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DOE ALS
ENZO KNOL

Ook studenten vloggen zich gek, succes verzekerd
DAM TOT DAM
Hoofdredacteur
op de pijnbank
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ENA SENDIJAREVIC
Met een vluchtverhaal
naar filmfestival Cannes
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ACTUEEL

YouTubesterren
Filmpjes maken over je leven, wat je
eet, doet, vindt of koopt: je kunt er
heel beroemd mee worden. Ook de
UvA en HvA kennen actieve YouTubers als Sophie Milzink en Nanne
Meijer. De door Enzo Knol geperfectioneerde combinatie van slim ondernemerschap en ‘lekker jezelf blijven’
legt ze geen windeieren.
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INTERVIE W

Op de
rode loper

Toen ze zeven was kwam de Bosnische Ena Sendijarevic met haar zusje
en ouders aan in Nederland. Over
dat gegeven maakte ze de korte film
Enzo Knol (linksboven), Nanne Meijer (middenboven) en Sophie Milzink (rechtsboven)
Import, die meedraaide in het programma Quinzaine des Realisateurs
in Cannes. ‘Als je de absurditeit van
hun verhaal ziet, ga je vluchtelingen
meer als mensen zien dan als een
anonieme, enge massa.’
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Wie wint dit jaar de UvA-scriptieprijs? Alle zeven genomineerden aan het woord over
wat hun scriptie bijzonder maakt.
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Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia
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I N T E R N AT I O N A L

Living in contrast
In the shadows of luxurious new buildings that aim
to attract international students, Japanese students in
Kyoto live in incredible squalor. The contrast painfully exposes Kyoto University’s uneasy inequality as
well as potential for student unrest.
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ooral lekker jezelf blijven.’
Eerlijk gezegd zou ik het niet zomaar geloven
als een acteur of filmmaker dit cliché als reden voor
zijn succes zou geven. De Folia van deze week lijkt
mijn ongelijk te bewijzen, want zowel enkele extreem
succesvolle student-vloggers (vanaf pagina 10) als de
talentvolle filmmaakster Ena Sendijarevic (vanaf pagina
18) halen hun succes gewoon dicht bij huis.
De negentienjarige vlogger Sophie Milzink studeert
psychologie aan de UvA en heeft inmiddels 180
duizend (!) abonnees op YouTube. Ze kan moeilijk
inschatten waar al die volgers vandaan komen. Wat ze
doet op YouTube? Zichzelf blijven dus, filmpjes maken
over alledaagse zaken als het openbaar vervoer en
‘gewoon een beetje praten over dingen. Heel simpel
eigenlijk’.
Oud-UvA-student Ena Sendijarevic, wier korte film is
geselecteerd voor het filmfestival in Cannes, heeft al
wat langer over haar talent kunnen nadenken (ze is 28).
Haar inspiratie komt net als bij Milzink van heel dichtbij,
maar is allerminst alledaags. Als zevenjarige vluchtte ze
namelijk met haar familie uit Bosnië naar Nederland, en
haar film is deels autobiografisch.
Andere overeenkomst tussen de twee: absurditeit. Bij
Sendijarevic is het gecultiveerde absurditeit, waarover
is nagedacht. Ze gebruikt zwarte humor over gammele
fietsen en smerige knuffelbeesten om de moeilijke tijd
die ze heeft doorgemaakt als vluchteling te relativeren.
Bij Milzink – ze zal het zelf nooit zo zeggen – zitten het
absurde en de humor in het feit dat het publiek massaal
reageert als ze als vlogger los gaat over het openbaar
vervoer aan de hand van een lege kroepoekzak op een
zitplaats in de Amsterdamse metro.
Excuus voor het haast filosofische karakter van dit
stukje, maar ik vraag me dan af: wat is relevanter,
wat zegt er meer over de huidige maatschappij? Een
cultureel verantwoorde, achttien minuten durende
film over een vluchtelingengezin in Cannes, of een vijf
minuten durende vlog op YouTube over ergernissen in de
metro?
Oordeel zelf. ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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De Entree
Cijfers

19,7

procent van de UvA-studenten nam de
moeite om te stemmen bij de studentenraadsverkiezingen. Het is de op één na laagste opkomst sinds 2006.

Foto Hollandse Hoogte

De koningin van de
ingezonden brief

M

ensen die al wat langer op de UvA rond lopen
kennen haar wellicht nog uit de UB, waar ze tot
op hoge leeftijd elke dag in de studiezaal kwam om
te studeren, te leren en vooral te schrijven: de joodse
wetenschapper Henriette Boas (1911–2001), naast
wetenschapper en docent bovendien notoir schrijver
van ingezonden brieven in onder meer Het Parool. Ze
werd wel genoemd ‘de koningin van de ingezonden
brief’. In literair en cultuurhistorisch Nederland leeft
ze voort als onvermoeibaar pleitbezorger van ‘de
Joodse zaak’, haar artikelen over de Joodse cultuur,
Nederlands Jodendom en de staat Israël. De geboorte van de staat Israël maakte ze live en ter plekke
mee en noemde ze later ‘misschien wel de mooiste
ervaring in mijn leven’. Haar nagelaten archief wordt
deze week overgedragen aan de Bibliotheca Rosenthaliana, onderdeel van de Bijzondere Collecties van
de UvA. Het archief is ongeveer vijftien meter lang
en bestaat voor een groot deel uit correspondentie,
blocnotes, schriften en mappen met aantekeningen,
observaties en opmerkingen. Ook bevat het archief
schoolschriften uit haar middelbareschooltijd, foto’s
en een aantal artikelen in handschrift. Gelijktijdig
met de overdracht van het archief verschijnt ook
een biografie over het leven van Henriëtte Boas, De
waarheidszoekster, geschreven door Pauline Michels
en uitgegeven bij Boom. Overdracht en presentatie
vinden plaats op woensdag 25 mei van 16.00 tot 17.00
uur in het Museumcafé van de Bijzondere Collecties,
Oude Turfmarkt 129. ↙ Dirk Wolthekker
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130.000
hbo-studenten en 96.000 universitaire
studenten lenen op dit moment bij DUO.
Dat zijn er veel meer dan vorig jaar, met
respectievelijk 112.000 en 82.000.

4,9

op 5 scoorden de docenten van de UvAstudie Hebreeuwse taal & cultuur in de Nationale Studenten Enquête. Daarmee werden zij het best beoordeeld van
alle universitaire bachelors in Nederland. ‘Bij ons is het
onderwijs een coproductie tussen docenten en studenten,’
zo verklaart hoogleraar Irene Zwiep het succes.

20

dagen had de Centrale
Medezeggenschapsraad nodig om een
vernietigend advies te schrijven over de
herbenoeming van Atzo Nicolaï als voorzitter van de Raden van Toezicht van UvA
en HvA. De CMR vindt herbenoeming ‘niet
wenselijk’, zo klinkt het.
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Flutonderzoek klaar, ophef gegarandeerd

De Week

Recept voor ophef
M
en neme een onbekend onderzoeksbureau dat graag naamsbekendheid wil verwerven. Voeg
daaraan toe een handjevol docenten
met enig aanzien, zeg Docenten van
het Jaar, en spreek vervolgens met
hen een uurtje over hun collega’s.
Laat het al gepubliceerde rapport
nog een halfjaartje op de plank
liggen en plug het vervolgens bij een
krant zonder wetenschapsredactie.
Ta-daa! Uw flutonderzoek is klaar;
ophef gegarandeerd!
Dat recept van een Zwols bedrijfje
leidde deze week tot de kop ‘Derde
van docenten op universiteit geeft
slecht les’. De tien docenten van het
jaar die meewerkten waren er als de
kippen bij om zich te distantiëren van
het artikel, maar het kwaad was al
geschied. ‘s Lands docenten, niet per
se de meest onomstreden doelgroep,
stonden er gekleurd op.
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Was het daar maar bij gebleven,
maar de ononderbouwde of slechte onderzoeken vlogen ons deze
week om de oren. ‘75 procent van
de studenten betaalt te veel huur,’
zo meldde de Landelijke Studentenvakbond op basis van een site waar
mensen kunnen kijken of ze te veel
huur betalen. Dat alleen studenten
die bij huisjesmelkers wonen die test
invullen, liet men even achterwege.
Of: ‘1 op de 6 allochtone stagiairs
wordt gediscrimineerd.’ Op de vraag
hoeveel allochtonen en autochtonen
de enquête invulden, liet Studentenbureau weten ‘dat het waarschijnlijk
dezelfde verhouding is als in het
hoger onderwijs’.
Gelukkig waren er ook nog cijfers die
wel te vertrouwen zijn: de opkomstcijfers van de studentenraadsverkiezingen aan de UvA bijvoorbeeld. Die
waren met 19,7 procent weer niet

om over naar huis te schrijven. Ter
vergelijking: in Tilburg stemde dit jaar
49 procent van de studenten en in
Nijmegen, waar studenten deze week
kunnen stemmen, schommelt de
opkomst steeds rond de 35 procent.
De gegeven verklaringen van de lage
opkomst aan de UvA zijn talrijk: door
de vele locaties zouden studenten
moeilijker te bereiken zijn, de partijen
voeren niet genoeg campagne, door
de bachelor- en masterstructuur
stemmen alleen maar tweede- en
derdejaars, de medezeggenschapsraad heeft niet genoeg te zeggen,
er is geen goede mobiele stemapplicatie en ga zo maar door. Misschien
is het ook wel zo dat de docenten
aan de UvA zo goed zijn dat er niets
te klagen is, maar daar is nog geen
goed onderzoek naar gedaan. ↙
tekst Henk Strikkers
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Bugra Apart
Studeren.
Op een woensdag zie je een onschuldig studentje
braaf een onderzoeksvoorstel doen: ‘Wij gaan
onderzoek doen naar communicatiestrategieën
tussen man en vrouw.’
En dan zie je die persoon dat weekend nog
op de borrel helemaal vies, dronken, kotsend
schreeuwen: ‘Daar moet een piemel in!’ Naar een
spiegel...
Een week later weer lief presenteren: ‘Het is
gebleken dat mannen onder invloed van alcohol
heel direct zijn, relatief dichtbij staan en in veel
gevallen de persoonlijke ruimte van de vrouw
schenden.’
Serieus? Ga je beginnen waar iedereen bij is? Als
je wat te zeggen hebt, neem me dan tenminste
even apart.
Denk ik dan.

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Lennart
de Jong
Twee Nederlandse reclamemakers, onder
wie HvA-alumnus en gastdocent Lennart de
Jong, willen de wereld veroveren met hun
hipsterversie van hagelslag: Hagelswag. Ze
zijn een crowdfundingproject begonnen op
Kickstarter.com.
Waarom willen jullie hagelslag naar de VS
brengen?
‘Wij geloven dat Nederlanders de allerlekkerste ontbijttraditie ter wereld hebben – chocolade op brood.
Het is ook potentieel het allersuccesvolste exportproduct, dat echter nog nooit succesvol is geëxporteerd.’

Jullie zeggen in de voetstappen te treden
van een 17e-eeuwse chocolatier.
‘We hebben een verhaal gehoord over een chocolatier uit de Gouden Eeuw, ene Gerbrand Slag. Hij
wilde hagelslag naar New York exporteren, maar
zijn schip is niet ver van de kust gezonken. Hij
heeft het overleefd maar de hagelslag niet. Dat is
tragisch want het is juist zo’n mooie missie, en die
willen wij nu afmaken.’

Z24 heeft dat verhaal overtuigend ontkracht, zo werd cacao in de 17e eeuw bijvoorbeeld alleen maar gedronken.
‘Wij weten ook niet of het echt gebeurd is maar wij
vinden het zo’n ongelofelijk mooi verhaal dat we
gewoon hopen dat het waar is.’

Hagelswag is zestien keer duurder dan
normale hagelslag. Hoe komt dat?
‘Hagelslag uit de supermarkt bestaat voor een groot
deel uit suiker. Wij werken met chocolade van de
chocolatier, dan begin je al op een heel ander niveau.
Onze hagelslag komt ook in een glazen fles met een
mooie Portugese kurk erop. Het is geen hagelslag
voor dagelijks gebruik, maar echt voor de zondagochtend, met een croissantje erbij en de krant op tafel.’
… Cockpit van een onderwijsinstelling …

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ
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OP Z’N DUITS

Nepwerknemers

Een holding is een handige manier voor bedrijven
om hun win(st)kansen te
spreiden. Zo bestaat de
Blokker Holding naast de
Blokker-winkels – bekend van
Sarah Jessica Parker – ook
uit Xenos, Leen Bakker en
Marskramer. Verschillende formules onder één dak, terwijl
de risico’s verdeeld zijn.
De UvA heeft
ook een holding.
Daarin zitten
bedrijven als
Photanol BV,
dat als doel
heeft ‘waarde
te creëren via
de productie
van organische bulkchemicaliën rechtstreeks
uit CO2 en water met behulp van energie uit
zonlicht en gekatalyseerd door cyanobacteriën’.
Een commercieel onderzoeksbedrijf dus, verwant
aan de UvA. Slim om apart onder te brengen. De
universiteit vat de holding samen als ‘de activiteiten die niet behoren tot de kerntaken van de
universiteit en die geacht worden in een dergelijke vorm beter te gedijen’.
Dat is natuurlijk prima voor contractonderzoek
en -onderwijs, maar in de holding zit ook een detacheringsbureau. Zo’n bureau neemt mensen in
dienst om ze tegen vergoeding uit te huren. Niet
direct een commerciële activiteit die past bij een
universiteit. Dat is ook niet het geval. UvA JobService BV is in 1994 opgericht om te voorkomen
dat de UvA zelf mensen moet aanstellen.
Je solliciteert bij de universiteit, bijvoorbeeld als
student-assistent, en denkt dus daar te gaan
werken. In plaats daarvan wordt UvA JobService
je baas. Dat lijkt weinig uit te maken, maar problematisch is dat je dankzij deze constructie niet

onder de CAO Nederlandse Universiteiten valt. Daarmee is je positie
slechter dan die van ‘echte’ werknemers van de universiteit.
Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn minder goed gedekt
voor medewerkers van UvA
JobService. Ook hun pensioen is
niet ondergebracht bij ABP, het
pensioenfonds van ambtenaren.
Bovendien maken zij in tegenstelling tot hun UvA-collega’s geen
aanspraak op de bovenwettelijke
werkloosheidsregeling, waarmee
je meer geld bovenop je uitkering krijgt.
Als zzp’er moet ik
aantonen dat ik
meerdere opdrachtgevers heb, anders
vindt de Belastingdienst dat ik in
dienstverband zou
moeten werken. Die
regel geldt niet voor UvA JobService. Dit bedrijf
werkt exclusief voor de UvA. Je kunt er ook niet
binnenlopen op zoek naar een baan: ze nemen
alleen mensen aan waarvan de UvA zegt dat
het moet.
UvA JobService BV is dus een slinkse organisatievorm die mensen van hun rechten berooft. Dat
past uitstekend bij de missie van de UvA Holding, die op de website trots schrijft: ‘Sleutel tot
succes bij het vermarkten van kennis is flexibiliteit.’ De UvA daarentegen zegt de maatschappij
beter te willen maken. Hef dan per direct deze
beschamende constructie op en maak deze
tweederangs nepwerknemers tot volwaardige
leden van de academische gemeenschap. ↙

UvA JobService BV is een
slinkse organisatievorm
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Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren. Op deze
plek schrijft zij de ene week over seks en de andere
over de academische wereld in het algemeen en die
aan de UvA in het bijzonder.
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Actueel YouTubers
Laatste dagen Maagdenhuis

Enzo Knol (linksboven), Nanne Meijer (middenboven) en Sophie Milzink (rechtsboven)
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‘Enzo Knol is
ook begonnen
met onzin’
tekst Willem van Ewijk

YouTube is onder jongeren mogelijk al populairder dan televisie. Adverteerders ontdekken
de markt, die zo snel verzakelijkt dat succesvolle gebruikers zich er fulltime mee bezig
houden en vloggende studenten overwegen te stoppen met hun studie.
Wat maakt je tot een succesvol YouTuber?

‘J

ezus, wat zie ik eruit,’ zegt UvA-student Nanne
Meijer in het filmpje op zijn kanaal Brandstof. Met
schokken wordt de camera rechtgezet. Zijn door
wallen getekende gezicht wordt zichtbaar. Gestoken in
een mouwloos donkerblauw hemd oogt hij alsof hij net
uit zijn bed is gestapt.
Nanne Meijer is een van de succesvolste YouTubers

Folia 29_1621_4.indd 11

van Nederland. Hij draagt nog steeds zijn kenmerkende hoge kuif, het haar aan de zijkanten van zijn hoofd
opgeschoren. Maar zijn ogen staan vol tranen. ‘Ik krijg
het heel moeilijk uit mijn strot,’ zegt Meijer, ‘maar zoals
je kan zien, is alles weg.’
Zijn kanaal staat op zwart: zijn logo, de kenmerkende
‘B’ op een oranje achtergrond, is nergens meer te zien en

23-05-16 17:27
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alle filmpjes van de goed bekeken ontbijtshow zijn van
YouTube afgehaald.
Iedere zondagochtend plaatste hij een filmpje waarin
hij met een gast aan zijn steigerhouten keukentafel de
week doornam. Het is een show ‘die lekker in de koffietijdsferen blijft’, zoals Meijer het beschrijft. Maar nu
een investeerder de naam Brandstof geclaimd heeft en
Meijer in een mail gesommeerd is om het logo en alle
filmpjes waarin de naam voorkomt te verwijderen, is
het over. ‘Dat betekent kortgezegd dat ik fucked ben,’
gaat Meijer verder. Hulp van RTL, de omroep die Meijer
ondersteunt, leverde
niets op.
Het valt de vijfentwintigjarige Nanne
koud op het dak. ‘Het
is een YouTubekanaal, dus ik ben dat
gewoon in al mijn
enthousiasme en
met al mijn energie
begonnen, zonder
te beseffen dat het
eigenlijk veel meer is dan alleen een kanaal starten.’
Meijer, die begon met het uploaden van fimpjes in een
tijd dat het nog ‘gewoon een cameraatje aanzetten en
klaar’ was, wordt nu geconfronteerd met de verzakelijking van het YouTuben.

Nederlandse prijzenshow voor de beste YouTubers. De
naar adem happende en gillende meisjes verzamelden
zich in het Transformatorhuis op het Amsterdamse Westergasfabriekterrein, waar ze hun favoriete filmmakers
eindelijk in levenden lijve mochten bewonderen. Al tijdens de nominatieperiode bleek hoe groot het platform
in Nederland is geworden. Het publiek nomineerde een
slordige vijftigduizend kanalen voor een award, en de
organisatie moest dat aantal in een weekend met grove
pennenstrepen terugbrengen tot een twintigtal. Onder
hen zat uiteraard de bekende vlogger Enzo Knol (22), die
onlangs met de opbrengsten van zijn videodagboek
een huis van 430.000 euro
kocht bij het centrum van
Zeist en die voor het tweede jaar op rij twee Veed
Awards won.

‘Als ik naar de televisie
kijk denk ik vaak:
is dit alles?’

Succes
YouTube, eens een vrijplaats voor
creatievelingen, is big business
geworden. Nanne Meijer is een van
de vele gebruikers die tastend en
zoekend de kansen van het platform als inkomstenbron hebben
ontdekt. Hoe populair de website
is geworden werd dit voorjaar
duidelijk bij de Veed Awards, de
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‘Een beetje praten’

Op de website van Veed
staan foto’s van dansende
vloggers op een podium.
De negentienjarige Sophie Milzink is te zien terwijl ze een
stap achteruit zet als een gehuldigde bedolven wordt
onder een confettiregen. De UvA-studente psychologie
begon op de middelbare school met het maken van
filmpjes waarin ze over haar dag vertelde en heeft op
YouTube inmiddels meer dan 180.000 abonnees. Hoe
heeft ze dat voor elkaar gekregen?
Milzink lacht wat beschaamd als dat aantal haar
wordt voorgelegd en ze vindt het zelf ook een beetje
bizar, want zo veel bijzonders doet ze nou ook weer niet.
‘Gewoon een beetje praten over dingen. Heel simpel
eigenlijk,’ beschrijft ze haar formule. Een van haar best
bekeken vlogs is een filmpje waarin ze vijf minuten lang
haar ergernissen over het openbaar vervoer spuit. ‘Er
was een guy die had niet zijn tas op de stoel naast hem
gelegd, maar een lege zak kroepoek.’ En: ‘Wat ik ook
irritant vind, zijn kids die denken dat de metro een fucking speeltuin is.’ Er keken 120.000 mensen naar. Onder
de vlog de reacties: ‘Sophie ik lach me altijd dood door
jou’ en: ‘Wat ben je geweldig Sophie, heb weer hardop
zitten lachen.’
Volgens Milzink is het ‘een creatieve uitlaatklep’. ‘Het
heeft niet echt een doel.’ Ze kan ook geen verklaring geven waarom het zo aanslaat, want zelf kijkt ze helemaal
geen filmpjes. Analyseren van andermans succes doet ze
niet. Ook Nanne Meijer zegt dat hij er zijn creativiteit in
kwijt kan; tijdens interviews zegt hij steevast dat hij iets
wilde doen ‘waar hij zich lekker bij voelt’.
Dat er vaker geen uitgekiende strategieën achter
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dergelijk succes
zit, beaamt Liz
Wientjes, docent
en onderzoeker
communicatie & nieuwe
media aan de
Hogeschool van
Amsterdam.
Volgens haar zijn
veel gebruikers
gewoon begonnen met het maken van filmpjes en kwamen ze er gaandeweg, samen
met het publiek, achter dat ze iets te vertellen hadden.
‘Enzo Knol is ook begonnen met onzin,’ zegt Wientjes.
‘Dan gaat het groeien en vraagt de vlogger zich af
wat hij nog meer te bieden heeft. En hoe hij relevantie
kan bieden.’ Die relevantie zit volgens Wientjes in de
‘simpele kleine dingen van alledag waar jongeren zich in
herkennen: hoe je een eitje bakt en wat er dan allemaal
mis kan gaan bijvoorbeeld’.

Verschrikking
Sophie Milzink zou volgens website Social Blade weleens
vierduizend euro per maand kunnen verdienen aan
haar YouTubekanaal, onder meer door advertentieopbrengsten, maar Milzink noemt dat ‘speculatie’ en
wil verder niet op haar inkomen ingaan. Nanne Meijer
zit qua kijkcijfers niet ver van Milzink af. Kort voor zijn
kanaal op zwart ging, vertelde Meijer verslaggever dezes
nog dat hij zo lekker in zijn vel zat. ‘Ik heb nu alles wat
ik wil.’ Op het gymnasium verveelde hij zich altijd. ‘Al
die theorie en verplichte jasjes.’ Op de universiteit zou
het zo nog wel even doorgaan, dacht hij. ‘Voor mij was
dat een verschrikking,’ en hij nam zich voor om nooit te
gaan studeren.
Bij een screentest om presentator van het Klokhuis
te worden werd Meijer tweede. Hij was net achttien jaar
en stond met een been in de televisiewereld. Omroeporganisatie NTR zei tegen
hem: ‘Ga maar studeren,
dan blijven we contact
houden’. Meijer: ‘“Het zit
erin,” zeiden ze. Daarom
ben ik communicatiewetenschappen gaan doen.’
Met het uitzicht op een
leven als televisiepresentator kon Meijer nog wel even in de boeken duiken. Met
zijn videokanalen deed hij steeds meer ervaring op als
presentator. Hij presenteerde er sketches op het kwajon-

gensachtige Ponkers, ‘een kanaal
met allemaal stoere jongens die yo
yo yo zeggen, weet je wel’. Niets
voor hem, zegt hij, en hij verzucht
dat het zo makkelijk is om in de
gebaande paden te lopen. En toen
was er dus Brandstof, met hulp
van weer een omroep, RTL dit keer.
‘Veel leuker qua sfeer. Een ontbijtshow. Dat past veel meer bij mij.’

Meer
Het succes van de YouTubers is dus
te verklaren vanuit een combinatie
van slim ondernemerschap en, hoe cliché, lekker jezelf
blijven. ‘Alles wat op televisie kan, kan op YouTube
ook,’ zegt Meijer. Volgens
hem is het online zelfs beter
geld verdienen dan op
televisie. ‘Want je kunt in
detail zien wie er kijken, dat
is waardevol voor adverteerders.’
Aan de telefoon klinkt Meijers stem veel zwaarder
en rustiger dan in zijn YouTubefilmpjes. Hij is zakelijk.
En dat is ook een van de tips die Nanne Meijer mensen

‘Het gaat allemaal
te goed en te lekker’
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meegeeft die ook willen gaan vloggen: gedraag je als
een ondernemer, net als televisieproducers. Want zo veel
verschil is er inmiddels niet meer met de televisiewereld.
‘Het belangrijkste verschil is dat er op YouTube gewoon
meer aanbod
is. ‘Als ik naar
de televisie kijk
denk ik vaak: is
dit alles?’
Ook Liz Wientjes is enthousiast over het
brede aanbod
op YouTube. ‘Zelf
ben ik geabonneerd, daarin
ben ik echt een nerd, op een kanaal waarop mensen
filmpjes plaatsen waarin ze allerlei trucjes met hun skateboard doen,’ zegt ze. Wientjes zegt dat het belangrijk
is dat YouTubers echt zijn. ‘Veel YouTubers worden op
een gegeven moment benaderd door bedrijven om hun
producten te verkopen. Dat zie je bij beautyvloggers
bijvoorbeeld. Volgers kijken heel goed of iets gesponsord
is of niet. Ze vinden de eigen mening van de vlogger belangrijker. Als een vlogger niet zijn echte mening geeft,
prikken kijkers daar doorheen en gaan ze in de comments protesteren.’
‘Er heerst een open en eerlijke sfeer
op YouTube,’ zegt ook Meijer. ‘Er zijn
YouTubers die met wallen voor de
camera verschijnen. Dat voelt echter,’
zegt Meijer, dan nog niet bewust
van de voorspelling die hij met zijn
uitspraak doet.
Toen hij zijn vijfentwintigste verjaardag vierde, maakte hij een video
waarin hij met vrienden shotjes dronk.
‘Nou, dat was wel eenmalig en ik heb
toen ook gezegd dat het slecht is voor
je hersenen.’ Want
vloggers zijn zich
door het grote aantal kijkers inmiddels
ook bewust van de
voorbeeldrol die ze
vervullen. Bij Enzo
Knol zie je dat ook.
Meijer, bewonderend: ‘Die kan echt
belerend zijn. En
iedereen pikt dat
van hem.’

Nanne Meijer staat nog ingeschreven bij zijn studie,
maar sinds december twijfelt hij of hij er volgend jaar wel
mee door moet gaan. ‘Het gaat allemaal te goed en te
lekker,’ zegt Meijer. Hij heeft veel opdrachten. Naast zijn
ochtendshow maakt
hij bedrijfsvideo’s en
geeft hij workshops.
Sindsdien heeft hij
ook een muziekkanaal
waarvoor hij met vrienden covers van Justin
Bieber en One Direction opneemt. Weer
zoiets waar hij zijn
creativiteit in kwijt kan.
Hij leeft ervan. ‘Dat is
ook niet zo gek, als je ziet dat sommige YouTubekanalen al
beter worden bekeken dan programma’s op RTL4 en RTL5.’

‘Er zijn YouTubers die met
wallen voor de camera
verschijnen. Dat voelt echter’
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Managers
Inmiddels is ook voor Sophie Milzink het vloggen meer
dan een creatieve uitlaatklep alleen. Nadat ze benaderd
is door het management van Social1nfluencers, een
bureau dat jonge YouTubers helpt om geld te verdienen,
verschijnt op haar kanaal de show Van schrijven naar
swipen over daten en liefde, waarbij ze vanuit verschillende camewrastandpunten wordt gefilmd. ‘Daar zitten dus mensen achter.
Ik ben gewoon degene die praat,’ zegt
ze. Milzink is in goede handen. Social1nfluencers zit achter het gros van de
winnaars van de Veed Awards. Maar
stoppen met haar studie doet Milzink
niet. ‘Over vijf jaar kan ik het misschien
niet meer doen,’ zegt ze.
Nanne Meijer lijkt zijn toekomst
vooralsnog weer even te hebben
veiliggesteld. Na Brandstof doopte hij
zijn show gewoon om tot Ochtendmix.
Zelfde houten tafel,
ander logo. Deze
keer heeft hij zijn
naam wel gedeponeerd. ‘Uiteraard,’
zegt Meijer. ‘Andere
YouTubers stuurden
me berichten of zij
hun naam nu ook
moeten registreren. Het was een
wake-upcall voor
ons allemaal.’ ↙
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LINDA VAN
DER POL
Pleeboy
‘H

é, shit, opdonderen jij!’ Het meisje met de lange vlechten knijpt
andermaal in de zeepfles op de wastafel en zet dan écht een keel
op. ‘Mam! Er zit een boy op de wc!’ Tegen mij: ‘Ik trap je in je pik, hoor.’
Ik, overdonderd: ‘Maar die heb ik niet.’
Als basisscholier in Noord-Nederland haalde je je kinderrijbewijs in
Verkeerspark Assen. Er waren minikarts, er was een monorail. Je scheurde er rond in trapautootjes en de toiletten waren strikt gescheiden.
Moeder kwam, rok nog open, haar hokje uit en gierde. Ik, in afritsbroek en een shirt van de buurjongen, verstarde. Op mijn stekeltjes
stond, klep naar achter, een pet van lievelingstractormerk Fendt
(trekker, zeggen wij).
‘Joh, Esmée, da’s
een fase. Geloof
mij maar.’
‘Da’s geen fase,
da’s een jongetje.’
‘Moet ik…’ Mijn handen gingen naar mijn broeksknoop.
‘Viespeuk!’ Tegelijk.
Je kunt je vraagtekens zetten bij mijn geheugen, ertegen inbrengen
dat dit verhaal vijftien jaar oud is of schamperen over provinciale bekrompenheid – maar in feite zijn we, ook in Amsterdam, intussen weinig
opgeschoten: de discussie rondom genderneutrale toiletten op het AUC
gaat er nauwelijks genuanceerder aan toe.
Hoofdredacteur Altan Erdogan schrijft in Folia 28: ‘Ik kan me persoonlijk de laatste keer dat ik bij de toiletten een non-binair persoon heb aangestaard of uitgelachen niet herinneren, maar ze hebben ongetwijfeld
een punt.’ Inderdaad, bewijst initiatiefnemer Ruby de Hart (geportretteerd in dezelfde Folia), die afgelopen maanden flink moest incasseren.
Ik holde die dag het toiletgebouw uit, ging zonder geplast te hebben
mijn rode autootje weer in en reed tot ik naar huis mocht. Mijn haar liet
ik voortaan groeien.
Gelukkig rent Ruby niet weg. Stiekem hoop ik daarom dat ook Esmée
in Amsterdam studeert – dat beiden elkaar eens treffen op de plee en
Ruby haar kan uitleggen wat ikzelf destijds niet begreep. ↙

‘Da’s geen fase,
da’s een jongetje’
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Opinie

AMSTERDAM
IS VAN
IEDEREEN
Het stadsbestuur moet meer doen om
studentenwoningen in Amsterdam
betaalbaar te houden. Met het huidige
beleid jaagt Amsterdam studenten en
minder rijke bewoners weg en verandert
de stad langzaam in een bastion voor de
allerrijksten, betoogt Caesar Bast.
illustratie Marc Kolle

L

ange tijd werden wij blij gemaakt met het
ideaalbeeld van vele duizenden woningen
die het nieuwe stadsbestuur zou verzorgen.
Liefst 8.376 woningen zouden gerealiseerd worden.
Het stadsbestuur zou er alles aan gelegen zijn om
het woningtekort in de hoofdstad terug te dringen.
Het zijn mooie cijfers en plannen die bijdragen aan
de bestrijding van het toenemende woningtekort,
maar er is onvoldoende aandacht voor de onderkant
van de maatschappij. Zo blijkt uit de nieuwe cijfers
in Wonen in Amsterdam, een rapport dat tweejaarlijks door Amsterdamse woningcorporaties en
stadsdelen wordt opgesteld, dat betaalbare woningen, ondanks alle goede bedoelingen, steeds sneller
dan ooit uit de stad aan het verdwijnen zijn.

Folia 29_1621_4.indd 16

Amsterdam is een stad waarin jong, oud, arm en
rijk al jarenlang samenwonen. Een stad die bestaat
uit zo’n 800.000 inwoners met 180 verschillende
nationaliteiten. Iedereen is welkom. Het is een stad
waarin geen onderscheid wordt gemaakt op basis
van wie je ouders zijn of hoe hoog je inkomen is.
Nee, Amsterdam is bij uitstek de stad waar je kunt
zijn wie je bent en waar je kunt wonen tussen alle
soorten mensen die gezamenlijk onze samenleving vormen.
Momenteel worden sociale huurwoningen echter
verkocht, komen mensen met een middeninkomen
de stad niet in en wordt het voor jonge Amsterdammers zonder rijke ouders steeds moeilijker om het
ouderlijk huis te verlaten en zelfstandig in de stad te
gaan wonen. Wonen in Amsterdam wordt iets exclusiefs en dat is zorgelijk. Amsterdam wordt een stad
waarin alleen mensen met een dikke portemonnee
terechtkunnen en waar Amsterdammers met een
midden- of minimuminkomen geen plek meer
hebben. Het huidige stadsbestuur verergert dit met
haar beleid. De stad moet haar sociale karakter
terugkrijgen, maar hoe doe je dat eigenlijk?

Luxe penthouses
Voor mensen met een middeninkomen moet fors
meer gebouwd worden. Het kan niet zo zijn dat
mensen die een gezin moeten onderhouden en niet
tot de rijksten behoren worden gedwongen uit de
stad te vertrekken. Zelfs kleine appartementen die
bedoeld zijn voor mensen met een middeninkomen
zijn veel te duur geworden. Er kunnen beter 10.000
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woningen worden gebouwd voor gezinnen met een
middeninkomen dan de stad vol te bouwen met
grote appartementen en luxe penthouses, zoals
nu gebeurt.
Mensen die jong zijn en geen rijke ouders
hebben, zijn genoodzaakt bij hun ouders te blijven
wonen. Dat kan niet en dat mag niet. We zijn het
zat dat het stadsbestuur zich verschuilt achter
het grote aantal studentenwoningen dat gebouwd
wordt, want slechts 24 procent van die nieuwe
studentenwoningen is voor studenten betaalbaar.
De focus bij de bouw van woningen voor jongeren
moet niet gericht zijn op onbetaalbare lucratieve
woningen. Daarnaast mag het niet zo zijn dat
werkende jongeren buiten de boot vallen; er moet
veel meer aandacht naar de bouw van betaalbare jongerenwoningen.
Waar voorheen nog vaak de link werd gelegd
met culturele segregatie wordt nu steeds duidelijker dat het probleem van Amsterdam sociaal-economisch is – en behoorlijk ook. Recent onderzoek
van UvA-stadsgeografen Cody Hochtenbach en
Willem Boterman stipte aan dat de segregatie, die
in algemene zin al langer zichtbaar was, nog beter
te zien is in het hedendaagse vestigingsgedrag van
jongeren in deze stad. Jongeren met rijke ouders
wonen centraal, de rest woont buiten de ring of
de stadsgrenzen.
Het aantal jongeren in Amsterdam wier ouders
behoren tot de 20 procent meest vermogende
Nederlanders nam
in vijf jaar met
22 procent toe.
Daartegenover
huisvest de stad
13 procent minder
jongeren uit ‘arme’
gezinnen – de 40
procent gezinnen met het kleinste vermogen. Het
resultaat? Een woningmarkt die gedomineerd wordt
door mensen met een goedgevulde portemonnee.

huurwoningen worden verkocht dan er worden
bijgebouwd, terwijl de wachtlijsten zo hoog blijven,
mag er niets verkocht worden; daarmee verkoop je
het sociale hart van Amsterdam.
Het stadsbestuur moet weer naar de samenstelling van wijken durven kijken. Arm en rijk moeten
weer naast elkaar kunnen wonen. De steeds grotere
afname van het aantal sociale huurwoningen in veel
‘populaire buurten’
moet worden tegengegaan. Veel wijken
verworden langzaamaan tot een baken van
monocultuur. Dat
doet een stad met
zoveel verschillende
nationaliteiten en culturen geen goed. Amsterdam
moet weer van iedereen worden en niet alleen voor
degenen die veel te besteden hebben. ↙

Slechts 24 procent van
de studentenwoningen
is betaalbaar

Sociale hart
Amsterdam moet weer de stad van ons allen worden. Daarvoor moet een duidelijke keuze worden
gemaakt: de gewone Amsterdammer moet boven
het grote geld gaan. Daarom willen wij dat er in de
hele stad een stop wordt afgedwongen op de verkoop
van sociale huurwoningen. Zolang er meer sociale
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Caesar Bast studeert rechten en politicologie aan de
UvA en is voorzitter van de Amsterdamse afdeling
van de Jonge Socialisten in de PvdA (JS). Met
de online petitie op www.ennueruit.amsterdam
roept de JS het stadsbestuur op meer te doen om
studentenhuisvesting betaalbaar te houden.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘BINNENKOMEN
IN CANNES
WAS AL EEN
HOOFDPRIJS’
tekst Steffi Weber
foto’s Bram Belloni

Met Import – een korte film over een gevlucht Bosnisch gezin dat in een Hollands
gehucht neerstrijkt – haalde de jonge filmmaker Ena Sendijarevic het filmfestival
van Cannes. ‘Ik vond het belangrijk dat het niet te sentimenteel zou worden.
Sommige mensen horen ons verhaal en denken: oh wat tragisch, wat zielig. Maar wij
amuseren ons er als gezin ook over, en maken grappen over het verleden.’
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Ena Sendijarevic ZIET GRAAG
DE ABSURDITEIT VAN HAAR VLUCHTVERHAAL.

Folia 29_1621_4.indd 19

23-05-16 17:27

20

FOLIA 29

E

na Sendijarevic zat in een filmzaal toen bekend werd dat haar
korte film Import geselecteerd
was voor het filmfestival in Cannes.
‘Ik was jurylid voor GoShort en zat
allemaal korte films te kijken,’ vertelt
de 28-jarige voormalige UvA-student. ‘Mijn telefoon trilde steeds en
ik móest gewoon even zien wat er
aan de hand was. Maar ik kon dus
niet meteen reageren en moest al
die vreugde en energie opkroppen.
Eenmaal buiten, stond ik te springen
en te dansen.’
Een begrijpelijke reactie voor
een filmmaker wier
eerste productie na
de filmacademie al
wordt geselecteerd
voor het grootste
en belangrijkste
filmfestival ter wereld. Sendijarevic’ korte film dingt niet mee
naar de Gouden Palm, maar gaat in
première in het prestigieuze nevenprogramma Quinzaine des Réalisateurs. Toonaangevende regisseurs
als Jim Jarmusch (een inspiratiebron
voor Sendijarevic), Werner Herzog,
Martin Scorsese, Spike Lee en de
gebroeders Dardenne gingen haar
voor. ‘Aan sommige wedstrijden doe
je alleen maar mee omdat je wilt
winnen,’ meent de Bosnisch-Nederlandse Sendijarevic, ‘maar voor mij
is binnenkomen op Cannes al een
hoofdprijs.’
Het uitgangspunt voor Import
is autobiografisch: de film gaat
over een jong gezin dat net als de
Sendijarevic’ in 1994 de oorlog in
Bosnië ontvlucht en terechtkomt
in een klein, Nederlands dorpje.
Sendijarevic: ‘Het leek me filmisch
interessant: je hebt een omgeving en
je hebt personages die er niet bijpassen, dan heb je meteen drama.’

Heb je zelf het gevoel dat het een
goede film is?
‘Ik had wel vertrouwen in de film,
eerlijk gezegd. Het inzenden naar
festivals gebeurt best strategisch.
Grote A-festivals hebben bijvoorbeeld een première-eis, als je de
film al naar een ander festival hebt
gestuurd, dan willen ze ‘m niet
aannemen en dan kom je niet meer
in aanmerking voor Cannes. Mijn
producent Pupkin Film en ik hebben
dus bewust ingezet op Cannes. Het

Hoe zou het kunnen misgaan?
‘Dat je de verkeerde toon te pakken hebt.’

Welke toon zocht je?
‘Absurditeit. Ik vond het belangrijk
dat het niet sentimenteel zou zijn,
bijvoorbeeld.’

In hoeverre is je film auto
biografisch?
‘De grootste inspiratie is dat ik op
zevenjarige leeftijd met mijn familie
naar Nederland kwam. In
de film zitten twee zusjes,
van dezelfde leeftijd als
mijn zus en ik destijds. Net
als in de film hing mijn
vader de hele tijd rondom
het huis omdat hij niet kon
werken. Mijn ouders zijn
hoogopgeleid maar hun
diploma’s waren hier niets
meer waard. Het verliezen
van wie je bent of wat je
hebt opgebouwd en helemaal vanaf
nul moeten beginnen, dat heb ik
mijn ouders zien doen. Hun zoektocht naar erkenning, erkenning van
wie ze zijn, is ook wel iets universeels.
Iedereen is op een bepaalde manier
op zoek naar wie hij of zij is of zou
kunnen worden. Dit is alleen een
extreme vorm daarvan.’

‘Mijn ouders zijn
hoogopgeleid maar hun
diploma’s waren hier niets
meer waard’
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was het eerste project na mijn opleiding en ik voelde heel veel vrijheid
tijdens het maken ervan. Ik heb
van a tot z mijn eigen beslissingen
kunnen nemen. En ik heb het gevoel
dat ik echt stappen heb gezet op
filmgebied. Dat ik ook sinds mijn
afstudeerfilm een betere filmmaker
ben geworden en echt heb geleerd
van de filmacademie.’

Waar ben je beter in geworden?
‘Ik zie nu beter wat belangrijk is en
wat niet. Je moet heel veel beslissingen nemen, en ik denk dat ik daar
steeds beter in word. Deze film is veel
dynamischer dan mijn vorige werk
en er zit meer humor in. Ik heb ook
grotere risico’s genomen: het verhaal
is veel directer autobiografisch dan
mijn eerdere films. Zoiets kan ook
helemaal misgaan en dan heb je
toch je eigen verhaal verteld en dat
van je ouders.’

Als je terugdenkt aan je eigen
verhaal, is absurditeit dan ook het
eerste wat in je opkomt?
‘Gek genoeg wel – één van de vele
dingen die in me opkomen. Mijn
ouders hebben heel erg de neiging
om grappen te maken over het
verleden. Daar heb ik veel inspiratie
uitgehaald. Ze beschrijven met een
soort zwarte humor alle dingen die
zo vreemd waren, die zo raar waren.
Mijn moeder was een tijdje krantenbezorger. Ze moest om zes uur
’s ochtends beginnen maar ze was
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élke ochtend te laat. Op een gegeven
moment werden we letterlijk elke
ochtend gebeld door haar baas, als
een soort wekker. Of een keer had
ze mijn fietsje geleend en dat zakte
door omdat de kranten zo zwaar
waren. Toen heeft mijn moeder een
maand lang gewerkt alleen om een
nieuwe fiets voor me te kunnen kopen. Dat zijn dingen waar we vooral
heel hard om moeten lachen. Sommige mensen horen zo’n verhaal en
denken: oh wat tragisch, wat zielig.
Maar wij amuseren ons
er ook mee. Ik zie daarin absurditeit. In die
absurditeit zie ik ook
wel de link tussen de
actualiteit, de vluchtelingencrisis, en mijn
eigen verhaal. Als je
ineens alles kwijt bent
en helemaal opnieuw
moet beginnen, ervaar
je dat als vreemd en
niet kloppend; het is niet hoe de
wereld in elkaar hoort te zitten. Als je
deze emotie, die absurditeit, begrijpt,
ga je vluchtelingen denk ik ook meer
als mensen zien in plaats van als
een anonieme, enge massa of als
bedelaars die iets willen afpakken of
alleen maar dingen nodig hebben
en zielig zijn. Dan zijn het ook gewoon mensen.

nages, kom je denk ik sneller met
clichématige scènes die het verdriet
benadrukken, het drama. Als je iets
zelf heb meegemaakt ken je ook
de lichtheid, die is denk ik moeilijker
te bedenken dan de zwaarte. Wij
kregen vuilniszakken vol met spullen
van wildvreemden uit dat dorp, dus
mijn zus en ik hadden een hele kamer
vol kapotte, smerige knuffels, wat we
echt geweldig vonden! Maar goed,
dat is het waargebeurde verhaal
en in de film zit dan een afgetrap-

vroeger waren we ieder jaar de hele
zomer daar. Belangrijke stappen in
mijn leven – de eerste zoen, verliefdheid – maakte ik in Bosnië mee,
tijdens die zomers. Het was nogal een
schizofrene verhouding, waar speelt
mijn leven zich af? Op een gegeven
moment voelde dat niet meer goed en
ben ik er vijf jaar niet geweest, tot ik
heb besloten dat ik een band wil opbouwen met het land, maar een band
die niet afhankelijk is van familie. Nu
ga ik al een aantal jaar drie of vier
keer per jaar naar Bosnië,
dan probeer ik echt het
land zelf tot me te nemen:
daar rondlopen, de lucht
inademen. Ik merk dat
ik daar dan toch energie
van krijg als ik dan weer
terug ben in Nederland.
Het is vreemd, ik weet niet
precies hoe dat zit.’

‘Mijn zus en ik hadden
een hele kamer vol kapotte,
smerige knuffels, wat we
echt geweldig vonden’

Er zitten nogal wat tragikomische
scènes in de film. De buurman die
zijn gammele fiets komt opdringen
bij wijze van liefdadigheid. Of de
zusjes die de koektrommel van
de blinde buurvrouw stelen om
de koekjes uit te delen aan klas
genootjes.
‘Daarin zit de meerwaarde van zelf
iets te hebben meegemaakt, op het
moment dat je als buitenstaander
scènes moet gaan verzinnen over een
zware gebeurtenis voor de perso-
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te fiets, dat is de verbinding met
de realiteit.’

Je hebt met acteurs uit Bosnië
gewerkt.
‘Ja, de zusjes niet, maar de ouders
werden gespeeld door Bosnische
acteurs. Zij zijn tijdens de oorlog in
Bosnië gebleven en dat was gek, dat
vond ik ook wel lastig en daar hebben
we het veel over gehad. Als vluchteling zit je eigenlijk tussen twee vuren.
Aan de ene kant is er een ontvangende partij die je ziet als minderwaardig, trieste, hulpbehoevende wezens,
aan de andere kant zijn er de mensen
die je hebt achtergelaten, en daar zit
ook nog wel wat, een bepaalde wrok
misschien, van: jullie hebben ons in
de steek gelaten.’

Wat is jouw relatie met Bosnië?
‘Daar ben ik nog een beetje naar op
zoek. Ik heb er nog familie wonen en

Je hebt aan de UvA
media & cultuur met de variant
filmwetenschap gestudeerd. Heb je
daar nog iets aan gehad?
‘Zeker. Anders dan op de filmacademie kon ik tijdens de bachelor in alle
vrijheid en individualiteit onderzoeken wat ik nou interessant vond
aan film.’

Wist je toen al dat je maker wilde
worden?
‘Nee, dat heb ik tijdens mijn studie
ontdekt. Ik ben begonnen aan
media en cultuur omdat – net als
vrijwel alle andere studenten van
die opleiding – niet wist wat ik
wilde. In het tweede jaar kreeg ik de
kans om als Erasmusstudent naar
Berlijn te gaan, dat was te gek. Juist
omdat ik me tijdens die opleiding
een beetje verloren voelde door de
verantwoordelijkheid om helemaal
zelf alles te kiezen en te combineren
met een buitenlandverblijf heb ik
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ENA
SENDIJAREVIC
mezelf gedwongen om een plan te
maken: wat ga ik met film doen? In
Berlijn waren ook veel meer mensen
een creatief vak aan het uitoefenen.
Daarvoor kampte ik nog wel met
vooroordelen: creativiteit betekent
zwerverschap, heel arm zijn – dat
dachten mijn ouders ook. Misschien
is dat ook wel zo, maar tot nu toe
gaat het goed, ik mag echt niet
klagen. Dat ik naar Cannes mag is
geweldig. Dit had ik vijf jaar geleden
echt nooit verwacht.’

Ben je eerder op het filmfestival in
Cannes geweest?
‘Ja, toen ik tijdens mijn studie in
filmtheater Kriterion werkte. We
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1987 Geboren in Odjak, Bosnië
1994 Verhuist naar Almen,
Gelderland
2006 – 2010 Studie media &
cultuur variant filmwetenschap
aan de UvA en de Freie
Universität Berlin
2010 – 2014 Filmacademie
Amsterdam
2013: Regiedebuut Reiziger in
de Nacht wint Vevam Award
voor Best Dutch Short en zes
internationale filmprijzen
2015: Afstudeerproject Fernweh
wint o.a. KNF-prijs voor Beste
Filmacademie productie

sliepen op de camping en ik herinner
me dat ik het een beetje een poppenkast vond, met al die glamour
en die rode loper. Het indrukwekkendste vond ik die enorme rijen
fotografen. Als de celebrities over
de rode loper liepen zag je een hele
zee van flitsende fototoestellen, dan
liep je zelf langs en gingen al die
camera’s meteen naar beneden, zo
van: “Niet-interessant persoon komt
rode loper op” – supergrappig. Wat
ik interessant vind aan Cannes is
dat je enerzijds die glamour hebt,
maar dat het festival aan de andere
kant een enorme artistieke waarde heeft. Ze hebben vaak een heel
goed programma, vind ik. Maar aan
de andere kant is het dus één grote
luchtbel: poseren voor de camera, en
doorlopen. Het is eigenlijk een beetje
een knullige bedoening ook wel. Het
programma waar ik in zit, Quinzaine
de Réalisateurs, staat bekend als het
rebelse neefje van de hoofdcompetitie, dat vind ik echt te gek. Het is
ontstaan tijdens de Parijse studentenrevolte in ‘68. Een jaar was het
festival afgelast als strijd tegen het
kapitalisme en consumentisme. Vanaf dat jaar is dit programma opgericht, als alternatief. Het is nog altijd
een soort festival in een festival.’

Wat is je volgende project?
‘Ik ben druk bezig met twee dingen:
een aflevering voor een televisieserie
- een horrorserie voor kinderen, die
ik vlak na Cannes ga draaien – en
met mijn eerste speelfilm. Ik heb net
de financiering gekregen om het
script te gaan schrijven, dus ik heb
nog geen idee wanneer hij uitkomt.
Misschien al binnen twee jaar, maar
dat kan ik niet garanderen. Ik kan
ook nog niet vertellen waar hij over
gaat. Of nou ja, het gaat over een
jonge vrouw (lacht), meer kan ik nog
niet loslaten.’ ↙
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tekst Daan van Acht
foto Martijn Gijsbertsen

‘Ik hou niet van felle kleuren’
WOUTER VAN ELBURG (21)
HERITAGE & MEMORY STUDIES,
UvA
Kamer 16 m², Valckenierstraat (Centrum)
Woont hier sinds februari 2016
Betaalt 690 euro inclusief (‘Ik ben helaas te jong
om huurtoeslag aan te vragen, maffe regeling.’)
Huisgenoten geen
Pluspunt het oude, karaktervolle pand
Nadeel ‘De kleine keuken. Ik hou heel erg van
koken, dat gaat hier niet echt.’

‘Z

o opgeruimd als mijn kamer er nu uitziet, zo
opgeruimd is het altijd. Ik kan niet zo goed
tegen rommel. Ik maak iedere dag ’s ochtends
mijn bed op en maak een keer per week schoon.
Dat moet ook wel: als je relatief klein woont,
mag het geen puinzooi worden. Anders groeit
je kamer op een gegeven moment dicht. Ik hou
niet van felle kleuren, vandaar dat mijn interieur vrij donker is. Alle meubels en spullen heb ik
nieuw gekocht toen ik op kamers ging wonen,
met uitzondering van de grote, staande spiegel.
Die heb ik van mijn moeder gekregen en heeft ze
gekocht toen ze zwanger van mij was. Het is een
spiegel uit de negentiende eeuw, zo ongeveer uit
de bouwtijd van dit pand.
Als ik een ding uit mijn kamer zou mogen meenemen, dan kies ik sowieso de staande lamp.
Die is van Design House Stockholm en was duur.
Ik heb ‘m voor mijn verjaardag gekregen. In mijn
vorige huis had ik alleen een peertje aan het
plafond hangen. Toen besloot mijn moeder dat
ik een fatsoenlijke lamp voor mijn verjaardag zou
krijgen. Het boekje dat ik in mijn handen heb, is
op mijn initiatief gemaakt ter afscheid van het
pand aan de Herengracht waar het Kunsthistorisch Instituut van de UvA – waaraan ik studeer –
vijfentwintig jaar in huisde. Het voelde anders zo
lullig om dat pand achter te laten zonder er iets
over te schrijven.’ ↙

Folia 29_1621_4.indd 23

23-05-16 17:27

24

Objectief

FOLIA •••••

Voorkennis
tekst en foto Daniël Rommens
Studentenpolitiek aan de UvA: je organiseert een officieel moment om de
uitslag van de studentenraadsverkiezingen bekend te maken, stuurt die
uitslagen onder strikt embargo rond en houdt vervolgens – vóór de officiële
bijeenkomst – een zitting waarin de studenten de uitslag alvast kunnen
inzien. Wat een foto van verraste, jubelende en juichende studentenpolitici
had moeten worden, werd een beeld van studenten die allang wisten waar
ze aan toe waren. Wel gezellig, zo’n borrel in het Maagdenhuis. ↙
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Sport Dam tot Damloop
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KANTOORSLAAF
DOET DAM TOT DAM
(MISSCHIEN)
Zin om dit najaar mee te doen aan de Dam tot Damloop? Duizenden studenten
en medewerkers van UvA en HvA gingen je de afgelopen jaren voor, dus waarom niet. Maar als je rookt, bijna niet beweegt en nog nooit hebt hardgelopen,
is een goede voorbereiding bepaald geen overbodige luxe, merkt Folia-hoofdredacteur Altan Erdogan. ‘Wat is dit? Een marteling vermomd als conditietest?’
tekst Altan Erdogan
foto’s Bram Belloni

O

ké, domoor. Dat krijg je er
nou van. Hoe haal je het in
je hoofd: als bijna 49-jarige,
rokende, niet-sportende kantoorwerker jezelf tot doel stellen binnen vier
maanden de Dam tot Damloop te
volbrengen. Dat is ruim 16 kilometer
(10 Engelse mijlen) rennen, inclusief
een nogal gemene daling en helling in
de IJtunnel.
Maar ja, alles voor een goed verhaal.
Dus sta je op een morgen in mei, met
een soort gasmasker op je hoofd en een
hartslagmeter op je bovenlijf, dood te
gaan op een loopband in het Universitair Sport Centrum (USC) van de UvA.
Wat is dit? Een marteling vermomd
als conditietest?
Inspanningsfysioloog Maurice
Maas begeleidt deze inspanningstest,
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waarmee we onderzoeken of het verantwoord is als ik ga proberen de Dam
tot Damloop uit te lopen. Maas heeft
de 16,1 kilometer vier keer afgelegd en
doet daar ongeveer een uur over. Het
is een opgeruimd type. Een hardloper,
dat zie je meteen: tanig, gespierd dus,
eh, jaloersmakend fit. (Dat je als gemiddelde kantoorslaaf bij binnenkomst
in het USC denkt: laat maar zitten die
test, dan hoef je me straks ook niet uit
te lachen vanwege de resultaten.)
Na elke minuut voert Maas de snelheid van de loopband met een kilometer per uur op, en elke keer vraagt hij
vriendelijk doch dringend ‘of we nog
een stapje verder gaan’. Ik moet met
opgestoken duim aangeven of ik het
aandurf – al heeft Maas alvast beloofd
dat hij toch een stapje verder gaat als ik
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twijfel. Een computerprogramma meet
mijn snelheid, hartslag, zuurstofopname
en koolstofdioxide-uitstoot.

Holle ogen
Het doel is simpel: doorgaan tot je echt
niet meer kunt, we zijn op zoek naar
m’n zogeheten uiterste maximum. Je
mag zelf het vonnis voltrekken door
je vast te grijpen aan een stang en
vervolgens een grote rode stopknop in
te drukken – uiteraard liefst voordat je
uitgeput van de band kukelt.
Dat moment komt voor mij als we
na ongeveer zestien minuten hardlopen
op 11,5 kilometer per uur zitten. Kun
je nog zo hard aan de televisiebeelden
denken van Gerard Nijboer die in 1982
(opa vertelt, inderdaad) in Athene Europees Kampioen werd op de marathon
– prachtig, die lege blik in die holle
ogen – op een gegeven moment gaat bij
deze ongetrainde beroepszitter het licht
onverbiddelijk uit. Ik moet zeggen: dat
moment heb ik langer kunnen uitstellen
dan ik dacht, ik vermoedde vóór de test
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dat ik al na ruim vijf minuten op de stopknop zou drukken.
Maurice Maas is niet ontevreden.
Later geeft de wetenschapper toe dat
ook hij zich vooraf enige zorgen maakte
over mijn conditie. Ik heb weliswaar

geen ernstige gezondheidsklachten
– dat had ik op zijn verzoek al op een
formulier ingevuld – maar Maas wist
óók dat ik al tientallen jaren rook, dat
ik een immobiel en redelijk stressvol
bestaan leid, jaren niet meer regelmatig
heb gesport en dat ik feitelijk nog nooit
heb hardgelopen.
Alles is relatief, blijkt maar weer. Als
Maas mijn resultaten vergelijkt met wat
hij de ’sportlabmannen’ noemt – over
het algemeen zijn het getrainde sporters
die hij test – is mijn conditie laag. Maar
afgezet tegen andere mannen in Nederland van mijn leeftijd is mijn conditie
goed te noemen. In wetenschappelijke
sporttermen en voor wie het wil weten:
mijn VO2max (maximale zuurstofopname) is 39,6 ml/kg/min, mijn maximale
hartslag is 172 slagen per minuut en de
maximale snelheid die ik heb gehaald is
11,5 kilometer per uur.
Dat laatste is eigenlijk het zwakste
punt. Daarom adviseert Maas de komende zeventien weken vooral aan m’n
‘basisconditie’ te werken en die verder
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Alle gegevens van de test. Bij 11,5 kilometer per uur (groene lijn)

Hoe goed was de test? Het is een score van de maximale zuurstof-

druk ik uitgeput op de stopknop. De ‘verzuring’ van spieren treedt

opname (VO2max), ofwel het aantal PK in mijn ‘metabole motor’.

bij mij op bij ongeveer 10 kilometer per uur, de rode lijn (zuurstofop-

Vergeleken met andere mannen van mijn leeftijd zit ik in de groene

name) daalt, en de blauwe lijn (CO2 uitblazen) stijgt.

zone, best goed, afgezet tegen mijn leefstijl.

uit te bouwen voordat ik met de hordes
de IJtunnel in huppel.

Wingate-test
Het team van UvA en HvA is op het
grootste hardloopevenement van Nederland altijd goed vertegenwoordigd. Ook
dit jaar, op 18 september, doen zeker
vijfhonderd lopers mee (er zijn trouwens via het USC nog startbewijzen te
koop) en vooral de wedstrijddeelnemers
eindigen steevast op een podiumplek. Ik
heb echter maar één bescheiden doel:
de race rechtop uitlopen, een eindtijd is
niet belangrijk.
Maas: ‘Het lukt volgens mij altijd,
want de eerste lopers starten om twaalf
uur en de laatste om vier uur. Maar we
gaan ervan uit dat je het parcours wel
hardlopend aﬂegt. Je hebt nog voldoende tijd om met trainen zover te komen;
je motor lijkt in de basis sterk genoeg.’
Nu de inspanningstest alleszins is
meegevallen, doen we nog een test, eentje waarbij sommige deelnemers nadien
‘staan te kotsen van vermoeidheid’,
zegt Maas. Het heet de Wingate-test.
Je neemt plaats op een hometrainer en
afhankelijk van je gewicht worden aan
het vliegwiel extra kilo’s gehangen.
Binnen twee seconden moet je op volle
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kracht zitten (piekvermogen); daarna
moet je nog 35 seconden ononderbroken
zo hard mogelijk door trappen. Maas:
‘Als je stopt, ook op 34 seconden, is de
test mislukt.’
Van kotsen komt het niet, maar voor
zover ik het kan navertellen heb ik de 35
seconden hijgend en oerkreten uitstotend volgemaakt. Op het beeldscherm
van Maas’ computer kunnen we het
gehalte creatinefosfaat in mijn spieren

aﬂeiden uit het aantal watts dat ik heb
geleverd. Gemiddeld was dit over de
eerste 30 seconden van de test 581 watt,
met een piek (in het begin) van 851 watt.
Ook hier scoor ik vergeleken met de
‘sportlabmannen’ van het USC laag tot
gemiddeld, maar ten opzichte van de
gewone bevolking is het oordeel ‘gemiddeld’ tot ‘goed’.

Blessure
De komende weken, tot aan de Grote
Dag in september, zal ik op Folia.nl
mijn eerste schreden en vorderingen
op het hardloopgebied bijhouden. Een
schrale troost wellicht, ook voor u als
lezer: dit kan heel snel zijn afgelopen.
Hardlopen is namelijk een ‘high-impactsport’, zegt Maas. Vanwege de
klappen op je gewrichten en spieren
kun je zomaar een blessure oplopen, en
dan is het einde verhaal.
‘Er zijn twee echte bedreigingen
voor jou die ervoor kunnen zorgen dat
je het niet haalt,’ legt Maas uit. ‘Door te
veel te gaan trainen, kun je snel geblesseerd raken. Maar als je te weinig traint,
ben je niet fit genoeg op 18 september.’
Sportschoenen aan, en naar
buiten dus. De eerste hardloopmeters
wachten. ↙
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SYMPOSIUM:

WIJ ZIJN HET HOGER
ONDERWIJS

Steeds vaker klinkt de vraag: hoe doe je dat, studenten betrekken bij het maken van onderwijs?
Studenten hebben een mening over onderwijs, en beslissen waarschijnlijk graag mee. Heb jij
ideeën over hoe die inspraak vorm te geven? Op 27 mei organiseert ASVA studentenunie in
VOX-POP een onderwijssymposium waar studenteninspraak centraal staat.
Kom je mening geven, en neem je goede ideeën mee. Voor meer informatie zie:
www.asva.nl/onderwijssymposium2016

VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9. Tijd: 13-18 + borrel na aﬂoop.

Folia 29_1621_4.indd 30

23-05-16 17:27

Bij de les
Hoorcollege Internationale
betrekkingen door Otto Holman,
Donderdag 19 mei, 11.00 - 13.00
uur, Roeterseilandcampus (UvA)
Aantal jongens met zegelring 1
Aantal studenten dat
continu oplet iedereen
Scrabblewoorden intergouvernementalisme, cybernetisch besluitvormingsmodel, transnational governance

tekst en foto’s Daan van Acht

O

p deze donderdagochtend is
zaal C1.04 op de Roeterseilandcampus maar magertjes gevuld.
Niet zo vreemd, het betreft namelijk
geen regulier college maar een responsiecollege. Met het oog op de naderende
tentamens krijgen de eerstejaarsstudenten politicologie de kans om hun laatste

Giovanni van de Weg (19)

eerstejaars politicologie
‘Je merkt dat de docent weet waar
hij het over heeft en kennis heeft
over het onderwerp. Wat ik daar tegelijkertijd lastig aan vindt, is dat hij
in zijn verhaal veel zijwegen neemt
en ik daardoor soms de draad kwijt
ben. Van het vak had ik meer verwacht: ik dacht dat het onderwerp
internationale betrekkingen meer in
de context van het actuele nieuws
zou worden geplaatst, in plaats van
het alleen te belichten aan de hand
van theorieën.’
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prangende vragen over de lesstof van
het vak Internationale betrekkingen af te
vuren op docent Otto Holman. Holman
– overhemd uit de broek, grijze haren en
buik vooruit – zal daarnaast zelf nog wat
slides doornemen.
Voordat hij begint, checkt hij
vanwege een lastminuteverhuizing of
er geen studenten bij een andere zaal
staan. ‘Ik wil wel even lopen,’ zegt een
student in de zaal. ‘Nee, dit is goed
voor me,’ antwoordt Holman lachend.
Na wat verstekelingen te hebben
opgedoken, begint hij. Centraal staat
het buitenlandbeleid van landen na de
Koude Oorlog en de opkomst van het
neoliberalisme. ‘Mind you, ik doel op
de ideologische kijk op het bedrijven
van economie.’ Holman merkt op dat
we tegenwoordig gretig termen als
‘mondialisering’ en ‘global economy’
gebruiken om die handelsontwikkeling
te duiden, terwijl men net na de Koude
Oorlog nog helemaal niet van die

woorden had gehoord.
Holman brengt de stof met flink
wat handgebaren en stemverheffingen overtuigend over. De studenten
schrijven gretig mee. Af en toe laat hij
zich betrappen op subjectiviteit; het
Oekraïne-referendum maakte hem ‘even
boos’ en hij spreekt van ‘die verschrikkelijke Thierry Baudet’. Ook zijn originele
voorbeelden om delen van de stof uit te
leggen, zijn niet allemaal even lekker gekozen. Een verhaaltje over vlooien die uit
een doosje springen en daarmee kunnen
worden vergeleken met bedrijven die
over de grenzen opereren, levert vooral
een hoop vragende gezichten op.
Wat opvalt is het hoge concentratiegehalte van alle vijfentwintig
aanwezige studenten. Geen Facebook
of Twitter op de laptopschermen, geen
geklooi en geroezemoes en er worden
een hoop relevante vragen gesteld. Een
duidelijke zaak: met de zomervakantie
in zicht hebben deze studenten geen
zin om in juni nog te moeten zwoegen
voor een herkansing. ↙

Roos Kemna (19)

eerstejaars politicologie
‘Ik vind de docent wel een grappige
man, hij vertelt levendig en humor
helpt altijd tijdens colleges als deze.
Ik heb ook zin om naar zijn colleges
te gaan. Ik denk dat dit vak vooral als
introductie dient op de kernmodule
internationale betrekkingen, vandaar
dat het allemaal erg theoretisch is.
De lastige termen die voorbijkomen,
horen er nou eenmaal bij. Het is een
kapstok die je aangereikt krijgt en
die je voorbereidt op het doen van
onderzoek later in je studie.’

Tom Tetteroo (23)

eerstejaars politicologie
‘Ik vind het persoonlijk niet erg dat
de docent soms zijn eigen mening
geeft over de onderwerpen die hij
behandelt in zijn college. Je moet
voorkomen dat je als docent een
slap verhaal vertelt – zeker als het
college ook nog wordt opgenomen.
Hem lukt dat. Door zijn mening in
zijn verhaal te verwerken, stipt hij
de actualiteit aan. Studenten raken
daardoor geïnteresseerd in het vak.’
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UNIVER SITEITSDAG

GRENZELOOS
NIEUWSGIERIG
ALUMNIFESTIVAL MET COLLEGES, DEBAT,
UITREIKING UVA-SCRIPTIEPRIJS EN KINDERWORKSHOPS
FR ANK VANDENBROUCK E // BAS DE BRUIN
ROB ER DM ANN // JOY EETA GUPTA // PAUL LUCASSEN
MIRJA M PR ENGER // LIESBETH ZEGVELD EN VELE ANDER EN
ALUMNI.UVA.NL/UNIVERSITEITSDAG
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Hora est

Donderdag 26/05

10.00 uur: Willemien van den Bos (geneeskunde)
Focal Therapy in Prostate Cancer (Agnietenkapel)
12.00 uur: Peter Wagstaff (geneeskunde)
New Techniques in the Diagnosis and Treatment of Renal
Masses (Agnietenkapel)
14.00 uur: Guangliang Li (informatica)
Socially Intelligent Autonomous Agents that Learn from
Human Reward (Agnietenkapel)

Vrijdag 27/05

10.00 uur: Charles van Rossem (geneeskunde)
Practical Issues in Treatment of Appendicitis
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Bas Pouw (geneeskunde)
Integrating New Imaging Modalities in Breast Cancer
Management (Aula)
13.00 uur: Anne Schuth (informatica)
Search Engines that Learn from Their Users (Aula)
14.00 uur: Monique Walenkamp (geneeskunde)
Wrist Trauma. Diagnosis, Treatment and Prognosis (Aula)

Dinsdag 31/05

10.00 uur: Peter Bloem (informatica)
Single Sample Statistics. Exercises in Learning From Just
One Example (Agnietenkapel)
12.00 uur: Koen Vriend (rechten)
Avoiding a Full Criminal Trial (Agnietenkapel)
14.00 uur: Anne Marije Kaag (geneeskunde)
Are Cocaine Users Too Sensitive? Functional and
Structural Brain Imaging Studies in Regular Cocaine Users
(Agnietenkapel)
16.00 uur: Sacha Stelder (biomedische wetenschappen)
Quantitative Proteomics of Food Pathogenic Bacilli –
A Quest for Biomarkers (Agnietenkapel)

Woensdag 01/06

10.00 uur: Francesco D’Angelo (natuurkunde)
Ultra-Broadband Terahertz Spectroscopy with Terahertz
Air Photonics (Agnietenkapel)
11.00 uur: Fred Meijer (kunstgeschiedenis)
Jan Davidsz. de Heem 1606-1684 (Aula)
12.00 uur: Eefje Steenvoorden (politicologie)
Societal Pessimism (Agnietenkapel)
13.00 uur: Dos Elshout (algemene cultuurwetenschappen)
De moderne museumwereld in Nederland (Aula)
14.00 uur: Marlous Muijselaar (orthopedagogiek)
How to Assess and Improve Children’s Reading
Comprehension? (Agnietenkapel)

Anne
Schuth
Vrijdag 27 mei, 13.00 uur, Aula

Bevinding

‘Van de bevindingen uit mijn onderzoek
heeft de introductie van het online evaluatieparadigma
multileaving wel de meeste impact. Om te bepalen welk
zoekalgoritme het beste is, gebruiken zoekmachines als
Google en Bing verschillende algoritmes. Vaak gebruiken ze
interleaving, waarbij een gebruiker de resultaten van twee
algoritmen in een lijst te zien krijgt. Dan kijken de zoekmachines op welke resultaten wordt geklikt. Als na miljoenen
kliks blijkt dat de gebruiker vaker op de resultaten van een
van de twee algoritmes klikt, weten zoekmachines dat dat
het beste algoritme is. Maar interleaving is maar beperkt.

‘Ik hou van het bouwen
van zoekmachines’
Met multileaving presenteer ik een methode waarmee tot
ongeveer honderd algoritmes kunnen worden vergeleken.
Die methode heeft zijn weg inmiddels gevonden naar Netflix, waar ze het gebruiken om te bepalen welke algoritmes
ze moeten gebruiken om films bij hun gebruikers aan te
bevelen. In het tweede deel van mijn proefschrift bekijk ik
hoe multileaving kan worden gebruikt om lerende zoekmachines te verbeteren.’

Moeilijk

‘Ik hou van het bouwen van zoekmachines,
maar je moet je bevindingen ook in een uitdagend verhaal
vertellen met een kop en een staart, om aan anderen over
te brengen wat je aan het doen bent. Aan het begin van
mijn onderzoek vond ik dat soms moeilijk, maar ik ben er
gaandeweg handiger in geworden.’

Leuk ‘Het is fantastisch om vier jaar lang de vrijheid te
krijgen om ideeën die opborrelen uit te zoeken. Dat voelt
als een luxe.’ ↙ Willem van Ewijk

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Virusinfecties,
implantaten en de
strijd tegen het water
tekst Dirk Wolthekker
foto’s Bob Bronshoff

Op 4 juni wordt tijdens de Universiteitsdag bekendgemaakt wie de UvAscriptieprijs 2016 wint voor de beste masterscriptie van het afgelopen jaar.
Er zijn zeven kanshebbers, van elke faculteit één.

MARISKA DE VRIES SOCIOLOGIE

The benefits of frame disputes for immigrant rights movements: the case of Amsterdam’s ‘We Are Here’ movement

‘I

n mijn scriptie gebruik ik het protest van de Amsterdamse
vluchtelingenbeweging “Wij Zijn Hier” als casestudy. Deze
beweging, die nu bijna vier jaar actie voert tegen het Nederlandse
asielbeleid, gebruikte verschillende, vaak conflicterende discoursen
en referentiekaders, zogenoemde ‘frames’, om mensen te mobiliseren actie te ondernemen. Dat
heb ik onderzocht.
In de sociologische literatuur
wordt aangenomen dat het
voor het overleven van sociale
bewegingen belangrijk is een consistente boodschap uit te dragen
in een campagne. Grote sociale en politieke heterogeniteit binnen
een beweging wordt vaak beschouwd als een zwak punt; het zou
haar vatbaar maken voor fragmentatie en marginalisatie. Ik heb
drie verschillende frames in kaart gebracht die de beweging “Wij
Zijn Hier” in haar protest gebruikte. Mijn onderzoek laat zien dat
die verschillende frames niet, zoals voorspeld, een groot nadelig
effect hadden op het mobiliserend vermogen van de beweging.
Het gebruik van meerdere frames stelde haar juist in staat om
verschillende doelgroepen te mobiliseren voor hulp.’

‘Met meer frames bereik
je meer doelgroepen’
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BAS HAAK GENEESKUNDE

The role of the intestinal microbiota in rotavirus immune responses

‘M

ijn scriptie beschrijft de invloed van de darmflora op het verloop
van rotavirusinfecties. Dit relatief onbekende virus veroorzaakt
hevige diarree. Jaarlijks sterven er meer dan 200.000 kinderen aan de gevolgen van deze infectie, vooral in Afrika en Zuidoost-Azië. Om dit tegen
te gaan, zijn er vaccins ontwikkeld die infectie met het rotavirus moeten
voorkomen. Een groot probleem is dat deze vaccins niet goed werken op
de plekken waar ze het hardst nodig zijn: in Afrika en Azië blijken gevaccineerde kinderen slechts in vijftig procent van de gevallen beschermd
te zijn, terwijl dit in Nederland en de
westerse wereld nagenoeg honderd
procent is. Daar is geen goede verklaring voor. Recent onderzoek naar de
bacteriële flora in onze darmen biedt
echter uitkomst. Het blijkt dat de samenstelling van de darmfora enorme
effecten heeft op ons immuunsysteem en daarmee ook op het ontstaan
en verloop van infectieziekten. In mijn afstudeerproject heb ik een model
ontwikkeld waarin kan worden onderzocht of deze effecten ook gelden
voor rotavirusinfecties. Tijdens dit onderzoek kreeg een groep muizen een
antibioticakuur om de darmflora te manipuleren, terwijl bij een andere
groep muizen de darmflora intact werd gelaten. Hierna werden beide
groepen muizen geïnfecteerd met het virus. Het bleek dat muizen waarvan de darmflora is aangetast heviger op een infectie met het rotavirus
reageren dan muizen waarvan de darmflora nog intact is.’

‘Darmflora heeft effect
op infecties rotavirus’

OLIVER ENGLISCH INTERNATIONAL & EUROPEAN LAW

Mandatory disclosure in equity crowdfunding – An issue for harmonisation on the EU level?

‘C

rowdfunding krijgt steeds meer aandacht. Toch gaat er binnen de
Europese Unie relatief weinig geld om in de sector, waarschijnlijk door
de complexe en onzekere wetgeving rond crowdfunding. Het onderzoek
staat ook nog in de kinderschoenen. Zo is er geen systematische analyse
over de harmonisatie van
Europese wetgeving en de rol
van de EU. Daarover schreef ik
mijn scriptie. Ik heb me gericht
op één juridisch aspect, de
zogenoemde verplichte openbaarmaking (mandatory disclosure) en op één
specifieke vorm van crowdfunding, namelijk crowdinvesting. Daarbij krijgen
particuliere kapitaalverstrekkers aandelen of dividend terug voor geld dat zij
inleggen.
Crowdinvesting gaat een steeds belangrijker rol spelen in het financiële
‘ecosysteem’ als aanvulling op conventionele financiering. Crowdinvesting
kan bovendien een bijdrage leveren aan ondernemerschap en innovatie binnen de EU, en economische groei en werkgelegenheid opleveren. Ook wordt crowdinvesting wel gezien als een manier om de toegang tot kapitaalmarkten te
democratiseren, omdat financieringsbeslissingen worden gemaakt door een groot aantal individuen, en niet door een
paar selectieve investeerders. In mijn scriptie probeer ik een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke discussie over
dit onderwerp.’

‘Crowdinvesting steeds
belangrijker in economie’
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PEPIJN LEWIS GESCHIEDENIS EN WIJSBEGEERTE

Geenszins verwaarloosbaar. Een eeuw van Nederlands
risicobeleid rond overstromingen

‘I

k behandel in mijn scriptie een van de belangrijkste onderwerpen
in de vaderlandse geschiedenis: de strijd tegen het water. Er komen
meerdere disciplines samen; het is een historisch onderzoek naar de
totstandkoming van het begrip ‘overstromingsrisico’, een wetenschapsfilosofische zoektocht naar het moderne
begrip risico, gecombineerd met
economische beslismodellen en waterbouwkundige technieken. Uiteindelijk gaat het over een vrij simpele
vraag: hoe veilig willen we Nederland maken voor overstromingen?
In mijn scriptie wordt onder andere duidelijk dat het ‘overstromingsrisico’,
dat in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd geïntroduceerd, weliswaar steeds duidelijker kan worden berekend maar dat met het ontstaan
van die kennis zich ook weer nieuwe problemen aandienen. Als je namelijk
weet hoe groot het risico op een nieuwe overstroming is, wat is dan een
acceptabel risico voor ons land? Zo maakt het onderzoek duidelijk dat het
bouwen van dijken, dammen en andere waterkerende werken op zichzelf
een simpele bezigheid lijkt, maar dat de totstandkomingsprocessen van
deze werken en het denken over overstromingsrisico’s een complex historisch en wetenschapsfilosofisch onderwerp is, dat met de tijd is gevormd.’

‘Wat is een acceptabel
overstromingsrisico?’

STEPHAN JAGAU ECONOMIE

Shift Happens – An Experimental Comparison of Value Theory
and Diffusion-of-Responsibility Theory

‘M

ijn scriptie gaat over choice shifts. Soms nemen mensen meer risico –
een risky shift – als ze onderdeel van een groep zijn, maar vaak gedragen ze zich juist voorzichtiger, een cautious shift. Hieraan zijn de afgelopen
vijftig jaar veel studies gewijd, maar het is nog niet bekend welk gedragsmechanisme verantwoordelijk is voor choice shifts. Een mogelijkheid is de Value
Theory, die ervan uitgaat dat mensen zich conformeren aan hoe de meeste
mensen in hun groep zich gedragen. Een
andere mogelijkheid is dat er in groepen
een diffusion of responsibility plaatsvindt:
mensen hoeven zich minder verantwoordelijk te voelen voor hun beslissingen in
een groep, omdat ze zich achter anderen kunnen verschuilen.
In een publicatie in American Economic Review leggen de Israëlische
econoom Kfir Eliaz en anderen uit hoe deze tweede mogelijkheid tot zowel
riskant als voorzichtig gedrag kan leiden. Voor mijn scriptie heb ik een experiment uitgevoerd om de theorie van Eliaz te toetsen. Het empirisch bewijs
verwerpt zijn theorie en ondersteunt duidelijk de Value Theory, waarbij
mensen zich dus conformeren aan de groepsmeerderheid. Dit resultaat is
belangrijk, omdat we in veel economische omgevingen kleine groepen als
beslissers tegenkomen. Ik zet mijn scriptieonderzoek inmiddels voort als
promovendus en ik werk de scriptie om naar een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift.’

‘Nog veel vragen rond
beslissingen in een groep’
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HAYO BART INFORMATION STUDIES

Information Graphs modelling Diabetes Disease

‘D

e hoeveelheid biomedische kennis is de afgelopen decennia
gigantisch gegroeid. Deze groei bemoeilijkt het werken met
die kennis, ook omdat er geen gebruiksvriendelijke manieren zijn om
ermee aan de slag te gaan. In de meeste gevallen wordt gebruikgemaakt van informatie uit
slechts één bron, terwijl er
tegenwoordig een heleboel
bronnen zijn met relevante informatie. De gebruikte bronnen
zijn ook veelal zogeheten relationele databases, die als nadeel hebben
dat de betekenis van de informatie verloren gaat.
In mijn scriptie heb ik deze problemen op innovatieve wijze aangepakt
door op bestaande biomedische datasets technieken uit het zogenoemde semantic web toe te passen. Deze technieken zorgen voor het
behoud van de betekenis van de informatie. Die techniek helpt ook om
informatie uit verschillende bronnen bij elkaar te brengen. Daarna heb ik
de biomedische kennis, samen met relevante metadata zoals bronpublicaties, toegankelijk gemaakt via BioMed Xplorer, een tool die ik zelf
heb ontwikkeld. Zo is het voor artsen en biomedische experts mogelijk
om biomedische kennis uit verschillende bronnen en een groot aantal
publicaties veel makkelijker te doorzoeken voor hun dagelijks werk.’

‘Biomedische kennis
makkelijker te doorzoeken’

ADVERTENTIE

Klaar met
je fiets?
advertentie

Laat je oude fiets gratis ophalen: bel 14 020!
www.amsterdam.nl/fiets
IV978-16-Adv Folia_Ophalen oude fietsen_180x115mm.indd 1
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STAGE
Bram Buskoop (20)
Studie Docent maatschappijleer (HvA)
Stage Docent op Baarns Lyceum
Verdiensten geen
Sterren **** ½
‘Op het Baarns Lyceum geef ik geen
maatschappijleer, maar Europales. Dat
is een vak dat speciaal op deze school
is ontwikkeld. Het moest inhoudelijk
nog helemaal opgezet worden en het
was mijn taak om de inhoud van de
lessen te ontwerpen. Baarn is voor mij
helaas niet om de hoek, maar ik krijg
het op een of andere manier altijd voor
elkaar om stages te kiezen waarvoor
ik ver moet reizen. Gelukkig is het het
helemaal waard: dit is een van de beste
stages die ik heb gelopen, mede door de
grote vrijheid die ik heb gekregen. Dat
betekende voor mij echter ook dat het
soms aan de begeleiding schortte, maar
aan de andere kant kon ik altijd bij mijn
collega’s terecht met vragen.
In het vak ga ik in op de geschiedenis
van Europa, de verschillen tussen landen
en de visies die politieke partijen op
Europa hebben. De leerlingen maken
aan het einde van het vak een boekje
over één land en presenteren het in een
marktkraampje, waardoor zij er uiteindelijk veel meer over weten dan ik. Juist
door mijn vrije opzet hebben de leerlingen het gevoel dat ze er veel meer van
onthouden dan bij een normaal vak. En
ik heb er zelf heel veel van geleerd, omdat er geen handboek was om op terug
te vallen. Daar ben ik stukken creatiever
van geworden.’ ↙
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VIVIAN WU TANDHEELKUNDE

Osteocyte morphology and orientation in relation
to strain in jaw bone

‘H

oe beter het bot in kaken, hoe langer tandheelkundige
implantaten mee gaan. De mens wordt ouder, terwijl
de kwaliteit van het bot afneemt. Ook omdat de bevolking
vergrijst, is botonderzoek essentieel, vooral om te weten hoe
botverlies werkt. Ik heb in mijn scriptie de cellulaire processen
onderzocht in het menselijk kaakbot. Ik heb weefsel uit verschillende plekken in de kaak op microscopisch niveau gemeten en
geanalyseerd. Ook heb ik deze bevindingen in relatie gebracht
met het complexe krachtenspel in de kaak. Hiervoor is speciaal
een 3D-model van de kaak
ontworpen. Bot is gevoelig
voor belasting; de structuur
en de kwaliteit van het bot
kan hierdoor veranderen.
Mijn onderzoek geeft voor het eerst op deze manier duidelijkheid over de relatie tussen botcellen en krachten in de menselijke
kaak. Uit de resultaten is gebleken dat er significante verschillen
zijn in de vorm en richting van botcellen op verschillende locaties
in de kaak. Het mooie aan mijn onderzoek is dat dit niet alleen
van belang is voor implantaten in de tandheelkunde, maar ook
voor die in andere medische disciplines, zoals de orthopedie. Ik
heb menselijk materiaal kunnen onderzoeken en de resultaten in
een interdisciplinair en internationaal team kunnen bediscussiëren, een bijzondere ervaring.’ ↙

‘Krachtenspel in de
kaak is complex’
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ASIS
AYNAN
Gebedsruimte
O

p de natuurstenen stoep van het docenten- en studentencafé Fest op de
Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam stonden rijen zware
tafels. Ook een frietkot en een pizzeria op wielen, met een rokend schoorsteentje.
Door het gat tussen het Benno Premselahuis en het Wibauthuis scheen de namiddagzon, die het geluk op de gezichten van het terras kleur gaf.
Ik keek door mijn zonnebril naar het hoogste punt van het bouwwerk, en dacht
aan de moskeetoren in het geboortedorp van mijn ouders. Wie de Marokkaanse
campo (het platteland) kent en het Wibauthuis goed bekijkt, ziet de overeenkomsten tussen het schoolgebouw en de oude Marokkaanse moskeebouw; allebei
hebben ze de eenvoud van blokkendoosarchitectuur. Ik vroeg mij af of iemand in
een van de lokalen van het Wibaut aan het bidden was.
Een aantal jaar geleden
schreef ik op deze plek dat de
sluiting van het HvA-bidlokaal een godsgeschenk was,
omdat binnen de onderwijsinstelling het verschil tussen
de spirituelen en de aardsen
niet meer werd gefaciliteerd.
Destijds maakte ik mij druk
omdat de bijzondere rijkdom van een openbare hogeschool de mogelijkheid
biedt elkaar te ontmoeten. Helaas toont de praktijk dat echte ontmoetingen die
achtergrond en religie overstijgen schaars zijn – de mens is een saai wezen. De
gebedsruimte toonde mij op symbolische wijze dat het een plek is waar men zich
in een hok liet stoppen.
De discussie over het onderwerp is nooit ver weg en laaide onlangs weer op. Inmiddels heb ik geen bezwaren meer tegen een gebedsruimte – argumenten hebben plaats gemaakt voor onverschilligheid. Het is mij om het even. We leven in
een wereld van brievenbusmaatschappijen en Panama Papers; moreel verwerpelijk, maar ze hebben het kromme recht aan hun zijde. Net als de gebedszoekers.
Ik deed mijn zonnebril af. De zon was achter de blokkentoren verdwenen. En in
het ouderlijke dorp staat nog altijd geen school. ↙

Ze hebben het kromme recht
aan hun zijde
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International

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

STICKING
IT OUT
text Bob van Toor
photos Marie-Louise van Dorp

Kyoto University’s trees blossom and its buildings gleam, but
only some. Luxuries such as new dormitories are reserved for the
international students it so desperately wants to attract. In the
shadows, Japanese students live in incredible squalor. Why does the
country’s richest university boast the poorest living quarters?
And what goes on inside?
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Yoshida Hall

W

ith spring comes the start of a new semester, and
the road to Kyoto campus is lined with dozens of
enormous, hand-painted signs. Featuring slogans
and a considerable number of manga girls, they encourage
prospective students to join the university’s many societies.
There is bowling, water polo and gymnastics; clubs for
people who enjoy solving Rubik’s Cubes or composing comic
haiku and, evidently, also enough enthusiasm to keep alive
societies for Russian
dancing, a doctors’ choir,
butterﬂy appreciation and
boomerang throwing. On
the quad, four members
of the tennis society are
drafting new members. ‘We
want at least thirty more,’ a
girl wearing the official club
track suit says spiritedly.
Joining a society, and rising within its ranks, is an intrinsic
part of Japanese student culture, explains Michael, a 27-yearold neuroscience postgrad crossing the quad on his way from

the lab. ‘You have to belong to a group and participate in
extracurricular activities to woo future employers.’

‘It cannot be helped’
Diverse as the club scene may appear to be, it actually exemplifies Japanese conformist culture. As an old Japanese expression
warns: ‘The nail that sticks out will be hammered down’.
But not all students at Kyoto are conformists — discontent
is brewing just below the
surface. With one economic
crisis crashing into the next
since the ’90s, the government has recently made controversial moves to restart
the nuclear plants closed
down in the wake of the
Fukushima quake, while nationalism and militarisation
are on the rise under Shinzo Abe’s right-wing government. Besides these issues, the universities also suffered last year when
a government decree forced many to cut their (supposedly less

As an old Japanese
expression warns: ‘The
nail that sticks out will be
hammered down’
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A student living at Kumano shows the degree he has just
received - the question now is if he can keep living in the hall.

viable) humanities degrees. Yet students haven’t protested in
serious numbers ever since the anti-Vietnam riots of the 1960s;
a 2015 anti-militarism demonstration in Tokyo was criticised
for resembling a high-fashion student street party.
Shikata ga nai the Japanese famously say when faced with
adversity: it cannot be helped. Nonetheless, a small fire of
critical thought and resistance to the seemingly inevitable
forces transforming Japan still smoulders in some places, and
Kyoto is definitely one of these. ‘The Japanese feel that social
coherence is at the root of the country’s welfare. That’s why
student activism here is so unique,’ says Michael.

Second tactic
Michael will not be joining any societies this year. ‘The social
rules make it almost impossible; you’re expected to spend the
weekends at the club house. I don’t feel like becoming a society
president’s bitch,’ he laughs. In this, the Filippino scholar is
illustrative of another serious issue for Japanese universities:
for non-Japanese, the society scene is often too intense, a cause
for the segregation of the international students Japan so
desperately needs.
‘The country is facing declining birth rates’, Michael
explains. ‘You might find quite a few young people in Kyoto,
but go out to smaller cities and the countryside and you’ll
find whole schools empty.’ To bolster the wobbling population
pyramid, Japan tries to woo foreign academics like Michael.
‘Universities use two tactics. First, they’ve been trying to adapt
its institutions to the Bologna Process. But the country’s low
international rankings show how they fail at internationalisation even while their research is excellent — there is a Japanese
Nobel Prize winner almost every year. Europe is much more
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The sleek, modern accomodation reserved for internationals only.

shrewd at that game, with several countries taking up a single
Erasmus student for a semester each, so a travel-thirsty student
can earn two or three university internationalisation credits.
‘Kyoto University’s second tactic is over there,’ the postgrad
says pointing, and leads the way to the sleek International
Building, one that looks like the wrapping foil only came off
the designer couches yesterday. ‘This is where we have Japanese lessons,’ Michael remarks as he passes: he has something
much more interesting to show.

Riot police
Just behind the International Building’s shiny granite walls,
the orderly campus grounds seem suddenly to end. Behind a
few scraggly bushes, wooden shacks with broken windows rise
from the murky shadows of a few forgotten trees. Chickens
peck at the dry leaves in front of Yoshida Hall.
The ancient dorms of Yoshida are the last of its kind in
Japan. Its dark timber walls must once have been magnificently beautiful before the university stopped maintaining
the buildings and students took over. Here, an active — and
activist — student body runs the laundry, a games room, yearly
activities and sets the rent. Ancient cables hanging from the
ceilings have provided Internet for a decade: left to fend for
themselves by the University, all upkeep is performed by the
students themselves.
The contrast painfully exposes Kyoto University’s uneasy
inequality as well as its potential for student unrest. It was
from halls like Yoshida, and the slightly more modern Kumamoto Hall nearby, that the student protests of the 1960s and
70s started, and universities throughout the country have since
demolished these independent institutions and put students
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in apartments. Kyoto University tolerates these black sheep –
shikata ga nai – but does so uneasily: the 2014 semester started
with a bang as helmeted riot police stormed Kumamoto Hall.
The raid was vaguely described as ‘a left-wing movement that
may involve students’. Three students were arrested and subsequently released.

and Hongei pass a large graffitied vignette on the basement wall.
‘You have a hard time,’ the scrawling black letters read, ‘but
must stick it out.’ ↙

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

Das Kapital
‘They just wanted to break up a party we were having,’ scoffs
Toyoma (30, chemistry), who has lived in Kumamoto for
years. ‘Of the four hundred students here, maybe ten are real
activists.’ Inside his hall of residence, a short walk away from
Yoshida, students are making good use of each concrete-walled
room: musicians practice their instruments and others hold
swap-meets. They have to be efficient: the student council
tries to provide as many students with (extremely) affordable
accommodation (as low as 4000 yen, about 35 Euro a month) as
the 1960s building can hold.
‘Each year, all residents gather to discuss Kumamoto’s and
university policies,’ says Yosuke (30, mathematics), member of
the Kumamoto student council. ‘For example, the university
has been trying to evict residents as soon as they graduate. But
we voted to let them stay.’ And although proper activists are
indeed rare, ‘Kumamoto tends to function as a rallying centre
for others around the university,’ he explains as he descends
a stairway into a chaotic, cluttered basement. In the corridor,
opposite a bookcase featuring Japanese-German books on
socialism (including Marx’s Das Kapital) he points out a heavy
metal door. ‘If a council meeting is held behind there, no police
can enter,’ he remarks dryly.

Student activism
Inside, a few chairs are tucked neatly under tables holding
two ancient computers. It looks mundane to the extreme. Yet
this basement bunker could be considered one of very few
hearths of student activism in conformist Japan, though here,
too, dissent is civilised, pragmatic and carefully considered.
Geographer and activist Hongei (28) can usually be found at
the headquarters. ‘We are part of a long tradition,’ he says with
some pride. ‘At Kyoto especially there were strong anti-war
factions in the 1930s, and in 1925 several students here were
arrested as Communists.’
They probably won’t be planning any occupations; and if
there is any graffiti painted it is done on the walls of this basement or the odd demonstration banner, a few of which stand
in the corner of the room. But the students are certainly not
sitting on their hands, either. ‘The next big meeting scheduled
here will make policies to support residents who can’t or won’t
carry student ID,’ says Yosuke. But some bigger plans — like a
rally against the Fukushima nuclear plant — are also cautiously being made for the coming year.
As they shut the metal doors again on their way out, Yosuke
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3e

4 juli t/m 8 juli 2016
‘ Onbewust

maakt onbemind ’

Een week lang lezingen en workshops van
gerenommeerde psychoanalytici. Naast aandacht voor
bekende begrippen als dromen, de kinderontwikkeling,
het onbewuste en overdracht, zal ook aandacht zijn
voor grondleggers als Winnicott, Klein en Bion,
kinderpsychoanalyse en thema’s als schaamte, agressie
en autonomie. De klinische praktijk komt ruim aan bod,
maar er ook wordt verbinding gemaakt met toneel, film
en dans.

Doelgroep: studenten, jonge collega’s en andere geïnteresseerden.

Een niet te missen boeiende, verdiepende en
uitdagende week!
Locatie:

Universiteit van Amsterdam,
Oudemanhuispoort 4-6
Kosten:
Inleiding (ma en di): studenten €50
Verdieping (woe t/m vrij): studenten €75
Hele week: studenten €100,Aanmelden: www.psychoanalysesummer.nl
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Keys to
the city
JOHANNA ANDRÉ

(26, International Business &
Management, UvA)
From: Sweden
Favourite haunt

‘In the weekends I like to go to different markets. The Sunday markets
(every first Sunday of the month) in Westerpark are really nice. I also like the
Neighbor Food Market and different flea markets.’

Best bite ‘There are so many places. I love tapas, Tia Rosa at Rembrandtplein has the
best. The place is not too big, and it’s very cosy and has a nice atmosphere.
Another great tapas restaurant is Paso Doble at Westermarkt. I also like
Nachwacht at Rembrandtplein – their ribs are amazing. Furthermore the
burger bar Cannibale Royale at Spui is
a great place for burgers.’

Late nights ‘I really like places like Roest, Pllek and

‘The Sunday markets
in Westerpark are
really nice’

Suzy Wong. But I also really like the old
typical Dutch “brown cafes”. Westermarkt has many nice bars and cafes.
I live in West, so if I am going out for
just a drink or two I have many cafes and bars just down the street. Vier or
Spek are two nice ones.’

Hidden treasure ‘I love the brunch place “Gs -very nice place” and the café De laatste kruimel close to Rokin. De laatste kruimel is a super cosy and small place where
you can get a lot of different homemade cakes and pastries, nice sandwiches, juices and nice drinks. In the summer you can sit outside on their
balcony above the canal. However its very small and only fits maybe max. 4
people. But that’s what makes it nice and “gezellig”.’

Great outdoors ‘The brunch place I mentioned has a brunch boat in the summers which is
really nice. Moreover I love to chill or have barbeques in one of the many
parks. I live really close to Vondelpark so I spend a lot of time there. Roest
and Pllek are nice in the summer too, and Hannekes Boom.’

Space to think ‘I need peace and quiet when I study, so I mostly study at home if no one
else is home. Sometimes I need a change of environment and then I like
to go to Sugarless on the Bilderdijkstraat. They have nice healthy food and
smoothies and juices that can keep your concentration on top, and it‘s normally quiet, with nice relaxed music and good Wi-Fi.’
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JE HEBT NOG 2 DAGEN
LAAT JE STEM HOREN!
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Op de tong

VERFIJND
De Libanese keuken
kent overeenkomsten
met andere keukens
uit het Middellandse
Zeegebied en het
Midden-Oosten. De
keuken is over het
algemeen verfijnd en kent veel gezonde ingrediënten, zoals kikkererwten,
knoflook, olijfolie, peterselie, yoghurt,
citroen, munt, vis en lamsvlees. Bekende
gerechten zijn humus, falafel, labne (een
soort hangop) en tabouleh.

MUJADDARA
Mujaddara is een Libanees gerecht van rijst
met linzen, meestal
geserveerd met gebakken ui. Het wordt vaak
als bijgerecht opgediend, zo ook in Dabka.
De linzen worden gekookt en op het laatst
wordt de rijst toegevoegd.

KOLKSLUIS
De Oudezijds Kolk is
een smalle sluis en een
van de oudste nog in
gebruik zijnde sluizen
van Amsterdam. De
Kolksluis beschermt
de stad tegen overstromingen en ververst het water in de
grachten. Als de sluis gesloten is, vult
het water van de Amstel de grachten en
wordt het waterniveau verhoogd. Door de
sluis te openen stroomt een deel van het
water uit de grachten naar de zee.

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

Dabka

Oudezijds Kolk 69
Rond de Nieuwmarkt en de Zeedijk is het niet altijd makkelijk een goede
maaltijd te vinden. De overvloed aan horeca geeft je hier juist het gevoel
nergens echt terecht te kunnen, een verschijnsel dat ik de toerismeparadox noem. Maar soms ben je nu eenmaal in de buurt, kom je bijvoorbeeld
hongerig van de Aprilfeesten of de Oude Kerk of ben je met iemand die
dicht bij het station wil eten om de laatste trein te halen. Dan is het wel
zo handig om enkele favorieten achter de hand te hebben.

‘D

it authentieke Spaanse restaurant, midden op de Wallen, bestaat al
járen en is hartstikke gezellig!’ ‘Dit heerlijke nieuwe humustentje wordt
gerund door lieve jongens uit Haifa met een voorliefde voor slechte drum&bass.’ ‘In deze gekke zaak, die lijkt op een vintagewinkel, eet je in het weekend
de beste maaltijden!’
Tja, maar een paar mensen hebben deze inside informatie, en jij bent daar
één van. Zeer geschikt voor dit lijstje: Libanees restaurant Dabka op de Oudezijds Kolk. Wist je niet beter, dan zou je de toeristisch ogende zaak misschien
overslaan. Maar binnen is het zeer de moeite waard.
In de keuken bereiden Libanees ogende mannen indrukwekkende maaltijden.
Vooraf zijn er allerhande mezze te bestellen, en daarna is er keuze uit vegetarische gerechten, Libanese pizza’s en allerlei vlees- en visopties. Wij nemen falafel
(€ 10,20) foul moudamas (bruine tuinbonen) met falafel (€ 12,70), humus (€ 5,60)
en een salade met halloumi (kaas die in het Midden-Oosten veel gebruikt wordt,
€ 6,80). De schotel met falafel en foul komt met een heerlijke tabouleh (salade
met platte peterselie, bulgur en tomaat), smakelijke Libanese rijst (mujaddara) en
een stuk platbrood. Bij de portie humus komt een gigantisch Libanees brood, zo
uit de oven. Alle gerechten zijn vers, vol van smaak en heel betaalbaar. ↙

tekst Ruby Sanders
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Administratief
medewerker

‘M

ijn huidige functie
is leuk, maar nog
niet precies wat ik
wil. Het is administratie met
een juridisch tintje, maar
ik wil meer. Ik ben rechten
gaan studeren omdat ik
nog niet wist wat ik wilde.
Gelukkig heeft het goed
uitgepakt: ik ben blij met
mijn keuze. Met rechten
kun je veel kanten op. Ik
heb onder andere stage gelopen bij de politie, op de afdeling
waar ze bewijsstukken verzamelen. Dossiers opbouwen, bewijs
vergaren, verhoren afnemen; dat
vond ik echt spannend.
Een van mijn laatste stages was hier
bij de gemeente Zaanstad. Het was
een mooie ervaring, ik heb veel mensen leren kennen en een groot netwerk opgebouwd. Dat heeft er mede
voor gezorgd dat ik nu zit waar ik zit.
Meteen na mijn afstuderen kon ik al
aan de slag. Als je eenmaal binnen
bent bij de gemeente, kun je ook
solliciteren op interne functies. Gemeentelijk werk vind ik heel boeiend,
maar deze functie is net onder mijn
niveau. Ik neem aanvragen voor kinderopvang in behandeling en doe de
voorbereiding voor de handhaving.
We werken met een landelijk register
dat we zelf moeten bijhouden.
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‘Soms mis ik
uitdaging’
Naam: Melissa van Zanten
Leeftijd: 23
Studie: Rechten (HvA)
Afgestudeerd: 31 maart
2016
Werkplek: afdeling
Handhaving Kinderopvang, gemeente
Zaanstad
Salaris: ongeveer 2.300
euro bruto

Soms mis ik uitdaging. Maar ik
werk liever onder mijn niveau
dan helemaal zonder werk
te zitten. Daar was ik echt
bang voor. Werk op niveau
vinden is lastig met mijn
opleiding, zeker als starter. Ik woon al vier jaar
op mezelf en die vrijheid wil ik niet kwijtraken. Oud-studiegenoten
hebben het lastiger om
een baan te vinden.
Daarom ben ik extra blij dat ik in
ieder geval een baan heb. En de
werksfeer is goed, al zijn veel collega’s stukken ouder dan ik. Als je dan,
zoals ik, gewend bent om met een
jong team te werken, is dat wel even
schakelen. Het leukste is dat ik veel
zelfstandigheid heb. Mijn leidinggevende vertrouwt me volledig. En de
werktijden zijn heel vrij, dat is ook
best een groot pluspunt.
Momenteel woon ik nog in Amsterdam, maar ik ga binnenkort samenwonen, dichter bij mijn werk. Ik ben
echt een familiemens, houd ervan
om thuis te zijn en bijvoorbeeld series
te kijken. Hopelijk brengt de toekomst me een baan die echt bij me
past.’ ↙

tekst Fabienne Meijer foto Vera Duivenvoorden
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