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We moeten nog een zomer wachten
voor The Black Archives opengaan –
maar initiatiefnemers Mitchell Esajas
en Jessica de Abreu lichten graag
een tipje van de sluier op. Want zelfs
zonder blackface blijft het gezicht van
zwarte geschiedenis nog vaak onderbelicht. ‘Je kan heel veel opleidingen
afronden zonder ooit met dit verleden
in aanraking te zijn geweest.’

INTERVIE W

Dolle Linda
Lang voordat ze een weggelopen wetenschapper was, vroeg Linda Duits
bij de sollicitatie aan haar promotor:
‘Ik ben geen feminist, is dat erg?’ Vele
jaren later schoolt ze zichzelf en anderen bij in Dolle Mythes. In haar nieuwste boek is de boodschap niet dat alle
feministen gelijk hadden, integendeel.
‘Maar je moet wel weten waar je het
over hebt als je je ertegen afzet.’
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Weekblad voor de HvA en UvA
Folia is in 2011 voortgekomen uit Folia
(1948) en Havana (1996).
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Werven onder de gewelven

Binnen UvA-HvA stephanie@folia.nl
Folia probeert altijd de recht
hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

Ze maken geen reclame, maar je krijgt wel een knuffel bij de deur. De feestjes van de
internationale Love Foundation, zijn bijzonder om meer dan één reden: de dj’s draaien
vrijwillig, plezier hebben is een officiële vereiste en de lijvige opbrengsten worden ingezet
voor drinkwater en een betere wereld. Voor Underwaterlove III, de door UvA-studenten
Amsterdamse editie, daalden de moderne hippies af in een zeventiende-eeuwse kerker.
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Meedoemdenken
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van Amsterdammers. Na een presentatie rende student
Genèviéve Korte achter hem aan – of ze als stagiair een verhaal eromheen mocht scheppen. Een apocalyptische wereld
rond een overstroomd Amsterdam leidt Amsterdammers
nu door de stad en hun toekomstdromen en –angsten.
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eministen; in de loop van de geschiedenis zijn ze er in
alle soorten en maten geweest. Om die reden spreekt
onze columnist Linda Duits, schrijfster van Dolle Mythes –
een frisse factcheck van feminisme toen en nu liever over
feminisme dan over het feminisme. ‘Het feminisme bestaat
niet. Het komt in golven, en daarbinnen heb je weer tal van
smaken, van heel liberaal tot ontzettend radicaal,’ aldus
Duits in het interview deze week vanaf pagina 20.
Er schijnt een online quizje te bestaan waarmee je kunt
zien tot welke groep je behoort.
Ik denk dat als onze redactieassistent Stephanie Gude
aan dit quizje zou meedoen, ze onder geen enkele definitie
van een feminist zou vallen. Ze zou zich niet eens de moeite
van het invullen getroosten, met het argument dat ze liever
even achter haar bureau ‘als een motherfucker tekeergaat’
omdat er nog een paar klussen liggen te wachten.
Afgelopen week werd ze in een video op folia.nl
gebombardeerd tot #chickdieallesregeltvoordeafdeling, een
titel die haar vele malen beter past. Het leek de redactie een
aardig idee als we haar ter gelegenheid van Secretaressedag
per uitzondering als videoreporter op pad zouden sturen
om te partycrashen bij een speciaal voor geselecteerde
secretaresses georganiseerde lunch in de Amsterdamse
Academische Club.
Dat hebben we geweten.
Als Folia’s eigen versie van Dame Edna, Ruby Wax en
Eva Jinek ineen maakte Steef de Oudemanhuispoort en
omgeving onveilig met haar daverende lach en scherpe
vragen. De video werd die dag op de site en op social
ettelijke duizenden keren bekeken. De sympathie die ze
daarmee opwekte heeft meer gedaan voor in ieder geval
háár emancipatie dan het zure, humorloze gezeur van de
‘tuinbroekdragende mannenhaters’ van weleer (zoals Duits
het omschrijft).
Eén dag later presenteerde Linda Duits haar prachtboek
in de Aula van de Lutherse Kerk aan het Spui. Voor een –
moest ze toegeven – nogal eenzijdig samengesteld wit en
hoogopgeleid publiek.
Stephanie, onze eigen radicaalfeministe, ging die avond
gezellig uit eten en daarna kijken bij de opnames van RTL
Late Night op het Rembrandtplein. ↙

www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers

4

hoogleraren van de UvA ondertekenden deze
week een open brief, gepubliceerd in Trouw, waarin ze
pleitten voor een radicale vergroening van de Nederlandse economie. De vier hoogleraren zijn John Grin, Zef
Hemel, Lucas Reijnders en Wim Sinke. In totaal ondertekenden negentig hoogleraren de brief.

Niet in zijn hemdje

D

20

miljoen euro kan
de UvA van de begroting halen, nu
de verhuizing en verschuiving van
verschillende bètaopleidingen van de
UvA naar de VU en omgekeerd niet
doorgaat, omdat dit plan definitief
is weggestemd door de centrale medezeggenschap. Een
meevallertje voor de rekenmeesters.

e Faculteit der Geesteswetenschappen mag binnenkort misschien twee leeuwen verwelkomen. Als het
aan decaan Fred Weerman en UvA-docent kunstgeschiedenis Gerrit Vermeer ligt, worden de twee stenen leeuwen
teruggebracht naar de faculteit waar ze ooit stonden. De
standbeelden staan op dit moment in een opslagplaats in
Sloterdijk, maar ooit prijkten ze op de gevel van het Oudezijds Heerenlogement. Dit gebouw was gevestigd aan
de Grimburgwal, middenin het huidige Binnengasthuisterrein. Vermeer stuitte op de leeuwen tijdens het schrijven
van een artikel over het Heerenlogement. Hij ontdekte
gedurende het schrijfproces dat al het originele beeldhouwwerk van het logement nog bestond en spoorde de
beelden op. De leeuwen vond hij direct, het traceren van
het overige beeldhouwwerk had wat meer voeten in de
aarde. Via oude krantenarchieven kwam Vermeer erachter
dat een van de werken in een parkje in Amsterdam-Noord
stond en inmiddels half in de modder verzonken was.
Deze voorgevel is inmiddels verhuisd naar Park Frankendael, een ander onderdeel van het beeldhouwwerk – het
wapen van Amsterdam – schittert momenteel in een
stadspark in Noord. De kroon die deel uitmaakte van het
kunstwerk heeft jarenlang dienstgedaan als steun voor
een slagboom en wordt inmiddels gerestaureerd.
Het herstelwerk kost tijd en geld, maar Vermeer kan naar
eigen zeggen op steun rekenen van het stadsdeel Centrum,
monumentenzorg en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Hij verwacht de dan oranje geverfde leeuwen over
een jaar te kunnen verhuizen naar waar ze oorspronkelijk
vandaan kwamen: het Binnengasthuisterrein. ↙

Marches for
Science werden op 22 april wereldwijd
gehouden om aandacht te vragen
voor milieu en klimaat en het wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Ook
op het Museumplein kwam wetenschappers bij elkaar, onder meer
AUC-docent en klimaatblogger Bart Verheggen.

tekst Evelien Frenkel

tekst Willem van Ewijk
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partijen doen mee aan de studentenraadsverkiezingen van de UvA, die over twee weken beginnen.
Sommige hebben curieuze namen, zoals ‘SLAAFS, meer
bier en minder AFS’, ‘Stout’ of ‘Roede’. Veel lijsten van de
bestaande partijen zijn gevuld met studenten die al eerder in een van de studentenraden hebben gefigureerd.
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De Week

#chickdieallesregeltvoordeafdeling
G

oede secretaresses zijn onmisbaar, dat weet iedereen. Ook
Folia werd deze week maar weer eens
met de neus op de feiten gedrukt.
Op secretaressedag stuurden wij
onze chick-die-alles-regelt, projectbegeleider, secretariaatvoerder en
redactieassistent (ja, dat is allemaal
dezelfde persoon) erop uit om eens
te vragen wat iemand nu een goede
secretaresse maakt. Wisten wij veel
dat onze Stephanie Gude menig
Folia-redacteur naar de kroon stak
als interviewer. Ze was ad rem, stelde
goede vragen en was helemaal
zichzelf voor de camera. Dat zorgde
ervoor dat de video binnen een dag
duizenden keren werd bekeken. We
onderzoeken inmiddels de mogelijkheden om Stephanie een eigen
kanaal te geven.
Maar een goede secretariaatme-

dewerker moet meer kunnen dan
fantastische video’s maken. Afspraken inplannen bijvoorbeeld, al is dat
ook een wisselwerking. Zo proberen
wij al een tijd een afspraak in te plannen met een HvA-decaan. Deze week
hadden we eindelijk de secretaresse
aan de lijn die ons doodleuk vertelde
dat het eerstvolgende moment dat
we een afspraak konden inplannen
midden juni was. Dat zou je kunnen
uitleggen als een falen, maar als je
als secretaresse een agenda tot aan
de nok toe kunt volplannen zonder
ook maar één gaatje open te laten,
verdien je ook complimenten.
En wie dacht dat het als secretariaatmedewerker daarmee wel ophield
komt bedrogen uit. Neem nou de
secretaris van het Centraal Stembureau: die moet feilloos kunnen lezen
waar de spaties moeten staan in een

partijnaam als ‘Slaafs – meer bier,
minder AFS’ en weten welke studenten van de lijst geschrapt moeten
worden omdat ze bijvakstudent
zijn. Het zijn echter niet enkel saaie
taken: bij het Centraal Stembureau
moet namelijk ook gedobbeld worden om de volgorde van de verschillende lijsten te bepalen. In de tijd van
de baas spelletjes spelen, wie wil dat
nu niet?
Gelukkig is daar op de HvA volop
tijd voor. Als de wifi-verbinding zo
blijft haperen als de laatste weken, wordt werken wel heel moeilijk
gemaakt. Folia heeft nooit last van
internetproblemen, maar wij hebben
dan ook een #chickdieallesregeltvoordeafdeling. ↙

tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra het laatste
onbegrip heb ik omarmd
bovenstaande heb ik altijd begrepen
wat weer bevestigt het onmogelijke wij
ooit was ik over mijn hypocrisie oprecht
oncool om te doen wat die ene stem zegt
schreeuwt, fluistert, lacht, huilt, danst
rechtlult, bedriegt, liegt, liefheeft
bedankt.
onbegrijpelijkheid heb ik ooit gevat
kwam er nooit meer van af
ik ben
de onzekere meester
de koppige slaaf
de lengte van de zweep
mijn houdbaarheidsdatum
ga niet om met eenzame idioten
straks wor je et ook
wat niet zou uitmaken
niemand heeft het door
kijk maar
als alles uitgaat
is alles pas samen
een voorproefje
het laatste
Dit is de laatste bijdrage van Bugra in Folia; op 8
mei is hij te zien in de finale van het Amsterdams
Studenten Cabaret Festival.

Navraag
Ellen Laan
In oktober van afgelopen jaar
werd ze benoemd tot hoogleraar aan het AMC
en in januari verscheen het boek Seks! dat ze
samen met collega-seksuoloog Rik van Lunsen
schreef. In de uitzending van vrijdag 5 mei is
Ellen Laan te gast bij College Tour.
Wat is de aanleiding dat u voor College Tour
gevraagd werd?
‘Ik was erg verrast dat ze me vroegen. Hoezo de kappersdochter uit de Wieringermeerpolder in College Tour, snap
je? Directe aanleiding was het interview dat toevallig
gelijktijdig met het verschijnen van Seks! in Het Parool
verscheen. Vrijwel elke mogelijkheid om meer wetenschappelijke kennis over seksualiteit te verspreiden grijp
ik aan, maar bij het eerste gesprek met de redactie van het
programma werd duidelijk dat het ook erg de persoonlijke
kant op zal gaan.’

Wat wilt u overbrengen?
‘Een paar weken geleden liep ik mee met een Women’s
march, waar spandoeken te zien waren met de tekst: ‘Let’s
close the wage gap.’ Achteraf had ik daar best zelf een variant op willen maken: ‘Let’s close the orgasm gap too.’ Nog te
veel wordt het vrouwelijk orgasme als een extraatje gezien.
Behalve over seksualiteit praten hoop ik ook bij te kunnen
dragen aan het doorbreken van het taboe over borstkanker. Ik heb daar inmiddels als ervaringsdeskundige wel
wat over te zeggen.’

Zijn er vragen waar u bang voor bent?
‘De laatste dagen voer ik in m’n hoofd een bijna constante
monoloog waarin ik antwoord geef op allerlei mogelijke
vragen, maar uiteindelijk ben je overgeleverd aan wat de
redactie besluit interessant te vinden. De programmamakers zijn op zoek naar een rode draad in m’n leven, daar
moet je dan zelf ook over nadenken. Dat het persoonlijk
wordt vind ik dan ook niet zo erg. Mijn kinderen vinden
het al cool genoeg dat ik samen met Arjen Lubach – die
dit seizoen ook te gast is – op internet sta.’ ↙

tekst Bart Lichtenveldt
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OP Z’N DUITS
De aard van

D

it weekend werd er
gewandeld. In meer dan
600 steden wereldwijd gingen
mensen de straat op ‘voor
de wetenschap’. Wetenschap
staat onder druk, in Turkije,
in Hongarije, in de VS. Ook
in Nederland zijn er zorgen.
Wetenschap wordt steeds
vaker afgedaan als ‘ook maar
een mening’, bijvoorbeeld door
de hoofdredacteur van het
NOS Journaal. Hij
stelde ooit in een
interview dat de
mening van een
bloemist over een
vaccin voor hem
even zwaar weegt
als onderbouwd
wetenschappelijk onderzoek.
Met de NOS komt het nooit meer goed. In hun
berichtgeving over de wetenschapsmars was de
kop ‘Wetenschappers betogen tegen aanvallen
op hun werk’. Het kwam de nieuwsdienst op
hoon van Twitter te staan. Kritiek is immers onderdeel van het dagelijks bedrijf, kritiek is de core
business van academici. Het protest gaat over
aanvallen op de legitimatie van wetenschap.
Wetenschappers zouden geen wetenschappers
zijn als we niet de hand in eigen boezem staken.
Misschien moeten we meer ons best doen om uit
te leggen wat we doen? Minder met onze peers
praten en meer met de leek? Dat is altijd een goed
idee, maar dat gebeurt al volop en het gebeurt
steeds meer. Bovendien zijn er steeds minder leken:
niet eerder waren er zoveel hoogopgeleide mensen.
Een deel van het probleem zit bij de journalistiek. Niet alleen de NOS heeft een probleem
met wetenschap. Samen met Alexander Pleijter
voerde ik vorig jaar voor het Rathenau Instituut
een onderzoek uit naar wetenschapsjournalistiek
in Nederland. Bijna alle media, van damesbladen

het weten
tot televisietalkshows, doen wel
iets met wetenschap. Het valt
daarbij op dat bronnen nauwelijks genoemd worden en dat
wetenschappers zelden over hun
eigen onderzoek praten. Voor een
bespreking van de gehanteerde
methoden is weinig ruimte. En dat is
cruciaal.
Wat wetenschap zo gaaf en anders
maakt, is de voortdurende discussie
over methoden. Op welke manier zijn we
dit te weten gekomen
en hoe betrouwbaar
en valide is die manier?
Daarbij hoort ook
discussie over de aard
van het weten. Wetenschapsfilosofie dus.
Pleijter en ik laten
zien dat er in de media vooral aandacht is voor
methode als er op televisie proefjes worden nagedaan. Dan zijn methoden namelijk mediageniek. Juist bij andere genres is het uitleggen van
methoden echter belangrijk: een wetenschapper
beweert namelijk niet zomaar iets, het is de
uitkomst van onderzoek en onderzoek kent een
onderzoeksmethode en een epistemologie.
Wat een vaccinwetenschapper onderscheidt
van een bloemiste en wat een klimaatwetenschapper onderscheidt van een Marianne
Zwagerman, is dat wetenschappelijke kennis
het resultaat is van een proces – een proces
van onderzoeken, van discussie, van wegen en
nadenken – dat vervolgens verantwoord wordt.
Daarbij zijn twijfel en kritiek fundamenteel, maar
dat betekent niet dat wetenschappers nooit
consensus bereiken; of je nu positivist of poststructuralist bent. Die gedeelde zienswijze van
wetenschappers komt het dichtst in de buurt bij
wat waarheid is. De redding van de wetenschap
ligt dus besloten in haar aard: het verantwoorden
van de verantwoording. ↙

Alleen methoden kunnen
de wetenschap redden
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Actueel The Black Archives

Zwarte
bladzijden

11

26 APRIL 2017

In The Black Archives komt de zwarte geschiedenis van Nederland en Suriname
tot leven. Maar de geschiedenis van het archief zelf is minstens zo interessant als
de inhoud van de verzamelde boeken.

tekst Lennart Bolwijn
foto’s Daniël Rommens

S

pectaculair is de correspondentie
tussen Vereniging Ons Suriname
en de Black Panther Party.
‘Een Surinaamse studente kwam
er laatst pas achter dat haar vader bij
de kraakactie in de Bijlmer betrokken was.’
‘Ik zie allemaal scripties ontstaan!’
Mitchell Esajas staat in de ontvangstruimte van zijn nieuwe archief, naast
een tafel waarop een paar pronkstukken staan uitgestald. Hij trekt witte

handschoenen aan en pakt voorzichtig
een van de oudste stukken. Het is een
wisselbrief uit 1863, de tijd van de
afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen, en
is ondertekend op ‘het Ministerie van
Koloniën’ in ’s Gravenhage. Het is een
bewijsstuk dat de Schotse slavenhouder Hughes ontving, omdat hij met de
aanstaande afschaffing van de slavernij
door de Nederlandse overheid werd
gecompenseerd voor het verlies van zijn

ZWARTE PIET
De eerste keer dat Zwarte Piet naast Sinterklaas verscheen, was in
St.Nikolaas en zijn knecht in 1850, van de Amsterdamse onderwijzer en
kinderboekenschrijver Jan Schenkman. Sinterklaas werd in de middeleeuwen vaker vergezeld door een donkere kompaan met een roe. Dat
was nog geen stereotype van een Afrikaan, maar een heidens duivelsfiguur dat stoute kindertjes schrik aan moest jagen. In de negentiende eeuw ontstonden aan beide kanten van de Atlantische Oceaan
stereotypen van Afrikaanse slaven door Amerikaanse minstrel shows,
theater waarbij witte mensen zich zwart schminkten om zwarte mensen na te doen. Blackface was een dommige, grappige en emotionele
sidekick die zich graag schikte in zijn dienende rol en daarom dus ook
niet uit de slavernij bevrijd moest worden. Jan Schenkmans boekjes
maakten Zwarte Piet een populair figuur bij het Sinterklaasfeest. In de
eerste druk droeg Zwarte Piet nog niet het bontgekleurde uniform van
achttiende-eeuwse pages, dat kostuum is later toegevoegd. Dit is een
latere uitgave, er zijn meer dan twintig drukken verschenen.

tot slaaf gemaakten, in de bewoording
van Esajas. ‘Zestig duijzend Gulden’
hield Hughes eraan over. Hoe dichtbij
deze geschiedenis is, wordt duidelijk
als Esajas vertelt over een student die
hen vanwege de wisselbrief benaderde.
‘Haar tot slaaf gemaakte voorouders
moesten op zijn plantages werken.’
In het historische pand van Vereniging Ons Suriname in het statige Hugo
Olijfveldhuis in Amsterdam-Oost leidt
Esajas geïnteresseerden rond in The
Black Archives, voordat die worden
opengesteld voor het grote publiek.
Met een team van studenten en jonge
professionals zetten Esajas en Jessica
de Abreu een collectie op met meer dan
vierduizend boeken, archiefstukken en
tijdschriften over zwarte geschiedenis
in een Nederlandse context. De Abreu
was vorig jaar onderdeel van de onderzoeksgroep van de Diversiteitscommissie aan de UvA. Esajas studeerde
bedrijfskunde aan de VU en antropologie aan de UvA, waar hij nu studiebegeleider is. Het duo vormt het hart van
New Urban Collective; een platform
voor betere representatie voor jongeren
met diverse achtergronden. Een klein
groepje studenten, UvA-docenten en
een enkele andere geïnteresseerde is
naar Oost gekomen voor de rondleiding. ‘Ik ben erg geïnteresseerd,’ zegt
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een blonde man van in de veertig bij het
voorstelrondje, ‘in de zwarte geschiedenis. O jee, mag ik dat wel zo zeggen?’

Spectaculair
Boekenkasten vol wetenschappelijke
literatuur kijken ons aan als we het
archief binnenstappen. Een groot deel
bestaat uit boeken van Amerikaanse
auteurs, vanwege de lange intellectuele traditie van zwart verzet in de VS,
maar desondanks ademt de ruimte
Nederlands-Caraïbische geschiedenis.
Twee studenten bladeren gefascineerd
door de boeken en kijken naar de nog
rommelige boekenkasten. ‘Mitchell,
zoek je nog stagiaires om dit allemaal
te ordenen?’ Achterin ligt meer primair
bronmateriaal, zoals documenten van
Afro-Amerikaanse leiders die Nederland hebben bezocht. ‘W.E.B. Du Bois,

C.L.R. James en James Baldwin zijn
allemaal hier geweest,’ zegt Esajas.
‘Binnenkort willen we met New Urban
Collective een avond organiseren rondom I Am Not Your Negro, de documentaire over Baldwins leven. Ik hoop dat
ik nog wat beeldmateriaal van Baldwin
in Nederland kan vinden.’ Spectaculair
is de correspondentie tussen Vereniging
Ons Suriname en de Black Panther
Party, de Amerikaanse militante zwarte
protestbeweging uit de jaren zestig,
waarin beide groeperingen elkaar
steun betuigen in hun gevechten voor
burgerrechten en de onafhankelijkheid
van Suriname.
Maar de lokale zwarte geschiedenis
die we hier kunnen vinden, is minstens
zo interessant. Halverwege de jaren
zeventig kwam de migratie uit Suriname op gang, en eenmaal hier zochten
emancipatiebewegingen elkaar op. Die
kregen toen nog ruime subsidies, en
veel Surinaamse verenigingen
in Nederland brachten actief
hun eigen tijdschriften uit.
Tijdschriften die nu
hier in het archief
liggen en een
mooi tijdsbeeld
schetsen.
Esajas: ‘Deze
verenigingen
hielpen mensen
die hun weg nog
moesten vinden
in de Nederlandse maatschappij.
Bijvoorbeeld met
juridisch advies of
het vinden van een
huis. Maar ook voor
de gezelligheid: ze
organiseerden vaak
film- of muziekavonden.’ Een UvA-docent
antropologie die
achter hem staat zegt
gefascineerd: ‘O, ik zie
allemaal scripties ontstaan!’
Ook zijn veel protesten tegen
racisme en ongelijkheid terug te zien.

In een ander tijdschrift staan artikelen
over politiegeweld tegen zwarte mensen
in de jaren zeventig. ‘Het lijkt wel
traditie om Surinamers te mishandelen,’
staat er. ‘Zo zie je maar,’ zegt Esajas.
‘Nothing new.’

Loopgraven
In The Black Archives kan de onderzoeker zich onderdompelen in zwarte
geschiedenis zonder meteen in de
loopgraven te hoeven kruipen, zoals de
afgelopen jaren zo vaak gebeurt. Met
de protesten tegen Zwarte Piet wordt
de discussie over het koloniale verleden
steeds scherper gevoerd; waarbij etnische minderheden, het schuldgevoel
van elites en de frustratie van witte
nationalisten zonder veel onderbouwing
tegen elkaar ingaan. Brede kennis over
deze geschiedenis is dus hard nodig,
maar wanneer we praten over hoe we
met het koloniale verleden moeten
omgaan gaat het over ‘dekolonisering’,
‘het erkennen van blinde vlekken’, of
het nog vagere ‘bewustmaken van dit
deel van de geschiedenis’. In The Black
Archives spreekt de geschiedenis voor
zichzelf. In de brieven, krantenartikelen en krabbels aan de zijkant, zien we
de portretten van mannen en vrouwen,
hun levens, gezichten, hun twijfels
en hun liefkozingen. Het verruimt
de eendimensionale kijk op koloniale
geschiedenis van blanke onderdrukkers
en gekleurde onderdrukten.
We vinden krantenartikelen uit 1974
over de kraak van de Gliphoeve, een flat
in de Bijlmer. In elk blok mocht maar
één Surinaams gezin wonen. Omdat
de behoefte aan woonruimte groot
was, kraakten veel Surinamers de flat
samen met leden van de Amsterdamse
kraakbeweging. Esajas: ‘Voor iedereen
die de huidige segregatie in de stad wil
onderzoeken is dit interessant. Hier
begon het. Veel mensen waren in die
tijd behoorlijk radicaal, socialistisch,
marxistisch ook. Maar na de Decembermoorden in 1982 [de marteling en
executie van vijftien tegenstanders van
het militaire regime van Desi Bouterse
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in Suriname, red.] zijn mensen teleurgesteld geraakt, en ik merk dat deze
generatie heel weinig hierover aan zijn
kinderen vertelt. Een Surinaamse student kwam er laatst pas achter dat haar
vader bij deze kraakactie betrokken
was. Dat had hij nooit verteld!’ Esajas
lacht: ‘Die man is nu architect.’
Ongeveer de helft van de collectie is
afkomstig uit de privéverzameling van
de in 2009 overleden UvA-socioloog
Waldo Heilbron. Thiëmo en Miguel
Heilbron, de zonen van Heilbron
en goede bekenden van Esajas en de
Abreu, wilden iets met de schat aan
kennis van hun vader doen. Nadat
de boeken een jaar in Noord werden
gestald, is de inmiddels flink uitgebreide collectie nu te vinden op de zolder
van het Hugo Olijfveldhuis. Historische
kernfiguren in het archief zijn de Surinaamse communist Otto Huiswoud,
medeoprichter van de American Communist Party en zijn vrouw Hermina.
Esajas: ‘Hij heeft met Lenin gesproken
in Moskou, Frantz Franon ontmoet in
Parijs en met Marcus Garvey gedebatteerd in Jamaica.’ Na de Tweede
Wereldoorlog kwam Huiswoud in Amsterdam terecht en werd hij voorzitter
van de Vereniging Ons Suriname, zijn
vrouw Hermina liet een deel van hun
privécollectie boeken en documenten
aan de vereniging na. Esajas trekt The
Ways of White Folks uit de kast, van de
prominente schrijver Langston Hughes.
Voorin staat: ‘May 1946, a Happy New
Year for Hermie – who remembers when
many of these stories were written – Sincerely, Langston Hughes.’

Affiniteit
‘Natuurlijk kun je in de Uva-bibliotheek namen van bekende zwarte
postkoloniale wetenschappers als
Frantz Fanon en Paul Gilroy vinden, of
schrijvers als James Baldwin en Anton
de Kom,’ vertelt Esajas. ‘Maar over het
algemeen moet je goed zoeken, wil je
met boeken en vakken in aanraking
komen die op een kritische manier
naar kolonialisme kijken. En je moet er

natuurlijk überhaupt al affiniteit mee
hebben. Je kan heel veel opleidingen
afronden zonder ooit met dit verleden
in aanraking te zijn geweest.’
Het streven is om open te gaan op 25
november, de Onafhankelijkheidsdag
van Suriname. Esajas: ‘Dat is de dag
waar Huiswoud voor streed. Daarna
kunnen studenten, onderzoekers en
anderen met interesse in koloniale
geschiedenis hier terecht.’ Samenwerkingsverbanden met het Tropenmuseum en het Amsterdam Museum lopen
al, wellicht komen die er ook met de
UvA – al wil Esajas dan graag zelf de
controle houden: ‘We zijn nog steeds
een kleine grassroots-organisatie en
blijven graag onafhankelijk.’ Maar voor
het zo ver is, vergt het archief nog veel
werk: boeken en documenten moeten
nog gearchiveerd worden, en de collectie groeit nog steeds. Naast het archief
willen Esejas en De Abreu exposities
opzetten voor een breder publiek. Dat

TIEN KLEINE
NEGERTJES
Behalve de wisselbrief springen
de kinderboeken met titels als
Tien kleine negertjes, De negerkoning en De neger die wit
wilde zijn meteen in het oog.
Op de prenten staan zwarte
mensen op stereotyperende
wijze geïllustreerd, met grote
rode lippen en gouden oorringen. Met welk beeld van Afrikanen voedden Nederlanders
vroeger hun kinderen op?

is een mooi eerbetoon aan Waldo Heilbron, aan wie we de helft van de collectie te danken hebben. Esajas: ‘Heilbron
wilde in dit pand een klein museum
opzetten. Nu staat zijn boekenverzameling hier in het archief, en gebruiken
we die ook voor onze tentoonstellingen.
Als dat lukt, is de cirkel mooi rond.’ ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
Diversiteit kent geen tijd
D

eze maand was de Onderwijsconferentie van de HvA. De aftrap vond plaats
in het Nieuwe de La Mar. Ik ben tot mijn groot verdriet geen theaterdier,
maar op deze manier kon ik de theaterzaal toch eens van dichtbij meemaken.
Het thema dit jaar was ‘diversiteit’, en we moesten helaas constateren dat
de diversiteit in het personeelsbestand tot dusver vooral beperkt bleef tot de
leeftijdcategorieën, want erg kleurrijk zijn de docententeams van de hogeschool
niet. De studentenpopulatie ook niet overal trouwens. De communicatie en
media-opleidingen zijn hagelwit en grotendeels Westfries.
De conferentie werd geopend door een dansformatie met bijna alleen maar
blonde, maar in elk geval roomblanke meisjes. Ik dacht dat het een knipoog was,
dat halverwege de streetdance-act ‘mensen van kleur’ zich zouden aandienen
en dat de boel dan op het
podium heel symbolisch
mengde. Maar dat bleek niet
het geval.
Er schuilt een pijn achter:
we willen gráág kleurrijk en
op andere manieren divers
zijn. Maar diversiteit is pas
echt geslaagd als het geen
issue meer is. Hoe kun je dat bereiken? Je gaat me niet vertellen dat studies
automatisch verbonden zijn aan de blanke middenklasse.
Dit is geen leuk nieuws voor het gebouwenbeheer en de besturen, maar ik
vraag me af of de grote onderwijslocaties (zoals bij de Amstelcampus) in het
centrum bijdragen aan de diversiteit. Als je, zoals bij de ROC’s, losse locaties
verspreid over de stad zou hebben, zou je wellicht een gemengder gezelschap
aantrekken, uit meerdere lagen van de bevolking. Voor de UvA ook een goed
idee. Ik geef het je te doen, de faculteit Rechtsgeleerdheid met een dependance
in Slotermeer of de Bijlmer. Een uitruil: voor een paar jaar een entree-opleiding
metaalbewerking van het ROC op het Binnengasthuisterrein. Moet je eens zien
hoe divers ons onderwijs wordt. ↙

Een entree-opleiding
metaalbewerking van het ROC
op het Binnengasthuisterrein
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Opinie

WAAROM
VERPLICHT?
De aanwezigheidsplicht bij colleges
werkt voor het hbo, maar hoort niet
thuis aan een universiteit, stelt student
Anke Besseling.
illustratie Marc Kolle

O

p de website van de UvA staat over het
verschil in onderwijs tussen hbo en universiteit het volgende: ‘Op het hbo heb
je gemiddeld 25 uur per week les en krijg je meer
structuur aangeboden bij projecten en het maken
van opdrachten. In totaal besteed je ongeveer 15
uur per week aan zelfstudie. Op de universiteit
volg je gemiddeld 12 uur per week hoorcolleges
en werkgroepen. De andere 28 uur studeer je zelf,
lees je (Engelstalige) boeken en schrijf je papers.
Het zelf kunnen plannen en organiseren van je
studie is daarom heel belangrijk.’ Een reden dat
studenten voor de universiteit kiezen in plaats
van een hogeschool, lijkt mij, is dat ze menen
zelf over discipline beschikken. Waarom zou je
studenten die kiezen voor deze onderwijsvorm
verplichten om naar werkgroepen of hoorcolleges
te komen, terwijl zij het misschien ook zonder

deze bijeenkomsten kunnen halen? En wat is er
mis mee, als ze daartoe in staat zijn?
Zoals op beteronderwijsnederland.nl wordt
beschreven, is studeren op de universiteit tegenwoordig veel ‘strenger, schoolser en zwaarder’ om
elke student zo snel mogelijk van de universiteit
af te krijgen met een diploma en een eenheidsworst als eindproduct te creëren. In de positie
van een docent begrijp ik dat het fijn is om volle
lokalen te hebben en om daar discussies mee te
houden. Maar wat wint de universiteit hier zelf
bij? Hoe kunnen er banen gecreëerd worden voor
universitair afgestudeerden met een identieke achtergrond?
De universiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn; ik vind oprecht dat iedereen die naar
de universiteit wil, hier ook voor toegelaten zou
mogen worden; immers, waar een wil is, is een
weg. Maar het ligt niet zo simpel, aangezien de
universiteit in onze maatschappij steeds meer
als prestigieus beschouwd wordt, en een hoger
aanzien lijkt te hebben dan een hogeschool. De
vraag is waarom dat zo is: een hogeschool is in
geen enkel opzicht minder goed dan een universiteit. De onderwijsvormen zijn simpelweg anders:
de hogeschool richt zich meer op banen en de
praktijk, zoals de titels van vele hbo-opleidingen
ook duidelijk laten zien. Bij een universiteit lag
de focus oorspronkelijk meer op wetenschap en
daarmee onderzoek doen. Waarbij creativiteit
en ruimte voor eigen interpretatie een grote rol
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speelden. Zo waren er mondelinge tentamens, die
natuurlijk tijdsintensiever waren voor de docent,
maar wel met een veel meer diepgravende belichting van de stof. Er lag een grote verantwoordelijkheid bij de student wat betreft zelfstudie en
eigen interpretatie.
Tegenwoordig is dat steeds minder het geval.
Er zitten er veel meer studenten op de universiteit
dan vroeger en er wordt vanuit de overheid steeds
minder geld geïnvesteerd in de student. Uit een
onderzoek van de VSNU blijkt dat de rijksbijdrage per student in 2000 19.500 euro was, terwijl dit
nu gedaald is tot 14.300 euro per student. Zowel
het wetenschappelijk onderwijs als wetenschappelijk onderzoek lijden hieronder. De kwaliteit, profilering en academische vorming komen, zoals de
VSNU ook stelt, zeker in gevaar. Een universiteit
met veel discipline en rendementsdenken leidt
wat mij betreft daarom tot ongewenste gevolgen,
waarvan een verandering in een soort alternatieve
hogeschool er één is.
De universiteit heeft wel baat bij een meer
schools systeem, aangezien zij anders te veel
kosten maakt die zij niet kan dekken met overheidssubsidie. Op korte termijn is dit onderwijssysteem dan ook
goedkoper voor de
staat dan op lange
termijn, aangezien
de kenniseconomie
hier flink onder lijdt.
Natuurlijk moeten er
verplichtingen zijn,
en kan een beetje
discipline geen kwaad. Als er samengewerkt moet
worden zijn werkgroepen ideaal, en ze werken natuurlijk het beste als alle studenten ervoor komen
opdagen. Voor een docent is het ook prettiger om
meer overzicht te hebben over de studenten, en
is het voor sommige studenten ook fijn om meer
sturing te hebben, omdat de eigen verantwoordelijkheid misschien te zwaar valt en ze daarom
onnodig stoppen met hun studie.
De grens tussen wat wel en wat niet verplicht
moet zijn is moeilijk te bepalen. Toch lijken mij

de verplichte werkgroepen, colleges en gesprekken met de studieadviseur eerder eigen verantwoordelijkheid, en is het verplicht stellen ervan
niet slechts een
handige rendements
maatregel in een
massaler wordende
universiteit. Er
schuilt een gevaar
in het opgeven van
de training van
eigen discipline, en
aldus het opleiden van intrinsiek gemotiveerde
en gedisciplineerde wetenschappers. We zijn toch
allemaal volwassen? ↙

Een reden dat studenten voor de universiteit
kiezen, is zelfdiscipline

Anke Besseling (20) is student politicologie en
culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
aan de UvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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Kamervragen
RENÉE HOOGENDIJK (21),
CULTURELE ANTROPOLOGIE EN
ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE,
UvA
Kamer 18m2, Louwesweg
Woont hier sinds november 2015
Betaalt 384 euro inclusief
Huisgenoten 20 op dezelfde gang
Voordeel ‘Heel gezellig en een prachtig uitzicht.’
Nadeel ‘Het is erg gehorig.’

‘T

.

oen ik hier kwam voelde mijn kamer als een
container. Hij ziet er nu heel anders uit: mijn
vader is een klusser en heeft de vide en de trap
gemaakt. De treden zijn gemaakt van een oude
lattenbodem. Als er mensen langskomen zit ik
op de trap en het bezoek op de bank. De trap
dient dus ook echt als zitplek. De lamp ziet er
een beetje industrieel uit maar ik vind hem heel
leuk. Hij komt uit een tweedehandswinkel en
hing vroeger in een kippenren.
Boven de televisie hing eerst een foto van
New York, maar daar had ik helemaal niets mee.
Ik studeer antropologie, wat veel te maken heeft
met volkeren en landsgrenzen en de mythes die
hierrond bestaan. Daarom vind ik het heel leuk
dat hier nu zo’n oude kaart van Europa hangt.
De visjes komen uit Bali. Die hebben mijn ouders
meegebracht van hun huwelijksreis. Ze zijn inmiddels gescheiden, dus mijn vader wilde ervan
af. Daarom hangen ze nu hier.
Het schilderijtje van deze vogel heeft mijn
oma gemaakt. Wij hebben haar een paar jaar
geleden voor haar verjaardag een vogelschilderboek gegeven. Nu heeft inmiddels iedereen
in de familie zo’n vogelschilderijtje van haar. De
Chianti-fles komt uit een ouderwets Italiaans
restaurantje in Haarlem, dat ze als kaarsenhouders gebruikt. Ik wil in de bierflesjes ook
nog kaarsen steken. Het zijn allemaal Belgische
biertjes – die vind ik het lekkerst.
Mijn deur is beschilderd met krijtverf. Maar
het is nogal onpraktisch: als de deur open gaat,
wrijft hij tegen mijn jassen waardoor ik soms
over straat loop met een jas vol krijtvegen. Ik
ben dol op poezen en roze. Daarom heb ik deze
plaat van de Jeugd van Tegenwoordig gekocht.
Ik vind Manon hun slechtste nummer, maar hun
mooiste plaat.’ ↙
tekst Jasmijn Van Raemdonck foto Martijn Gijsbertsen
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‘Ik ben dol op
poezen en roze’
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ZEUREN MAG
LEZEN MOET
Linda Duits spijkert (anti)feministen bij

tekst Steffi Weber
foto's Lo Andela

Had Linda Duits nooit zo veel met ‘het F-woord’; haar studenten noemen zich
weer trots feminist – vaak zonder te weten waar ze het precies over hebben.
Clichés over de Tweede Golf, de feministen uit de jaren zestig en zeventig zijn
nog altijd springlevend. Steekwoord: tuinbroekdragende mannenhaters, zuur
en volstrekt gespeend van humor. Irritant en hinderlijk, vond Linda Duits. En
hoeveel is er eigenlijk van waar? Duits nam de proef op de som en schreef er
een boek over Dolle Mythes – een frisse factcheck van feminisme toen en nu. ‘Ik had
misschien een wat rooskleuriger verhaal verwacht.’
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Linda Duits BAALDE
TIJDENS HET SCHRIJVEN VAN DOLLE
MYTHES VAAK DAT ER ZO VEEL
STOMME FEMINISTEN ZIJN GEWEEST.
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‘I

k ben geen feminist, is dat erg?’
vroeg Linda Duits haar toekomstige promotor, hoogleraar
communicatiewetenschap Liesbet van
Zoonen tijdens haar sollicitatiegesprek.
Het onderzoek naar meisjes en popcultuur lag perfect in haar interessegebied,
maar van genderstudies moest ze niets
hebben, feminisme vond ze achterhaald
en overbodig. ‘Dat geeft
niets,’ antwoordde Van
Zoonen, zelf een feministe
van de oude stempel.
Duits: ‘Maar ze dácht: ah
joh, dat komt nog wel.’
Tot die tijd had
Duits weinig op met ‘het
F-woord’. Opgroeiend
in de jaren negentig, de
tijd van powervrouwen als Madonna
en Kim Gordon, zag ze geen enkele
reden om in verzet te komen tegen ‘het
patriarchaat’ en moest ze niets hebben
van de zure feministen uit de jaren
zeventig; die zeurderige manwijven
met spierballen.
Maar Van Zoonen kreeg gelijk. Hoe
meer Duits zich in de materie verdiepte, hoe onzinniger haar verzet tegen het
F-woord haar voorkwam. Aan het einde
van haar promotietraject noemde ze
zichzelf feminist. Het onderzoek heeft
haar – naast een nieuwe strijd – ook een
hoop achtergrondkennis opgeleverd
over de geschiedenis van de vrouwen
emancipatie in Nederland. Over de
Eerste Golf, grofweg van 1860 tot 1920,
die ging over kiesrecht voor vrouwen
en toegang tot het hoger onderwijs
en de Tweede Golf in de jaren zestig,
toen vrouwen erachter kwamen dat de
beloofde emancipatie nog niet was waar
die zou moeten zijn.
Net als nu, stelt Duits. Ze merkt dat
het borrelt, aan de UvA, op internet
en op straat. ‘Een groeiende groep
jongeren zegt: “Er was ons iets beters
beloofd. En dat komt niet uit.” Dat is

precies de voedingsbodem die er ook in
de Tweede Golf was: ik denk dat het er
weer zit aan te komen.’

Het gaat dus goed met het feminisme. Toch is het boek voortgekomen
uit een lichte frustratie…
‘Ik merk bij jonge feministen dat
er weinig kennis is over de Tweede

Twitter en kreeg heel veel verbaasde
reacties van jonge vrouwen, die geen
idee hadden van radicaalfeministen.
Ze wisten wel dat het bestond, maar
niet dat het zulke nare vrouwen zijn. Ik
dacht: ja, daar schrik jij van, maar dat
zou jij moeten weten. Als je jezelf feminist noemt, dan moet je wel de inleiding
hebben gelezen, bij wijze van. Zodat je
ook weet: bij deze club wil
ik níet horen en bij deze
club voel ik me thuis, en
wel daar- en daarom.’

‘Radicaalfeministen waren
gewoon niet de leukste.
Zeg maar de stomste’
Golf. Logisch; niet iedereen is daarin
geïnteresseerd. Maar je ziet vaak jonge
vrouwen die afrekenen met feminisme,
bijvoorbeeld in een opiniestuk in de
krant, waarbij telkens weer dingen
terugkomen die gewoon niet kloppen.
Dan wordt er bijvoorbeeld beweerd dat
vrouwen volgens het feminisme – sorry,
feminisme, zonder lidwoord – geen
huismoeder mogen zijn. Maar welke
feministen zeggen dat nou?’

Waarom zeg je ‘feminisme zonder
lidwoord’?
‘“Het” Feminisme bestaat niet. Het
komt in golven en daarbinnen heb je
weer tal van verschillende smaken, van
heel liberaal tot ontzettend radicaal.
Toevallig vond ik gisteren nog een
of ander online quizje waarmee kunt
zien bij welke groep je hoort. Dan ben
je zoveel procent liberaal feminist,
zoveel marxistisch feminist en zoveel
radicaalfeminist. Die laatste is de minst
leuke groep. Dat zijn de mannenhaters,
degenen die super anti-seks zijn en het
liefst alle sekswerkers dood zouden
zien. Gewoon niet de leukste. Zeg maar
de stomste. Ik zette iets daarover op

In je boek behandel
je vijf mythes over de
Tweede Golf. Waren
sommige lastig te
ontkrachten?

‘Ja, ik ontkracht ze dan ook niet allemaal. Dat het een erg witte bedoening
was, dat klopt gewoon. Er was gebrek
aan ruimte voor vrouwen van kleur,
dat is een belangrijk punt om bij stil te
staan. Maar het was ook niet zo dat er
helemaal geen vrouwen van kleur bij
betrokken waren. Die nuance is belangrijk, vooral omdat de feministen van
nu graag dwepen met hun intersectionaliteit, zoals dat heet. Dus dat je niet
alleen kijkt naar onderdrukking van
vrouwen maar ook aandacht hebt voor
andere assen van onderdrukking zoals
racisme of homofobie. De ervaring van
zwarte vrouwen is niet dezelfde als die
van witte vrouwen; en voor lesbische
vrouwen is het wéér een ander verhaal.
Als feministen van tegenwoordig zeggen dat ze intersectioneel zijn en daar
dus wél oog voor hebben, suggereren
ze dat dat vroeger niet zo was. Daarmee loop je het risico om de fouten te
herhalen. Er was in de Tweede Golf wel
degelijk aandacht voor donkere vrouwen. Mensen zoals Philomena Essed
[Nederlands-Surinaamse hoogleraar
ras- en genderstudies aan de Amerikaanse Antioch University, red.] heb-
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ben daar al heel veel over geschreven,
dat wiel hoef je helemaal niet opnieuw
uit te gaan vinden. Die vrouwen zijn
destijds over het hoofd gezien en door te
zeggen dat het feminisme vroeger enkel
wit was, doe je dat nu dus opnieuw.
Je loopt ook nog eens het risico
dat het een leeg buzzwoord wordt dat
niet meer veel betekent. Dat zie je
weleens. Dan wordt er
verplicht gezegd: voor
zwarte vrouwen is het
anders, terwijl intersectionaliteit natuurlijk veel
meer inhoudt dan dat. Je
hoort ook te kijken naar
andere minderheden, naar
gehandicapten bijvoorbeeld, of naar vrouwen
van andere klassen, die worden vaak
vergeten. Jij bent misschien hoogopgeleid en studeert in Amsterdam, maar
hoe zit dat met je zuster in Alphen aan
de Rijn? Wie intersectioneel wil zijn
moet zich ook afvragen wat je gaat doen
om de jonge meiden te bereiken die niet
in de Randstad wonen en alleen vmbo
hebben gedaan. Dat is heel erg moeilijk,
misschien nog wel moeilijker dan
vroeger, omdat de kloof tussen hoog- en
lager opgeleiden groter is geworden.’

Was er iets waar je zelf van stond te
kijken?
‘Best een hoop! Het hoofdstuk over
mannenhaters wilde ik al heel lang
schrijven. Ik kijk met mijn studenten
altijd een hele leuke documentaire
over de Dolle Mina’s: Lef. Die gaat
over het ontstaan van de groep en
daarachter zitten dus mannen. Vier
mannen hadden het idee, zij vormden
samen met hun vriendinnetjes de basis
van Dolle Mina. En álle studenten
hebben telkens weer iets van: wauw,
dit wist ik echt niet. Ik wist het
zelf ook niet. Dus dat was een fijn
argument dat ik kon gebruiken tegen

het mannenhater-cliché. Maar toen
ik het historisch onderzoek voor het
hoofdstuk ging doen, kwam ik erachter dat die mannen er vervolgens uit
zijn geknikkerd, op een best wel nare
manier ook, dus daar gaat je argument.
Dat had ik wel vaker bij het schrijven, daarom ontkracht ik ook niet
alle vijf mythes. Het is best wel stom

‘Achter het ontstaan
van Dolle Mina zitten
mannen’
om te zeggen, maar het ligt gewoon
genuanceerder. Ja, die mannen waren
erbij betrokken, emancipatie was van
begin af aan een zaak van mannen én
vrouwen. Maar hoe die mannen eruit
zijn gegooid, en de radicalisering die
de Tweede Golf doormaakte, dat vind
ik echt vreselijk. Tijdens het schrijven van het boek had ik best vaak de
balen ervan; er zijn gewoon heel veel
stomme feministen geweest. Ook nu
nog. Dat is ook gewoon zo en dat is
ook logisch.’

Wat betekent het voor jou om
feminist te zijn?
‘Voor mij betekent het vooral dat ik het
genderstudiesperspectief hanteer, dus
dat ik kijk naar machtsprocessen en de
rol die gender daarin speelt. Ik kan niet
meer anders naar de wereld kijken.
Laatst kwam mijn trainer in de
sportschool bijvoorbeeld aanlopen met
een roodverbrand gezicht. Het was
in het weekend mooi weer geweest.
“Heb je je niet ingesmeerd?” vroeg ik.
“Nee,” zei hij, “ik was voetballen met
de jongens en dat doen wij niet.” Dus
die mannen nemen nooit zonnebrand

mee en als het er al is, dan gebruiken
ze het niet. Dat gaat over dwingende
codes voor mannelijkheid waardoor hij
nu met een verbrande kop rondloopt.
Ik moest daar heel erg om lachen en
ik vond het ook een beetje zielig. Ik
kan deze situatie dus niet anders zien
dan binnen dit perspectief – een heel
theoretische benadering.
Als je het over feminisme hebt, is er een groot
verschil tussen de discussie binnen de universiteit
en daarbuiten. Binnen
gaat het over nadenken en
teksten lezen, daarbuiten
over politiek protest, over
zaken die je veranderd
wil zien en over hoe je
dat het beste kunt aanpakken. Ik merk
dat ik me vaak ongemakkelijk voel met
de mensen van buiten de universiteit
en de manier waarop ze dat willen
doen. Ter voorbereiding op dit boek
werd ik lid van allerlei feministische
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een hoop. Er worden feministische sites
opgericht en er wordt zelfs weer gedemonstreerd. Toen ik het boek schreef
was de eerste grote demonstratie, de
Women’s march. Inmiddels is er nog een
geweest, dus ik geloof dat er van alles
weer gaat komen. Ik ben hoopvol.
Door de Maagdenhuisbezetting
hebben volgens mij veel jonge vrouwen
hoop gekregen. Ze zagen dat het kán,
dat je je kunt organiseren en door je
stem te laten horen iets kunt veranderen. Dat is een hele tijd weg geweest,
het idee dat dat kon.’

Wat moeten studenten doen?

groepen op Facebook. Daar kon ik echt
helemaal gek van worden. Dan komen
vragen als: mag ik wel van Charles
Bukowski houden terwijl ik feminist
ben? Dat vind ik zó stom. Dat is voor
mij waar feminisme zó niet over gaat.
Who cares! Natúúrlijk kun je feminist
zijn en van seksistische rap houden
of van een seksistische dichter. Dat
maakt echt helemaal niets uit! Het is
geen levenswijze als veganisme. Voor

sommige mensen wel, en daar kan ik
heel slecht tegen.’

‘Lezen! Dat is belangrijk. Ze moeten
dingen kunnen overdenken. Verder
moeten ze bij elkaar komen, iets waar ik
trouwens heel negatief over was voordat
ik aan dit boek begon. Praatgroepen
vond ik zó lame. Van die vrouwen die
dan bij elkaar gaan zitten en klagen
over hoe het patriarchaat ons allemaal
onderdrukt. Maar die groepen zijn
dus achteraf gezien heel erg nuttig
geweest. Ze zorgden voor een agenda en
vormden de basis voor mobilisatie. Het
waren netwerken en die heb je nodig.
Bovendien is zeuren soms helemaal niet
zo erg, er zijn nou eenmaal dingen die
bezeurenswaardig zijn.
Dus eerst lezen, dan bij elkaar komen en praten en vervolgens bedenken
wat je eraan gaat doen. Wees niet bang
om politieke doelen te stellen. Nu blijft
het nog vaak bij bewustwording, daar
stoor ik me heel erg aan: bewustwording
alleen is nooit genoeg. Formuleer politieke eisen, zeg: dit is wat we willen. Het
gaat allemaal niet van vandaag op morgen, het is een heel langdurig proces.’

Is emancipatie ooit voltooid?

En wat zeg je tegen de vrouwen die
zich er niet mee bezighouden?

‘Ik vind het heel moeilijk om een wereld
te bedenken waarin gender er niet meer
toe doet. Er is wel sciencefiction over
maar ik zie het nu nog niet. Er zijn nog
zoveel dingen die ouderwets of achterlijk
zijn. Op sommige gebieden zie je zelfs
een teruggang. Maar er gebeurt gelukkig

‘Dat is helemaal prima. Wat ik niet prima
vind, is als je je tegen feminisme afzet
zonder dat je er iets vanaf weet. Je moet
wel eerst weten waar je het over hebt. Maar
daarvoor hoef je niet naar die bijeenkomsten te gaan, daarvoor kun je ook gewoon
een boek lezen. Dit boek, bijvoorbeeld.’ ↙
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Glasharde
ondersteuning
tekst Steffi Weber
foto’s Mina Etemad

De specialisten van het Technologiecentrum zijn de hofleveranciers van de faculteit
FNWI. Hier kunnen wetenschappers terecht voor onderzoeksopstellingen, van buisjes tot
software. Je wint de wedloop van de wetenschap immers alleen met vernuft dat nog niet
bestaat: ‘Die gedrevenheid, daar krijg je in het bedrijfsleven de ruimte niet voor.’

G

ertjan Bon spant een glazen cilinder in de draaibank,
zet zijn beschermbril op en richt de precisievlam op
het glas tot het zacht wordt. Door een slangetje in zijn
mond blaast hij snel en behendig het tollende, oranjeroodgloeiende glas in de gewenste vorm: een buisje met aan de onderkant een uitsparing. ‘Voor een kraantje,’ zegt hij. Net zo goed
had het een spiraalvormig buisje, een bolvormig trechtertje of
ander ingewikkeld laboratoriumglaswerk kunnen zijn.
Bon is wetenschappelijk glasinstrumentmaker. Waar op
de markt verkrijgbaar glaswerk niet meer voldoet, komt hij in
beeld. Zijn werkplaats op het Science Park is één onderdeel van
het Technologiecentrum van de faculteit Natuurwetenschap,
Wiskunde en Informatica. Daar werken, naast Bon, zo’n twintig elektronica-, software- en mechanicaspecialisten. Zij brengen de ideeën van de wetenschappers in de praktijk en denken
met ze mee, waardoor wetenschappers soms net dat ene stapje
zetten dat hen op een voorsprong brengt in hun onderzoek.
Maar wat doen ze daar de hele dag? Folia liep een dagje mee.
Hoewel de draaibanken van de mechanicawerkplaats en
Bons immer brandende waakvlammetje vanuit de kantine goed

te zien zijn in de tegenoverliggende vleugel van het gebouw,
leidt het Technologiecentrum een relatief onbekend bestaan.
Onterecht, want zonder technici kunnen de wetenschappers
soms geen kant op.
De ambitieuze hoogleraar experimentele kwantumfysica
kan wel bedenken dat hij met vacuümtechniek, magneetvelden
en lasers een atoomwolkje tot het absolute nulpunt wil afkoelen
zodat het in één grote materiegolf – ook wel superatoom
genoemd – verandert, je zult toch iemand moeten hebben die à
la minute een lenzenhouder onder de juiste hoek maakt of een
paar schroefjes die de gevoelige apparatuur op de juiste plaats
houdt goed aandraait...

Glazen bollen
We beginnen de dag bij het afdelingshoofd van het Technologiecentrum; werktuigbouwkundige Alix Wattjes. Zij zit achter
haar computer technische YouTubefilmpjes te kijken. ‘Literatuuronderzoek,’ zegt ze lachend. Op het scherm loopt een man
te hannesen met diverse plantenbakken en een bewateringsinstallatie. ‘Dit is ongeveer de opstelling die wij ook hadden
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bedacht,’ overlegt ze met een medewerker naast haar. ‘Dit lijkt
me een goede optie.’
Het bureau van Wattjes, de enige vrouw van het Technologiecentrum – al vindt ze dat zelf niet relevant – ligt vol stapels
papier: catalogi van bedrijven in technische benodigdheden,
proefschriften, aantekeningen en schetsen. ‘Ieder geval is
anders,’ zegt ze. Sommige wetenschappers komen binnen met
een helder plan voor ogen, dat alleen moet worden uitgevoerd.
Volgens hen althans. ‘In dat geval zijn we altijd extra alert,’
zegt Wattjes. ‘Is het wel wat hij nodig heeft of is er misschien
een simpelere oplossing te verzinnen? Is het niet gewoon te
koop?’ Wetenschappers zonder enig technisch inzicht worden
aan de hand genomen. ‘Dan kijken we samen wat ze nodig
hebben en wat we voor ze kunnen betekenen.’
Waar veertig jaar geleden vrijwel alle instrumenten op de
universiteit zelf werden gemaakt, is het merendeel van de wetenschappelijke meetinstrumenten tegenwoordig gewoon commercieel verkrijgbaar. Maar buitengewoon onderzoek vraagt
om buitengewone onderzoeksopstellingen en daarom heeft de
UvA naast een eigen glasinstrumentmakerij, ook een mechanica- en een elektronicawerkplaats en een goed gevuld magazijn
met stellingkasten vol metalen staven in verschillende kleuren
en diktes, platen van pvc en
het duurdere PEEK en glazen
buizen in meerdere maten.
‘Vroeger hadden hoogleraren hun eigen groepje technici,’
vertelt Wattjes enthousiast
terwijl ze door de gangen loopt
op weg naar het koffieautomaat, door het printerhok,
waar naast de normale printer
een 3D-printer staat. ‘Later kreeg je wat grotere groepen per
instituut tot het uiteindelijk allemaal is samengevoegd tot één
groot centrum voor de hele faculteit.’
De UvA-technici werken samen met wetenschappers van
diverse pluimage. Van biologie, tot natuur-, schei-, en sterrenkundigen. ’Ontzettend leuk en interessant,’ vindt Wattjes
dat, al kan het werk met de professoren ook een uitdaging
zijn. ‘Het kan zo nu en dan totaal wilde waanzin zijn wat ze
allemaal verzinnen,’ lacht Wattjes. Dan ontwerpen we een
hele onderzoeksopstelling, en bij het derde gesprek zegt de
wetenschapper ineens dat het wel allemaal op 400 graden moet
gebeuren. Wattjes kan er om lachen. In het buitenland bouwen
wetenschappers hun installaties veelal zelf. Niet optimaal wat
Wattjes betreft. ‘Wetenschappers leven toch een beetje in hun
eigen bubbel. Technici hebben een heel andere invalshoek en
meer praktische kennis; ze vullen de wetenschappers aan.’
In de glasinstrumentmakerij helpt Bon ondertussen zijn
eerste klant van de dag: Bas de Jong, analist bij het Van ’t Hoff
Instituut voor moleculaire wetenschap. In zijn hand heeft hij
een glazen constructie, een koelsysteem voor een destillatie-

opstelling waarvan de aansluiting niet meer sluitend is. Een
probleem, zegt De Jong. ‘We doen fundamenteel onderzoek
met fosfor. Dat is heel erg water- en luchtgevoelig. Alles wat wij
gebruiken moet vrij zijn van water en zuurstof.’ Een makkelijk
klusje voor Bon. Hij slijpt het buisje wat bij. ‘Als het goed is
werkt het nu weer. Zo niet, dan kom je maar weer terug.’
De glasblazerij, een aangenaam warme, vrij kleine ruimte,
staat vol glazen buisjes en bollen
in alle vormen en maten. In een
vitrine achterin de kamer liggen
de meer ingewikkelde glazen
constructies voor scheikundigen:
drie cilinders, door spiraalvormige
buizen aan elkaar verbonden. Er
is maar weinig voorstellingsvermogen voor nodig om er groene
dampende vloeistof doorheen te
zien vloeien, geobserveerd door een professor in een besmeurde, witte labjas en een ontploft kapsel. Een constructie van
glazen bollen met allerlei buisjes en verbindingen doet eerder
denken aan een hamster-speelparadijs dan aan een wetenschappelijk onderzoeksinstrument.
Hoe gecompliceerder het glaswerk, hoe leuker de klus,
vindt Bon. ‘Neem een ingewikkeld vat met allerlei keerschotten en kraantjes eraan, dat is moeilijk om te maken. Als het
toch goed lukt, geeft dat een hoop voldoening.’ Net als de
meeste van zijn collega’s volgde Bon de instrumentmakerschool in Leiden. De kneepjes van het wetenschapsvak leerde
hij op de universiteit.

Wetenschappers
zonder enig technisch
inzicht worden aan
de hand genomen

Bedreigde diersoort
Wetenschappelijke glasblazers zijn de afgelopen decennia tot
een zeldzame species geworden. Toen Bon enkele jaren geleden
met zijn Nederlandse collega’s op uitje ging naar een kwartsglasfabriek in Duitsland, pasten ze allemaal in één bus. Bon:
‘We grapten nog: als er nu iets gebeurt, heeft Nederland niet
één wetenschappelijk glasinstrumentmaker meer.’
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Een bedreigde diersoort dus, maar van uitsterven kan geen
spraken zijn. Glasinstrumentmakers als Bon hebben wel
degelijk toegevoegde waarde: ze denken met de onderzoekers
mee, weten welke toepassingen en welke mogelijkheden er zijn.
Soms ontstaan er jarenlange werkrelaties tussen een hoogleraar
een ‘zijn’ technicus. Ze vullen elkaar aan, pushen elkaar om
verder te gaan.
‘De wetenschapper wil altijd een stap verder dan mogelijk
lijkt,’ zegt Wattjes even later op haar kantoor. ‘Daar zit ’m de
uitdaging in: dit kunnen we kopen, maar als we nou dát nog
voor je kunnen maken, bovenop wat er te koop is, dan heb je
een voorsprong op je concurrenten. Dat is de kern van ons
werk, hier kunnen we onze waarde toevoegen. We maken net
dat stapje extra, het stapje dat nog niet bestaat en dat je ook
meestal niet bij een bedrijf kunt laten doen.’
Neem elektrotechnicus Edwin Baaij die sinds 2008 de
zendertjes maakt voor een onderzoek naar vogeltrek. De
GPS-zendertjes moeten steeds kleiner en lichter, zodat ze op
nog kleinere vogelruggetjes vastgemaakt kunnen worden zonder dat het beest daar last van heeft. ‘In dat project hebben
we soms te weinig mankracht,’ zegt Wattjes. Baaij besloot een
deel van het werk uit te besteden. ‘Ingewikkeld soldeerwerk.
Ze hebben het twee keer geprobeerd en vervolgens teruggestuurd. “Lukt niet, helaas.” Na
meerdere pogingen zijn ze genoodzaakt een keuze te maken,’
zegt Wattjes. Het moet tenslotte
rendabel blijven.
In de wetenschap werkt dat
anders. Baaij gaat door. ‘Dan is hij wel twee dagen bezig, of
soms twee weken, maar hij gaat wel door omdat hij weet hoe
belangrijk het is voor het onderzoek. Als de wetenschapper dat
zendertje niet krijgt, kan hij niet verder.’ Dus gaat Baaij door
tot het lukt. Wattjes: ‘Die gedrevenheid, daar krijg je in het
bedrijfsleven de ruimte niet voor.’ Daar geldt: we willen resultaat, als topkwaliteit niet lukt, moet de lat soms wat lager. In de

wetenschap ligt de lat altijd op het hoogste niveau. Als het dan
niet lukt, verzinnen we iets anders.’
Wattjes is de hele dag in de weer. Vrijwel altijd staat er iemand
aan haar bureau met een vraag. ‘Ik heb de aanpak dat iedereen
altijd bij iedereen mag binnenstappen, we hebben geen vaste
contactpersonen per groep.’ Hoe meer invalshoeken, hoe groter
de kans om de optimale oplossing te vinden, zo het idee.

‘We maken het
stapje dat nog niet
bestaat’

De magie van de
werkplaats

Slechts een ruit scheidt
Wattjes’ kantoor van de
mechanicawerkplaats, waar
mechanicus Wim van Aartsen
met een freesmachine in de
weer is. Op de achtergrond klinkt het typische geluid
van een werkplaats: een elektrische zaag, metaal dat op
de grond valt, een inwisselbaar hitje op Sky Radio. Van
Aartsen, de nestor van de afdeling, begon als leerjongen
bij het UvA-technologiecentrum en is sindsdien niet meer
weggegaan. ‘Een heel bijzondere werkplek,’ vindt hij het.
‘Heel afwisselend ook. We doen van alles: lijmen, boren,
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computer stuk, onderzoek ligt stil. De volgende dag zat ik in
het vliegtuig.’
‘We weten absoluut niet wat we morgen gaan doen,’ zegt
elektrotechnicus Johan Mozes, die ondertussen samen met
Wattjes de werkplaats is binnengekomen. Mozes en Van
Aartsen horen bij de UvA-quickservice, een reparatieservice
voor onderzoekinstallaties, die zo snel mogelijk gerepareerd
moeten worden. Mozes komt zojuist uit de experimenteerhal
van het Van der Waals-Zeeman instituut waar een temperatuursensor van de Photo Emissie Spectrometer Famos kapot
is gegaan.
Het hightechapparaat, een metalen kolos van draden, kabels
en aluminiumfolie ter grootte van een op de achterklep gekanteld
bestelbusje wordt gebruikt om nieuwe materialen op atomair
niveau te bestuderen. De bezweken temperatuursensor zit in een
robotarm van ongeveer een meter lengte. Voordat de quickservice is uitgerukt, bestudeerde constructeur Hans Ellermeijer het
te repareren onderdeel grondig in een nauwkeurige 3D-simulatie
op de computer; CAD in vakjargon, wat staat voor Computer Aided Design. Ellermeijer kent de robotarm als geen ander en heeft
er zo’n tien jaar geleden zijn afstudeerwerk aan gewijd.
‘Een onderbreking in een draadje,’ zegt Mozes nu. ‘We
zijn er nog mee bezig. Je kunt het niet even snel loskoppelen,
meenemen en in de werkplaats onder de microscoop bekijken.
Het moet echt daar gebeuren, dat maakt het af en toe best
wel spannend.’

Wedloop

slijpen, zagen, lassen, 3D-printen, al heb ik dat ding nog
nooit gebruikt.’
Van Aartsen viert volgend jaar zijn 50-jarige werkjubileum,
maar van verveling geen spoor. Stel hem een vraag over zijn
werk en voor je het weet ben je halfuur verder. Glunderend
vertelt hij over de wetenschappers die hij in een half decennium heeft zien langskomen
en de onderzoeken waaraan
hij heeft meegewerkt. Over het
ruimtevaartproject bijvoorbeeld,
volgens Van Aartsen wel zo’n
beetje het hoogste wat je als instrumentmaker kunt bereiken.
‘Er mag niet één foutje zitten in
je werk. Dan heb je het over een
nieuwe dimensie van concentratie.’
Of die keer dat hij halsoverkop naar Nieuw-Zeeland
vertrok omdat de opnameapparatuur van een dolfijn
onderzoeker het had begeven. ‘Hij had eerder nog gegrapt:
“Wil je niet mee naar Australië, als technische man van het
onderzoeksteam?” Nou, zei ik, zo’n reisje naar Nieuw-Zeeland lijkt me niet verkeerd. Enkele weken later belde hij:

Wattjes knikt. De quickservice is voor het Technologiecentrum essentieel. Wattjes: ‘Onderzoek kan soms niet wachten.’
Neem het onderzoek naar motjes waar plots iets kapotging,
zegt Mozes. ‘De coconnetjes waren al ingekocht en dat leven
gaat gewoon door. Dat kun je niet even stilzetten. Binnen enkele dagen ontpoppen ze, dus dan moet het gewoon werken.’ Niet
alleen omdat er anders nieuwe coconnetjes nodig zijn. ‘Maar
de promovendus moet binnen vier jaar klaar zijn. Of hij moet
binnen een halfjaar zijn artikel
publiceren omdat anders een concurrent het doet,’ zegt Wattjes.
‘Die wedloop in de wetenschap
willen we bijhouden.’
Hoe nauw de samenwerking
met de technici ook is, als een
onderzoek slaagt, staan de wetenschappers in de schijnwerpers.
Ondankbaar werk? ‘Nee hoor,’ zegt Wattjes. Haar naam staat
in menig proefschrift in het dankwoord vermeld. Lachend:
‘Daar doen we het voor.’ Bovendien: het idee alleen al geeft
vaak voldoening, zegt Van Aartsen. Objecten van zijn hand
gingen ooit met een spaceshuttle mee de ruimte in. ‘Die onderdelen zitten nu ergens in het Internationaal Ruimtestation
ISS,’ zegt hij glunderend. ‘Toch wel bijzonder.’ ↙

‘Onze onderdelen
zitten nu in
ruimtestation ISS’
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LINDA VAN
DER POL
Kleur
H

et is eind april en het sneeuwt weer. Niet al te veel en niet al te hard, maar
genoeg om onze hoop op vers gras en boombladeren opnieuw de kop in te
drukken.
Ik sta met een been op de stoep en met een been in ’t café. Een Est met een
royale snor blokkeert de ingang. Voor ik binnen mag, komt-ie verhaal halen.
‘Ben jij een Rus? Hij zegt van wel.’
Vanaf z’n kruk steekt mijn huisgenoot lacherig zijn hand op. Er staat al een
pot bier voor hem.
‘Nee,’ zeg ik.
‘Welkom dan,’ zegt de Est, ‘drink wat.’
Daar het een piepkleine maar volle kroeg is, zit al het volk in een kring om
de toog. Mannen met enorme neuzen, de meesten zeer zwijgzaam, een honderdjarig vrouwtje tussen hen in.
Het is een nieuwe plek voor
mij, een ouwe voor Estland –
schijnbaar de enige waar je, in
het gestadig baristaficerende
Tallinn, nog een kop koffie krijgt
voor een halve euro.
Ik vraag of Russen hier niets
te drinken krijgen.
‘Ja hoor, dáár.’ Met zijn duim wijst de baas naar buiten, waar een pietluttig
fonteintje een plein moet sieren. Er zit wonderwel een man op de rand. Met z’n
armen maakt hij brede bewegingen en zijn mond staat niet stil. ’t Is min drie
en op z’n bontmuts vormt zich een witte laag.
De waard haalt z’n schouders op. Ja, eenderde van de bevolking is Russisch,
maar hij moet ze niet. Hij praat liever met me over tulpen, met mijn huisgenoot over Braziliaans carnaval.
Die huisgenoot heeft daar geen zin in. Z’n lach heeft-ie alweer begraven, hij
oogt zeker zo triest als de rest van het cafébezoek. Hij komt net bij de studentpsycholoog vandaan. Ze is een begrip, de psychologe die speciaal kantoor
houdt voor internationals die worstelen met de lange winter. De kou, de duisternis, het gemis aan zon. Vroeg of laat gaan we allemaal langs.
Mijn huisgenoot stond vlugger buiten dan verwacht. Ze had het dit keer bij
een paar kribbige woorden gehouden.
’We zijn allemáál toe aan lente.’ ↙

De psychologe houdt kantoor
voor internationals die worstelen
met de winter
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Objectief

THE
FACE
OF
PURE
BEAUTY
tekst en foto Daphne Kroeze

Twee culturen, één gezicht
‘Mijn reportage gaat over integratie,
waarbij ik twee culturen binnen één
persoon laat zien. Hierbij worden
verschillende dingen duidelijk. De leuke
dingen, maar ook lastige dingen die
uiteindelijk resulteren in toch iets moois.
Bij deze foto heb ik gebruik gemaakt
van twee grote lampen. Een met een
softbox om het licht te verzachten en
een met een soort koker om heel gericht
licht te creëren. Met deze reportage wil
ik globaal gezien delen van integratie

overbrengen. De typisch Hollandse
dingen die zorgen voor blijdschap,
maar ook dat je geen keus hebt wat
betreft je gevoel. Wanneer je liefde voelt
voor iemand terwijl het eigenlijk niet
mag, is dat gecompliceerd. Het geeft
buitenstaanders een snelle kijk op hoe
Sema, het meisje op de foto, haar leven
in Nederland ervaart. Voor Nederlanders
kan dit een verrijking van hun kennis
zijn, maar eveneens voor Turkse
jongeren en andere culturen.’

Deze twee pagina’s zijn gemaakt door Daphne Kroeze (21), eerstejaars mic-student aan de
HvA. Kroeze maakte een magazine voor het vak audiovisueel, vormgeving en fotografie.
De magazines van Kroeze en andere studenten hangen in het Benno Premselahuis.
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
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Liefde in
de kerker

De Love Foundation danst naar een betere wereld

Geld inzamelen voor drinkwaterprojecten hoeft niet met schrijnende beelden en schuldgevoel, vinden de kunstenaars en studenten achter de Love Foundation. Wereldwijd gelden
hun feestjes als goedbewaard geheim, dus volgde Folia de trillingen van de baslijnen vanuit
het P. C. Hoofthuis naar de oude kerkers eronder.

tekst Steffi Weber

D

e Torensluis achter het PC
Hoofdhuis ligt er verlaten bij
op deze miezerige vrijdagnacht.
Maar wie goed luistert, hoort bij het
Multatulistandbeeld gedempt opgewekte
stemmen van onder de brug vandaan
komen. Op een afstapje bij het water, voor
de ingang van de 17e-eeuwse kelderruimte
onder de brug staan zo’n twintig mensen
in de rij. Ze willen naar voor
Underwaterlove III, een
van de beruchte feesten van
de Love Foundation, een
internationaal studentennetwerk dat raves en andere
evenementen organiseert
voor het goede doel.
De rij vordert traag, en bij de ingang
wordt duidelijk waarom: iedere bezoeker
krijgt ter begroeting een stevige knuffel
van één van de organisatoren. In dit
geval van Philippe Birker, een opgewekte

jongen met baard en een Duits accent
die oprecht verheugd lijkt door iedere
feestganger die de gewelfde kerker
binnenkomt. Zijn ‘how are you? good that
you’re here!’ zou oppervlakkig kunnen
overkomen, maar Birker méént het.
Birker is een van de oprichters van de
Love Foundation, die sinds drie jaar geld
ophaalt voor het goede doel, doorgaans

de wereld. Een revival van love, peace and
happiness, maar net wat minder hedonistisch dan de hippies van de jaren zestig.
‘We willen geld ophalen voor waterprojecten, maar zonder te appelleren
aan het slechte geweten,’ zegt Manuel
Allgaier, UvA-student en eindverantwoordelijke voor de Amsterdamse hub
van de organisatie. De student Future
Planet Studies leunt met een
biertje in zijn hand tegen een
bankstel in de eerste ruimte
en kijkt tevreden om zich
heen; de kelder is gevuld
met pratende mensen, het is
nu al drukker dan verwacht.
‘Plezier hebben en tegelijkertijd het goede doen, daar gaat het om,’
zegt Allgaier.
Geen foto’s van Afrikaanse kindjes
met hongerbuikjes dus, maar gewoon
onwijs goede feesten, is het motto. Dus

De dj’s draaien gratis en
logeren bij de organisatoren
waterprojecten in Kenia of andere landen
met een drinkwatertekort. De knuffel is
typerend voor de internationale beweging, waar alles draait om plezier, aandacht
en liefde voor elkaar én voor de rest van
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hebben de organisatoren vanavond ook
meerdere dj’s geboekt die de kerker, een
overblijfsel van de Jan Roodenpoortstoren
die tot 1829 op deze plek heeft gestaan, op
zijn grondvesten doet trillen. Misschien
wel voor de laatste keer: de monumentale
ruimte werd in september 2015 gekraakt
door UvA-studenten en moet binnenkort
dienst gaan doen als buurthuis op last van
de buurtbewoners.
Waar in de eerste kelderruimte een
gemoedelijke sfeer hangt, met biertjes
voor anderhalve euro en waxinelichtjes
in de kleine gevangenisraampjes, klinkt
uit de verte een doffe,
harde bas.
Wie naar achter
loopt komt terecht in
een tweede kerker en
wordt vrijwel onmiddellijk opgeslokt door een
dampende, dansende
mensenmassa. Foto’s maken wordt niet op
prijs gesteld.
The Love Foundation werd zo’n drie
jaar geleden opgericht in Maastricht,
waar Birker aan het University College
de Masters psychologie en ondernemerschap volgde. Na een buitenlandsemester
in Zuid-Afrika besloot hij samen met
een studiegenoot en een designer iets te
doen voor de mensen, die niet de mazzel
hadden om in een Westerse goedwerkende
samenleving geboren te worden. Ze organiseerden een aantal raves waarvan de

opbrengst werden gedoneerd aan Viva con
Agua, een van oorsprong Duitse NGO die
zich inzet voor wereldwijd schoon drinkwater. Na drie stijf uitverkochte party’s
besloten ze het serieuzer aan te pakken.
Inmiddels heeft de Love Foundation afdelingen in Maastricht, Berlijn,
Dresden, Milan, Perth en Amsterdam
die wereldwijd al ruim 90 evenementen
hebben georganiseerd. Meer dan 100
artiesten hebben zich aangesloten bij de
beweging, die zichzelf als een familie ziet.
De dj’s draaien gratis en krijgen enkel
hun onkosten vergoed. Ze overnachten

gelijk, het is geweldig hier. Cheers!’
Love Foundation werkt met
mond-tot-mondreclame, een uitgebreid
netwerk van activisten, kunstenaars,
muzikanten en andere creatievelingen. En
via kleine slimmigheden. Zoals het kleine
Love Foundation-logo op het T-shirt van
een van de modellen op een poster voor de
UvA-minormarkt.
‘We willen niet te veel promoten,
maar vinden het mooier als het organisch groeit,’ zegt Allgaier. En dat lijkt te
lukken. De Love Foundation beperkt zich
al lang niet meer tot feestjes. Ook met
filmavonden, kunstexposities,
surfwedstrijden en voetbaltoernooien wordt geld opgehaald.
‘Iedereen mag zich bij ons
aansluiten en doen waar hij of
zij goed in is,’ zegt Allgaier. ‘We
staan voor alles open, zolang het
maar met plezier wordt gedaan.’
Plezier, oftewel Joyful purpose, is een van
de vijf pijlers van de officiële filosofie van
de organisatie. ‘De feestjes zijn eigenlijk
slechts onderdeel van een masterplan om
een samenleving op te richten, gebaseerd
op liefde,’ lacht Allgaier. Er valt dus nog
een hoop te doen, maar vannacht in de
kelders onder de Torensluis leeft iedereen
even in de illusie, dat ze hun doel al
hebben bereikt. ↙

‘We staan voor alles open,
zolang het met plezier wordt
gedaan’
bij de organisatoren thuis. ‘Zo krijg je ook
meteen een persoonlijke band. Zij krijgen
op hun beurt door ons de kans om op te
treden op Love Foundation-party’s in
het buitenland.’
Terug in de eerste kelder staan Miguel
en Andrea met een biertje even bij te
komen van het dansen. De twee UvA-studenten uit respectievelijk Italië en Spanje
hadden tot voor kort nog nooit van de
Love Foundation gehoord. ‘Een vriend
van me zei dat we per se hier naartoe
moesten,’ vertelt Miguel. ‘En hij had

Het volgende Love Foundationfeest is op
6 mei in Vlla.

Wat doe je nu?
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Redacteur en
docent

‘A

ls Bachelorstudent heb
ik het opleidingstraject
bėta-gamma gevolgd met
scheikunde en filosofie als hoofdvakken. Ik begon met uitsluitend
scheikunde en leefde in de volledige
overtuiging chemicus te willen zijn.
Ik had op de middelbare school
nooit filosofie gehad en had het idee
“de natuurwetenschappen, dat is
waar het eigenlijk écht om draait.”
Naïef, eendimensionaal, gemakzuchtig.
Toen heb ik een vak wetenschapsfilosofie gevolgd en dat vond ik zó
interessant dat ik meerdere filosofievakken ben gaan volgen. Uiteindelijk
ben ik ook filosofie gaan doen, nog
steeds in de veronderstelling dat ik
toch wel scheikundige zou worden. Ik
heb beide studies afgemaakt maar
aan het eind van de rit heb ik toch
gekozen voor filosofie. Ik heb toen in
Cambridge een Master History and
Philosophy of Science gedaan en vorig jaar heb ik in Leuven een Master
filosofie afgerond. Deze ontwikkeling
is organisch gegaan maar ik heb
echt wel een draai gemaakt binnen
mijn academische oriëntatie.
Ik heb momenteel in feite twee
verschillende banen. Ik werk als
docent bij de UvA, waar ik taal-,
literatuur- en wetenschapsfilosofie
geef. Aan de faculteit Geesteswetenschappen geef ik taal- en
literatuurfilosofie; wetenschapsfilosofie geef ik op het Science Park.
Daarnaast heb ik nog een baan in
Rotterdam bij de Erasmus University
Press. Daar werk ik als redacteur aan

‘Ik leid een
lichtelijk
atomair bestaan’
Naam Thor Rydin Järvinen
Leeftijd 25
Studie Béta-gamma:
scheikunde en filosofie (UvA);
MPhil History and Philosophy
of Science (Cambridge); MPhil
Philosophy (KU Leuven)
Afgestudeerd 2014
Werk Redacteur en docent
Salaris 2.400 euro per maand

een boek over een aantal filosofische
ontwikkelingen in het Wenen van het
fin de siècle, dat eind dit jaar hopelijk
zal verschijnen.
Ik moet zeggen dat lesgeven
een van de leukste dingen is die ik
ooit heb gedaan. Ik heb het geluk
gehad een heel vak zelf vorm
te mogen geven aan de FGW.
Er werd mij opgedragen een
historische kijk op verschillende
Europese taalopvattingen te
doceren, maar veel meer dan
dat werd me niet opgelegd.
Ik kreeg geen literatuur
voorgeschreven dus ik mocht
zelf beslissen welke vragen we
in het college gingen beantwoorden, welke teksten we gingen
lezen, in welke volgorde, hoe we
het gingen lezen, welke verbanden we gingen maken. Ik heb het
geluk gehad dat ze vertrouwen in
me hadden, want ik had nog niet
zo heel veel onderwijservaring.
Per werkgever heb ik twee of
drie mensen waar ik echt mee
samenwerk, het zijn geen grote
teams. Dat mis ik wel. Iedereen
doet zijn individuele onderzoek
en werk, dus ik leid nu wel een
lichtelijk atomair bestaan. Volgend jaar zal dat hopelijk anders
zijn, wanneer ik waarschijnlijk
terugkeer naar Engeland voor
een PhD in een vakgroep ideeëngeschiedenis.’ ↙

tekst Jasmijn Van Raemdonck
foto Mats van Soolingen
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Prikbord UvA
RfD Verkiezingen

AAC Ibsen Huis

De Franse presidentsverkiezing
is in volle gang; op 7 mei kiest
stemmend Frankrijk hun nieuwe
leider. De eerste stemronde vond
plaats op 23 april. Hieruit kwamen sociaal-liberaal Emmanuel
Macron en de rechts-nationalistische Marine Le Pen naar voren
als de grootste kanshebbers. Franse schrijver Renaud
Girard en Frans-Nederlandse journalist Saskia Houttuinen
vertellen tijdens deze bijeenkomst over deze verkiezing
en zijn impact op de toekomst van Frankrijk. Op 3 mei
om 13.00 uur kun je terecht bij Room for Discussion aan
de Roetersstraat.

De Amsterdam Academy Club
(AAC) organiseert op 9 mei een
bezoek aan het toneelstuk Ibsen
Huis van Toneelgroep Amsterdam.
Ibsen Huis is een stuk van de jonge
Australische regisseur Simon Stone, die zich baseerde op teksten
van de Noorse toneelschrijver
Henrik Ibsen. Voorafgaand aan
het toneelstuk, dat wordt opgevoerd in de Stadsschouwburg, geeft onderzoeker en theatermaker Fenneke Wekker
een inleiding. Na deze inleiding wordt een buffet geserveerd.
Kaarten voor het toneelstuk kosten 27 euro en het diner kost
15 euro. Leden van AAC krijgen op het buffet vijftien procent
korting. Het programma begint om 16.45 uur.

Crea Russia’s changing borders

Science Park Who’s in town

De United Nations International
Student Conference Amsterdam
(Unisca) organiseert in samenwerking met de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen
(SIB) een lezing over Rusland.
Kwesties zoals de bezetting van
de Krim en natuurlijk de nauwe
band tussen Trump en Poetin, zorgen ervoor dat het politieke machtsveld van Rusland verschuift. Wie daar meer
over wil leren, kan op 1 mei om 20.00 uur naar Crea komen. Een leuke bijkomstigheid: het eerste biertje is gratis!

Op 8 mei geeft de rector magnificus van de UvA, Karen Maex,
een lezing getiteld Why science
and society should go hand in
hand. Amsterdam University
College (AUC) nodigt Maex uit
ter ere van de tweehonderdste
editie van ‘Who’s in town’, een
terugkerend evenement met
kleinschalige voordrachten. Na afloop van de lezing zullen
drie AUC-ers, twee docenten en een student, met Maex in
gesprek gaan over de door haar gepresenteerde ideeën.
De lezing vindt plaats in de Common Room van het AUC
en start om 17.45 uur.

Allard Pierson Filmpjes maken

FdR Ana Bobić

In het Digitaal Museum Lab in
het Allard Pierson Museum kun
je de komende twee weken zelf
stop-motionfilmpjes maken.
Verzin je eigen Romeinse heldenverhaal, bouw het na met
‘Romeinen Playmobil’ en neem
het op in stop-motion. Het resultaat mag je uploaden op het YouTube-kanaal van het
museum. Je kunt van tot 7 mei iedere dag van 13.00 tot
17.00 uur terecht in het Allard Pierson Museum, afdeling
Digital Museum Lab.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid nodigt Ana Bobić (Universiteit van Oxford) uit voor een
lezing getiteld Constitutional
Pluralism Is Not Dead. Het
evenement maakt deel uit van
de serie Law and Justice across
borders. Bobić zal spreken over
de interactie tussen constitutionele rechtspraak binnen
Europese deelstaten en het Europese gerechtshof. De
lezing vindt plaats op 8 mei om 15.30 uur aan de Oudemanhuispoort.
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Prikbord HvA
Media Nieuw medium

Sport AMC-loop

De HvA krijgt weer een eigen
medium voor nieuws en achtergronden over de hogeschool.
De redactie van Folia maakt
daarvoor momenteel een plan.
Daarbij kunnen we hulp gebruiken
van iedereen. Doe met ons mee
en verzin een originele titel voor
de toekomstige site en het blad van de Hogeschool. Heb jij
een goede titel voor ons nieuwe medium? Stuur je inspirerende titelvoorstellen (maximaal drie!) vóór 30 april naar redactie@folia.nl, en wie weet siert jouw idee in de toekomst
de covers en de nieuwe site van het HvA-medium.

Het is bijna zover: de jaarlijkse AMC-loop. Op zondag 21
mei 2017 verzamelt een groep
sportieve hardlopers zich op het
AMC-terrein voor de Faculteit
Gezondheid voor de 34e editie
van de loop. Dit jaar kunnen
deelnemers zich ook opgeven om
mee te rennen voor het goede doel: de Post-ICU challenge, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de nazorg
van patiënten van de Intensive Care Unit (ICU), want die
nazorg is in ontwikkeling en voor verbetering vatbaar.
Aanmelden kan via: post-icu-challenge@amc.uva.nl/. De
kosten voor deelname zijn 15 euro.

Medezeggenschap Diensten

FOO Groepsleerkracht vmbo

De CMR heeft negatief geadviseerd over het uitvoeringsplan dat is opgesteld voor de
optimalisering van de gemeenschappelijke diensten van UvA
en HvA. Het gaat de CMR vooral
om het gebrek aan betrokkenheid van de medewerkers bij de
uitvoering van die samenwerking. CMR-voorzitter Pieter
Claeys schrijft in een brief aan het CvB in het plan ‘een
aanwijzing aan de directeuren’ te missen om de medewerkers beter te betrekken bij het plan, dat nu te veel een
directeurendocument zou zijn. Zolang dat het geval is
onthoudt de CMR zich van positief advies.

Vanaf 1 september biedt de Faculteit Onderwijs en Opvoeding
het opleidingstraject Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/
kader aan. Hierdoor werkt de
faculteit mee aan een oplossing
voor de ongeveer 1.500 Pabo-gediplomeerden die werkzaam zijn
in het vmbo en volgens de wet onbevoegd zijn daar les
te geven. Deze afgestudeerde Pabo’ers kunnen zich nu
aanmelden voor het nieuwe opleidingstraject dat een
half jaar duurt. De kosten worden door de Rijksoverheid
vergoed via een subsidie. Interesse? Check bij Herald Hofmeijer via h.a.hofmeijer@hva.nl/.

Studenten Collegecafé
Meisjes spelen met Barbies en
jongens met autootjes. Heel normaal... Of toch niet? Wat is de
invloed van opvoeding en media
op onze beeldvorming? Dat is
het thema van het Collegecafé
‘Auto’s of Barbies’ op 16 mei in
de Kohnstamm-zaal. Vragen die
aan de orde komen zijn: wat is de invloed van opvoeding
en media op beeldvorming over mannen en vrouwen en
welke effecten hebben denkbeelden over wat ‘mannelijk’
of ‘vrouwelijk’ is op ons gedrag en hoe werkt dat door op
de arbeidsmarkt? Zijn we genderneutraal of niet? Aanvang: 17.00 uur. Check ook hva.nl/floor/.

ADVERTENTIE
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Onder water
uit je bubbel
HvA-student Genèviéve Korte en HvA-onderzoeker Gabrielle Ferri hebben de handen ineen
geslagen om van iedere leek een creatieve brainstormer te maken. Met behulp van een app
met vragen die worden gesteld op plekken in een fictief onder water gelopen Amsterdam,
komen ze erachter wat het publiek van de toekomst verwacht – en vreest.
tekst Bart Lichtenveldt
foto’s Daniël Rommens
illustraties Genèviéve Korte

‘D

e wetenschap had verwacht dat de zeespiegel
slechts langzaam zou stijgen. Dat er genoeg
tijd zou zijn voor de mensheid om aan dammen
en dijken te werken; dat de zee ons nog niet zou aanvallen. De wetenschap had het mis, en de oceanen stormden op een bijna apocalyptische manier over het land.
Het koppige Nederland legde zich niet neer bij het verloren gaan van alle architectonische hoogstandjes. Het
land dat al eeuwen in oorlog is met de zee bouwde
reusachtige koepels waaronder belangrijke steden
en plekken bewaard bleven. Het is 2031, en Amsterdam ligt geheel onder water.’

Spelelementen
Dat is de nogal benauwende en natte toekomstvisie volgens Submerged, het verhaal waarmee je wordt ondergedompeld
in een alternatieve toekomst. HvA-student Genèviéve Korte (MIC) bedacht

het voor de app van onderzoeker Gabriele Ferri, werkzaam bij het lectoraat Play and Civic Media, ook aan de
HvA. De app is bedoeld om onderzoekdata te verzamelen. Ferri: ‘Mijn hoofdexpertise is hoe we s pelelementen
kunnen gebruiken als een middel om mensen mee te
laten discussiëren over de toekomst. En dan met name
mensen die geen professionele ontwerpers zijn, mensen
die niet via hun vak al gewend zijn over de toekomst na
te denken.’
Zodra je de app opstart, kom je terecht in een
chatprogramma met een callcenter uit de toekomst, waar ze willen weten of je deze toekomst
zou veranderen als je die mogelijkheid hebt.
Korte: ‘Zou je dat doen? Zelfs als je weet
dat alles wat tot dan toe in de toekomst
zou leven weg zou zijn? Of zou je de
toekomst veranderen en daarmee voorkomen dat Amsterdam
onder water staat?’
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Afhankelijk van je antwoord op deze vraag
kom je via de app in
contact met Sammy
of Helix, die beiden
in 2031 leven. De één
maakt zich hard voor
een droog Amsterdam,
terwijl de ander de
gebeurtenissen op z’n
beloop wil laten omdat
het veranderen van de
toekomst gevaarlijk is.
Sammy woont in een
duikboot, en Helix in de
riolering van Amsterdam en ze hebben allebei informatie van je
nodig om hun plannen
uit te voeren.
Ze vragen je als
speler naar bepaalde
locaties in de echte
wereld te gaan, zoals
het Waterlooplein of
Carré, waar je wordt
gebeld om antwoord
te geven op een aantal
vragen als: ‘Valt je iets
op aan smartphonegebruik hier?’ Of: ‘Zie je
technologie die gebruikt zou kunnen worden
om te bespioneren?’

Belevingswereld
‘Zo ziet de research tool eruit als een interactief verhaal,’ legt Ferri uit. ‘Intussen verzamelen we via de antwoorden allerlei data.’ De eerste interactieve stappen in het spel zijn bedoeld om het publiek
aan de gang te krijgen, en om ze in de belevingswereld
van het spel te trekken. Bij later gestelde open vragen
wordt de data verzameld.
De app maakt gebruik
van gps en zal het dus
opmerken als de deelnemer niet daadwerkelijk op
de plekken in Amsterdam
aanwezig is. Ferri: ‘Door
de locaties krijg je een
perspectief in het onderzoek dat we niet hadden gekregen bij een “gewone” brainstorm.’
Als bijvoorbeeld de overheid nu de mening van een
stedeling over de toekomst van het openbaar vervoer

wil weten, wordt er vaak
een brainstormonderzoek
georganiseerd met een
focusgroep. ‘Je stopt zes à
tien mensen met cola en
snacks in een vergaderruimte, vraagt ze zich iets voor te
stellen en hoopt dat er wat
bruikbaars naar boven komt,’
zegt Ferri. Die traditionele
aanpak kost veel tijd, kan
ontzettend saai zijn en wordt
door de deelnemers vaak als
moeilijk ervaren.
‘Logisch dat men dat
moeilijk vindt,’ zegt Korte.
‘Als je niet gewend bent om
te brainstormen over de
toekomst, krijg je al snel een
creatieve blokkade.’ Ferri
ging op zoek naar een betere, speelsere
en leukere aanpak. ‘Ook wilden we méér
antwoorden binnen zien te krijgen,’ vult hij
aan. ‘Het scheelt veel tijd als je honderden
resultaten tegelijk binnenkrijgt, in plaats van
een voor een.’

Sciencefiction
De app was eigenlijk in augustus 2016 al klaar, maar dat
was slechts een technisch geraamte: er was geen verhaal
bij. ‘Toen ben ik in beeld gekomen,’ zegt Korte, van huis
uit grafisch ontwerper.
Tijdens een les van de minor Applied Game Design
presenteerde Ferri aan
studenten – onder wie
Korte – zijn ideeën over
de nieuwe app. Korte:
‘Aan het einde van de les
ging ik naar hem toe: “Mag ik alsjeblieft een stage bij je
lopen?” Dat mocht.’
Omdat ze een grote passie heeft voor sciencefiction
en games, was het bedenken van een verhaal voor de

‘Het is 2031, Amsterdam
ligt geheel onder water’
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app Korte op het lijf geschreven. ‘Ik kijk al Stargate en Star Trek sinds ik
een klein kind ben,’ lacht Korte. Behalve de inspiratie uit zulke films en series putte ze vooral uit elementen die al in Amsterdam aanwezig zijn. ‘Zo
heb ik het idee voor de duikboot waar Sammy in woont van de duikboot
die nu bij de NDSM-werf in Noord ligt.’
Korte is niet meer weg te krijgen bij het lectoraat. ‘Ik weiger te vertrekken.’ Na het bedenken van het verhaal voor de app, heeft ze zich
opgeworpen om een bordspel te maken om zo de brainstormsessies nog
beter te laten verlopen. ‘Wie zegt er nou nee tegen een stagiair die meer
werk wil doen dan nodig is?’ meent Ferri, die erg blij was dat zo een nieuw
onderzoekinstrument kan worden ontwikkeld.

Futuristische Vespa’s
Net als de app speelt het bordspel zich af in ondergelopen Amsterdam,
maar in dit geval moeten deelnemers zelf een verhaal schrijven met
behulp van sturende aanwijzingen. ‘Elke speler krijgt een aantal kaartjes
met daarop bijvoorbeeld “een technologie om je gezelschap te houden”
of “een plek voor genezing”,’ legt Korte uit. ‘We geven mensen hiermee
een trigger, een soort vonkje om de creativiteit te laten ontbranden.’ Elke
ronde bedenken deelnemers wat er gebeurt met de karakters die ze zelf
hebben ontwikkeld, karakters die in het ondergelopen Amsterdam wonen
en werken. De grove structuur van het verhaal dat deelnemers schrijven is
zo opgezet, dat eruit blijkt wat ze wel en niet van de toekomst verwachten, wat ze wensen en vrezen.
Ook al zijn de app en het bordspel momenteel nog niet helemaal af, er
kwamen al opvallende bevindingen naar voren. ‘Mensen stoppen grappig
genoeg graag nostalgische dingen in de toekomst,’ vertelt Korte. ‘Zoals
een Vespa, die transformeerden deelnemers naar de toekomst: futuristische Vespa-scooters die kunnen vliegen. Dat soort dingen zagen we
vaak.’
Ferri benadrukt dat deelnemers niet naar feitelijke voorspellingen
wordt gevraagd: ‘Dan denken mensen vaak aan wat reëel is. Juist als je
ze vragen stelt met een maf scenario eromheen, vertellen mensen vaak
wat ze hopen of waar ze bang voor zijn.’
Zelf doen Korte en Ferri vrijwel niets met de antwoorden die de deelnemers geven. ‘Maar bijvoorbeeld de gemeenteraad kan met informatie uit
dit soort onderzoek erachter komen hoe ze het openbaar vervoer beter
kunnen organiseren.’
Momenteel worden de laatste verbeteringen aan Submerged doorgevoerd. Zowel de app als het bordspel kunnen wat Korte en Ferri betreft binnenkort door de wetenschap als onderzoeksmethodes worden ingezet. ↙

STAGE
Rend Jasim (25)

Studie Master klinische psychologie
(UvA)
Stage Jellinek
Verdiensten 209 euro per maand
Oordeel *****
‘Al vroeg wist ik dat ik iets met verslavingszorg wilde doen. Mijn profielwerkstuk ging over gameverslaving, ik
deed vrijwilligerswerk met verslaafden
en mijn bachelorscriptie schreef ik over
stoppen met roken. Na een gastcollege
van Jellinek [instelling voor verslavingszorg, red.] wist ik het zeker: dáár wil ik
werken. Een stage leek mij een goede
opstap en nu achteraf kan ik zeggen
dat dat zo is, want ik mag er volgende
maand aan de slag als psycholoog.
In het begin liep ik vooral mee bij
groepsmodules en individuele behandelingen. We helpen mensen met
allerlei verslavingen, zoals aan alcohol,
drugs, gokken, seks en gamen. Ook
mocht ik cursussen volgen, bijvoorbeeld over het de-escaleren van een
situatie. Gelukkig heb ik de tips nog
niet nodig gehad, maar ik voelde me
erna wel zelfverzekerder.
Ik vond de stage zo leuk, dat ik elke
dag vrijwillig eerder begon. Ik heb dus
ook veel hoogtepunten meegemaakt,
waaronder mijn eerste eigen groepsmodule. De cliënten vroegen: ‘Ga je dit
nu alleen doen?’ ‘Dat ga ik proberen,’
antwoordde ik. Waarop zij in koor
zeiden: ‘Proberen? Je gaat het gewoon
doen!’ Toen besefte ik dat wij er niet
alleen zijn voor de cliënten, maar zij
ons ook iets kunnen teruggeven.’ ↙
tekst Carlijn Schepers
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Bij de les
Marketing Strategy door Karin
Venetis, maandag 24 april,
09.00 uur, REC M
Aanwezigen 49
Laatkomrecord 24,3 minuten
Mobieltjes die afgaan 2
Scrabblewoorden Affect transfer theory,
congruence of associations

tekst en foto’s Steffi Weber

W

ie af en toe tijdens een
college om zich heen kijkt,
weet: de laptops op tafel
worden voor van alles gebruikt, maar
aantekeningen maken valt daar
doorgaans niet onder. Des te opvallender als dat ineens wél gebeurt;
als de studenten, zoals in dit college
Marketing Strategy, de actuele sheet
op hun laptopscherm hebben staan

Josien Vos (22)

Master Business Administration,
Marketing track
‘Dit college ging precies over
waar ik in geïnteresseerd ben:
branding. Hoe komt het dat
we zo veel geld overhebben
voor een product alleen maar
omdat er een bepaalde naam
op staat? Dat vind ik fascinerend. Een beetje verontrustend
ook wel: merken hebben enorm
veel invloed op het gedrag van
de consument. Ik vind ethische
vragen dan ook belangrijk in
onze opleiding.’

FOLIA 23

en die vlijtig aanvullen met eigen
notities.
Flierefluiten kunnen ze zich waarschijnlijk niet veroorloven, gezien
het hoge tempo van docent Karin
Venetis. In vloeiend Engels – alleen
het Engelse woord voor ‘aardappel’
ontglipt haar even – vertelt ze wat er
allemaal nodig is om een sterk merk
op te bouwen. De studenten tikken
mee alsof hun leven ervan afhangt,
ook als Venetis vragen stelt. ‘Wat ís
eigenlijk een merk?’ Tiktiktik. ‘Hoe
belangrijk zijn merken?’ Tiktiktiktiktik.
‘Aan welk merk denken jullie als eerste bij het woord chocola?’ Tiktiktik –
verder kun je een speld horen vallen.
‘Heeft één van jullie de tekst
gelezen?’ wil Venetis na een klein
halfuur weten. Het getik wordt harder, verwoeder. De hoofden buigen
zich nog wat dieper over de laptops.
Dat verandert zodra het over bier

gaat. Zo blijkt een Heinekenpilsje
voor Nederlanders iets heel anders te
zijn dan voor de ‘non-Dutchies’. Waar
die het merk associëren met hoge
kwaliteit en een daarbij passende
prijs, bestellen de Nederlandse studenten het alleen als ze óf door hun
stufi heen zijn, óf als er echt niets
lekkerders op de tap is. ‘Het product
is hier niet bepalend voor het merk.
Het gaat om het concept erachter,’
zegt Venetis, en tovert – plop – een
schemaatje op de PowerPoint.
De presentatie is sowieso
indrukwekkend. Helder en overzichtelijk, opgeleukt met plaatjes
en pijltjes – functioneel, niet lollig
– en voorzien van paginanummer
en bronvermelding. Dit is nog eens
hogere PowerPointkunde. Mocht
Venetis zichzelf ooit als merk willen
neerzetten kan ze zich daar mooi
mee profileren. ↙

Sophie Loos (23)

Master Business Administration,
Marketing track
‘Je merkt dat de docent kennis
van zaken heeft. Vrijwel iedereen
werkt geconcentreerd tijdens
college, ik zelf ook. Dat was
tijdens mijn bachelor wel anders.
Daar had ik vaak het idee dat
de colleges niets voorstelden
en sloeg ik er regelmatig eentje
over. Dat we vandaag nauwelijks antwoordden op de vragen
komt waarschijnlijk doordat we
morgen een belangrijke deadline hebben.’

Nevena Dragomirova (23)

Master Business Administration,
Marketing track
‘De docent haalt veel praktijkvoorbeelden aan, daardoor leeft
het college meer en is het niet
alleen maar theorie. Ik kom uit
Bulgarije en vind het opvallend
hoe dicht bij de studenten de docenten hier in Nederland staan.
Het is veel minder hiërarchisch
allemaal. Supergoed, want als
je je op je gemak voelt, werkt je
brein beter.’

Promoties
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Woensdag 26/04

10.00 uur: David Yeboah – economische geografie
Yeboah: Ghanaian Entrepreneurship: First-generation
Ghanaian Entrepreneurs in the Netherlands
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Chung Nguyen – natuurkunde
Different Nanocrystal Systems for Carrier Multiplication
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Anna Louropoulou – tandheelkunde
Prevention and Treatment of Peri-Implant Diseases.
Cleaning of Titanium Dental Implant Surfaces (Aula)
14.00 uur: Ruth Versteeg – geneeskunde
Brain, Nutrition and Metabolism. Studies in Lean, Obese,
and Insulin Resistant Humans (Agnietenkapel)

Vrijdag 28/04

12.00 uur: Yara Basta – geneeskunde
A Blueprint for Multidisciplinary Fast Track
Gastrointestinal Oncology Care (Agnietenkapel)
14.00 uur: Charlene Diepenbroek – geneeskunde
Glucose Metabolism, Diet Composition, and the Brain
(Agnietenkapel)

Dinsdag 9/05

10.00 uur: Alexander den Hartog – geneeskunde
Improving Management of HIV-infected Patients in Africa
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Charlotte Gryseels – medische antropologie
Resistant Humans, Mosquitos and Parasites in
Cambodia: Producing Contested Evidence for Malaria
Elimination Strategies in the Margins of a Repellent Trial
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Joen Hermans – scheikunde
Metal Soaps in Oil Paint (Agnietenkapel)

Joen
Hermans
Dinsdag 9 mei, 14.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Net zoals wij rimpels krijgen, verouderen
schilderijen; het oppervlak verkleurt en krijgt scheurtjes.
Verf blijft door de jaren heen reageren met lucht, vocht
en een aantal andere zaken. Ook het pigment in de verf
zelf valt op het doek deels uit elkaar, reageert met de
oliën die in de verf zitten, en kan voor lelijke wit uitgeslagen kristallen zorgen. Bijna zeventig procent van de
olieverfschilderijen heeft hier last van. Voornamelijk bij de
witte verf die vroeger gebruikt werd vormt het pigment
een probleem, wat nogal vervelend is omdat het in bijna
alle mengkleuren zit.’

‘In musea ga ik vaak te dicht bij
schilderijen staan’
Leuk ‘Het was vooral lonend dat dit zo’n praktisch

toepasbaar chemisch onderzoek is. In dit veld zijn veel
meer vragen dan antwoorden, en wij hebben nu in kaart
gebracht wat er allemaal met een schilderij kan gebeuren. Nadeel is wel dat ik in musea nu vaak te dicht bij de
kunstwerken ga staan, waardoor een beveiliger me moet
terugroepen.’

Moeilijk

‘Om gecontroleerd te achterhalen wat er precies op een schilderij gebeurt, moesten we een stukje nepschilderij maken. Dat is gelukt; synthetische verf die bijna
dezelfde chemische eigenschappen heeft als eeuwenoude
verf kunnen we nu in een dagje maken. Het lastige was om
keer op keer uit te leggen dat dit ons wel degelijk helpt bij
het onderzoek. De opmerking “Maar dit is toch geen echt
schilderij?” heb ik wel honderd keer gehoord.’ ↙

tekst Bart Lichtenveldt

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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PAPAJA

Op de tong

De papaja kent zijn
oorsprong in Midden- en Zuid-Amerika en wordt ook
wel ‘tree melon’
genoemd, vanwege
zijn lichtoranje
vruchtvlees en
flauw-zoete smaak. De vrucht bevat het
enzym papaïne. Toen Harrison Ford bij de
opnames voor Indiana Jones and the Temple
of Doom een hernia opliep, kwam hij er naar
eigen zeggen dankzij papaja-injecties snel
weer bovenop.

EMULSIE
Mayo? Nee, olijfolie-emulsie! Bekt wat
minder lekker, maar is
wél gezond. Olijfolie
krijgt door het onder
hoge druk op te spuiten met een slagroomspuit, een zogeheten
kidde, de lobbige
substantie van mayonaise. De ober heeft
deze kennis snel paraat – dat spreekt
zeker voor de bediening.

UMAMI
Zeewier of nori is rijk
aan umami, de vijfde,
enigmatische smaak
die vooral getypeerd
kan worden als hartig.
Sinds wetenschappers
hebben geconcludeerd
dat de menselijke tong speciale receptoren heeft voor de glutamaten die de
smaaksensatie veroorzaken, geldt het als
aparte smaak, net als zout, zuur, zoet
en bitter - en niet als een simpelweg geslaagde combinatie van de oorspronkelijke
vier, zoals lang werd aangenomen.

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

Daalder
Lindengracht 90

Voor Daalder in de Jordaan klinken uit alle hoeken lovende reacties; de
zaak werd zelfs getipt voor een Michelinster. We nemen de proef op de
som.

D

e ontvangst is meteen goed: voor we het weten staat er water op tafel.
Kraakhelder wit linnen op de donkerhouten tafels, café-stoelen en simpele
kaarsjes – niks mis met wat klassiek casual-chic. We gaan voor een vijfgangenmenu van de chef (€55), wat we krijgen is een verrassing. Er arriveert een
maïstaco met makreel, room van tequila, limoencrème en limoengel. Daarbij
zit in een kek potje een sorbet van tomaat, basilicum en pecorino. De amuse
is zoals een amuse hoort te zijn: de smaakpapillen worden geactiveerd. De
makreel is zacht en ziltig, met een zuurtje van de tequila. Zoetige, fluwelige
tomaat, de pecorino romig. Indrukwekkend is ook de tartaar van tonijn met
papaja, mayonaise-emulsie van olijfolie met zeewier, groene curry en Thaise
basilicum. Het smaakt ons goed, zeker met die ‘funky, beendroge Riesling’
ernaast. De sliertjes papaja in dit gerechtje vallen wel enigszins weg door de
andere smaken en de pittigheid van het currypoeder.
Het hoofdgerecht is lamsnek. Die is verleidelijk geglaceerd, en als we ons
mes erin steken valt hij ook gewillig uit elkaar. De Syrah uit de Languedoc
smaakt met zijn lichte tannines goed bij het lichtvettige van het lamsnekje.
De mierikswortelmousseline is heerlijk romig, en jus van nori bindt het geheel
mooi samen. Verrassend bij de desserts is de binnenkant van koekjesdeeg van
de cheesecake, waarbij kaviaarachtige basilicumparels in je mond exploderen:
heerlijk. Daalder is een fijne zaak waar op hoog niveau klassiek gekookt wordt
met een moderne, soms exotische twist. Een absolute aanrader als je knus
doch informeel op topniveau wilt eten.

tekst Alise Akimova

11 JANUARI 2017

Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Jena van
David
DAVID RIETER (24)
HIER UvA-student Duitslandstudies
DAAR Mastervakken rechtsextremisme in de Bondsrepubliek, geschiedenis
van de Sovjetunie tussen 1953 en 1991 en Deutsch als Fremdsprache
DE STAD IN ZES WOORDEN ‘Klein, mooi, gezellig, knus, bruisend, awesome.’

Toeristische attractie ‘De prachtige natuur. Jena ligt middenin een vallei
en een steenworp van de bossen en bergen vandaan. Het is een heerlijke
regio om in te mountainbiken.’
Held van de stad ‘Carl Zeiss en Ernst Abbe. Zij hebben de stad met hun
fabriek voor optische lenzen zowel wetenschappelijk als economisch op de
kaart gezet en de stad veel welvaart en prestige opgeleverd. Vele straten,
pleinen en hele huizenblokken zijn daarom naar hen vernoemd.’
Onontdekte parel ‘Het Paradijspark achter het gelijknamige treinstation
Paradies is heerlijk om met een biertje en wat vrienden te gaan chillen en
een barbecue aan te slingeren. Ook een wedstrijd van de fanatieke lokale
voetbalclub Carl Zeiss Jena is echt het bezoeken waard. Hoewel ze in de
vierde divisie spelen, trekken ze toch ieder weekend tussen de vier- en vijfduizend man, die een fenomenale sfeer weten te creëren.’
Mooiste uitzicht ‘Hoewel het gebouw van lelijke communistische makelij
is, geeft de Jenatoren in het centrum je verreweg het mooiste uitzicht over
de hele stad en de Saalevallei. Het beklimmen van Jena’s hoogste berg, de
Jenzig, is ook een aanrader.’
Nummer 1 ‘Shape of you van Ed Sheeran wordt grijsgedraaid in de kroegen
hier, maar geef mij maar liever iets van Duitse bodem. Wir Sind Groß van
Mark Forster bijvoorbeeld is echt een heerlijk hitje.’
Streekgerecht ‘Dat moet de Thüringer Rostbratwurst met Thüringer Kloss
zijn. Een heerlijke braadworst met een aardappeldeegbal, vaak geserveerd
met iets van een koolsoort. Smaakt zeer goed!’
Waarom Jena ‘Dit is een ontzettende levendige en gezellige stad
met prachtige natuur, veel kroegen en zeer goedkoop. De rust die
in de stad hangt is een verademing, maar er is ook de mogelijkheid om de drukte op te zoeken. Zo ben je binnen een uur in
Leipzig en binnen drie uur in Berlijn. Wat wil een student
nog meer?’ ↙
tekst Jasmijn Van Raemdonck
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NIEMAND WIL LATER
VLUCHTELING WORDEN
Omar (25), Irak
Omar wilde als kind al chirurg worden, maar door zijn vlucht uit Irak werd alles anders. Met
ondersteuning van het UAF bouwt hij als geneeskundestudent aan een nieuwe toekomst.

Het UAF ondersteunt vluchtelingen bij studie en werk.

www.uaf.nl/omar

