leuke ontdekkingstocht.
Veganistisch eten zie ik ook niet als een beperking; ik mag eigenlijk alles eten, maar ik heb
ervoor gekozen sommige dingen niet te eten
omdat ik dat niet wil. En alle dierlijke producten zijn te vervangen. Nu kan ik veganistische
kaas eten. Die is vooral lekker als hij gesmolten
is, zoals op tosti’s.’
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Viva Las Vega’s

Veganistische adressen

Viva Las Vega’s, waar Lisa Steltenpool voorzitter van is, is een stichting
die zich inzet voor de promotie van plantaardige voeding. Veganisme
draagt volgens de stichting bij aan een mens-, dier- en milieuvriendelijke
samenleving. Afgelopen weekend is Lisa ook nog eens verkozen tot
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV), die
eveneens een veganistische leefwijze propageert. ‘Let’s make vegan
mainstream!’ tweette Lisa nadat ze het nieuws had gehoord.

DopHert Vegan Foods & Goods Spaarndammerstraat 49
1013 ST Amsterdam / dophertcatering.nl
Koffie ende Koeck Haarlemmerweg 175
1051 LA Amsterdam / koffieendekoeck.nl
De eigenares van Koffie ende Koeck is oud-UvA-studente
Maartje Borst. Op Folia Web zal een interview met haar over
haar nieuwe lunchcafé verschijnen.

Je kan echter niet alle producten die
nieuw in de winkel verschijnen ontdekken. Ben je daar niet nieuwsgierig naar?
‘Ja, soms wel. Bij mijn studie moeten we soms
ook dingen proeven om ze te beoordelen, zoals
sportvoeding. Daar zit vaak melkpoeder in, dus
dat eet ik niet.’
Vind je dat niet erg? Je doet immers niet
mee met je klasgenoten.
‘Ik vind eigenlijk dat mijn studiegenoten
stagneren; ze houden vast aan oude gedachten
over voeding, zoals dat melk gezond is en dat je
het nodig hebt. Ik heb een hele andere visie op
gezondheid dan mijn klasgenoten. Dat is niet

‘Over dertig jaar is
veganisme de norm’
erg, want er discussie over voeren is goed. Maar
het is soms ook lastig dat ze niet openstaan voor
andere visies.’
Hoe zit het met de docenten op je
opleiding?
‘Die zijn vergelijkbaar met mijn studiegenoten.
Mijn docent sportvoeding, bijvoorbeeld, vindt
vegetariërs vervelend. Hij vindt het makkelijker
om vlees te adviseren. Het lijkt er alleen om
te gaan wat mijn docenten vinden, en niet om
de feiten. Want je kan heel goed verdedigen
waarom je beter geen vlees kunt eten, maar
zij hebben ooit eens geleerd dat het goed voor
je is en dat idee laten ze niet meer los. Ik vind
dat alles te allen tijde ter discussie moet staan.
Je moet lekker met docenten kunnen sparren,
maar zij houden star vast aan hun eigen ideeën.
Dan ben je naar mijn idee niet goed bezig en
ben je niet open-minded. Voeding verandert; er
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zijn heel veel nieuwe inzichten. Maar de schijf
van vijf is sinds de jaren vijftig amper veranderd. Ik vind het raar dat mijn docenten nog
steeds melk, suiker en vlees adviseren.’

der dierenleed en het is goed voor je gezondheid. Maar er zit een heel grote lobby achter het
Voedingscentrum van bijvoorbeeld de zuivelen de vleesindustrie. Het is een lastig systeem.’

Heb je hierom weleens overwogen om
te stoppen met je studie?
‘Ja. Het is lastig om niet gehoord te worden, terwijl
mijn mening goed onderbouwd is. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik er verder mee ben gegaan,
want zodra ik de diëtistentitel heb, word ik serieuzer genomen. Ik roep niet zomaar dingen – ik heb
ervoor gestudeerd, ik weet hoe ik onderzoek moet
doen, analyses moet uitvoeren en reviews moet
schrijven. Het is fijn dat ik die basiskennis heb.
Het is gewoon jammer dat er in de opleiding
weinig aandacht is voor plantaardig eten, terwijl
dat zo veel potentie heeft. Het is de meest duurzame manier van eten, je veroorzaakt veel min-

Zou dat systeem kunnen veranderen?
‘Daar wordt aan gewerkt. Groente en fruit zouden
goedkoper moeten en de subsidie op vlees moet
verdwijnen. Het is belachelijk dat een sojaburger
duurder is dan een vleesburger, terwijl er voor die
laatste acht keer meer soja nodig is. Verschillende
partijen, zoals stichting Viva Las Vega’s waarvan
ik voorzitter ben, zijn bezig om veranderingen op
de kaart te zetten, maar het wordt nog niet goed
opgepakt. Ik heb er wel het volste vertrouwen in
dat veganisme over dertig jaar de norm is. Omdat
we niet anders kunnen. Er komt een breaking
point waarbij het aanbod van dierlijke producten
niet meer kan voldoen aan de vraag. We vragen

Schijf van Vijf
Lisa’s gedachte dat de Schijf van Vijf achterhaald is, lijkt ook bij het Voedingscentrum te
spelen; op 21 maart kwam het nieuws naar buiten dat de Schijf zal worden hervormd. Maar
wat er precies anders wordt, is nog onbekend. Stephan Peters, verantwoordelijk voor de
wetenschappelijke onderbouwing van het advies bij het Voedingscentrum, kan alleen maar
zeggen dat er waarschijnlijk meer toegespitste adviezen worden gegeven: mensen die op
dieet zijn of tot een andere etnische groep behoren krijgen dan andere aanbevelingen. Of de
nieuwe Schijf uit minder melk en vlees zal bestaan, is momenteel nog onduidelijk.

zo veel van de aarde dat we met alternatieven
moeten komen. Je kan beter nu openstaan voor
nieuwe levenswijzen dan dat je op een dag simpelweg niet anders kan.’

Tricolore veggiepizza
2 pizza’s • Bereidingstijd: 45 minuten

Kan je boek daadwerkelijk bijdragen aan
een andere wereld?
‘Ik verwacht niet dat het de wereld overneemt,
maar op kleine schaal kan het wel degelijk
invloed hebben. Het belangrijkste is om een
bepaalde groep mensen te mobiliseren en dan
de rest mee te krijgen.’
Zal je boek niet alleen maar gelezen
worden door mensen die al geïnteresseerd waren in het onderwerp?
‘Mijn boek is niet bedoeld voor mensen die al
veganist zijn. Ik wil graag nieuwe mensen bereiken, al is dat wel lastig. Op kleine schaal kan De
vegarevolutie wel iets bijdragen. Mijn doel is om
10.000 boeken te verkopen; dat is heel ambitieus. De eerste druk bestaat uit 3000 exemplaren.
Ik wil graag zo veel mogelijk mensen triggeren
om na te denken over eten en uiteindelijk de
goede keuze te maken. Ik hoop dat, omdat mijn
boek op een positieve manier geschreven is, het
mensen aanspreekt en ze denken: “Je hebt gelijk,
er moet iets veranderen!” Ze hoeven niet meteen helemaal veganistisch worden, maar met
een geleidelijke verandering ben ik al blij.’ yyy
Alle afgebeelde gerechten komen uit De vegarevolutie.
Wil je dit boek winnen?
Ga dan naar foliaweb.nl/prijsvraag

De vegarevolutie
Uitgeverij Prometheus
€ 19,95
208 pagina’s
Vanaf 28 maart in de winkel

Ingrediënten
Voor de bodem
250 g bloem of volkorenmeel
2 tl bakpoeder
1,5 tl zout
120 ml water
2 el olijfolie

Voor de basissaus
2 teentjes knoflook
1 el olijfolie
5 zongedroogde tomaten
1 blikje geconcentreerde
tomatenpuree (à 70 gram)
1 el Provençaalse kruiden
1 tomaat
zout en peper naar smaak

Beleg
100 g champignons
1 gele paprika
1 rode paprika
1 rode ui
100 g olijven
4 el sojasaus

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op
180 graden.
Neem een grote kom en
meng de bloem, bakpoeder
en zout. Voeg dan het water
en de olie toe en kneed tot
een stevige bal. Verdeel in
twee gelijke delen. Rol met
een deegroller één deel
deeg uit tot een ronde pizza.
Als je geen deegroller hebt
kun je ook een fles wijn
gebruiken. Doe dit ook voor
het overige deeg.

Leg de twee pizzabodems
op bakpapier en bak 5
minuten af in de oven. Haal
na het bakken uit de oven
en verwarm de oven voor
op 250 graden.
Pel de knoflook en doe deze
in een keukenmachine of
maatbeker. Voeg de rest van
de basissaus-ingrediënten
toe en mix tot een gladde
saus. Zet apart.
Wrijf de champignons
schoon met keukenpapier.
Snijd de champignons in

plakjes en de paprika en
rode ui in ringen. Marineer
de groenten in de sojasaus.
Beleg de pizzabodems
royaal met de basissaus
en beleg met de gesneden
groenten (behalve de olijven).
Bak de pizza’s 10-12 minuten
af op 250 graden. Voeg na
het bakken de olijven toe.
Tip
Je kunt ook een kant-en-klare
bodem gebruiken en verder
beleggen met de basissaus
en gemarineerde groenten.
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Verbeter de wereld,
begin bij de mens
Sinds de mens bestaat, probeert hij zichzelf en zijn prestaties te verbeteren met allerhande
hulpmiddelen. Maar nu de techniek geavanceerder wordt en er op steeds vernuftiger wijze
aan mensverbetering gedaan wordt, rijst de vraag: waar ligt de grens? tekst Marieke Buijs en Mina Etemad /
illustraties JeRoen Murré

M

orgen heb je tentamen en je bent
natuurlijk weer te laat begonnen
met leren, dus moet je vandaag
het hele basisboek celbiologie
nog door. Om je af te sluiten voor de updates op
je Facebooktijdlijn, de kat die zo schattig met
z’n speelgoedmuis aan de haal is en de zonovergoten dagdromen van je zomerplannen, zet je
een badmuts met elektroden op. Die stimuleert
je prefrontale cortex en helpt je zo je aandacht bij
de stof te houden. En als je hem dan toch op hebt,
kun je ook gelijk de werkgeheugenbooster aanzetten zodat je de stof beter onthoudt.
Het bovenstaande is nu nog toekomstmuziek,
maar de technologie wordt steeds sneller, kleiner
en slimmer; de computer die in de gemiddelde
smartphone zit is al vele malen slimmer dan de
computer die de mens veertig jaar geleden naar
de maan loodste. Wetenschappers ontdekken
steeds meer manieren om mens en machine op
elkaar aan te sluiten. Zo ontwikkelden Italiaanse
en Zwitserse onderzoekers onlangs een handprothese die informatie van kunstmatige tastsensoren aan het brein terugkoppelt, en krijgen
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mensen met een ernstige dwangstoornis in het
AMC elektroden in hun brein geïmplanteerd
om hun hersenactiviteit te reguleren. Het zijn
spectaculaire ontwikkelingen, die niet alleen gebreken compenseren, maar ook gezonde mensen

Zijn we nog wel mensen
als we een kunstmatig
extern geheugen hebben?
slimmer, sterker en efficiënter kunnen maken,
met een externe geheugenchip of betere visuele
vermogens. Die verbeterde mensen bieden hoop:
Julian Savulescu, hoogleraar ethiek aan Oxford
University, meent bijvoorbeeld dat nieuwe technieken ons gelukkigere mensen kunnen maken,
die ook nog eens beter oplossingen kunnen verzinnen voor grote problemen als energietekorten
en klimaatverandering. Maar de ontwikkelingen
boezemen ook angst in: scheppen de nieuwe
mogelijkheden een onmenselijke norm? Moeten
we al die veranderingen wel willen?

Psycholoog en mensverbeteringonderzoeker
Ilja Sligte is optimistisch over de mogelijkheden
onze hersenen beter te laten functioneren. Hij
heeft bij NWO een beurs aangevraagd voor
onderzoek naar het oprekken van het werkgeheugen met behulp van elektroden op de
hoofdhuid, en ziet ook voordelen in andere
toepassingen. Hij denkt dat we in de toekomst
bijvoorbeeld onze aandacht kunnen reguleren
met hersenstimulatie. Sligte: ‘Zo’n cap die met
elektroden je aandacht stuurt, kun je bijvoorbeeld opzetten in de auto, zodat je op de weg
gefocust blijft en niet wegdroomt. Dat maakt het
leven veiliger en makkelijker.’
Nu gebruiken mensen andere hulpmiddelen
om bij de les te blijven. Ritalin, bedoeld als
medicijn voor kinderen met ernstige ADHD,
wordt door veel studenten gebruikt om het
concentratievermogen een boost te geven bij
het leren voor een tentamen. Elektrische stimulatie is volgens Sligte dan een betere optie,
want minder invasief. ‘Ritalin is een schot
hagel dat overal in het brein effect heeft, en
bijvoorbeeld de creativiteit afstompt. Stimulatie

kun je veel gerichter toepassen.’
Hoewel Sligte zich dus wijdt aan technische verbetering van de mens, deelt hij de rooskleurige
visioenen van slimmere, beter geconcentreerde
en productievere mensen die de wereld gaan
redden niet. ‘Ik vind het belangrijk dat mensen
zich goed voelen. Als hersenstimulatie ervoor
kan zorgen dat mensen een beter geheugen
hebben of niet meer depressief zijn, is het doel
bereikt. Daar hoeven ze de wereld niet mee te
redden en ook geen sterkere arbeidskrachten

van te worden. Al blijven ze de hele dag in bed
liggen; als ze maar gelukkig zijn.’
Jules Sturm, universitair docent comparatieve
literatuur en onderzoeker van mens-machineinteracties in de kunst, sluit zich tot op zekere
hoogte bij Sligte aan. Ze vindt aanpassingen aan
de mens productief als ze tot doel hebben je je
beter laten voelen, maar waarschuwt voor het
scheppen van een nieuwe, ‘verbeterde’ norm:
‘Als die aanpassingen gebruikt worden om
dichter bij een bepaalde norm te komen, om

“normaler” te worden, dan kan het schadelijk
zijn.’ Een prothetische arm die levensecht lijkt
klinkt nastrevenswaardig, maar wie niet het
geld heeft voor zo’n prothese of er simpelweg
geen wil, lijkt abnormaler als iedereen er verder
hetzelfde uitziet. Want hoewel gelijkheid opgevat kan worden als een nobel streven, moet dat
volgens Sturm niet het doel zijn: ‘Gelijkheid is
niet hetzelfde als elkaar rechtvaardig behandelen. Verschillen tussen mensen zijn nodig.’
Anderen vrezen dat we iets verliezen als we
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Elektrische hersenstimulatie

Wat kan er allemaal?

Hersencellen reageren op elektrische signalen.
Door gericht milde stroom toe te dienen, kun je
de activiteit in onderliggende hersengebieden
verstoren of juist stimuleren. Voor het oprekken
van het werkgeheugen richten neurowetenschappers zich op twee groeven in het brein
waarvan de intensiteit van activiteit correleert
met het aantal objecten dat iemand paraat
heeft in zijn werkgeheugen. De zoektocht is nu
naar de juiste intensiteit en duur van elektrische stimulatie om de activiteit in dat gebied
op te rekken en de persoon in kwestie meer te
laten onthouden.

Welke mensverbeteringstechnieken zijn er zoal?
Google Glass is een bekend technologisch hulpmiddel dat het gemakkelijker maakt informatie te
vinden, delen en gebruiken. Ook valt te denken
aan embryoselectie en genetische modificatie
om mensen te verbeteren. Wat makkelijker
verkrijgbaar zijn huis-tuin-en-keukenhersenstimulatoren die in de VS te koop zijn. Het bedrijf
Foc.us, bijvoorbeeld, produceert headsets om
beter te gamen. Voor $ 250,- zijn ze te koop.
Kijk op www.foc.us voor een filmpje waarin een
man dankzij de headset van een slome bejaarde
verandert in een fanatieke, snelle gamer.

onszelf verbeteren: ‘echte’ mensen zijn niet altijd
gelukkig en kunnen zich niet hele dagen op de
weg concentreren. Zijn we nog wel mensen te
noemen als we een concentratiecap of kunstmatig extern geheugen hebben? Sligte deelt
die vrees niet: ‘Misschien veranderen we met
een concentratiecap in een soort robots die
onmenselijk gefocust achter het stuur zitten.
Maar zolang je die stimulatie langdurig kunt
toepassen zonder negatieve effecten, zie ik daar
het probleem niet van in. Zorgelijk is het pas als
je het maar tijdelijk kunt toepassen en bijvoorbeeld je hersenen stimuleert voor een toets als
luchtverkeersleider, maar in je dagelijks werk
dat concentratieniveau niet kunt handhaven.’
Ook hoogleraar Ben Kröse, een van de
grondleggers van onderzoek naar kunstmatige
intelligentie in Nederland, denkt dat we onze
menselijkheid niet zomaar kwijt zijn met
de intrede van nieuwe technieken. Mensen
veranderen immers continu. ‘We onthouden nu
minder en kunnen minder goed rekenen, omdat
we die taken aan onze telefoon uitbesteden,
maar aan de andere kant kunnen we sneller
schakelen tussen verschillende taken. Die veranderingen maken ons niet minder menselijk.’
KnUppEL En BErEnVEL
De aanstaande ontwikkelingen maken heel wat
los. Het Rathenau Instituut voerde in 2013 uit
voorzorg een grootschalig onderzoek uit om
in kaart te brengen hoe mensen denken over
de nieuwe mensverbeteringstechnieken, en de
Britse Royal Society onderzocht hoe mensverbetering Britse arbeiders zou veranderen.
Vanwaar al die aandacht? Zijn de technologi-
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verbetert, zijn wat hem betreft wezenlijk anders:
‘Met behulp van het brein maken mensen
keuzes, uit vrije wil. Op het moment dat je
daarop aansluit en mensen van sensorische
input voorziet of hun geheugenopslag uitbreidt,
krijg je macht over ze en kun je hun gedrag,
gedachten of emoties sturen. Dat vind ik niet
ethisch verantwoord.’

sche ingrepen van de afgelopen paar decennia
wezenlijk anders dan de beugel en de bril die
inmiddels gemeengoed zijn?
Sligte denkt van niet: hij ziet de huidige ontwikkelingen als logisch gevolg van de menselijke drang

‘Het werkgeheugen een
beetje oprekken is een
onschuldige ingreep’
naar verbetering in combinatie met de toegenomen mogelijkheden. ‘Zolang de mens bestaat, is
hij bezig zichzelf te verbeteren. Met een knuppel
kun je harder slaan en met een berenvel blijf je
warm. Inmiddels zijn de methoden geavanceerder
en proberen we bijvoorbeeld ons geheugen te
verbeteren, maar dat is niet wezenlijk anders.’
Kröse maakt wel een voorbehoud. Een concentratiecap of externe geheugenstimulator
borduren wat hem betreft voort op de bril en de
beugel, maar aanpassingen die ingrijpen in het
brein zelf, elektroden die in de hersenen steken
of een computerchip die je visuele vermogens

GLijDEnDE ScHAAL
Toch gebeurt dat nu al. Een cochleair implantaat wordt bij doven direct aangesloten op de
gehoorzenuw en ook de nieuw ontwikkelde
bionische hand met tastvermogen wordt op
het zenuwstelsel aangesloten. Kröse: ‘Ik kan me
voorstellen dat mensen die anders beperkt door
het leven gaan de afweging maken om zulke
technologieën te gebruiken. Maar daarmee
bevinden we ons op een glijdende schaal. We
moeten de grens trekken bij gezonde mensen
die extra reukzin, rekenkracht of concentratievermogen ambiëren.’
Volgens literatuurwetenschapper Jules Sturm
houden veel natuurwetenschappers zich vooral
bezig met de wetenschappelijke uitdagingen
van hun onderzoek en denken ze te weinig na
over de maatschappelijke implicaties. ‘Er zou
veel meer geld, tijd, aandacht en energie naar
het belang van ethiek moeten gaan.’ Maar Sligte
ziet de maatschappelijke implicaties niet als zijn
terrein: ‘Ik probeer het werkgeheugen een beetje
op te rekken, dat is een redelijk onschuldige ingreep. Je moet je niet laten beperken door mogelijk kwade toepassingen van je wetenschappelijke ontdekkingen. Alles kan uiteindelijk op een
slechte manier worden gebruikt.’ yyy

passie
Salsa
IrMy MoLLIS (53, managementassistent Domein Bewegen,
Sport & Voeding) is een doener
en salsa dansen tilt haar naar een
hoger niveau.
‘Dat er bij salsa allemaal mannen tegen je
aan staan te rijden, is pure onzin. Maar zo
dacht ik er wel altijd over. Sinds drie jaar
weet ik beter. Bewegen is mijn wereld en ik
kan niet meer zonder salsa. Ik zeg altijd: “Als
ik niet kan dansen, spring ik uit het raam.”
Als ik dans, denk ik nergens aan. Ik heb veel
slechte periodes gekend, maar ik bleef altijd
dansen. Ik had zo’n pijn in mijn handen en
voeten dat ik mijn schoenen niet zelf kon
aantrekken. Daar hielpen de mannen mij
dan bij.
Salsa is een machocultuur, en dat vond ik als
zelfstandige Nederlandse vrouw in het begin
lastig. Maar het heeft ook een gentlemansfeer. Ze vragen je ten dans, halen je op en
brengen je weer terug. De mannen worden
er van het begin af aan op geattendeerd om
schoon te verschijnen, en die frisheid vast te
houden. Sommigen nemen wel drie verschillende shirts mee en verwisselen die tussendoor. Ik zweet zelf ook als een gek. Aan het
eind van de avond ben ik drijfnat en zit mijn
mascara overal.
Begin februari ben ik aan mijn meniscus
geopereerd. De eerste twee weken moest ik
thuisblijven. Dat was een dieptepunt. Ik mag
sinds kort weer fietsen, maar dat ik niet kan
dansen maakt me diep ongelukkig. Toch is
het belangrijk dat ik nu rust hou, anders ben
ik straks nog verder van huis. Ik ben een
doener, geen denker. Op feestjes dansen we.
Ik heb geen diepgaande gesprekken met andere dansers. Daar komen we ook niet voor.
Het is dansen of niets.’ yyy tekst Bien Borren /
foto Fred van Diem
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opinie

Mopperend pionieren
Lectoren lopen vaak te klagen, maar hebben stiekem de
allerleukste baan, vindt HvA-lector Rick Kwekkeboom.
illustratie Marc Kolle

Z

et twee lectoren bij elkaar en grote
kans dat ze gaan mopperen:

• over hun bestuurders die verwachten dat je
in een parttime baan een onderzoekseenheid
opzet en draaiende houdt, die tonnen aan
opdrachten binnenhaalt…
• over roosteraars die het onmogelijk maken
om docenten een dag per week vrij te stellen
voor het uitvoeren van onderzoek en het
inplannen van periodiek teamoverleg stelselmatig frustreren…
• over beoogde opdrachtgevers die ervan uitgaan dat onderzoek door een lectoraat gratis
is, want door studenten uitgevoerd…
• over collega’s bij universiteiten en andere kennisinstellingen die met nauw verholen dedain
spreken over ‘wetenschappelijk onderzoek en
praktijkgericht onderzoek’…
• over promotoren die buitenpromovendi
slechts met merkbare tegenzin accepteren en
toch de promotiebonus opstrijken (terwijl de
lector als copromotor de dagelijkse begeleiding geeft)…
En hoe meer lectoren je bij elkaar zet, hoe
langer de reeks met klachten lijkt te worden.
De oppervlakkige waarnemer zou al snel gaan
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denken dat het lectorschap vooral ontwikkeld
is voor masochisten, die zich met genoegen
wentelen in het hun aangedane leed.
Een mogelijke uitzondering daargelaten is dat
toch echt niet het geval. Want zet twee lectoren
(of meer) bij elkaar en na de litanie aan klachten

Aynan

Wilders
volgt geheid een minstens twee keer zo lange
rij met positieve ervaringen. In de ruim tien
jaar dat ik nu lector ben is het enthousiasme
waarmee mijn collega’s over hun werk praten
mij steeds weer opgevallen. En mij niet alleen:
een hoogleraar die onlangs met mij de audit van
het lectoraat van een aantal collega’s uitvoerde
sprak er zijn verbazing over uit dat deze collega’s
allen, ondanks de aanzienlijke werkdruk, zo veel
geestdrift uitstraalden. Dat was, ik citeer, ‘bij de
universiteit wel anders’.

Toen ik in 2003 als lector
begon, had ik geen
flauw benul van wat ik
moest doen
En dat roept dan de vraag op waar die geestdrift, dat enthousiasme, vandaan komen,
waarom het zo leuk is om lector te zijn. Ik denk
dat de belangrijkste reden is dat het nog altijd
gaat om een pioniersfunctie. De lectoren zijn in
2001 geïntroduceerd in het Nederlandse hbo in
verband met de invoering van de bamastructuur in het hele hoger onderwijs. De eisen die
sindsdien aan de afstudeerniveaus van bachelors en masters worden gesteld (de zogenoemde Dublin-descriptoren) betekenden voor
Nederland onder meer dat er extra aandacht
geschonken moest worden aan opbouw en ontwikkeling van een onderzoekspoot binnen het
hbo. Daartoe werd de functie van lector in het
leven geroepen en kregen ervaren onderzoekers
de taak om, in deeltijd, het praktijkgerichte
onderzoek in de hogescholen te introduceren
en tot wasdom te brengen.
Dat moesten zij wel doen in een omgeving die

enerzijds weinig tot geen affiniteit had met (zelf)
onderzoek opzetten en uitvoeren, en anderzijds
volledig was gericht én ingericht op het geven
van onderwijs. Ikzelf ben in 2003 als lector begonnen en ik had, wat ik ook eerlijk heb gezegd
in mijn sollicitatiegesprek, geen flauw benul van
wat ik nu eigenlijk moest gaan doen. Dat was
toen ook juist het leuke: alles moest nog worden
uitgezocht, uitgeprobeerd, in gang gezet.
Inmiddels is er al heel wat veranderd. Als
gevolg van diverse evaluatieonderzoeken is
meer bekend over de voorwaarden waaronder
lectoren en lectoraten aan hogescholen tot
wasdom kunnen komen, er is een gedragscode
voor praktijkgericht onderzoek voor het hbo
ontwikkeld, het profiel van de lector is vastgesteld en op dit moment wordt er gewerkt aan
een systeem om de prestatie-indicatoren voor
lectoraten te kunnen vaststellen en beoordelen.
Het vak van lector begint meer contouren te
krijgen en we kunnen ons steeds beter profileren. Maar er blijft nog veel wat ontdekt en
ontwikkeld moet worden.
Lector zijn is nog altijd een pioniersfunctie en
daarom vooral aantrekkelijk voor mensen die
er zelf lol in hebben dingen uit te proberen en
grenzen op te zoeken. Daarom zoeken zij ook
elkaar op: veel lectoren werken, over de hogescholen heen, met elkaar samen in domeingebonden netwerken. En helpen daarmee elkaar
om hun vak verder te ontwikkelen en samen oplossingen te zoeken. Het allerleukste aan lector
zijn is daarom, voor mij, de collegialiteit tussen
de lectoren onderling. Ook dat is, zo merkte ik
onlangs in een NWO-beoordelingscommissie,
‘bij de universiteit wel anders’.
En dat mopperen? Ach, wrijving geeft warmte… yyy
Rick Kwekkeboom is lector Community Care
aan de HvA

Een flink aantal Wildersvolgers, dat zijn onderbuikgevoelens omzette in een politieke loopbaan,
verlaat na het minder-minder-minder-moment de
PVV-boot, die ooit tjoek-tjoek deed en nu blubblub. Maar ach, de Partij voor de Vrijheid en haar
stemmers; het is duidelijk waar ze staan. Echte
kritiek moet worden geuit op hen die openlijk
sympathiseren en samenwerken met de racistische
beweging – want de rassenwaan is ondertussen wel
bewezen, al bestaat er slechts één menselijk ras.
Neem de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
en het Christen-Democratisch Appèl. Zij werkten
gedurende kabinet-Rutte I samen met de PVV. De
VVD en het CDA lieten zich steunen door de PVV,
omdat het land anders onbestuurbaar zou zijn. Een
koud argument op slechte grond.
Je zou denken dat de VVD geleerd had van die
historische dwaling, maar minuten na het mindermoment zei de minister-president dat hij Wilders niet
uitsloot. Terwijl die zojuist een bevolkingsgroep uit
de Grondwet had verbannen. En waarom bleef iedere
VVD’er en CDA’er ten tijde van Rutte I op het pluche?
Zijn de opgestapte PVV’ers wijzer en daadkrachtiger?
Nog eentje. ‘Dit is Gouda,’ smeet De Telegraaf een
paar jaar geleden op zijn voorpagina. Daarboven
waren drie slecht gemaakte foto’s afgedrukt, die
onrustig Gouda moesten weergeven. Wie naar de
plaatjes keek, zag dat er niets aan de hand was. Het
vrijdagmiddaggebed was zojuist afgelopen en een
groepje Goudse Marokkanen stond voor de moskee
bij te praten. De smeerkezenvoorpagina van De Telegraaf was demagogisch en ranzig. Nu de PVV-leider
haar aanhang ‘minder-minder-minder’ liet schreeuwen, vroeg de krant haar lezers op de foto te gaan
met de leukste Marokkaan uit zijn omgeving. De
krant en de actie zijn zo plat als een guldendubbeltje.
Ooit zei schrijver Bas Heijne tegen mij: ‘Op de barricaden moet je de overkant in de gaten houden,
maar vooral degene die naast je staat.’ En zo is het.
yyy Asis Aynan
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Genaaid door
de kledingindustrie
Hasan Ashraf is Bengaal van geboorte. Voor zijn promotieonderzoek als antropoloog meldde
hij zich als arbeider bij de poorten van de kledingfabriek in zijn geboortestad Dhaka. Iedereen
verklaarde hem voor gek. tekst Clara van de Wiel / foto’s Hasan Ashraf

A

ls kind zag hij de hallen elke
ochtend volstromen. Je kunt er in
Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, niet omheen. In alle vroegte
trekt een stoet arbeiders door de poorten van
een van de duizenden textielfabrieken in de stad.
Hasan Ashraf groeide er op, in het epicentrum
van de wereldwijde kledingindustrie. Maar
wat er zich achter die grote fabrieksdeuren
afspeelde, daarvan had de Bengaal alleen een
vaag idee. Toch was het Ashraf die onlangs aan
Tweede Kamerleden vertelde hoe de gemiddelde
werkdag van een textielarbeider er uitziet. Voor
zijn promotieonderzoek besloot de antropoloog
zich veertien maanden onder te dompelen in het
leven van een fabrieksslaaf.
Ashraf is op dit moment als gastonderzoeker aan
de UvA verbonden. Zijn tijd in de fabriek zit er al
een tijdje op en zijn proefschrift nadert voltooiing. Maar over de ervaring praat hij nog altijd
graag. Zeker nu de industrie na enkele dodelijke
ongevallen ook in Nederland onder vuur ligt.
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Zijn ervaringen kunnen volgens Ashraf veel aan
het debat toevoegen: ‘Onderzoek naar de industrie was er al wel gedaan, maar altijd alleen met
de blik van buitenaf,’ vertelt hij. ‘In de traditie van

‘Af en toe zag ik meisjes
flauwvallen’
antropologen die voor hun veldwerk helemaal
opgaan in hun onderzoeksgebied, vond ik het
nodig echt in de fabriek aan de slag te gaan.’
Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Connecties bij de fabrieken, die had de geboren
Dhakaan genoeg. Veel van zijn middelbareschoolvrienden waren inmiddels opgeklommen
tot fabriekseigenaar. Maar hun oude klasgenoot
binnenlaten voor een onderzoek, dat weigerden
ze allemaal direct. Elke werknemer wilden ze wel
hebben, behalve mij, lacht Ashraf. Na veel moeite
vond hij uiteindelijk één baas bereid hem in
dienst te nemen. Op voorwaarde dat hij zowel de

naam van de fabriek als de merken waarvoor er
geproduceerd werd geheim zou houden. Vrienden verklaarden hem voor gek. Waarom zou hij,
na zijn goede opleiding, in godsnaam de fabriek
in gaan? Ashraf hield voet bij stuk. Vooral omdat
hij voor zijn proefschrift een specifiek onderdeel
van het fabriekswerk wilde onderzoeken: de
voortdurende stress. ‘Je kunt niet begrijpen wat
arbeiders ervaren, als je niet meemaakt hoe hun
dagen in de fabriek verlopen.’
InTIMIDATIE
Ashraf zelf ervoer zijn eerste dagen in de fabriek
vooral als opwindend. ‘Ik keek mijn ogen uit. Alles ging in een razend tempo, iedereen leek exact
op elkaar ingespeeld.’ Na een paar weken begon
hij de druk te voelen. ‘Het is als een gevangenis.
Vanaf het moment dat je binnen bent, mag je er
niet meer uit. Overwerk is verplicht en wordt
nooit aangekondigd. Zenuwslopend. Iedereen
leeft elke dag toe naar vijf uur, en dan blijk je
plotseling nog drie, vier uur door te moeten.

1

2

3

1 Textielwerkster na de lunchpauze op weg naar de
fabriek. 2 Op de werkvloer in een van de fabrieken.
3 In een kamer in de arbeiderswijk spelen drie textielwerkers het bordspel Ludo. 4 Arbeiders wachten
bij de fabriekspoort op hun salaris.

4

Weggaan kan niet.’ In de fabriekshal is het vol,
stikheet en ontzettend stoffig, vertelt hij. ‘Af en
toe zag je meisjes flauwvallen. En het stof zorgt
na een tijdje voor ongelooflijke irritatie. Het
gaat in je luchtwegen zitten, op je huid, in je
ogen.’ Vrouwen, die zo’n tachtig procent van de
werknemers uitmaken, hebben het extra zwaar.
‘Seksuele intimidatie komt veel voor. Ze krijgen
de meest verschrikkelijke verwensingen naar hun
hoofd. Controleurs staan vaak expres maar enke-

‘Ze weten exact hoeveel
werk je uit één lichaam
haalt’
le centimeters op de meisjes. De lichaamswarmte
kunnen ze voelen. Om gek van te worden.’
Het woord zelf gebruiken de arbeiders niet,
maar volgens Ashraf maakt stress wel de kern
uit van hun dagelijkse ervaring. Tijd is immers
geld, en al helemaal in de jakkerende modeindustrie. Op een blaadje tekent Ashraf de inrichting van de fabriek. Twee rijen, met twintig
kleine blokjes achter elkaar. ‘Om een T-shirt te
maken, zijn twintig handelingen nodig,’ legt hij
uit. ‘Bij elke machine heb je een bediener en een

helper. Die eerste heeft de taak zijn handeling zo
snel mogelijk te verrichten. De ander helpt hem
daarbij, maar moet tegelijkertijd de kwaliteit
controleren. Ze werken dus op dezelfde machine, maar met verschillende doelen: kwantiteit en kwaliteit. Zo wordt de druk opgevoerd.’
Vooraan in de hal hangt daarnaast een groot

bord, waarop wordt bijgehouden hoeveel een
machine per uur heeft geproduceerd. Als je niet
snel genoeg werkt, ziet iedereen dat meteen.
VErTroUWEn WInnEn
Voor de complete ervaring huurde Ashraf een
kamer in de arbeiderswijk. Met twintig collega’s
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Links: Mei-demonstratie in Dhaka, waar de weinige vakbonden die er zijn actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden. Rechts: Hasan Ashraf

deelde hij één douche. Elke ochtend, als iedereen
zich klaarmaakte om stipt om acht uur te beginnen, stond de hele wijk onder hoogspanning.
‘Vaak waren we pas laat thuisgekomen. Het ontbijt
liet men uit tijdgebrek vaak schieten. Vrije tijd
was er met werkdagen van twaalf uur nauwelijks.
Het totaal afgesneden zijn van vrienden en familie
zorgt bij velen voor nog meer stress.’ Ook Ashraf
ziet zijn vrienden al snel amper nog. Daarvoor in
de plaats drinkt hij na het werk af en toe wat met
collega’s. Hij noemt ze zijn nieuwe vrienden. ‘Hun
reactie was in het begin steeds: als je de kans hebt
dit niet te hoeven doen, wat doe je dan hier? Maar
zodra ze doorkregen dat ik ook echt hard werkte,
kreeg ik hun vertrouwen. De verhalen die ze me
vertelden ging ik ook opschrijven. Hun levensgeschiedenis en de manier waarop ze in de fabriek
terechtgekomen waren. Meestal kwamen ze vanuit
diepe armoede op het platteland. Het fabriekswerk
was hun enige manier dat leven te ontvluchtten.’
FySIEK GESLoopT
Op Ashrafs vraag of ze hun kinderen hetzelfde
werk zouden willen zien doen antwoordde iedereen hetzelfde: nooit. ‘Het is werk waar je uiteindelijk aan onderdoor gaat,’ legt hij uit. ‘Dat is het
ironische. Je kunt het alleen doen als je lichamelijk
sterk genoeg bent, maar tegelijkertijd sloopt het
je fysiek volledig.’ Zittend aan zijn tafel doet de
antropoloog voor welke ingewikkelde bewegingen
een werknemer achter de machine onophoudelijk
moet uitvoeren. Linkerhand hier, rechterhand
daar, terwijl beide voeten en knieën ook afzonderlijke bewegingen maken. Het ziet er haast uit
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als een choreografie, maar dan met een slopend
ritme. Ashraf: ‘Hoe je zo veel mogelijk werk uit
één lichaam kan halen, dat heeft men helemaal
geperfectioneerd. Het zijn de lichamen van de
arbeiders waar de winst op wordt gemaakt.’
De westerse mode-industrie is volgens Ashraf
daarom direct verantwoordelijk voor wat zich
in de fabrieken afspeelt. ‘De tijd die zit tussen de
bestelling en het moment dat die moet worden
afgeleverd, bepaalt direct de werkdruk in de
fabriek. Merken calculeren manuren in, dus ze
kiezen er bewust voor om de kosten daarvan te
minimaliseren. Als ze zeggen dat ze dit niet we-

‘De stress wordt direct
veroorzaakt door wat de
mode-industrie vraagt’
ten, liegen ze. Hoe kunnen ze nu een begroting
hebben zonder dat ze de post ‘arbeid’ duidelijk
incalculeren?’ Tien euro voor een T-shirt betekent vijftig cent voor de fabriek, weet Ashraf. En
daarvan gaat maar een heel klein deel naar de
werkers. Met het maandloon van omgerekend
52 euro is het haast onmogelijk rond te komen.
Het veiligheidsakkoord dat verschillende merken
de afgelopen maanden tekenden is volgens hem
een stap in de goede richting. Maar het is niet
voldoende. Ashraf: ‘Natuurlijk, veiligheid is
belangrijk. Maar de stress die in het systeem zit
is een even groot probleem. En die wordt direct
veroorzaakt door wat de mode-industrie vraagt.

Geen bestellingen, geen fabrieken. En andersom
geldt ook: geen fabriek, geen mode-industrie. Die
twee zijn zo onlosmakelijk verbonden dat merken
hun verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen.’
opTIMISTIScH
De merken boycotten is volgens Ashraf geen
goed idee. Daarmee komen de meisjes en
jongens die afhankelijk zijn van het werk alleen
maar in de problemen. Maar wel vindt hij dat
consumenten zich meer moeten verdiepen in
de achtergronden van hun kleding. ‘Vraag om
een precieze lijst waar alles vandaan komt: de
katoen, de knopen, de rits et cetera. En ook hoeveel procent van de aankoopprijs er naar de fabrieken ging. Als merken alles openbaar moeten
maken, kunnen ze zich niet meer verschuilen en
kan de consument kiezen waar hij koopt.’
Ashraf reist binnenkort weer voor een paar weken naar Bangladesh. Om familie en vrienden te
bezoeken, want met zijn onderzoek is hij inmiddels zo goed als klaar. Maar op uitnodigingen om
erover te vertellen, zoals onlangs van de Tweede
Kamer, blijft hij ingaan. En uiteindelijk blijft hij
optimistisch. ‘Zoals het nu gaat, is simpelweg
niet meer houdbaar. En ik merk dat de publieke
opinie echt begint te veranderen. Tegenwoordig
willen mensen ook weten waar hun eten precies
vandaan komt. Als je geeft om je eten, dan zou je
ook om je kleding moeten geven.’ yyy

Ga voor een filmpje over het onderzoek van Hasan
Ashraf naarfoliaweb.nl/foliavond/kleding-uit-bangladesh

(ingezonden mededeling)

over:

VERSLAVINGEN

obsessies
en extremen
Het gloednieuwe Peper-magazine
is vanaf volgende week gratis
verkrijgbaar bij o.a. CREA en
het USC. Als ASVA-lid ontvang
je hem kosteloos op je deurmat.

met deze keer:
student Valentijn Kuperus vliegt door
Anoniem tekeergaan op het internet
Techno-poezie in het Rijks
met luiers en chocolade
Fotograﬁe: Vera Duivenvoorden

zeventien keer ging hij de aarde rond
waar zijn onze manieren?
met de Lotus Dome
shockeert Coen Aerts zijn publiek
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objectief
WAT, BEn JíJ UVA-STUDEnT?
‘Word jij ook bruin in de zon?’ ‘Wat spreek jij
goed Nederlands!’ ‘Ben je geadopteerd?’ Het
zijn enkele van de vaak goedbedoelde maar
kwetsende opmerkingen waar allochtone
jongeren regelmatig mee worden geconfronteerd. Om dit aan de kaak te stellen trekt
initiatiefgroep ‘Ook ik ben Nederlands’ met
een whiteboard en een camera door het land.
Met succes: ruim een week verder zitten ze al
over de negenduizend likes op Facebook en
de reacties zijn alom positief. Hafsa Mustafa
(20) studeert politicologie aan de UvA en
is een van de initiatiefnemers: ‘Wij willen
mensen aan het denken zetten. Er wordt veel
in hokjes gedacht. Meestal gebeurt dat onbewust, maar het blijft kwetsend. Wij besteden
hier op een luchtige manier aandacht aan.’
In navolging van de campagne I, too, am
Oxford, waarin de focus ligt op wat sommige
etnische minderheden ervaren op de campus, is er nu ook I, too, am UvA. Tara Nduma
Flach (20) heeft als vicevoorzitter van
Amsterdam United, het diverse studentenplatform van de UvA, om dezelfde redenen
als Mustafa een Tumblr-pagina aangemaakt.
Maar ze wijst ook op verschillen: ‘Ook ik ben
Nederlands spits zich toe op de Nederlandse
identiteit, en dat is belangrijk. Maar vooroordelen komen in een hele andere vorm
op de universiteit voor. Wij laten zien dat er
een bepaald beeld heerst van wie er aan de
universiteit zou moeten studeren.’ I, too, am
UvA zal de komende weken langs verschillende prominente plekken van de UvA gaan
om mensen vast te leggen. Maar Flach roept
mensen ook op om selfies in te zenden. yyy
tekst Bien Borren / foto’s ‘Ook ik ben Nederlands’
en Shiva Shazad

FoliaMagazine

21

Je zal het maar zijn:
De HvA-Onderwijsconferentie op 10 april staat in het teken van excellentie. Verdienen bovenmaats
moordende prestatiedruk tot gevolg heeft? Drie excellente HvA-studenten over zichzelf: ‘Excelleren

David Kubovsky (22)
International Business & Management
‘Een excellente student is ambitieus, nieuwsgierig en gemotiveerd, is nooit
tevreden en wil eeuwig vooruit. In zekere zin beschrijf ik hiermee mijzelf.
Ik ben een leider, van nature neem ik die rol op mij. Ik zie automatisch het
hele plaatje en kan mensen instrueren en coördineren. Ik ben kalm en sta
met beide benen op de grond. Mensen komen naar me toe omdat ze dat
aanvoelen. Dat is mijn kracht. Als ik een rol heb die iedereen zou kunnen
vervullen, raak ik gedemotiveerd. Ik moet het gevoel hebben nodig te zijn.

‘Ik ben me constant aan het profileren’
Ik heb ruim een jaar geleden mijn geboortestad Keulen ingeruild voor
Amsterdam, waar ik een bachelor aan de HvA volg. In deze stad kan ik
mezelf zijn. Jullie zijn tolerant en open-minded en ik ben dat ook. Ik probeer me te omgeven met mensen met een positieve instelling. Personen
die me naar beneden halen of ontmoedigen, mijd ik. Ik zie mezelf als een
“citizen of the world”. Ik probeer het vertrouwde te ontwijken, ga op zoek
naar wat daarachter schuilt. Ik houd niet van mainstream: het normale
vind ik niet aantrekkelijk.
Het is belangrijk dat er in excellentie wordt geïnvesteerd. Natuurlijk moet
er aandacht naar de zwakkere student, maar je mag de sterkere student
niet vergeten. Excellentie is iedereen de gepaste hulp bieden om zijn eigen
potentie te laten bloeien. Ik ben constant bezig met hoe ik me het beste
profileer. David Kubovsky is een merk en ik denk er altijd over na hoe ik
dat het beste kan laten zien.’
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excellent
presterende studenten extra aandacht? Of is dit een typisch Amerikaanse uitwas die een
is je kop boven het maaiveld uitsteken’. tekst Bien Borren / foto’s Jan van Breda

Floor de nooij (25)
Pabo
‘Mijn leven bestaat momenteel uit één grote planning. Ik loop drie dagen
in de week stage op een basisschool, werk aan mijn scriptie, geef vier uur
bijles, ben actief bij de Asva en vicevoorzitter van E.V.A. [zie kader, red.].
Afspraken afzeggen is tegen mijn natuur. Ik kan geen steken laten vallen,
ik ben een enorme perfectionist.
Een excellentieprogramma is belangrijk, net zo goed als dat je energie
steekt in een ondermaatse student. Je moet iedereen een uitdaging bieden

‘Ik heb een groot netwerk’
en investeren in de gemotiveerde student, ongeacht van welk niveau hij of
zij is. Ik heb veel geleerd van het honoursprogramma [zie kader, red.]. Ik
weet nu veel over beleid, heb een groot netwerk en ken de structuur van
het onderwijs. Vorig jaar werd ik uitgenodigd door een docent om mee te
gaan naar de International Summit on Teaching, een soort G8-top van het
onderwijs. Daar ben ik op minister Jet Bussemaker van OCW afgestapt;
dat had ik voorheen niet gedurfd. Voor mij is excelleren je kop boven het
maaiveld uitsteken in je eigen vakgebied. Twee jaar geleden brak ik mijn
knie tijdens een skivakantie. Ik zat tot aan m’n lies in het gips en was er in
totaal zes maanden mee bezig. Dat was een dieptepunt. Ik kon letterlijk
nergens heen. Het maakte me erg ongelukkig: ik kon me niet profileren,
moest mijn netwerk verwaarlozen. Maar het heeft me ook inzicht gegeven
in mezelf. Ik weet nu dat ik het beste functioneer als ik midden in de
drukte sta. Daar geniet ik van.’
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Dieudonné Brouwer (24)
Technische bedrijfskunde
‘Ik ben een beetje allergisch voor de term excellentie. Mensen hebben
vaak zoiets van: “Daar heb je er weer zo eentje,” terwijl ik een doodgewone
student ben die een ander programma volgt. Iedereen is excellent, alleen
niet iedereen heeft al ontdekt waarin hij of zij uitmunt. Ik ben niet de
student die altijd achten en negens haalde, maar ik heb sterke sociale vaardigheden en kan goed relativeren. Ik zou nooit iemand de ogen uitsteken
met het honoursprogramma dat ik heb gevolgd. Maar ik geloof wel dat
er energie moet worden gestoken in de student die graag meer wil doen.
Diegenen die het minder makkelijk hebben, krijgen al veel aandacht.

‘Ik sta alleen stil als ik slaap’
Het enige moment waarop ik stilsta, is wanneer ik slaap. Ik doe duizend
dingen tegelijk. Maar dat is wat ik wil, ik blijf graag in beweging en wil
graag dingen bereiken. Dat heb ik ook niet van een vreemde, mijn vader
is precies zo.
Omdat ik mezelf ben, vinden mensen mij excellent. Maar ik weet dat als
iedereen op de goede manier geprikkeld werd, iedereen zou excelleren.
Een honoursprogramma helpt je uit je comfort zone te komen.
Naast mijn studie ben ik voorzitter van de commissie kwaliteit bij E.V.A.,
ik werk mee aan de Onderwijsconferentie en ik ben betrokken bij de
Sirius Summit van de HvA op 2 oktober. Daarnaast ben ik ook leider bij
een van de grootste scoutingclubs van Nederland. Alhoewel alles heel
goed bevalt ben ik sommige onderdelen nu aan het afstoten. Ik moet echt
gaan snijden, anders red ik het niet.’ yyy
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Excellent onderwijs

E.V.A. staat voor excellentievereniging Amsterdam. Het is het eerste
platform voor hbo-studenten die een excellentieprogramma volgen
naast hun reguliere onderwijs. De vereniging bestaat sinds het voorjaar van 2013. Leden komen tijdens borrels en andere evenementen
bij elkaar om hun kennis te delen en hun netwerk te verbreden. De
vereniging pleit voor een brede toegankelijkheid van alle excellentieprogramma’s op de HvA. Bovendien hopen zij de kwaliteit ervan te
verbeteren door ervaringen te delen en programma’s ter discussie te
stellen. Op de Facebookpagina van E.V.A. staat als motto: ‘Excellence is not a skill, it’s an attitude’.

Met het excellentieprogramma probeert de HvA haar studenten
te inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Studenten hebben
toegang tot deelname aan honourspogramma’s. Hiervoor wordt
men geselecteerd op basis van resultaten en motivatie.
Op de Onderwijsconferentie, onder de naam HVA XL, ligt dit jaar de
focus op excellent onderwijs. Tijdens het programma op 10 april, in
Carré en het Kohnstammhuis, wordt er gedebatteerd, onderzocht
en geluisterd naar hoe de hogeschool zijn excellente onderwijs het
beste kan profileren. Zie ook hva.nl/onderwijsconferentie.
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foto Mats van Soolingen

op de tong

Eurest Café Bungehuis
Spuistraat 210 (Centrum)

D

it semester volg ik voor het eerst
college in het Bungehuis, de UvAlocatie in het centrum die voornamelijk bekendstaat als oud en
stoffig. Maar het Eurest Café van het Bungehuis
heeft mij aangenaam verrast. Rond lunchtijd

HET BUnGEHUIS
Het Bungehuis werd
in 1934 gebouwd als
handelskantoor voor
het familiebedrijf van
koopman Julius Carl
Bunge. De architecten
Van Gendt en Klok ontwierpen het gebouw
in functionalistische stijl. Ook Bunge zelf had
invloed op de vormgeving: hij wilde strakke
vormen ‘zonder versieringen van sculptuur
of schilderwerk’ zien. Het statige gebouw,
met veel bijzondere details in het interieur, is
inmiddels een Rijksmonument.

zelfs gitaar gespeeld. Er zijn diverse broodjes te
koop, met onder andere rosbief, geitenkaas met
honing, oude kaas met vijgenchutney, gehaktbal
met mosterd en brie met gegrilde paprika. Een
luxe aanbod voor een kantine.
Het enige probleem is dat ik niet kan kiezen.
Gelukkig is daar het aardige personeel, dat mij
uitlegt wat voor beleg het precies is en welke
saus je erbij krijgt. De vrouw weet mij alles te
vertellen over de smoothies, die er erg verleidelijk uitzien. Ik vraag of zij die zelf heeft
gemaakt. Ze antwoordt eerlijk van niet, maar de
smoothies zijn wel ‘dagvers’ en zonder conserveermiddelen of toegevoegde suikers.
Het is belangrijk dat er gezond eten wordt
aangeboden op de universiteit. In het Bungehuis
heb je de keuze uit bruin en wit brood, en er
wordt fruit verkocht. De prijs is ook studentvriendelijk: de broodjes zijn rond de € 3,- en
vers sap kost € 1,56. Verder zijn er natuurlijk
ook de gebruikelijke snacks en dranken te koop.
Uiteindelijk heb ik voor een bruine ciabatta met
brie en paprika gekozen, en een smoothie van
banaan en kokosnoot. Het smaakte goed, dus ik
kom gauw weer terug om de rest te proeven. yyy
Denise Zandvliet

zijn er nog genoeg zitplekken en er staat geen
eindeloze rij voor de kassa, zoals soms het geval
is op andere faculteiten.
Er hangt een gezellige sfeer. Terwijl men eet en
met elkaar kletst worden er vlug aantekeningen
doorgenomen en tot mijn verbazing wordt er

TE Koop
De UvA kocht het Bungehuis in 1974 voor 10,4
miljoen gulden. Sinds
kort staat het pand weer
te koop. Wanneer de
letterenopleidingen die
er zitten moeten verhuizen is nog onbekend.
Maar het gaat sowieso gebeuren, dus wie
door bovenstaande recensie benieuwd is geworden naar de kantine moet niet al te lang
wachten met een bezoek.

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

cAMpUSForMULE
Cateraar Eurest gebruikt
voor zijn universiteitskantines de bedrijfsformule ‘Campus’. Dit
concept heeft acht
pijlers, allemaal in hip
Engels: ‘pure & fresh’, ‘friendly & engaged’,
‘healthy & tasty’, ‘work, eat & relax’, ‘clear
choice’ en ‘campus coffee corner’. Dat je
er ook broodjes kunt meenemen, heet in
Eurest-taal ‘grab & go’. En dat je in deze
kantines waar voor je geld moet krijgen,
heet nog mooier: ‘value 4 money’!
Bron: Brochure Eurest.
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overigens
Overigens staat in het kader van Science in Transition (SiT), een beweging van ontevreden wetenschappers. Ze maken zich zorgen over
publicatiedruk, de ondemocratische aard van de wetenschap, het aanzien dat wetenschappers genieten en de kwaliteit van het wetenschappelijk
onderwijs. Meer lezen, of zelf reageren, kan op foliaweb.nl.

De noodkreet van SiT is een storm in een glas water; een
uitzondering daargelaten functioneert de wetenschap prima.

Marcel Levi
Decaan geneeskundefaculteit
‘Lastig. Een storm in een glas water wil ik het
manifest niet noemen. Deels maakt SiT een
valide punt, bijvoorbeeld dat maatschappelijke
vragen – en niet de persoonlijke kennisdrift van
de wetenschapper – leidend moeten zijn in onderzoek. Maar hun noodkreet is overdreven en
soms hysterisch, dat kan er onbedoeld toe leiden
dat de discussie zich tegen de wetenschap keert.
Hun punt over de ontwrichtende werking van
publicatiedruk ervaar ik niet zo. Publicaties zijn
niet het enige, maar wel belangrijk: ze helpen
wetenschappers hun bevindingen te delen. In
combinatie met andere indicatoren, zoals het
aantal promovendi dat iemand begeleidt en de
beurzen die hij of zij binnenhaalt, geeft iemands
publicatielijst wel degelijk een beeld van zijn of
haar functioneren. Vooral minder succesvolle
wetenschappers klagen over dit systeem, wellicht komt dat geklaag dus voort uit jaloezie. De
suggestie dat je wetenschappers hun gang moet
laten gaan en na vijf of tien jaar eens kijkt wat
iemand zoal heeft gedaan, is niet van deze tijd.
Kom op zeg! Doe mij ook zo’n baan! Wetenschappers die daarvoor pleiten zijn echt een
beetje verwend.’

Jesse Weltevreden
Lector online ondernemen
‘Oneens. Ik kan me vinden in de kritiek
op de publicatiedruk op universiteiten. De
discussies die internationaal in wetenschapsbladen worden gevoerd, zijn lang niet altijd
maatschappelijk relevant. Door wetenschappers eenzijdig af te rekenen op hun bijdrage aan dat debat stimuleer je ze niet om
maatschappelijk relevant onderzoek te doen.
En mocht het onderwerp nou toch maatschappelijk relevant zijn, dan nog heeft de
maatschappij er niet veel aan als het alleen in
een wetenschappelijk journal verschijnt. Dat
is nu vaak wel het eindpunt, omdat onderzoekers doorgaans niet worden beloond voor
een bijdrage in de krant, vakblad of kennisoverdracht via seminars en trainingen voor
het bedrijfsleven of de maatschappij. Dat is
onterecht, want de maatschappij bekostigt
het onderzoek. Als lector op het hbo moet
je ook publiceren in wetenschappelijke journals, maar word je daarnaast gestimuleerd
om kennis te delen met het werkveld. De
focus ligt op het beantwoorden van kennisvragen uit de praktijk. Op dat vlak kunnen
universiteiten van het hbo leren.’

Ed van den Heuvel
Emeritus hoogleraar sterrenkunde
‘Eens. Van SiT’s stelling dat het wetenschappelijk
systeem dolgedraaid is en vol zit met perverse
prikkels en fouten, hebben mijn collega’s en ik
in de natuurwetenschappen niet veel gemerkt.
SiT heeft het over publicatiedwang die leidt
tot flutpublicaties en fraude, over ondermaatse
promoties die toch worden goedgekeurd omdat
de begeleider anders een bonus misloopt en over
verwaarlozing van het onderwijs omdat men
alleen op onderzoek wordt afgerekend. Volgens
mij is het ieders eigen verantwoordelijkheid om
kwaliteit te leveren en geen concessies te doen
uit financiële overwegingen. De meeste wetenschappers nemen die verantwoordelijkheid.
Gek genoeg vinden de “rebellen” van SiT zelf
ook dat het systeem werkt. Ergens in hun lange
manifest schrijven ze dat ‘in de praktijk van de
wetenschap verschillen van inzicht uitgezeefd
worden totdat een robuust eindresultaat ontstaat.’ Inderdaad, het mooie van de wetenschap
is dat uiteindelijk, ondanks alle verschillen van
mening en discussies die onderweg optreden, de
waarheid boven tafel komt. SiT heeft een nonprobleem aangekaart. Storm in een glas water.’
yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Yannick Fritschy

nAcHTAApJES Zijn
MonoGAAM
Nachtaapjes zijn trouw aan hun
partner. Uit een achttien jaar durende studie van wetenschappers
van de University of Pennsylvania bleek dat 35 onderzochte
baby-aapjes allemaal door hun
biologische ouders verzorgd
werden. Dergelijke monogamie
is zeldzaam in het dierenrijk.
De nachtaapjes zijn de eerste
primaten die de trouwe levensstijl
vertonen. Het resultaat verklaart
waarom mannelijke nachtaapjes
sterk betrokken zijn bij de zorg
voor hun kinderen.

AMErIKA STAAT onDErZoEK
nAAr MArIHUAnA ToE
Een psycholoog van de universiteit
van Arizona heeft van de Amerikaanse overheid toestemming gekregen
voor haar onderzoek naar positieve
effecten van marihuana. Suzanne
Sisley wil achterhalen of marihuana
bij oorlogsveteranen helpt tegen
posttraumatische stressstoornis. Het
is voor het eerst dat Amerika groen
licht geeft voor onderzoek naar positieve effecten van de verboden drug.
Marihuana wordt wel al door een
miljoen Amerikanen legaal gebruikt
voor medische doeleinden.
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onDErZoEK

BEVrorEn MoS
ToT LEVEn GEWEKT
Britse wetenschappers hebben mos
dat meer dan 1500 jaar in Antarctisch
ijs heeft gelegen weer laten leven en
groeien. Ze publiceerden daarover in
het vakblad Current Biology. De ontdekking laat voor het eerst zien dat een
plant zo’n lange periode kan overleven.
Voorheen was dat alleen bij bacteriën
aangetoond. Daarnaast geeft het resultaat informatie over het klimaat op
Antarctica in de afgelopen eeuwen.

WErELD

STUDEnTEn

EInDHoVEnArEn GAAn SAGrADA
FAMILIA VAn ijS BoUWEn
Studenten van de TU Eindhoven gaan
aan het eind van dit jaar in Finland een
Sagrada Familia van ijs bouwen. Ze zullen
de beroemde basiliek op een schaal van 1:4
namaken, zodat hij ongeveer veertig meter
hoog wordt. Daarvoor gebruiken ze ijs dat is
versterkt met houtvezels. Afgelopen winter
bouwden Eindhovense studenten in Finland
al de grootste ijskoepel ooit. Die was zo’n
tien meter hoog.

UnIVErSITEIT LUIK
ZoEKT LijKEn
De universiteit van Luik heeft dringend
behoefte aan meer lijken om onderzoek
op te verrichten. Ze start daarom een
campagne die mensen ertoe moet aanzetten hun lichaam na overlijden af te
staan aan de wetenschap. Ook heeft de
universiteit de site dondecorps.be vernieuwd. Momenteel worden er jaarlijks
zestig tot tachtig lichamen gedoneerd
aan de Universiteit Luik, maar door
het toenemende aantal geneeskundestudenten in Wallonië is dat niet genoeg.

Curvers

promoties
DonDErDAG 27/03
10.00 uur: Andrei Romakhin –
Literatuurwetenschap

De wederzijdse relatie tussen het verbale en het visuele op de
boekomslagen van Majakovski: de verborgen betekenis van de
avant-garde. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Justus Groen – Geneeskunde
Genetic Architecture of Dystonia. (Agnietenkapel)

VrijDAG 28/03
10.00 uur: Marie Orre – Neurowetenschap

Glia in Alzheimer’s Disease and Aging. Molecular
Mechanisms Underlying Astrocyte and Microglia Reactivity.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Caroline Drukker – Geneeskunde

Gene Signature for Risk Stratification and Treatment of Breast
Cancer. Incorporating Tumor Biology in Clinical DecisionMaking. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Claartje Wesselink –
Cultuurgeschiedenis

Kunstenaars van de Kultuurkamer. Geschiedenis en
herinnering. (Aula)

14.00 uur: Olivier Richel – Geneeskunde

Anal Intraepithelial Neoplasia in HIV+ Men. (Agnietenkapel)

DInSDAG 01/04
14.00 uur: Marijn van Klingeren –
Communicatiewetenschap

“Welcome” to Europe: How Media and Immigration Affect
Increasing Euroscepticism. (Agnietenkapel)

WoEnSDAG 02/04
12.00 uur: Wishwas Abhyankar – Biologie

The Proteome of Spore Surface Layers in Food Spoiling
Bacteria. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Jeroen Melief – Geneeskunde

The Stress Axis in Multiple Sclerosis. Clinical, Cellular and
Molecular Aspects. (Agnietenkapel)

15.00 uur: Erik Somers – Cultuurgeschiedenis

De oorlog in het museum. Herinnering en verbeelding. (Aula)

oratie
Donderdag 27 maart, 16.00 uur: Emile Schrijver –
Boekwetenschap
The eye of the beholder. Kunstzin en vakmanschap in
achttiende-eeuwse joodse boeken. (Aula)

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

hora est

Marijn van Klingeren
Communicatiewetenschap
1 april, 14.00 uur, Agnietenkapel

‘Negatief nieuws over de EU
blijkt spannender’
Bevinding ‘Mijn onderzoek richt zich op de rol
die de media in het laatste
decennium van de vorige
en het eerste decennium
van deze eeuw hebben
gespeeld bij de toenemende
euroscepsis. Daarbij ben ik op een opmerkelijke tegenstelling gestuit. Negatieve berichtgeving over de Europese Unie heeft namelijk
een groter effect op de houding van mensen
tegenover Europa dan positieve berichtgeving,
omdat dat spannender en uitdagender nieuws
is. Dat is precies tegenovergesteld wanneer het
over migratie gaat. In de jaren negentig zijn de
interne grenzen van de EU opengegaan, maar
wanneer daarover positief werd bericht had
dat meer impact dan negatieve artikelen. Ik
denk dat je dat kunt verklaren doordat negatieve berichtgeving over migratie een soort status
quo is en dat positief nieuws daarover juist in
het oog springt.’
Leuk ‘Ik heb ongelooflijk veel conferenties
in het buitenland bezocht en met professoren
gesproken van wie ik normaal de boeken lees.
Dat vond ik geweldig interessant.’
Moeilijk ‘Het schrijven en herschrijven en
opnieuw herschrijven van je eigen werk zorgt
ervoor dat je op een gegeven moment een soort
tunnelvisie krijgt. Je weet simpelweg niet meer
hoe je je eigen tekst beter kunt maken. Dat is
me soms wel opgebroken.’ yyy Henk Strikkers

R-woord
Op ikbenooknederlands.tumbrl.nl staan foto’s
waarop getinte (niet: zwarte/gele, niet: exotische,
niet: halfbloed) Nederlanders poseren met de
opvallendste vragen die ze te horen krijgen: ‘Maar
waar kom je écht vandaan?’, ‘Is je vader nog in
beeld?’ en ‘Wel op tijd komen hè?’ De site is geïnspireerd door de #Itoo-campagnes van Harvard en
Oxford, die zijn opgezet door studenten die vaak
de suggestie kregen daar als excuusneger(in) te
mogen zijn. ‘Raciale micro-agressie,’ heet dat. Een
lastig begrip.
Flashback. In de brugklas stelde ik een van mijn
beste vriendinnen, donker als een koffieboon, de
vraag: ‘Word jij bruin in de zomer?’ Volgens de
#IToo-site een racistische vraag. Volgens mijn
vriendinnetje uit de brugklas een logische: ze werd
inderdaad gewoon nóg bruiner. Nu wil de suggestie
dat mijn onbewuste racisme doorsijpelde naar de
(voor mij in de brugklas gewichtige) kwestie over
zonnebaden er bij mij maar moeilijk in. Ik was
onwetend. Zo ook de dorpsbewoners die, toen ik
op vakantie was in Korea, mijn haar vastgrepen en
zeiden: ‘You hair… is golden! You angel!’ Wel een
beetje dom, niet racistisch. Net als míjn impressie
van hun accent. En zo zijn er meer opmerkingen
op #IToo die in een schemergebied blijven steken.
De genoemde opmerking ‘Je bent heel knap… voor
een donker meisje’, is van een stuitende lompheid,
maar is niet per se racistisch – seksuele voorkeur is
nog geen algemene raciale voorkeur.
Het verschil tussen racisme en onwetendheid
is soms lastig te maken – die twee werken nu
eenmaal innig samen. Stel: ik ben een racist en me
daarvan niet bewust. Van mijn superioriteitsgevoel
kan ik maar moeilijk worden genezen. Wel van
mijn onwetendheid. Laten we dus niet metéén bij
elke vraag naar etnische achtergrond het R-woord
in het hoenderhok gooien. Een meisje op #IToo
poseert met de winnende openingszin: ‘Bevraag je
aannames.’ yyy Emma Curvers
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Een strateeg met pretoogjes
Deze week in Folia maakt kennis: Ottho Heldring, voorzitter van de ondernemingsraad van
de VU. tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

‘O

ttho is iemand die in elk
overleg steeds het belang van
de universiteit als geheel in het
oog houdt. Dat maakt hem een
heel goede gesprekspartner voor bestuurders.
Hij heeft een oplossingsgerichte houding en
is steeds in voor een goed compromis, met de
nadruk op goed: Ottho is niet van het flodderige
vergelijk, maar van het vergelijk waar je mee
thuis kunt komen. Een compromis dus waar ook
zijn achterban tevreden mee is.’ Dit zegt Harmen
Verbruggen, oud-decaan van de Faculteit der
Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
van de VU, over ondernemingsraadvoorzitter Ottho Heldring. ‘Door die houding,’ zegt
Verbruggen, ‘voelt Ottho zich denk ik ook meer
thuis bij de ondernemingsraad van de VU dan
bij de ondernemingsraad van de UvA, waar hij
ook in heeft gezeten. Aan de UvA stellen veel
raadsleden zich geharnast en principieel op,
meer dan aan de VU. Maar pas op: als je Ottho
niet serieus neemt of wanneer hij het gevoel
krijgt dat er over hem heen wordt gelopen, dan
kan het een hele lastige jongen worden. Daar
gaat hij dan echt een discussie over aan en is
daar ook zeer vasthoudend in.’
Ottho Gerhard Heldring (Amsterdam, 1949)
is voorzitter van de ondernemingsraad van de
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VU. Met zijn op compromis gerichte opstelling
wist hij afgelopen december te bewerkstelligen
dat de oprichting van de Amsterdam Faculty
of Science door de medezeggenschap van de
VU – onder allerlei mitsen en maren, maar
toch – werd geaccepteerd. Ingewijden zeggen
dat Heldring daar als voorzitter van de OR een
belangrijke stem in heeft gehad.
Ottho Heldring (getrouwd, drie kinderen) haal-

‘Soms komt er een
cynisch lachje om
zijn mond’
de een – wat toen heette – kandidaatsexamen
politicologie aan de UvA en deed daarna doctoraalexamen filosofie, ook aan de UvA. Hoewel
hij vervolgens als universitair docent filosofie
ging werken bij de afdeling sociale geografie en
planologie van de UvA, promoveerde hij in diezelfde periode in Rotterdam. Hij schreef er een
filosofisch proefschrift met de titel Weber en het
a priori van wetenschap en vrijheid. In 1991 ging
zijn ondernemingsraadcarrière van start aan de
UvA, waar hij ook enige jaren COR-voorzitter
was. In 2001 vertrok hij naar de VU – al hield

hij een kleine aanstelling aan de UvA – waar
hij docent (wetenschaps)filosofie en sociale
wetenschappen werd. Ook aan de VU nam hij
zitting in de ondernemingsraad, waarvan hij
sinds 2011 voorzitter is.
‘Ottho is een groot strateeg,’ zegt medelid van
de OR Henk Olijhoek. ‘Hij is heel goed op het
schaakbord. In het onderhandelingsspel met het
CvB blinkt hij uit door kennis, goede timing,
improvisatievermogen en humor. Ik vind hem
daarom echt een politiek dier, dat precies op
de goede stoel zit binnen onze ondernemingsgraad. Hij is bovendien niet ideologisch geïnspireerd, maar pragmatisch. Hij kijkt wat haalbaar
is, maar is tegelijkertijd ook niet bang dingen tot
op de bodem uit te zoeken. Hij stapt rustig naar
de Ondernemingskamer als hij het niet eens is
met een beslissing van het CvB en hij huurt ook
gewoon externe deskundigen in als hij denkt dat
de besluitvorming daar beter van wordt.’
Oud-OR-lid van het AMC en radiobioloog Bart
Kipp heeft lang met Heldring in de medezeggenschap gezeten en kenschetst hem als ‘een
regent-bestuurder met pretoogjes’. Dat Heldring
regent-bestuurder wordt genoemd hoeft niet
te verbazen, want de Heldrings vormen een
tamelijk bekend Amsterdams regentengeslacht.
Naar een van Heldrings voorvaderen is dan ook

Folia maakt
kennis
de Ottho Heldringstraat in Amsterdam-West
vernoemd. ‘Ottho is diplomatiek,’ zegt Kipp. ‘Hij
is direct, maar ook afstandelijk en heeft precies
in zijn hoofd wat hij wil bereiken. Hij weet dat
vervolgens zo in te kleden dat zijn tegenstander
het gevoel heeft hetzelfde te willen bereiken
als hij. Aan zijn pretoogjes kun je zien of hij
mogelijkheden ziet om vooruitgang te boeken
in een gesprek. Die oogjes gaan dan glimmen
en er kan een klein, soms cynisch lachje om zijn
mond komen.’
Oud-COR-voorzitter van de UvA Kees de Lange
zat samen met Heldring in de COR: De Lange
namens wetenschapsvakbond Vawo, Heldring
namens de Abvakabo. Beiden zijn ze voorzitter
van de COR geweest in dezelfde zittingstermijn. ‘De uitslag van de COR-verkiezingen was
zodanig dat we besloten ieder een halve termijn
voorzitter te zijn,’ zegt De Lange. ‘Ik zou hem
omschrijven als een bevlogen iemand. Strijdbaar
en actiebereid. Maar niet iemand die dat is vanuit een negatieve motivatie, helemaal niet. Ottho
wil de ondernemingsraad op koers houden in
samenspel met de universiteitsbestuurders.’ yyy

Op 26 maart zendt Folia Radio een interview uit met
Ottho Heldring. Aan de orde zullen komen de samenwerking VU-UvA, (het belang van) medezeggenschap,
de filosofie van wetenschap en ethiek en Amsterdam.
Te beluisteren via Amsterdam FM, in de ether op
106.8 en op de kabel op 103.3, tussen 16.00 en
17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug te luisteren via
foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag
15.00 uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl
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(advertenties)

brief
Masterdiploma
terecht minimum

Ritalin op de hersenontwikkeling:

mannen van 23 t/m 40 jaar oud met een vermoeden op ADHD,
maar die hiervoor nooit eerder behandeld zijn geweest
.
Geen wachttijden voor diagnostiek en vergoeding bij deelname aan de
studie.
Neem voor een korte ADHD screening of informatie over het onderzoek
contact op met: Cheima Bouziane (arts-onderzoeker) via e-mail:
c.bouziane@amc.nl of bel: 06-11259786.

ePOD-FOLIO.indd 2

22-01-14 10:00

AmsterdamFM
ether 106.8 kabel 103.3 amsterdamfm.nl

AMSTERDAM LEEFT!

EEN RADIOPROGRAMMA VAN URBAN MANAGEMENT EN AMSTERDAM FM

Wat speelt er in Amsterdam? Wat is de dynamiek van deze stad en welke
dilemma’s brengt het met zich mee? Studenten en experts bespreken
dit met betrokkenen in het radioprogramma Amsterdam Leeft!

Deze keer over armoede. In Nieuw-West werken
partijen samen aan een aanpak, de stakeholders
aan tafel praten erover. Kom langs bij de opname
op vrijdag 4 april tussen 13 en 14 uur in de
OBA Oosterdokskade, of luister dinsdag 8 april
tussen 18 en 19 uur naar Amsterdam FM.
106.8 fm - kabel 103.3 - www.amsterdamfm.nl

Een debat over de waarde van een diploma is heel goed, maar dan wel
graag op inhoudelijke gronden. In navolging van HvA-docent Almekinders bestrijdt de hoofdredacteur van Folia het belang van een masterdiploma en laat daarmee het tegendeel zien.
Natuurlijk zegt een diploma niet alles over iemands kwaliteiten, maar in
het onderwijs is het een belangrijke kwalificatie. Hiervoor zijn meerdere
argumenten, waarvan ik er één wil aanhalen. Een goede masteropleiding
is erop gericht een student goed te laten argumenteren door hem of haar
de mogelijkheden en onmogelijkheden van wetenschappelijke methoden
te leren. Dit is cruciaal in onze huidige maatschappij, waarin we worden
overladen met vaak onjuist geïnterpreteerde informatie.
Studenten leren dit van goede docenten die weten wat kennis is en hoe je
daarmee om moet gaan. Qua methodologie put het hbo uit dezelfde bron
als een universiteit, dus de scholing zal daar ook op geënt moeten zijn.
Het is op het hbo te vaak voorgekomen dat zogenaamde praktijkoriëntatie
heeft geleid tot een teloorgang aan inhoudelijke kwaliteit. Ook de praktijk
zit niet te wachten op onjuiste argumentatie.
Zicht in de wetenschappelijke methoden is heel belangrijk, ook in een
debat over diploma’s. Dat sommigen door een masterstudie te arrogant
zouden kunnen worden voor een ‘gewone’ hbo-student, doet daar niets
aan af. Integendeel, een dergelijk argument bevestigt naar mijn mening
eerder het belang van een masterstudie dan dat het belang wordt ontkracht. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik neem aan dat de
meeste docenten met een masterdiploma vrij goed omgaan met studenten,
net als docenten zonder masterdiploma overigens.
Met dit soort opvattingen worden universiteit en hbo tegenover elkaar gezet. Hierbij is de universiteit vaak iets verhevens en onpraktisch
(academisch als scheldwoord), terwijl het hbo praktisch is, van de straat.
Deze opvattingen bestaan in beide instellingen, maar gaan voorbij aan een
maatschappelijke realiteit waarin wordt gevraagd om goed onderwijs en
onderzoek op instellingen voor hoger onderwijs. yyy
Frank Jan de Graaf, lector corporate governance & leadership, cluster
finance & accounting/Carem, Hogeschool van Amsterdam en docent aan de
Amsterdam Business School

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

Qawad!
Deel 20 Waarin ik me realiseer dat ik
op mijn vader lijk

‘U

lijkt niet alleen op een Dalton,’
klonk het afkeurend uit de zaal.
‘U bent er een.’ Na die woorden
ontstak voor mij iemand in een
‘God is groot’: ‘Allah oe akbar!’ klonk het uit zijn
borst. Hij werd geduwd en viel tegen mij aan. “Qawad!” [donder op] zei een meisje. ‘Wat schreeuw je
in mijn oor?!’
Ik hielp hem overeind.
‘Ga-ga, kahba [hoer].’
‘Kijk,’ zei Abu Zjazja. Hij wees met open hand onze
kant op. ‘Ziehier de tragiek van de moslim. Deze
ongelovige maakt mij uit voor een Dalton. Zijn
woorden zijn bedoeld om verdeeldheid onder ons
te zaaien en wat doen wij? Wij oogsten haar. Wij
oogsten hun tweedracht. En zo gaat het al eeuwen.’
‘Kom, we gaan,’ zei de man die naast het meisje
stond. Het was Rob, mijn oud-mentor op de
hogeschool. Hij sloeg beschermend zijn arm om
haar heen. Zij drukte zich tegen hem aan.
‘Tfoe,’ gaf de jongen aan haar mee.
Ik merkte dat mijn lijf strak stond van het hier

en nu. De tijdgeest bonkte door mijn aderen.
‘Tfoe,’ zei ik hem na. Rob. Marokkanen waren
volgens hem te stom voor woorden, maar blijkbaar wel goed genoeg om je pik in te steken. Ik
maakte mijn mond tot een streep.
Precies zoals mijn vader zijn woede toonde. Het
rood van zijn lippen verdween in zijn mond,
tussen zijn tanden, alsof hij de grief uit zijn lippen wilde persen. Iets wat werkte, want hij sloeg
ons niet. Op die ene dag na dat hij mijn moeder
vloerde. Ons gezin aan diggelen sloeg.
Mensen op televisie kwelden ook regelmatig zijn
lippen. Er schuilde geen rechtmatig gramschap
achter. Hij moest niets hebben van bekendheden
als Peter Jan Rens en Paul de Leeuw. Beatrix en
Juliana waardeerde hij wel. Bernhard en zijn
eerste kleinkind niet. Johan Cruijff was de duivel.
Met de nieuwslezers Noraly Beyer en Harmen
Siezen was weinig mis; Reagan, Thatcher, Bush,
Mubarak en Michael Jackson daarentegen... Den
Uyl, Kok, Gorbatsjov en Madonna: prima, behalve dat bij de laatste vaak naar een ander kanaal
moest worden geschakeld, omdat haar gouden
boormachineborsten mijn vader te ver gingen.
Saddam Hoessein was zijn held. Vader was gefascineerd door de leider van Irak. Als Saddam

in een toespraak Amerika belachelijk maakte,
Israël andermaal waarschuwde of laffe Arabische leiders voor woestijnratten uitmaakte,
glunderde vader naar de televisiekast.
Ik zei een keer tegen hem dat Saddam duizenden
Koerden had vergast. ‘En die anderen? Zij hebben
niemand vermoord?’ Vaders sympathie bestond er
niet uit dat hij achter Saddams daden stond, maar
de woorden die hij de wereld instuurde vond vader
niet zinledig. ‘Hij is een echte man. Door niemand
laat hij zich de mond snoeren. Hij is niet bang.’
Ik had niet alleen de sprekende karaktertrek
die onze lippen liet vollopen met woede, maar
was net als hij gevoelig voor herdersknapen die
het opnamen tegen de machtsreuzen van deze
wereld. Hij Saddam. Ik Abu Zjazja.
Buiten stond Rob met het meisje een sigaret
te roken. ‘Hoi Alie, toch niet gaan studeren
in Marokko?’
‘Qawad, man,’ was mijn antwoord en ik liep de
universiteitstuin uit. yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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prikbord HvA
DOO Collegereeks

SIS Congres

Jongens doen het in het onderwijs minder goed dan
meisjes, maar valt er voor vrouwen ook nog iets te winnen? Dit voorjaar bieden de UvA (IIS) en HvA (DOO)
over dit onderwerp gezamenlijk de collegereeks ‘Meisjes, wat nu?’ aan. De reeks gaat op 3 april van start onder leiding van dr. Maaike Warnaar, met gastsprekers
als Asha ten Broeke en Margriet van der Linden. De colleges zijn bestemd
voor HvA- en UvA-studenten, maar ook docenten, beleidsmakers en
andere geïnteresseerden zijn welkom. Inschrijving via de UvA-website.

Medewerkers bij onderwijsbalies en functioneel beheerders die werken met SIS zijn van harte welkom op
het congres ‘Wij werken met SIS’. Tijdens het congres
delen SIS-professionals hun kennis met elkaar. Ook
zijn er workshops, waarin bijvoorbeeld het aanmeldingsproces voor vakken aan bod komt. De ochtend
start om 9.00 uur op de Oudemanhuispoort D1.09, en vanaf 13.00 uur is
er de gelegenheid na te praten met een broodje. Meer info en inschrijving
via het intranet.

DT Drone

HvA SVGA

Vijf techniekstudenten hebben in het HvA-innovatielab een mechanisme ontworpen waarmee drones
pakketjes kunnen oppakken, vervoeren en afleveren.
Zij ontwikkelden dit systeem in opdracht van NLR,
het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.
De studenten kwamen met een grijpklauw, die op
commando een doos vastpakt met sleuven aan de zijkant. In deze doos
kunnen pakketjes van alle soorten en maten veilig worden vervoerd. NLR
is nu bezig de drone met een start-up verder te ontwikkelen en verwacht
in de toekomst interesse vanuit het bedrijfsleven.

De HvA is onlangs toegetreden tot het Sociaal
Voorzieningenfonds Gemeentepersoneel Amsterdam
(SVGA), dat hulp verleent bij financiële problemen.
Dit gebeurt met bijvoorbeeld een renteloze lening, een
gift of adviezen. Het lidmaatschap bedraagt € 0,45 per
maand en wordt maandelijks op het salaris ingehouden. Hetzelfde bedrag wordt door de HvA bijgelegd. Pas na de eerste zes
maanden mag je een beroep doen op het fonds en daarnaast geldt dat het
financiële probleem gedurende het lidmaatschap moet zijn ontstaan. Meer
info: svga.nl.

DMR Wibauthuis

NSE Respons

Naast het Muller-Lulofshuis verrijst langzaamaan het
nieuwe Wibauthuis. In 2015 verhuizen van DMR de
opleidingen bestuurskunde, hbo-rechten, toegepaste
psychologie en de staf van DMR en DEM naar dit
gebouw op de Amstelcampus. Wie nieuwsgierig is,
kan tijdens de maandelijkse rondleidingen een kijkje
nemen in het gebouw. Deze starten om 15.00 uur en zijn gepland op 10
april, 8 mei, 12 juni en 10 juli. Aanmelden kan via amstelcampus@hva.nl

Ruim 16.000 HvA-studenten hebben in de periode van
14 januari tot 9 maart de Nationale Studenten Enquête
(NSE) ingevuld. Met die opkomst van 34,4 procent is
de score iets lager dan de respons van vorig jaar (35
procent). Wel ligt de HvA-respons 0,3 procent boven
het landelijk gemiddelde. Op de precieze uitkomst van
de landelijke enquête is het nog even wachten, want pas op 22 mei krijgt
de HvA de resultaten. Hiermee kunnen dan de scores voor de totale organisatie en voor afzonderlijke opleidingen worden bepaald.

Starters Sociaal

AMFI MOAM

ondernemen

Starters4Communities begint half april een nieuw
programma in Amsterdam-West. Als deelnemer werk
je samen met de buurt aan innovatieve en financieel
duurzame wijkinitiatieven. Denk aan een project waarbij jongeren van oude spullen woonaccessoires maken,
of een cultureel café dat buurtbewoners samenbrengt.
Je krijgt workshops in sociaal ondernemen en brengt de opgedane kennis
direct in de praktijk. Op 26 maart en 9 april om 19.00 uur zijn er informatiebijeenkomsten op de Ferdinand Huijkstraat 64 in Amsterdam. Meer
info via sari@starters4communities.nl of 06 2697 9641.
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Twee alumni van het Amsterdam Fashion Institute
(Amfi) werken mee aan de Moam-designcollectie, die
vanaf september door de Hema zal worden verkocht.
Het gaat om Sanne Faber en Tess van Zalinge. Het
zogenoemde Moam collective werd in 2012 opgericht
door Amfi-alumnus Martijn Nekoui, en brengt nieuw
en gevestigd modetalent met een coachingtraject bij elkaar. Voor winkelketen Hema ontwerpt het team nu een kledingcollectie, keukentextiel,
accessoires en een agenda.

prikbord UvA
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FdR JFAS

Academische Club Secretaressedag

De Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten
(JFAS) zoekt zeven nieuwe bestuursleden voor het
studiejaar 2014-2015. Een bestuursjaar bij de JFAS
betekent volgens JFAS ‘een jaar waarin je actief bezig
bent op zowel juridisch als sociaal vlak. Je leert samenwerken, organiseren, onderhandelen en nog veel meer
dingen die je tijdens je studie anders niet zult leren’. Aanmelden vóór 13
april; wie voorzitter wil worden, moet solliciteren vóór 6 april. Stuur brief
en cv naar voorzitter@jfas.com. Meer info: jfas.com.

Na een succesvolle primeur vorig jaar organiseert de
Academische Club ook dit jaar weer een speciale lunch
op de derde donderdag van april: Secretaressedag. Iedereen met een ondersteunende functie krijgt die dag een
gratis lunch aangeboden. ‘Omdat we je heel graag willen
laten kennismaken met de Amsterdamse Academische
Club, met de sfeer, met het heerlijke eten en met de mensen die er werken,’
zegt een dolenthousiaste Maaike Ambags, baas van de club. De lunch vindt
plaats op 17 april. Tijd: 12.00-13.30 uur. Aanmelden via aa.uva.nl/agenda

FMG Roze

FGw Classici

wolk

Heb je net een baby gekregen, maar valt de roze wolk
toch wat tegen? Is het eerste jaar met je baby pittiger
dan gedacht? Is je baby tussen de tien en veertien
maanden oud? Meld je dan aan voor de Mindful
Mama Studie. Je baby en jij zullen deelnemen aan een
wetenschappelijk onderzoek in het babylab van de
UvA. In ruil daarvoor mag je kosteloos deelnemen aan een mindfulnesstraining, die speciaal is ontwikkeld voor moeders en gegeven wordt door
een professionele mindful parenting-trainer. Aanmelden via mindfulmamastudie.wix.com/mindfulmamas

Voor de derde achtereenvolgende keer heeft het Acasateam van UvA en VU de Ken-Uw-Klassieken Pubquiz
gewonnen. Onder classici is deze jaarlijkse pubquiz al
een ‘klassieker’ aan het worden, net als de winst van het
Acasa-team. Het team won eeuwige roem, bloemen,
boeken en een wisselbeker. ‘Waarschijnlijk mogen we
die houden, nu we hem voor de derde keer hebben gewonnen,’ zegt teamlid Rodie Risselada. ‘Maar ik vrees dat niemand hem wil hebben, want het
is een foeilelijke beker van een halve meter hoog met hele grote oren.’

Alumni Universiteitsdag

FGw Frumento

Een academische kennisupdate krijgen? Oud-medestudenten terugzien? De sfeer van studeren herbeleven?
Het kan allemaal op de jaarlijkse Universiteitsdag, dit
jaar op zaterdag 24 mei. Scheidend universiteitshoogleraar Louise Fresco houdt een rede, er is een cultureel
programma met stadswandelingen en rondleidingen
door diverse musea en je kunt tijdens het kennisfestival colleges en debatten volgen over actuele kwesties. Aanmelden kan vanaf 1 april via alumni.
uva.nl/alumniservices

Marijke Gnade, bijzonder hoogleraar archeologie van
pre-Romeinse culturen in Centraal-Italië, heeft de
‘Frumento d’oro 2014’ gewonnen. Deze prijs – vertaling: ‘gouden korenaar’ – wordt elk jaar toegekend aan
vrouwen met een speciale verdienste in de Italiaanse
provincie Latina, ten zuiden van Rome. Gnade kreeg de
prijs op 14 maart vanwege haar niet-aflatende inzet bij het onder de aandacht brengen van de archeologische resten van de Latijnse nederzetting
Satricum. Sinds 1991 leidt Gnade de opgravingen in het antieke Satricum.

Academische Club Proeverij

FEB In

De Academische Club is kennelijk niet alleen een
plek voor academische reflectie, maar ook voor de
geneugten des levens. Op 15 april wordt het wel heel
erg genieten. Dan vindt namelijk de eerste UvAchampagneproeverij plaats. In samenwerking met
cateraar Eurest zullen er maar liefst vijf champagnes
worden geproefd en bij elke champagne wordt een heerlijk bijpassend
hapje geserveerd. Champagnekenner Luuk Aerts geeft uitleg.
Toegang: € 35,- Aanmelden via aac.uva.nl/agenda

Op 15 maart is emeritus hoogleraar Jan Salomon
Cramer plotseling overleden. Ondanks zijn 85 jaar was
hij nog bijna dagelijks aanwezig op de faculteit. Cramer
promoveerde in 1961 en werd een jaar later al benoemd
tot hoogleraar in de econometrie, wiskundige economie
en wiskundige statistiek. De laatste jaren was hij een
veel en graag geziene collega binnen de sectie econometrie en statistiek,
waar hij werkte aan nieuwe onderzoeksprojecten. De faculteit zal deze
‘originele, spitsvondige en nieuwsgierige wetenschapper’ zeer missen.

d’oro

memoriam
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wasdom
Gretig op zoek
naar kennis
Marike Stellinga
Leeftijd 41 (Leerdam, 5 september 1972)
Beroep Adjunct-hoofdredacteur 
NRC Handelsblad
Studie Internationale financiële economie (UvA)
Afgestudeerd 1998
Docent ‘Sweder van Wijnbergen wist de studiestof te verbinden aan de actualiteit. Ook Arnoud
Boot vond ik een buitengewoon goede docent.
Bert Scholten is de bedenker van mijn studierichting. Hij sprak me aan omdat hij veel eiste van
zijn studenten. En Frank Kalshoven vond ik ook
erg leuk.’
Locatie ‘Roeterseiland, ik herinner me dat we
daar met groot plezier rondhingen.’
Café ‘De Buurvrouw, vlak bij de Nes. Een
leuke kroeg.’
Afknapper ‘Eén die goed afliep. Om mensen
beter te leren, organiseerde ik met de studie
vereniging een reis naar Berlijn. Bij de eerste de
beste afslag in Duitsland vlogen we uit de bocht
tegen een rij bomen. Achter uit de bus kwam een
jongen stappen die zei: “Ik steek maar even een
sigaret op, want elke kan je laatste zijn.” Daar
moest ik erg hard om lachen. Met die jongen ben
ik nu, 21 jaar later, nog steeds samen.’
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stage
Ze studeerde politicologie, switchte naar economie en
rolde volenthousiast de journalistiek in: NRC-adjunct
Marike Stellinga. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k was jong klaar met de middelbare school en heb op aanraden
van mijn ouders een uitwisselingsprogramma gedaan op een high
school in Alabama, Amerika. Tijdens dat jaar
besloot ik om economie te gaan studeren in
Rotterdam. Eenmaal terug in Nederland werd
ik uitgeloot, maar dat vond ik helemaal niet
erg want inmiddels wilde ik liever naar een
nog grotere stad: Amsterdam. Ik begon aan
een studie politicologie aan de UvA, maar
rende na een jaar gillend weg. In potentie is
het een mooie studie, maar het niveau lag echt
te laag en dan met name als het ging over statistiek, methoden en technieken. Ik ben geen
grote bèta en had op school niet de beste cijfers voor wiskunde en natuurkunde, maar ik
vind het wel heel interessant en leuk. Veel van
mijn medestudenten bij politicologie waren
daarentegen bang voor cijfers. Ik voelde me er
dus niet thuis: te weinig veeleisend en te weinig bèta. Het jaar erop begon ik aan economie
en dat vond ik geweldig. Ik heb echt van mijn
studie genoten en had een enorme gretigheid
om alles te weten te komen. Ik denk dat leren
altijd waarde heeft; dat is misschien wel dé les
van economen. Kennis is een investeringsgoed: hoe meer tijd je erin steekt, hoe meer
je leert en dat betaalt zich altijd terug. Ik kon
me dan ook flink ergeren aan studenten die
tijdens het hoorcollege vroegen: ‘Komt dit op
het tentamen?’ Who cares! Het is boeiend.
Ik heb lang niet geweten wat ik met mijn
studie wilde doen. Macro-economie en
financiële economie vond ik heerlijke vakken
om te volgen, maar het waren geen richtingen waarin ik mezelf een carrière zag nastre-

ven. Tijdens mijn afstuderen woonde ik in
Indonesië om stage te lopen en mijn scriptie
te schrijven over de Azië-crisis. Ik schreef
daar ook stukken over voor de Jakarta Post
en een Indonesisch bankenblad. Op een gegeven moment zei de vrouw bij wie ik in huis
woonde: ‘Waarom word je geen journalist?’.
Het was voor die tijd nooit in me opgekomen
dat ik van schrijven mijn werk kon maken,
maar journalistiek heeft alles wat ik zoek: ik
kan mijn kennis gebruiken, onderzoek doen
en bezig zijn met mijn vak zonder dat ik iets
hoef te verkopen. Toen dat kwartje eenmaal
was gevallen, heb ik meteen een opiniestuk
over de Azië-crisis naar alle Nederlandse
kranten en weekbladen gestuurd. Daar kwamen leuke reacties op en na mijn afstuderen
kon ik aan de slag bij het financieel-economische blad FEM/De Week, terwijl ik in de
avonduren een cursus journalistiek volgde.
Nog steeds vind ik journalistiek ontzettend
leuk: het geeft zo’n vrijheid, zo’n kans om je
neus achterna te gaan en je te blijven bekwamen in je vakgebied.
Ook als adjunct-hoofdredacteur van NRC
Handelsblad vind ik het belangrijk om goed op
de hoogte blijven van de laatste economische
ontwikkelingen. Ik maak graag extra uren om
die kennis levend te houden. Tegelijkertijd
vind ik het heerlijk dat ik in deze baan op
een heel brede manier naar de wereld kan
kijken. Ik vraag mezelf elke dag: hoe zullen
we bepaald nieuws brengen, wat hebben we
er nog niet over verteld en welke vragen zijn
nu relevant? Dat ik de kans krijg om zo veel te
leren over de wereld vind ik geweldig. Als je
geïnteresseerd bent, raak je nooit uitgeleerd.’ yyy

naam Marlou Winkler (20)
Studie Communicatiemanagement (HvA)
Stage Endemol Nederland
Verdiensten € 350
Sterren JJJJJ
‘De tijd vliegt. Ik zit in mijn zevende week, maar
het voelt alsof ik hier al veel langer ben. Via mijn
buurvrouw heb ik dit plekje bemachtigd. Ik ben
als stagiair communicatie aangenomen: ik help
waar dat nodig is, beheer sociale media en beantwoord de algemene mail. Maar ik schrijf ook
analyses en begeleid projecten. Eigenlijk ben ik
een manusje-van-alles.
Endemol is een producent van tv-programma’s,
en verkoopt producties aan zenders. Het is
interessant om deze wereld van dichtbij mee te
maken; ik weet nu wat er achter de schermen
gebeurt. In ons gebouw zitten ook de studio’s van
bijvoorbeeld Goede Tijden, Slechte Tijden, en ik
kan altijd de opnames bijwonen. Ik zie dus letterlijk waar ik het voor doe. Ik kom ook acteurs
tegen ja, maar dat went snel.
Ik heb ruim drie jaar de theorie bestudeerd en
nu mag ik die eindelijk in de praktijk brengen. Ik
merk dat je daar snel van groeit. Je ontwikkelt je
enorm wanneer je al je kennis mag toepassen. Als
stagiair word je er compleet bij betrokken en op
sleeptouw genomen. Ik kan het iedereen aanraden, maar je moet deze branche wel leuk vinden.
Je hebt namelijk alleen maar met media te maken
en dan met name de showbizz. Ik weet nog niet
of ik hier zelf in door wil. Nu vind ik het heel
leuk, maar ik wil sowieso nog een master doen.
Marketing spreekt me aan, en dan zien we vanaf
daar wel weer verder.’ yyy Bien Borren
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Werkcollege performancemanagement door Jan Carel Bast,
donderdag 20 maart, 8.30 uur, Dr. Meurerhuis. tekst en foto’s Mina Etemad

Aantal leerlingen 9
Aantal sheets met diagrammen 50 (van de 53)
Langste tijd besteed aan 1 diagram 30 minuten
Scrabblewoorden KSF, KPI, DFD, KAD-model

‘N

og twee keer en dan zijn we van
hem verlost,’ fluistert iemand voordat docent Jan Carel Bast in het lokaal is. Maar zodra hij goedemorgen zegt, begroet ze hem enthousiast. Reden voor
ontevredenheid jegens de docent blijkt verder niet
uit het college, ook niet onder de andere aanwezigen.
De studenten luisteren braaf naar hem en doen goed
mee. Bast betrekt alle studenten bij de les door ze
vragen te stellen of de beurt te geven. Iedereen komt
aan het woord – zelfs de Folia-redacteur die liever incognito bleef, moet aangeven wat ze van het diagram
op de powerpoint vindt (en komt niet verder dan:
‘Euh… Het is een beetje onoverzichtelijk?’).
Aan die diagrammen is een overdaad tijdens dit
college; op bijna elke sheet staat wel een schema met
blokken, lijnen en pijlen. Het begint meer op een
werkcollege alternatieve origamipatronen te lijken
dan op een werkcollege performancemanagement.
Een van de studenten vraagt de docent of ze tijdens
het tentamen ook schema’s moeten tekenen, maar
Bast stelt iedereen gerust: het zal een meerkeuzetentamen zijn.
Het is opmerkelijk dat sport eigenlijk niet aan bod
komt tijdens het gehele college, ondanks dat dit een
vak is dat hoort bij de minor sport, beleid & bestuur.
De focus ligt vooral op management en de evaluatie
daarvan in het algemeen; de schema’s met processen,
balansscores en kritische succesfactoren worden niet
specifiek gerelateerd aan sport of sportorganisaties.
Pas aan het eind van het college krijgen de studenten
de opdracht mee naar huis om een DFD-schema
(data flow diagram) van een specifiek proces bij een
sportorganisatie te maken. Nog twee keer en dan
zijn ze ervan verlost. yyy
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Marlous de Bruijne (22)

Sport, management & ondernemen
‘De docent is ietwat chaotisch,
maar hij weet wel hoe hij de stof
moet overbrengen. Ik vind hem
een beetje een bijzonder persoon.
We liggen elkaar niet zo goed,
laten we het daarop houden.
Eigenlijk had ik een hele andere
studie moeten gaan doen – deze studie sluit niet echt bij mij
aan. Ik ben ooit begonnen met pedagogiek. Daarbij vond ik
de studie niet leuk, maar het doel wel. Bij sport, management
en ondernemen vind ik zowel de studie als het doel niet leuk.’

Marije Kuijper (21)

Sport, management & ondernemen
‘Bij dit vak gaat de tijd altijd erg
snel. We zijn interactief bezig en
de docent laat ons ook zelf nadenken; dat is wel knap van hem.
Meestal wacht ik af totdat het antwoord gegeven wordt, maar hier
vind ik het juist leuk om zelf iets
in te brengen. Bij sommige vakken staat alle informatie die
de docent vertelt letterlijk op de sheets, dan hoef je eigenlijk
niet naar de les te gaan. En sommige docenten zetten maar
drie foto’s op de sheets. Bij dit vak is het precies goed.’

Rohan van der Zwet (22)
Sport, management & ondernemen

‘De minor waar dit vak bij hoort
vind ik wel oké. Dit vak is leuk,
maar het vak dat we hierna hebben — openbaar bestuur — vind
ik minder. De diagrammen die
vandaag aan bod kwamen zijn
voor ons wel duidelijk, want wij
hebben ernaartoe gewerkt. We hebben nog een ander vak
van deze docent gehad en hij betrekt altijd iedereen bij de
les. Hij gaat iedereen af, al zitten er veertig studenten in de
klas. Bij hem kun je nooit in slaap vallen.’
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cultureel studentencentrum

agenda 27 mrt - 2 apr

revolutie
theater - € 6 / € 10
Theatergroep Boink Naar de klassieker van
George Orwell. Vroeg
of laat zal de revolutie uitbreken tegen het
menselijk ras.
Reserveren: 020 525 1400

state building
zuid-soedan

ma

31
19:00

docu - gratis / € 5

Hoe doe je dat, een land
van de grond af aan
opbouwen? Zuid-Soedan
leek op de goede weg...
I.s.m. SIB

2 in 1

di

theater - € 7 / € 10
STA! - 2 voorstellingen,
1 avond. Wie bepaalt
tegen wie je opbotst?
Lot, God of toeval?
Goddelijk gemaakt en
ApoCalypso door STA!.

01
02
03

wo

do

20:00

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

Sch
je NU rijf
in!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

VErA LE GrAnD (22, coMMUnIcATIon & MULTIMEDIA
ULTIMEDIA D
DESIGn
ESIGn AAn DE HvA)
v
vA)
‘Ik lees Folia eigenlijk altijd als ik hier tijd voor heb. Ik scan het magazine eerst
en probeer dan ook alles te lezen. Als ik hier te weinig tijd voor heb, bekijk ik
welke artikelen mij het meest interessant lijken: bijvoorbeeld als het over een
onderwerp gaat waar ik al veel van af weet en geïnteresseerd in ben. Maar ik
vind het vaak ook leuk om te lezen over iets waar ik nog niets van weet. Deze
week is de cover erg mooi en sluit hij goed aan bij het artikel dat erbij hoort.
Het artikel over de uitval van mbo’ers op het hbo irriteerde me best, of in ieder
geval zette het me aan tot discussie. Ik vind het jammer dat er in het artikel
duidelijk in disciplines naar het mbo en hbo werd gekeken. Want wat
mij betreft is het mbo niet lager of slechter dan het hbo, maar een
andere manier van studeren. Vaak is taalachterstand de reden
voor uitval. Het lijkt mij een goede oplossing om mbo’ers extra
taallessen te bieden. Wat ik heel goed vind aan Folia,, is dat
het zo onafhankelijk is en altijd een kritische blik heeft. In
de rubriek ‘De week’ worden deze week best heftige uitspraken gedaan. Het is mooi dat dit zo direct kan worden
uitgesproken. Ook vind ik dat, ondanks dat de Folia volgens
mij veel minder wordt gelezen op de HvA, het magazine een
goede uitlaatklep is voor de HvA én de UvA. Het blad is goed
in evenwicht.’ yyy Sunny de Blok

deining
‘Mensen denken toch: met de waterveiligheid
is het in Nederland goed geregeld, daar hoeven
we ons geen zorgen over te maken. Wel dus.’
ADWIn BoSScHAArT, werkzaam bij de
lerarenopleiding aardrijkskunde van de HvA,
waarschuwt in Trouw dat onze dijken niet zo
veilig zijn als we denken.
‘In het U.S. Holocaust Memorial Museum in
Washington kun je door een wagon lopen, om te
voelen hoe het is om gedeporteerd te worden. Die
afweging tussen educatie en sensatie moeten makers
steeds vaker maken.’ UvA-promovendus ErIK
SoMErS plaatst een kanttekening bij het toenemende aantal oorlogsmusea, in Brabants Dagblad.
‘Iemand vanwege zijn mening laten arresteren,
hoe sympathiek je het ook bedoelt, is een vorm
van fascisme.’ Columnist JonATHAn VAn

HET rEVE schrijft in de Volkskrant dat hij zich
heeft vergist in Wilders, maar dat aangifte doen
een totaal verkeerde reactie is.
‘Laat mij een doucheputje ruiken en ik zeg je in welk
theater we zijn.’ Voor cabaretier en UvA-alumnus
JoEp VAn DEUDEKoM is de romantiek van
het toeren inmiddels wel voorbij, in de Volkskrant.
‘Of we het probleem echt zullen oplossen, weet
ik niet, maar dat is wel ons streven. We willen onszelf overbodig maken.’ Plasticvisser en
oud-HvA-student MArIUS SMIT hengelt met
zijn ‘Plastic Whale’ naar afval in de grachten en
roept iedereen op om te helpen, in Het Parool.
Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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Amsterdam

science

innovation
Award 2014

Make
your
idealive!
Innovative and useful idea with commercial or societal impact?

• April 4th deadline submission ideas
• June 5th ﬁnale at Amsterdam Science Park
• Award € 5.000,• Chairman of the jury Prof. Dr. Alexander Rinnooy Kan

Info and submission www.tto.uva.nl or www.tto.vu.nl
this event is ﬁnanced with the
support of the European Fund
for Regional Development of the
European Commission
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