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Is het echt vijf voor twaalf?

Science in Transition blikt terug en vooruit

(advertentie)
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Zowel het ochtendprogramma in Carré als de middagsessies in het Kohnstammhuis zitten weer vol uitdagende
en interessante onderdelen, zoals:
»
»
»
»
»
»
Wat betekent excellentie voor jou in leren en werken?
Laat je inspireren en doe, praat en denk mee tijdens de
Onderwijsconferentie op 10 april 2014: dé dag voor alle
HvA-medewerkers!
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Masterclasses van Mardjan Seighali, Egbert
Franssen, Jeroen van Baar e.v.a

Aanmelden voor de Onderwijsconferentie
‘HvA XL’ kan tot en met 7 april! via:
hva.nl/onderwijsconferentie
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Huub Dijstelbloem en Frank Miedema over hun beruchte
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deel viel, en hoe nu verder.
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Fysiotherapiedocent Jan Simons stopt
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schrijven voor Folia Web.

Porno plus 22

Pornoproducent Jennifer Lyon Bell,
Harvard-alumnus, maakt films zoals
ze die zelf graag zou zien.

en verder
de week/tweet/het moment/navraag 4-5 passie 13 opinie 14-15
Robbert Dijkgraaf 15 brieven 17 objectief 20-21 op de tong 25
overigens 27 Folia vond 28 promoties/hora est/Hadjar Benmiloud 29
Folia maakt kennis 30-31 Alie Boudount 33 prikbord 34-35
wasdom 36-37 stage 37 toehoorders/colofon 38 de lezer/deining 39

Folia op internet: www.foliaweb.nl

@FoliaWeb

FoliaWeb.en.Magazine

redactioneel
Het begrip ‘excellentie’ is inmiddels
het jargon binnengeslopen van alle
Nederlandse onderwijsinstellingen.
Het begrip is niet alleen synoniem aan
‘uitmuntend’, maar ook aan ‘kassa’. Excellent onderwijs levert immers goede
accreditaties op en daar komen weer
ambitieuze studenten op af, wat ook
weer mooi is voor de instelling zelf.
Maar wat is excellent? We hadden
het erover tijdens de redactievergadering, omdat de Onderwijsconferentie van de HvA op 10 april in het
teken van excellentie staat. ‘Waarom
heeft nu zelfs de HvA een excellentieprogramma? Zorg liever dat het
reguliere onderwijs goed is!’ merkte
een van de redacteuren op. Toch zijn
er steeds meer studenten enthousiast
over zulke excellentieprogramma’s.
Lees het profiel van student technische bedrijfskunde Sid van Wijk,
voorzitter van de Excellentie Vereniging Amsterdam E.V.A. Een goede
student, maar tienen haalt hij niet.
Een netwerker pur sang, initiatiefrijk, ondernemend en gedreven is hij
wel. Van Wijk heeft een rol tijdens de
Onderwijsconferentie en ik voorspel
een interessant debat over wat excellentie is. Wat excellentie voor mij
betekent? Voor álle studenten goede
docenten, die het waard zijn aan te
spreken met ‘Excellentie’.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Wonderlijk onderzoek

D

e wondere wereld van het onderzoek levert steeds weer fascinerende inzichten op. Deze week
startte het Centraal Planbureau
van studentenbond Asva er weer eentje, ditmaal
naar medezeggenschap aan de HvA. En wat denk
je? Veel HvA’ers blijken niet eens te weten dat
er überhaupt zoiets als een domeinraad bestaat.
Wat een heerlijk bestaan moet dat zijn, niet gehinderd door enige kennis van het leedwezen der
medezeggenschap! Als het aan de boze Asva-fee
ligt komt daar echter snel verandering in. Met de
resultaten in de hand willen ze de bekendheid en
zichtbaarheid van de raden nu gaan vergroten.
Alsof HvA-studenten nog niet genoeg aan hun
hoofd hebben. De stalkpraktijken rondom de
NSE zijn nog maar net voorbij of de hogeschool
heeft alweer iets nieuws bedacht. Een heus
‘studentenpanel’ werd deze week opgericht,
om studenten ook de rest van het jaar lastig te
kunnen vallen. Om de mening van HvA’ers te
peilen hebben wij een veel betere tip. Zoek voor
de gein eens op Twitter onder #HvA. En voeg er
voor de aardigheid een keer #sis of #fail aan toe.
Het overzichtsplaatje aan feedback dat je dan te
zien krijgt, daar kan werkelijk geen domeinraad
of studentenpanel tegenop!
Maar dat niet alleen aan de universiteit relevant
onderzoek wordt gedaan, werd deze week ook
weer eens bekrachtigd. Een instituut van de
HvA onderzocht de afgelopen tijd namelijk wat
buitenlandse studenten belangrijk vinden in een
woonruimte, en van de resultaten vielen wij wel
even van onze stoel. Zo blijken ze zich in hun
woning graag ‘thuis te willen voelen’ en ‘veiligheid
belangrijk te vinden’. Bovendien blijkt uit de diepgravende analyses van de HvA ook dat de studenten graag een café en supermarkt in de omgeving
hebben. Dat is toch fascinerend, hoe exotisch de
voorkeuren van die buitenlanders kunnen zijn.
Bij de UvA was het deze week vooral de crisis
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Bij de HvA werden deze week barrières
geslecht. Eindelijk werd de jarenlange mannelijke
hegemonie bij de Docent van het Jaar-verkiezing
doorbroken. Tot de zes genomineerden wist dit
jaar namelijk – tromgeroffel – één vrouw door te
dringen. En dat terwijl de HvA er zo nadrukkelijk
juist níet op had aangestuurd. Toch prachtig, hoe
in verder keiharde glazen plafonds spontaan een
ieniemienie haarscheurtje kan ontstaan!

op de Krim, die kopzorgen opleverde. Want
hoewel het Allard Pierson Museum aanvankelijk nog in zijn handjes kneep met alle gratis
media-aandacht voor zijn Krim-tentoonstelling,
deze week knepen ze ’m opeens op een andere
manier. Nu de Russen het schiereiland hebben overgenomen, is het namelijk onduidelijk
waar de collectie straks naar terug moet. Zit je
maandenlang opgezadeld met tonnen aan rottende stenen en roestig staal, lijkt het er ook nog
eens op dat je daar nooit meer vanaf komt. Toch
denken wij altijd graag in oplossingen. Waarom

schenken we al het gruis niet gewoon aan de
afdeling huisvesting van de HvA? Die weten er
als geen ander raad mee. Binnen de kortste keren hebben ze er zonder twijfel weer een nieuw
pareltje aan de Wibautstraat mee opgetrokken!
yyy Clara van de Wiel

27 maart 2014

tweet van
de week
Gina von Plathoven
@vonplathoven
Zojuist een huilende eerstejaars in m’n
armen gehouden: “VOLGENS MIJ KAN JE
HELEMAAL NIKS WORDEN MET POLITICOLOGIE WUUUU.” :’) #uva

het moment

Als winnaar van de Bert Douwes Award mocht Stef Notebaard (25) vorige week de beurs van Amsterdam met een ferme backhandslag uitgongen. Zijn winnende
scriptie ging over hoe men het beleggen van rendement na belastingheffing kan optimaliseren aan de hand van een fiscaal gunstige structuur. Het prijzengeld
(€ 1.500,-) doneert Notebaard aan het rampgebied in de Filipijnen, waar zijn vrouw en zoontje vandaan komen. yyy tekst en foto Bien Borren

navraag Lenno Munnikes
Vorige week verscheen in Folia een interview met Lisa Steltenpool, studente voeding & diëtetiek en auteur van De vegarevolutie. Ze stelde
dat op haar opleiding ouderwetse ideeën over voeding worden gepropageerd. Lenno Munnikes, opleidingsmanager, reageert.

Jullie waren niet blij met Lisa’s
interview in Folia vorige week?
‘Ik viel eigenlijk meer over het redactionele
commentaar. Daarin werd gesuggereerd dat wij
als opleiding geen nieuwe inzichten over eten
integreren in ons curriculum. Lisa mag haar
eigen mening hebben over eten en de opleiding,
maar als blad moet je naar mijn idee niet je
oordeel baseren op wat zij zegt, maar hoor- en
wederhoor toepassen.’
Wat vindt u van Lisa’s ideeën over de
opleiding?

‘Als opleiding staan wij open voor andere visies
op voedsel. Als je studeert zit je in een levensfase
waarin je leert kritisch te zijn, dus ik vind het alleen maar goed dat Lisa haar eigen mening vormt.’

Lisa zegt dat wat zij bij jullie leert, bijvoorbeeld dat melk goed voor je is, niet
wetenschappelijk is onderbouwd.
‘Wij hebben ons curriculum opgebouwd aan de
hand van een wetenschappelijke basis. Wij staan
open voor andere visies op die wetenschappelijke
ideeën; zowel onder studenten als binnen onze
docentenpoule zijn er dan ook veel verschillende

visies. Daarnaast besteden wij aandacht aan innovatieve ideeën. Zo gaan eerstejaars bezig met het
opzetten van duurzame biologische producten.’

Leiden afwijkende meningen van
studenten weleens tot onenigheden?
‘Nee, ze leiden niet vaak tot escalaties en ik zou
zeggen dat er weinig frictie is. Zoals ik al aangaf
is het alleen maar goed als er discussie wordt
gevoerd over de stof.’ yyy Mina Etemad
Lenno Munnikes’ ingezonden brief hierover staat
op pagina 17.

FoliaMagazine

5

‘We pesten Dijkgraaf een
Afgelopen najaar liet een groep academische rebellen onder de naam Science in Transition
van zich horen. Ze hadden niet malse kritiek op het Nederlandse wetenschappelijke systeem. Hoe kijken frontmannen Huub Dijstelbloem en Frank Miedema terug op de reacties?
tekst Marieke Buijs / foto’s Bram Belloni

‘D

e prikkels zijn er net zo pervers
als bij de banken, het is vijf
voor twaalf in de wetenschap.’
Met dergelijke boude statements luidde Science in Transition, een groep
ontevreden wetenschappers, in november vorig
jaar de noodklok. Hun kritiek in het kort: het
wetenschappelijk systeem bezwijkt onder de publicatiedruk en wetenschappers halen trucjes uit
om aan die druk te voldoen. Ze verliezen hun onderwijstaken uit het oog, richten zich op thema’s
die interessanter zijn voor hun vakgenoten dan
voor de maatschappij en worden verleid hun
resultaten mooier, significanter en verrassender te
presenteren dan ze zijn. Het manifest waarin SiT
de problemen beschreef, bleef niet onopgemerkt.
De SiT’ers hielden een conferentie bij de KNAW,
waren volop aan het woord in de landelijke media
en maakten gaandeweg veel reacties los van
collega-wetenschappers. Ook in dit blad was er
aandacht: in negen edities van discussierubriek
‘Overigens’ werden SiT-stellingen voorgelegd aan
andere wetenschappers. Die waren verdeeld. Sommigen uitten sympathie voor de ‘rebellen’ die de
wetenschap van binnenuit wilden veranderen, anderen verweten SiT populisme en vonden dat de
groep de wetenschap in een kwaad daglicht stelde.
Daarom nu een afsluitend interview met twee SiTkopstukken: Huub Dijstelbloem, UvA-hoogleraar
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filosofie van wetenschap & politiek en verbonden
aan de WRR, en Frank Miedema, decaan van de
Utrechtse geneeskundefaculteit en vicevoorzitter
van het UMC-bestuur.
Beide heren komen ’s ochtends bijeen in het
charmante grachtenpand van de filosofen aan
de Oude Turfmarkt. In de rommelige gedeelde
keuken staan helaas alleen lege koffieblikken op-

‘Waar is wetenschap
voor bedoeld? Kennis of
carrière maken?’
gestapeld, dus moet Dijstelbloem op strooptocht
bij de buren. Miedema wacht intussen in een
van de comfortabele stoelen in Dijstelbloems
werkkamer, die uitkijkt op een blinde muur.
Miedema is rusteloos, trommelt wat met zijn
vingers, slaat een boek open dat op tafel ligt.
Ook tijdens het interview wekt hij de indruk
van een drukbezet man die verveling schuwt
en de controverse opzoekt. Hij kijkt af en toe
op zijn telefoon en iPad en voorziet het gesprek
geregeld van licht ironisch commentaar of een
pittige uitspraak om de boel wat op te schudden.
Dijstelbloem is bedachtzamer, wacht zijn beurt
af en weegt zijn woorden voor hij ze uitspreekt.

PubLIcatIEdruk
de stelling van Sit Wetenschappers worden afgerekend op het aantal publicaties dat
ze produceren. Dat werkt pervers. Het verleidt
wetenschappers data op te poetsen, onderzoek
in kleine stukjes te publiceren en zich op de
wetenschappelijke discussie te richten en niet op
de maatschappij.
reactie uit de rubriek ‘Overigens’
Decaan geneeskundefaculteit Marcel Levi: ‘In
combinatie met andere indicatoren […] geeft
iemands publicatielijst wel degelijk een beeld
van zijn of haar functioneren. […] De suggestie
dat je wetenschappers hun gang moet laten gaan
en na vijf of tien jaar eens kijkt wat iemand zoal
heeft gedaan, is niet van deze tijd. Kom op zeg!
[…] Wetenschappers die daarvoor pleiten zijn
echt een beetje verwend.’
Dijstelbloem: ‘Publicaties zijn inderdaad belangrijk,
ze stellen wetenschappers in staat resultaten met
elkaar te delen en discussie te voeren. Maar omdat
wetenschappers worden afgerekend op hun publicatielijst, is publiceren een doel op zich geworden.’
Miedema: ‘Ja, het is tijd om na te denken: waar
is wetenschap voor bedoeld? Kennis of carrière
maken? We zijn hoofdzakelijk met dat laatste
bezig door veel en snel te publiceren. De evalu-

beetje’

Huub Dijstelbloem (l) en Frank Miedema

atie van afdelingen en individuele wetenschappers is verworden tot het hanteren van een
telraam. Bij ons kwamen in het kader van de
KNAW/VSNU-evaluatie zes onderzoekers in
anderhalve dag het hele onderzoeksprogramma
van het UMC beoordelen. Dat was vooral tellen:
de publicaties, de promoties en de binnengehaalde beurzen. Daardoor schoot iedereen in
een kramp om die indicatoren op te schroeven
en vergaten ze waar het werkelijk om gaat:
belangrijke maatschappelijke vragen beantwoorden. Sinds kort steken we veel meer tijd
in de evaluatie en wordt er per deelprogramma
inhoudelijk gekeken, en worden de belangrijke
artikelen gelezen in plaats van geteld.’
Het wegen van iemands publicatielijst
en de impactfactor van zijn of haar

artikelen is eenduidig. Jullie stellen voor
de artikelen op inhoud te beoordelen.
Hoe doe je dat objectief, zonder dat
controverses tussen wetenschappelijke
stromingen of persoonlijke belangen het
oordeel beïnvloeden?
Dijstelbloem: ‘Het is de verantwoordelijkheid van
de leidinggevende mogelijke meningsverschillen
mee te wegen. Volledige objectiviteit daarbij is
een illusie. Maar het tellen van publicaties geeft
ook slechts de schijn van objectiviteit.’
Miedema: ‘Je moet wetenschappers ook een
paar jaar met rust durven laten, zonder steeds
artikelen van ze te verwachten. De belangrijke
vragen uit de samenleving, of die nu gaan over
internetveiligheid of obesitas, zijn complex en
interdisciplinair. Die beantwoord je niet in een
jaar. Wetenschappers moeten de vrijheid krijgen

zich aan dat soort vragen te wagen. Dat gebeurt
nu nauwelijks, omdat de stabiele eerstegeldstroom is opgedroogd en wetenschappers
zijn aangewezen op projectfinanciering door
instanties als het NWO. Daarover moet je met
het oog op je volgende projectaanvraag en je
loopbaan binnen vier jaar publiceren, dus richt
je je op oplosbare problemen – om risico’s te
mijden. Verwend is die roep om lange adem allerminst. Het gewichtig achteroverleunen in de
ivoren toren is tegenwoordig echt niet meer aan
de orde. Zeker omdat wij juist het belang van
maatschappelijke betrokkenheid stimuleren en
het publiek dus mag meedenken en meekijken.’
OndErWijS
de stelling van Sit Onderwijs is een ondergeschoven kindje omdat wetenschappers hun
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tijd carrièretechnisch beter kunnen besteden aan
publiceren dan aan het geven van college.

stakeholders bij de verdeling van onderzoeksgeld
en bij het stellen van prioriteiten in het onderzoek.

reactie uit de rubriek ‘Overigens’
Decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen Frank van Vree: ‘Oneens. Onze faculteit drijft op onderwijs, ook qua financiering. De
meeste medewerkers besteden meer dan de helft
van hun tijd aan onderwijs […] Daarmee geven
wij het signaal af dat onderwijs niet onderdoet
voor onderzoek.’

reactie uit de rubriek ‘Overigens’
Hoogleraar ethiek Beate Roessler: ‘Hun idee over
democratisering lijkt een beetje goedkoop. Ze
schrijven bijvoorbeeld dat de geesteswetenschappen veel resultaten opleveren “waar niemand op
zit te wachten.” Ik word daar zenuwachtig van.’

Dijstelbloem: ‘Gelukkig lijkt het bij geesteswetenschappen aan de UvA inderdaad de goede
kant op te gaan.’
Miedema: ‘Maar vaak is de waardering voor onderwijs slechts voor de bühne. Er is taart voor de
Docent van het Jaar, maar in de beoordeling voor
bevordering, benoemingen en vaste aanstellingen is onderwijs helaas secundair. We hebben dat
nu veranderd aan mijn faculteit. Als iemand zich
met hart en ziel inzet voor onderwijsvernieuwing, dan kan hij bij ons ook hoogleraar worden.
En dan zeggen we niet: “je inspanningen voor
onderwijs zijn leuk, maar je moet toch wel zorgen dat je ook nog wat toppublicaties aflevert.”
Maar is de kracht van universitair onderwijs niet de kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek, waarbij de beste
onderzoekers ook voor de klas staan?
Dijstelbloem: ‘In theorie wel, maar momenteel
zie je vaak het slechtste van twee werelden. In
woord wordt de koppeling tussen onderzoek en
onderwijs beleden, maar in de praktijk heeft met
name in de geesteswetenschappen en de sociale
wetenschappen een groot deel van de docenten
die het onderwijs in de bachelorfase verzorgen
een tijdelijk contract, terwijl de toponderzoekers
een vaste aanstelling hebben en soms nauwelijks
meer een cursus aan beginnende studenten
geven. Iemand die veel lesgeeft moet gekoppeld
blijven aan een onderzoeksgroep, maar zou voor
zijn carrièrekansen niet aan hetzelfde publicatieregime gebonden moeten zijn. Maak het dan
echt mogelijk promotie te maken, door prestaties op het gebied van onderwijsvernieuwing.’
dEMOcratISErInG
de stelling van Sit Betrek maatschappelijke
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Dijstelbloem: ‘Fundamenteel onderzoek en maatschappelijke impact bijten elkaar niet. De vragen:
“Waar doe je het voor? Wie is jouw publiek?”
moeten centraal staan voor wetenschappers. Ik heb
naar aanleiding van een onderzoek naar immigratievraagstukken bijvoorbeeld een bijeenkomst
georganiseerd met vluchtelingenorganisaties, de

‘We hebben iets te
hard uitgehaald naar
geesteswetenschappers’
overheid en experts op het gebied van digitalisering
van grenscontroles om de inzichten te delen. Dat is
mijn verantwoordelijkheid als wetenschapper.’
Waarom?
Miedema (verontwaardigd): ‘Dat zijn je afnemers!’
Dijstelbloem: ‘Wat is anders mijn verantwoordelijkheid?’
nieuwe kennis opdoen?
Dijstelbloem: ‘Voor wie?’
de wetenschap?
Dijstelbloem: ‘Ja, en dan zitten al die wetenschappers hier binnen te praten over die nieuwe
kennis over en voor de samenleving.’
Miedema: ‘Met de gordijnen lekker dicht, zodat
de burgers zich er niet mee kunnen bemoeien.
Waanzin! Het veelgenoemde argument dat het
publiek er toch niets van begrijpt, dus dat je ze
maar beter buiten de discussie kunt laten, is een
bezweringsformule waarmee wetenschappers
zeggen: geef ons het geld en laat ons met rust.
Wij zijn knap, dus komt het allemaal wel goed.’
En wat als je een subliem wetenschapper

bent, maar niet zo goed bent in het organiseren van bijeenkomsten met asielzoekers en andere belanghebbenden?
Dijstelbloem: ‘Dan moet een collega jou daarbij
helpen. We hoeven niet allemaal een duizendpoot te zijn.’
Miedema: ‘Ja, binnen een onderzoeksgroep moet
diversiteit bestaan: je moet mensen hebben die
onderzoek doen, anderen die onderwijs geven en
weer anderen die kennis delen met de maatschappij; je moet hen niet allemaal langs de publicatiemeetlat leggen. Maar vind je het niet waanzinnig
dat dat nog modern klinkt in de wetenschap
tegenwoordig? Tjongejonge, wat een bullshit. In
het bedrijfsleven weten ze dat allang! De iPhone
werd toch ook door een team ontwikkeld en gebouwd? Dat de Nobelprijs en Spinozapremie naar
één persoon gaan, wekt ten onrechte de indruk
dat wetenschap nog steeds solistisch werk is.’
GEEStESWEtEnScHaPPEn
de stelling van Sit De geesteswetenschappelijke discipline heeft afstand genomen van haar
taak om leraren op te leiden en richt zich nu
ook voornamelijk op onderzoek. Maar de directe
maatschappelijke rechtvaardiging daarvoor is
onduidelijk en het levert veel resultaten op waar
niemand op zit te wachten.
reactie uit de rubriek ‘Overigens’ Decaan
Frank van Vree: ‘Dat is nogal demagogisch. […]
Er wordt inderdaad veel specialistisch onderzoek
gedaan, maar dat geldt voor alle disciplines.’
Jullie hebben de geesteswetenschappers tegen het zere been geschopt.
Hebben jullie spijt van de aanval?
Dijstelbloem: ‘Dat is een groot misverstand. Alsof
wij het specifiek op de geesteswetenschappen hebben gemunt en het daar slechter gaat dan elders,
terwijl de maatschappelijke relevantie ook in
andere disciplines het onderspit delft ten opzichte
van de internationale wetenschappelijke discussie.’
Maar in jullie position paper krijgen specifiek de geesteswetenschappen ervan langs.
Dijstelbloem: ‘Ja, dat is onhandig geweest.’
Miedema: ‘Ja, we halen misschien wat te hard
naar ze uit; de kritiek geldt net zo goed voor ons
medici en voor andere disciplines.’

Dijstelbloem: ‘Doordat mede-SiT’er Wijnand
Mijnhardt en ik geesteswetenschappers zijn,
komen onze voorbeelden vaak uit die hoek. Dat
heeft bijgedragen aan het misverstand.’
bEELd van WEtEnScHaP
de stelling van Sit Het beeld van wetenschappers die door nieuwsgierigheid gedreven
zekere kennis aanleveren is onvolledig en kwalijk.
We moeten het publiek informeren over wetenschappelijke onzekerheid en de alledaagse
carrière-overwegingen van wetenschappers.
reactie uit de rubriek ‘Overigens’
Decaan Faculteit der Maatschappij & Gedragswetenschappen Edward de Haan: ‘Ik val bepaald
niet van mijn stoel van de observatie dat wetenschappers ook maar mensen zijn en dat sommige
dus foute keuzes maken ter meerdere eer en
glorie van zichzelf. Dat hoeven we niet voortdurend te benadrukken om er maar voor te zorgen
dat mensen ons niet op een voetstuk plaatsen.’
Dijstelbloem: ‘Wij hebben willen laten zien
dat wetenschap ook gewoon een strijd is om
schaarse middelen. Dat wordt nauwelijks ge-

zegd. We pesten bijvoorbeeld Robbert Dijkgraaf
een beetje in ons manifest, omdat hij een heel
sacraal beeld van wetenschap neerzet.’
Miedema: ‘Hij heeft als president van de KNAW
vijf jaar lang als de ideale schoonzoon aan tafel bij
DWDD de problemen in de wetenschap toegedekt.’
Dijstelbloem: ‘Dat beeld is incompleet en op den
duur wreekt het zich, als de wetenschap door
de mand valt en een messy practice blijkt te zijn,
zoals gebeurde in het klimaatdebat. Wij vinden
dat je van meet af aan eerlijk en transparant moet
zijn over onzekerheid en over motieven van wetenschappers. Daar is ook een rol weggelegd voor
journalisten, die zich niet moeten laten imponeren door de hooggeleerde professor.’
Jullie suggereren dat het helemaal
misgaat. Is het echt vijf voor twaalf in de
wetenschap?
Beiden schieten in de lach.
Miedema: ‘Nee joh, tuurlijk niet! We kunnen
dit eindeloos volhouden met elkaar. We kunnen
er nog heel wat belastinggeld doorheen malen
met z’n allen, zonder dat er iets verandert. Voor
de maatschappij is dat alleen een gemiste kans,
want het kan veel beter.’

In jullie manifest kaarten jullie vooral
problemen aan, maar wat moet er nu
gebeuren?
Dijstelbloem: ‘Wij hebben de discussie aangezwengeld en die moet nu binnen de wetenschap verder worden gevoerd. Dat gebeurt
ook. Bij geesteswetenschappen aan de UvA,
bijvoorbeeld, sprak de decaan over SiT met een
groep universitair docenten. Dat is goed, want
zij voelen de kwesties die wij aankaarten. Zij
hebben jonge kinderen, moeten hun hypotheek
betalen en moeten kiezen tussen een college
goed voorbereiden, een stuk schrijven voor het
Friesch Dagblad of werken aan een Engelstalige
wetenschappelijke publicatie. Decanen en afdelingshoofden moeten de mogelijkheid benutten
hun werknemers meer ruimte te geven. De wal
is het schip aan het keren, ook op hoger niveau.
Inmiddels is onder leiding van de rector van
de UvA een nieuw evaluatieprotocol voor het
beoordelen van wetenschappers en afdelingen
opgesteld, waarbij productiviteit niet langer als
criterium geldt en meer wordt gekeken naar
inhoud en maatschappelijk belang.’
Miedema: ‘We verbeelden ons dat we daaraan
wel een beetje hebben bijgedragen.’ yyy
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Vroeger was heus niet alles beter
Na veertig jaar trouwe dienst neemt docent fysiotherapie Jan Simons op 11 april afscheid van
de HvA. De geboren Zeeuw blikt terug op vier decennia lesgeven, ontwikkelingen in de praktijk
en studenten van toen en nu. ‘In al die jaren kan ik mijn ziekteverzuim op één hand tellen.’
tekst Bien Borren / foto Bas Uterwijk

dOcEnt van HEt Jaar
‘Ik ben dit jaar tot fysiotherapiedocent van het
jaar uitgeroepen. Dat is onwijs leuk, want het is
een uiting van de waardering van de studenten.
Ik hoor vaak dat ik enorm gepassioneerd spreek
wanneer ik lesgeef. Studenten voelen feilloos aan
wanneer een docent het niet zo goed weet. Maar
omdat ik bepaalde handelingen al duizend keer op
een patiënt heb gepraktiseerd, kan ik precies voordoen wat er van mijn studenten verwacht wordt.’
PEnSIOEn
‘Ik stop met doceren omdat ik in mei 65 word.
Pensioentechnisch is het verstandig om een maand
voordat je de rechtmatige leeftijd bereikt te vertrekken. De afgelopen vier decennia zijn soepel verlopen, ik kan mijn ziekteverzuim gelukkig op één
hand tellen. Ik ben een redelijke workaholic en ben
altijd met veel plezier naar school gegaan, maar ik
kijk ernaar uit om wat meer vrije tijd te hebben.’
GOOGLE
‘In de afgelopen veertig jaar heeft de fysiotherapie een rigoureuze ontwikkeling doorgemaakt. Patiënten kunnen nu zonder verwijzing
aankloppen, vroeger moest dat via een huisarts.
De relatie fysiotherapeut-patiënt is mede door
de komst van het internet compleet veranderd.
Vroeger werd je als fysiotherapeut op je woord
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geloofd, nu heeft de patiënt al voor de eerste afspraak Google geraadpleegd. Toen was het vooral authority based, nu moeten wij onze keuzes
kunnen beargumenteren. Veertig jaar geleden
was het vooral nattevingerwerk. Tegenwoordig is
nog steeds zestig procent niet wetenschappelijk
onderbouwd, maar je moet je keuzes kunnen
verklaren. Het is een lastige vergelijking, maar
vroeger was beslist niet alles beter.’
StudEnt
‘Al tijdens mijn opleiding fysiotherapie in
1973 had ik kritiek op het onderwijs. Na mijn
afstuderen stelde toenmalig directeur Leffelaar voor dat ik zelf maar voor de klas moest.
Dat was veertig jaar geleden. Ik denk dat mijn

‘Ik kan met een gerust
hart vertrekken’
kwaliteiten liggen in het begrijpelijk maken van
moeilijke stof. Ik kan het helder verwoorden.
De studenten van tegenwoordig zijn kritischer,
meestal in de goede zin van het woord. We
leren de fysio’s in opleiding om hun keuzes te
beargumenteren. Gezamenlijk beslissingen
nemen met de patiënt is nu een hot item in
de fysiotherapie.’

tEruGbLIk
‘Als ik terugkijk op mijn carrière had ik de veranderingen die zich voordeden in de wereld van
de fysiotherapie beter willen vertalen naar het
onderwijs. Het gebruik van wetenschappelijk
onderzoek, dat steeds meer en beter wordt, had
ik willen koppelen aan het onderwijs. Vorig jaar
ben ik gestart met een reeks refereeravonden
waarin ik samen met docenten in discussie ga
over hoe we ontwikkelingen kunnen doorvoeren in het onderwijs. In juni presenteren we
een rapport aan de opleiding met het advies dat
er regelmatig debatavonden moeten worden
gehouden onder docenten over argumentatie en
praktisch refereren. Mede hierdoor kan ik met
een gerust hart vertrekken.’
SnijZaaL
‘Ik merkte dat afgestudeerden vaak onvoldoende
kennis hadden van de anatomie. Daarom ben
ik samen met een collega vijftien jaar geleden
begonnen met het geven van snijzaalonderwijs,
waarin we afgestudeerden de gelegenheid bieden
om anatomische preparaten te bestuderen. We
duiken de snijzaal in en leggen de relatie met de
pathologie. Dit is een vorm van nascholing die
ontzettend hoog scoort, want de relatie tussen
de anatomie en het bewegend (dis)functioneren
wordt zichtbaar.’

Jan adriaan Simons
1949 Geboren in Renesse
1969–1973 Academie voor
Fysiotherapie Leffelaar, Amsterdam
1976–1980 Opleiding manuele
therapie SOMT, Amersfoort
1973-1976 Fysiotherapeut Andreas
Ziekenhuis, Amsterdam
1974-nu Docent fysiotherapie,
orthopedie HvA, Amsterdam
1976-nu Fysiotherapeut en manueel
therapeut in particuliere praktijk,
Amsterdam
1976-nu Docent manuele therapie
SOMT, Amersfoort
1988-nu Docent NPI, Amersfoort

Hva
‘De hogeschool is in algemene zin een goede
werkgever geweest. Als docent word je vrij
gelaten in wat je wilt doen en je wordt niet
constant gecontroleerd. Maar het blijft een grote
organisatie en die heeft een zekere top-down
benadering. Van mij mag het wel wat kleinschaliger. Vroeger had je als docent kortere lijntjes
en intensief contact met je studenten.’
aFScHEId
‘Ik wilde zelf invulling geven aan mijn afscheid
en toen heb ik besloten om een symposium
te organiseren. Op 11 april presenteer ik een
lezingencyclus waarin ik samen met allerlei
sprekers drie uur over klinisch redeneren ga
spreken. Ik ben ontzettend trots op de fysiotherapie en wat we hebben bereikt in het onderwijs.
De effectiviteit van de fysiotherapie is in totale
omvang toegenomen. Binnen het onderwijs
heb ik de kritische attitude van studenten zien
groeien en de focus is verschoven van autoriteit
naar argumenteren op basis van kennis. Met dit

symposium wil ik laten zien wat ik de afgelopen
veertig jaar heb gedaan.’
IndOnESIë
‘In de jaren negentig kregen we grote groepen internationale studenten die bij ons een
speciaal lesprogramma volgden. Daar stopte
de hogeschool op een gegeven moment mee en
dat betreur ik nog steeds. Sindsdien doe ik het
op eigen houtje. Elk jaar ga ik naar Indonesië,

‘Patiënten googelen
tegenwoordig al voor
de eerste afspraak’
waar ik drie weken lesgeef – en dat is fantastisch. Het zijn lange dagen van vaak tien uur. De
mentaliteit verschilt wezenlijk met wat ik hier
in Amsterdam zie. Aziaten zijn harde werkers
en grijpen elke kans om zich vakinhoudelijk te
ontwikkelen gretig aan.’

OPa
‘Ik ben niet bang voor een zwart gat, want ik
blijf werken als fysiotherapeut. Daarnaast ga
ik ook door met het geven van nascholing. En
straks heb ik eindelijk tijd om, in plaats van die
eeuwige vakliteratuur, het boek van Carolijn
Visser over reizen in China in de jaren tachtig
te lezen. Bovendien word ik in juni voor het
eerst grootvader!’
StrandHuISJES
‘Mijn vrouw en ik hebben besloten terug te
gaan naar de Zeeuwse eilanden, die we veertig
jaar geleden verruilden voor de stad. Zeeland
is prachtig, met haar brede horizon en uitgestrekte stranden.
Ik heb een passie voor fotograferen. Elke
zomer heb ik een project. De laatste keer heb ik
een serie gemaakt over Zeeuwse strandhuisjes.
Je hebt ze op wielen, rood, blauw of geel, sommige staan netjes in een rijtje en andere weer
schots en scheef. Dat vind ik werkelijk ontzettend mooi.’ yyy
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(ingezonden mededeling)

DE ASVASTUDENTENBALIE
ZIT NU IN CREA
Op de 1e verdieping zitten wij voor je klaar
om je te helpen aan een kamer, je van een
nieuwe fiets te voorzien (€60,-) of je gratis
rechtshulp te bieden. Ook voor andere
vragen staan wij je graag te woord.
Tot bij de balie!

STUDENTENBALIE UvA
CREA
Nieuwe Achtergracht 170
1e verdieping, kamer 1.10
Openingstijden:
Elke werkdag van 12.30 tot 16.00 uur
asva.nl
020 525 2926
studentenbalie@asva.nl

passie
PSV
JErOEn SWInkELS (43, docent practicum levenswetenschappen aan de FNWI) krijgt kippenvel als hij aan PSV denkt.
‘Mijn dierbaarste PSV-hebbeding is een singeltje
van het clublied, waarschijnlijk uit de jaren zeventig. Het eerste couplet ken ik uit mijn hoofd:
Voor Rood-Wit gezongen; vol man’lijke kracht.
Een lied met ons allen, want eendracht maakt
macht. Wij trekken ten strijde, een strijd vol van
vree. Vooruit nu Rood-Witten, vooruit PSV.
PSV
Ik ben geboren in Eindhoven, voetbalde sinds
mijn vierde en was dus automatisch PSV-fan.
Wat mensen uit Amsterdam met Ajax hebben,
heb ik met PSV. Het is een heerlijk gevoel om

bij een internationale topclub te horen. Vanaf
de L-side, de ‘lange zijde’, heb ik de gloriejaren
tussen 1983 en 1989 meegemaakt. De sfeer, het
gezang en de saamhorigheid: ik kom er niet
meer zo vaak, maar als ik ga geniet ik er nog
steeds net zo van.
25 mei 1988 was de mooiste dag van mijn leven
als PSV-supporter. We speelden in Stuttgart
de finale van de Europacup 1 tegen Benfica en
wonnen die uiteindelijk na strafschoppen. Ik
kon helaas niet bij de finale zijn, maar de halve

finale tegen Real Madrid is de mooiste apotheose die ik in het PSV-stadion heb meegemaakt.
Het stadion stond na afloop te trillen op zijn
grondvesten. Als ik er nu weer aan terugdenk,
krijg ik opnieuw kippenvel. De spanning was
ondragelijk. De kansen die we misten, de omhaal op de paal van wereldster Hugo Sánchez
een paar minuten voor tijd. Uiteindelijk wonnen we de allerbelangrijkste voetbalprijs ter wereld. Mooier dan die avond zal het nooit meer
worden.’ yyy tekst Jim Jansen / foto Fred van Diem
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opinie

Gek dat studenten
niks gevraagd wordt
HvA-lector Stefan Molenaars vraagt zich in een open brief af
hoe de student van de toekomst naar leren kijkt. illustratie Marc Kolle

B

este Lisa, Thomas en al die andere
leerlingen uit de examenklassen,

Ze zeggen dat jullie niks meer lezen van papier.
Is dat zo? Dan krijg je deze open brief nooit te
zien. Dat zou ik jammer vinden! Want ik wil
jullie van alles vragen. Eerst dit. Even raden
naar je plannen voor de rest van 2014. In mei
slagen voor je eindexamen? In juni chillen met
klasgenoten op Mallorca? Vakantiewerk in juli;
in augustus voor de laatste keer met je ouders
mee op vakantie en in september naar universiteit of hogeschool? Ik gok maar wat. Maar
met dat doorstuderen zit ik zeker goed! Een gap
year nemen is namelijk zó 2012. En direct gaan
werken doet natuurlijk geen hond.
Even over mijzelf: ik was op de lagere school een
goede leerling. Ik belandde op het gymnasium,
maar na een paar jaar was ik het ineens kwijt. Ik
spijbelde en deed verder weinig spectaculairs.
Ik voetbalde vooral veel op straat. Mijn ouders
hadden geen idee. Pas jaren later werd ik weer
die nieuwsgierige jongen van toen: ik stelde me
weer open en herontdekte dat, als je maar lang
genoeg naar iets kijkt, alles interessant wordt.
Dat het weten en snappen van dingen gewoon
leuk is bracht mij naar het hoger onderwijs. Met
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zo’n voorgeschiedenis krijgt je enthousiasme
dan wel iets stichtelijks, wat best irritant kan
zijn. Maar goed, op jouw leeftijd weet je al lang
dat volwassenen het helemaal niet altijd beter
weten en dat ze, net als jij, vaak zoekende zijn.
Ik ben bijvoorbeeld al vijftien jaar docent en

Dijkgraaf

Winnend lot
bezig met een (godzijdank boeiende) zoektocht
naar een aanpak die bij jullie past. En weet je
wat ik nou zo gek vind? Dat jullie nooit wat
wordt gevraagd.
Al op 1 mei moeten jullie een vervolgstudie
hebben gekozen. Je hoeft te kiezen uit slechts
enkele honderden hbo- en universitaire bachelorprogramma’s. Het lijkt online winkel Zalando wel! Laten ze jou weleens schrikken met
dat verhaal dat je wordt opgeleid voor functies
die nu nog helemaal niet bestaan? En dat het
meeste van wat je nu leert straks weer verouderd is? Geloof je dat? Ik niet hoor. Ik denk dat
genieën als Newton en Einstein griezelig snel
weer zouden aanhaken bij hun vakgebied als je
ze tot leven kon wekken.

Ik ben als docent al vijftien jaar op zoek naar een
aanpak die bij jullie past
De oplossing tegen snurkende studenten in
collegezalen schijnt de flipped classroom te zijn:
wakkere studenten die actief bezig zijn met de
stof via opdrachten of discussies, nadat ze eerst
thuis een instructiefilmpje hebben bekeken
op internet. De docent wordt meer coach of
adviseur. Vind je dit wat? Of ben je niet anders
gewend op de middelbare school en haal je er
je schouders over op? Misschien vind je het
wel schattig hoe wij proberen aan te haken bij
jouw generatie. Een beetje zoals volwassenen
met straattaal proberen contact te maken
met hangjongeren.
We moeten vaker toetsen gaan afnemen. Idee
erachter: dan dwingen we je bij te blijven en
vallen er minder studenten uit. Maar in onder-

wijsmekka Finland kiezen ze steeds vaker voor
minder toetsen. Wat vind jij?
Misschien vind je dit wel cool: zodra je bij ons
een vak afsluit krijg je een vragenlijst toegestuurd waarop je kunt aangeven wat je van ons
vond. Alsof Zalando je vraagt of je schoenen
wel bevallen! En wij maar hopen dat je ons
liket. Maar eerlijk gezegd zie ik jullie helemaal
niet als klanten. Jullie zijn zoveel meer dan dat.
Een hogeschool of universiteit is een instituut
waar de geest wordt gescherpt. Socrates wist het
mooi te vatten: hij zei dat je kennis eruit moest
halen zoals een vroedvrouw een kind ter wereld
brengt. Dat gaat niet zonder pijn. Wat heb je van
mij nodig om die pijn te verdragen? Wat voor
docent wil je dat ik voor je ben? Vertel het me.
Henry Ford had honderd jaar geleden met zijn
T-Ford, de eerste betaalbare automobiel voor
de doorsnee-Amerikaan, een waanzinnige
verkoophit. Hij moest wel verdraaid goed onderzoek gedaan onder de doelgroep. Maar Ford
sprak de legendarische woorden ‘If I had asked
my customers what they wanted, they would have
said faster horses’. Ik wil maar zeggen: misschien
stel ik je wel vragen waarop je het antwoord niet
weet. Of niet kunt weten. Of vindt dat ik ze niet
moet stellen.
En toch stel ik ze. Jij gaat een leven lang leren
tegemoet. Kennis moet circuleren. Ik geloof
niks van die bullshit dat jullie met van alles connected willen zijn behalve met school. Laat van
je horen!
Innovatie, samenwerken, kennis moet circuleren. We hebben elkaar nodig! yyy
Stefan Molenaars is lector marketingmanagement
bij het Domein Economie & Management

De aankondiging van 17 maart jongstleden
dat zwaartekrachtsgolven uit de oerknal waren
waargenomen was, terecht, wereldnieuws. Maar
bijna meer aandacht ging uit naar het ontroerende
filmpje waarin het nieuws wordt verteld aan Andrei
Linde, hoogleraar in Stanford en een van de vaders
van de kosmische inflatietheorie die deze golven
voorspelde. Het is de wetenschappelijke versie van
de bekende scène uit de postcodeloterij, waarin de
presentator aanbelt en de argeloze bewoner feliciteert met het winnen van de hoofdprijs. Hier is de
communicatie iets efficiënter. De experimentator
geeft de boodschap door in absolute telegramstijl:
‘5 sigma r punt 2.’ Verschillende malen vraagt
Linde hem de boodschap te herhalen, voordat het
tot hem doordringt dat hij, zogezegd, het winnende
lot in handen heeft.
Het is moeilijk te overschatten wat dit nieuws met
Linde doet. Allereerst de opening: ‘5 sigma’. Dat is
de compacte manier om te zeggen dat de statistische kans op een foute meting kleiner is dan 1
in 3,5 miljoen, een zekerheid waarvan de meeste
onderzoeksvelden alleen kunnen dromen. Dan het
hart van de boodschap: ‘r punt 2’, oftewel de sterkte
van de zwaartekrachtsgolven zoals gemeten door
de parameter r is gelijk aan 0.2 – precies de voorspelling van het favoriete model van Linde.
Aan de keukentafel, enigszins bijgekomen van de
schok en met een glas witte wijn in de hand, biecht
Linde iets op dat vele onderzoekers moeten herkennen. Altijd heeft hij de knagende onzekerheid
gevoeld dat hij alleen maar in zijn theorie geloofde
omdat deze zo elegant en mooi was. Ondanks 35
jaar van ingewikkelde berekeningen, lange discussies en eindeloze lezingen, waarin hij keer op keer
zijn collega’s heeft willen overtuigen, was er altijd
de mogelijkheid dat de natuur daar heel anders
over dacht.
Tot vandaag. Nu moet de natuur Linde overtuigen.
Het kost haar even moeite. yyy Robbert Dijkgraaf
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MediaLAB buttons met
prikkelende uitspraken
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7 jaren geleden ontmoettte ik
Martin Haring
(..)Van hem leerde ik dat mana
loslaten is dan vasthoudenge.n meer

ER WAL

(advertentie)

Mijn liefste vader leerde mij als kind al omdenken. Als ik iets
lastig vond, vroeg hij me altijd “wat kun je er zelf aan doen”.
Zo leerde ik het heft in eigen hand te nemen.
Wat is excellentie - een eliteclubje van de beste
studenten? Iets dat niet is weggelegd voor gewone
stervelingen? Het aanboren van je diepste talent?
STAP UIT JE COMFORTZONE
Uit je comfortzone stappen, dat is volgens MediaLAB waar het om
draait. MediaLAB Amsterdam prikkelt studenten en medewerkers van de
HvA om alvast bewust met excellentie bezig te zijn. Zij bedachten het spel
Clashes; hierbij krijgen deelnemers telkens een out-of-the-box opdracht
om uit te voeren. Deelnemers delen de resultaten van hun opdracht - de
‘clash’- met foto’s en video’s op de bijbehorende Facebookpagina.

Bijvoorbeeld de opdracht: ‘Geef een object dat je weg wilde
gooien een nieuwe bestemming.’ Dat leidde tot creatieve posts van
de deelnemers, zoals de getransformeerde dino hierboven. Ook de clash:
‘Fotografeer jezelf met iemand van wie je veel hebt geleerd’
leverde een scala aan foto’s op. De resultaten van al deze uitdagingen
worden op een groot scherm geprojecteerd tijdens de HvA Onderwijsconferentie. Waarom in je comfortzone blijven? Daarbuiten leer je meer...
Neem zelf een kijkje op facebook.com/groups/hvavanboven.
Meld je aan voor de Onderwijsconferentie HvA XL-EXCELLENT LEREN
van de HvA via hva.nl/onderwijsconferentie.

brieven

Folia denkt in
hokjes
Bij mijn weten wordt er aan de Universiteit van
Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam
niet gediscrimineerd en wordt iedereen volgens
dezelfde maatstaven beoordeeld.
De spread met ‘etnische minderheden’, in het
kader van ‘Ook ik ben Nederlands’ in Folia nr.
25, verbaasde mij dan ook in hoge mate.
De spread, waarin diverse vertegenwoordigers van ‘etnische minderheden’ negatieve
ervaringen op een whiteboard tot uiting
brengen, ademt in zijn geheel de sfeer
van slachtofferschap.
Omdat de afgebeelde personen niet als individu
maar als groep worden gepresenteerd, benadrukt Folia bovendien het verschil met ‘gewone’
studenten.
Folia toont hiermee aan – goedbedoeld waarschijnlijk, maar daarom niet minder paternalistisch – óók in hokjes te denken.
Mijn aanbeveling: geen groepsdenken.
Om te beginnen in Folia. yyy

over oordelen. Overigens stelt zij dat zij gezegd
heeft: ‘Euh... Het is een beetje onoverzichtelijk?’,
maar deze woorden heeft zij echt niet uitgesproken tijdens het college.
In het stuk wordt onze klas afgedaan alsof wij
negatief tegenover dhr. Bast staan, zoals de
opmerking ‘Nog twee keer en dan zijn we van
hem verlost’. Kennelijk weet Mina Etemad niet
dat de band tussen de docent en student op deze
opleiding persoonlijk is en dergelijke opmerkingen als grap worden uitgesproken, ook wanneer
dhr. Bast zelf aanwezig is in de ruimte.
Overigens: binnen Scrabble mogen geen afkortingen, streepjes e.d. gebruikt worden.
Wij gaan ervan uit dat een persoonlijke verontschuldiging uitgaat naar dhr. Jan-Carel Bast
en dit onrealistische stuk wordt rechtgezet.
Als Mina Etemad altijd colleges op deze wijze
interpreteert, kan zij de redactiewerkzaamheden
beter staken i.v.m. haar geloofwaardigheid.
Stephanie Moerman, namens de minorklas
van SBB

Frenk Dambrink, tweedejaarsstudent
geschiedenis aan de UvA

Wij zijn wél
vooruitstrevend

Onrealistisch
stuk

In Folia #25 staat een interview met Lisa Steltenpool, een student van onze opleiding voeding &
diëtetiek die het boek De vegarevolutie gaat lanceren. Uit het interview blijkt dat wij onze studenten tot kritische professionals opleiden, hetgeen
ook zeer goed past in hun levensfase. Echter, het
commentaar in het redactionele stuk op pagina 3
van deze Folia, daar kunnen wij ons niet in vinden.
Onze missie is inderdaad om gezonde voeding
te integreren in de levensstijl van mensen. Dit
gebeurt op basis van bepaalde richtlijnen, want wij
moeten rekening houden met de wetenschappelijke onderbouwing van onze adviezen.
Maar daarnaast zijn wij als opleiding zeer vooruitstrevend en innovatief. Onze docenten hebben

Allereerst willen wij Mina Etemad hartelijk bedanken voor haar ‘leuke’ bijdrage aan Folia Magazine. Het verbaast ons ten zeerste dat dit stuk
over onze gewaardeerde docent wordt geplaatst.
Gezien het feit dat de auteur zonder de klas
hiervan op de hoogte te stellen plaatsnam in
het college, viel zij meteen op. Dat sport niet
benoemd wordt en het college meer lijkt op een
werkcollege alternatieve origamipatronen, is
echt grote onzin. Wanneer zij zelf de inhoud van
het college niet begrijpt, moet zij hier ook niet

wel degelijk oog voor nieuwe trends; een van de
kerncompetenties binnen ons curriculum is immers het ontwikkelen van duurzame innovatieve
producten en het vermarkten daarvan. Het zijn
vaak onze studenten die landelijke prijzen winnen. Zo hebben ze onlangs de Jan Wolf Scriptieprijs van Slow Food Nederland en in het verleden
een aantal keer de Bachelor’s Awards van het
Voedingscentrum gewonnen.
Het commentaar ‘te weinig openstaan voor nieuwe
inzichten’ in het laatste Folia Magazine kunnen
wij dan ook niet plaatsen. Sterker nog, ik durf te
garanderen dat ieder lid van mijn docentenkorps
zich op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voeding. En zodra het
verantwoord is om de informatie in het curriculum van de opleiding op te nemen, dan zijn wij
de eersten. Mocht de redactie zich verder in dit
onderwerp willen verdiepen: kom een keer langs!
Lenno Munnikes, opleidingsmanager voeding &
diëtetiek
PS Lisa Steltenpool citeert in haar interview
een mannelijke docent sportvoeding, maar die
hebben wij niet in dienst. Het vak sportvoeding
heeft ze bovendien nooit gevolgd.

record Maagdenhuis staat nog
Een kleine historische correctie. Ik lees maar steeds
in Folia Magazine dat VU-studenten het record
van de vijfdaagse Maagdenhuisbezetting hebben
verbroken; opnieuw in nummer 25 van 26 maart
2014. Dat moge waar zijn voor wat betreft 1969,
maar het record van de tweede Maagdenhuisbezetting in 1979 die maar liefst drie weken duurde is
niet verbroken. Ik was erbij destijds. yyy
Harry Peer (sociologie, 1977-1984, geschiedenis
1980-1984)
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Geen enfant terrible meer
Team Skits, het competitieve wielerteam van studentenvereniging Skits, is dit jaar groter en
sterker dan ooit. Amfi-student Sjoerd van Beelen gaat op Folia Web een blog bijhouden over
de ‘spartaanse bourgondiërs’. tekst Yannick Fritschy / foto’s Danny Schwarz

W

eg met de blokjes en de rondetijden, tijd voor demarrages
op een groot verzet. De lente
is begonnen en de schaatsers
maken plaats voor de wielrenners, die de eerste
voorjaarsklassiekers inmiddels achter de rug
hebben. Ook het competitieve wielerteam van
studentenvereniging Skits is met een trainingsweekend in Duitsland het seizoen voortvarend
begonnen. Het team is dit jaar een professionele
weg ingeslagen, met een gekwalificeerde trainer
en enkele sponsoren. Sjoerd van Beelen (24),
student Fashion & Branding aan het Amfi,
verwacht dan ook dat zijn ploeg dit jaar beter
zal presteren dan ooit. Hij gaat het reilen en
zeilen van Team Skits beschrijven in een
blog op Folia Web.
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Wanneer is je liefde voor wielrennen
ontstaan?
‘Toen ik zes was keek ik al naar de Tour op
televisie. Op mijn zeventiende heb ik een hele
zomer gespaard om een racefiets te kunnen
kopen en heb ik me ik bij de vereniging van

‘Train ik mezelf over de
kop, dan is dat gericht
over de kop’
een klasgenoot aangesloten. Ik ging toen ook
meteen wedstrijden rijden, maar dat was iets
te overmoedig. Ik wist nog niet hoe ik moest
trainen en reed bovendien in een heel zware
categorie, onder meer tegen jongens die nu
als professional voor de Belkinploeg rijden.
Toen ben ik een jaar gestopt en daarna bij
de amateurs weer begonnen. Dat was een stuk
beter bij te benen.’

Wat voor renner ben je?
‘Ik ben iemand die de kat uit de boom kijkt en
dan het juiste moment kiest om aan te vallen. Als
de weg ook maar een beetje omhoog loopt, ben ik
in mijn element. Mijn doel is dit jaar om in de top
20 te eindigen van de Ronde Gaumaise, een driedaagse etappewedstrijd met veel heuvels in het
zuiden van België. Vorige jaren begon ik telkens
goed aan die wedstrijd, maar zakte ik daarna weg
in het klassement. Daarom heb ik deze winter
veel gewerkt aan mijn duurvermogen.’
ben je niet meer een ‘enfant terrible en
tevens een van de weinige winterslaaphoudende mensachtigen,’ zoals je op de
website van Skits wordt omschreven?
‘Die stukjes over onze renners heb ik zelf geschreven en die moet je vooral met een korreltje
zout nemen. Ik stond er inderdaad om bekend

dat ik in de winter weinig trainde, maar dat is
verleden tijd. Ik voel dat ik nu veel sterker ben
dan vorig jaar in deze periode.’
Sterk genoeg om kopman van het team
te zijn?
‘Dat moet nog blijken. Bij de amateurs is het sowieso iets meer ieder voor zich. De betere teams
rijden echter wel met een kopman en wij willen
dit jaar bij de betere teams horen. We hebben het
er binnen de ploeg soms ook over wie kopman
wordt, maar dat is vooralsnog vooral schertsend.
Tijdens de trainingen zie je wel dat iedereen zich
wil bewijzen ten opzichte van de rest.’
bestaat dan niet het gevaar dat jullie te
hard van stapel lopen tijdens de training?
‘Dat gevaar bestaat altijd, maar we volgen
een strak trainingsschema. Eventueel kun je
metingen laten doen waaruit blijkt of je effectief
traint, maar ik hou niet van dat soort cijfers. Ik
train zelfs zonder kilometerteller en hartslagmeter. Inmiddels heb ik genoeg ervaring om te
weten hoe ver ik kan gaan. Als ik mezelf over de
kop train, dan is dat gericht over de kop.’
En als iemand het tempo niet kan bijbenen?
‘Dan doen we er alles aan om diegene binnenboord te houden. We proberen nieuwe talenten
met name te leren om in een peloton te rijden;
dat is een echte kunst. Om die reden lukt het
vrijwel niemand om zijn eerste wedstrijd uit te
rijden. Zelf zit ik inmiddels op het niveau dat
ik af en toe een trainingswedstrijd win, dat is al
heel wat. Verder ben je als wielrenner eigenlijk
altijd een van de verliezers. Dat geeft niet, want
een wedstrijd rijden en je krachten meten met
anderen geeft sowieso een enorme kick.’

‘We bestaan pas sinds 2010, daarvoor was er
alleen recreatief wielrennen bij Skits. Je merkt
dat we nu naam beginnen te krijgen. Sommige
renners stappen over van de recreanten omdat
ze een hoger niveau aankunnen, anderen doen
juist een stap terug omdat ze de sfeer bij ons
leuker vinden. Bij de hoogste amateurs moet je

‘Of ik doping gebruik?
Alleen tijdens
technofeesten’
namelijk volledig leven voor het wielrennen. Wij
worden dan wel steeds professioneler, maar we
combineren onze sport nog steeds met de gezelligheid die bij een studentenvereniging hoort.’
Hoe doen jullie dat?
‘Door zoveel mogelijk gezamenlijk te trainen en
na de training nog even koffie te drinken. Af en
toe een biertje is trouwens ook geen probleem.
We noemen onszelf ‘spartaanse bourgondiërs’:
harde werkers, maar ook levensgenieters. Vanaf
januari zijn we een echte vriendengroep en zien
we elkaar zowat elke dag, met of zonder fiets.’
Gaan je teamgenoten je ook helpen met
de blog die je voor de Folia-site gaat
schrijven?
‘Absoluut. Veel van onze teamleden kunnen
goed schrijven. We plaatsen dan ook regelmatig
stukjes op de website van Skits over onze wedstrijden. Geen verslagen, maar aantrekkelijke
verhalen. Dat die verhalen vaak wat overdreven
zijn maakt niet uit, zolang ze maar aanspreken.’

Wat wil je met je blog bereiken?
‘In de eerste plaats wil ik aan het grote publiek
laten zien wat wielrennen inhoudt. De meeste
mensen zien het gewoon als hard fietsen, maar
het is veel meer dan dat. Daarnaast wil ik met
mijn stukjes een beeld schetsen van hoe
wij als team het wielerseizoen en alles
eromheen beleven.’ yyy

Heb je weleens doping gebruikt?
‘Alleen tijdens technofeesten op vrijdagavond.’
team Skits bevat dit jaar een hoop nieuwe renners. Hoe verklaar je dat succes?
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GEvErFd LijF
‘Creativiteit zat al van kleins af aan in me, dus ik vond niet
dat ik een opleiding hoefde te volgen om dat te ontdekken. Hoe je je geld moet verdienen met je creativiteit, daar
wilde ik over leren.’ Zo is Roxanne Horn, oftewel RoxaRosa,
commerciële economie voor toekomstige ondernemers gaan
studeren. Tijdens haar opleiding moest ze een eigen bedrijf
starten. Roxanne koos voor bellypainten: het beschilderen
van de buiken van zwangere vrouwen. Ze had al ervaring met
het schminken van kinderen en ze is cursussen bodypaint
gaan volgen.
Hoewel ze pas sinds twee jaar bodypaint, heeft ze al een eigen

studio waar ze lesgeeft in kinderschmink en bodypainten.
Daarnaast tatoeëert ze. Met bodypainten is eigenlijk geen
geld te verdienen: ‘Bodypainten houdt voornamelijk in dat
je portfoliowerk maakt en meedoet aan wedstrijden. Tijdens
die wedstrijden vertrek je vanuit een thema, waarbinnen je
een ontwerp moet maken. Je hebt ongeveer zes uur de tijd.’
Roxanne heeft al meerdere prijzen gewonnen, waaronder de
eerste prijs tijdens het Maskerade Bodypaint Festival in 2012.
Ook is ze vierde geworden op de wereldkampioenschappen.
‘Bodypainten is echt een kunstvorm. Iedereen kan een
lichaam bedekken, maar een effect erin brengen is niet iets wat

Roxanne aan het werk.

voor de cursisten bevat. Zie foliaweb.nl/videos voor een filmpje met

Oort tijdens een bodypaintles, waardoor de paint ook leeronderdelen

Roxanne maakte dit ontwerp op het lichaam van model Beate van

iedereen kan. Je moet ook goed nadenken over de compositie
– het lichaam heeft allerlei vormen en kanten, dus het is veel
moeilijker dan schilderen op een doek. Het ontwerp moet daarnaast een mooie flow hebben, wat betekent dat je niet overal iets
moet schilderen. Want dan weten mensen niet meer waar ze
naar moeten kijken.’ yyy Mina Etemad / foto Jan van Breda

objectief

Geen

standaard-

cumshots, maar
vrouwelijk

plezier

Gefrustreerd over het voorspelbare aanbod aan pornofilms besloot Harvard-alumnus
Jennifer Lyon Bell ze zelf maar te gaan maken. Met haar ‘emoporn’ hoopt ze jonge vrouwen
te stimuleren hun eigen seksualiteit te ontdekken. tekst Marieke Buijs / foto’s: stills uit films van Jennifer Lyon Bell

‘F

latten your tongue,’ fluistert de
vrouwelijke hoofdrolspeler tegen
de man die haar beft in de pornofilm Silver Shoes. Het is bepaald
niet de ‘Oh! Fuck me harder’ die je in de meeste
mainstream porno hoort. Harvard-alumnus
Jennifer Lyon Bell (44) snakte naar een alternatief
voor het pornocliché van stampend neuken met
de pizzabezorger en besloot dat zelf te gaan maken: pornofilms voor filmliefhebbers. Het leverde
haar meerdere awards op van underground- en
feministische filmfestivals. Met haar nieuwste
film Silver Shoes is ze wederom genomineerd voor
beste regisseur bij de Feminist Porn Awards 2014.
Op 10 april geeft ze tijdens de Sekssessies van geneeskundestudentenvereniging IFMSA een lezing
over seksueel plezier. ‘Mijn films schetsen een
opwindend, positief en reëel beeld van seksuali-
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teit. Ik hoop jonge meiden daarmee te prikkelen
op zoek te gaan naar hun eigen verlangens.’
Wat onderscheidt uw films van
doorsneeporno?
‘In doorsneeporno lijkt er geen andere reden

‘Voor mijn masterscriptie
heb ik honderden
pornofilms gekeken’
te zijn voor seksuele interactie dan het gegeven
dat mensen bij elkaar in de buurt zijn en dat
hun lichaamsdelen in elkaar passen. Denk
aan de loodgieter en de huisvrouw. Dat werkt
niet voor mij en voor veel andere vrouwen,

want het is zowel fysiek als emotioneel niet te
rijmen met echte seksualiteit. Ik maak mooie
films met een prikkelend verhaal waardoor
mensen zich in de personages kunnen inleven
en ook snappen waar de aantrekkingskracht en
verlangens vandaan komen. Bovendien besteed
ik heel veel aandacht aan het selecteren van de
spelers. Ik zoek mensen die mij fascineren en
die zich daadwerkelijk tot elkaar aangetrokken
voelen. Voor mijn nieuwste film Silver Shoes
zijn dat de Amerikaanse pornoactrice Liandra
Dahl en het Belgische model Joost Smoss. De
avond voor de eerste shoot heb ik ze ter kennismaking samen uit eten gestuurd, maar met
de expliciete opdracht niet te zoenen, omdat
ik wilde dat hun eerste seksuele contact voor
de camera zou zijn. Maar Liandra biechtte de
volgende dag op dat ze wel móésten zoenen.

Sekssessies
Stiekem deed het me deugd dat de aantrekkingskracht zo sterk bleek.’
Wat blijft er nog over van die natuurlijke
aantrekkingskracht op een set waar
instructies worden gegeven, de scène
tig keer over moet en mensen toch net
even anders moeten gaan liggen?
‘Niet veel. Dat probeer ik dus ook te voorkomen
door goed te plannen. Bovendien is het eindproduct mooier als je ziet dat mensen echt plezier
hebben samen. Dat plezier zie je terug in kleine
aanrakingen en de zachte kreuntjes, dingen die
ik nooit zo zou kunnen regisseren. Dus laat ik ze
liever begaan, ten koste van de perfectie.’
Is de beeldvorming in mainstream porno
schadelijk?
‘Ja. Het is zo clichématig: de mannen zijn
macho, de vrouwen model-stoeipoes, het script
is gestandaardiseerd. Een pornofilm moet standaardingrediënten bevatten, die in een bepaalde
volgorde worden uitgevoerd. Ik zag laatst een
contract waarin was vastgelegd dat er een cumshot in de film moest zitten. Mannen krijgen het

idee dat ze moeten verlangen naar woeste seks
met een vreemde. En vrouwen krijgen de boodschap dat penetratie het absolute hoogtepunt
vormt van seks en dat ze vooral “Ja! Ja! Neuk me
harder!” moeten roepen.’
Waar leidt dat toe?
‘Tot onzekerheid. Als je die clichés keer op keer
krijgt opgedrongen, ga je geloven dat er iets mis
is met je als jij andere verlangens hebt of als je
lichaam er anders uitziet. Zeventig procent van

‘Ik wil jonge mensen
adviseren op zoek te
gaan naar hun eigen
fantasieën’
de vrouwen heeft meer nodig dan neuken
alleen om klaar te komen, maar dat zie je
zelden in porno. Nog zoiets: in mainstream porno worden standjes gekozen
die de kijker veel zicht bieden op wat
er precies gebeurt, terwijl vrouwen

Seksuele voorlichting is
te zeer gericht op het
voorkomen van soa’s
en grensoverschrijdend
gedrag en niet op het
ontwikkelen van een
plezierig seksleven. Dat vindt
geneeskundestudentenorganisatie IFMSA, die
zich in Nederland en
108 andere landen inzet
voor volksgezondheid.
Om aan zijn leden en
andere geïnteresseerden
duidelijk te maken dat
fijne seks meer is dan een
kans op geslachtziektes,
organiseert IFMSA de
Sekssessies. Daarbij vertellen
seksuoloog Ellen Laan en
pornoproducent Jennifer
Lyon Bell over plezier in
bed. De Sekssessies zijn
op 10 april om 19.00 uur in
het AMC, entreeprijs € 3,-.
Reserveren kan via
IFMSA.nl/uva.
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Porna
Porno wordt doorgaans geassocieerd met piemel erin, rampetampen, en spuiten maar. Voor mannen
vaak zeer opwindend, maar voor veel vrouwen het tegenovergestelde. Porno voor vrouwen, oftewel
porna, is erotisch beeldmateriaal dat zich richt op respect voor ieder individu. Hier gaat het om
passie, warmte en liefde. Porna is ontstaan na de seksuele revolutie, toen duidelijk werd dat vrouwen
erotiek op een eigen wijze ervaren. Snel verschenen er vrouwvriendelijke sekshops, en met de
opkomst van het internet kon de vrouwvriendelijke pornografie ook zijn weg vinden.

meer plezier hebben bij standjes waarbij de
schaambenen tegen elkaar wrijven. Ik kies dan
liever voor één expliciete flits en laat het verder
aan de verbeelding van de kijker over, terwijl
de acteurs seks hebben op een manier die voor
beiden plezierig is.’
de acteurs in uw films zijn ook aantrekkelijk. versterkt u daarmee niet de
onzekerheid bij kijkers?
‘Dat is niet mijn bedoeling. Iedere gegadigde die
zichzelf aantrekkelijk vindt, overweeg ik serieus
bij een casting. Daarbij laat ik een variëteit
aan lichaamstypen zien. In Silver Shoes is de
hoofdpersoon bijvoorbeeld rank en bepaald niet
de gespierde macho.
Maar

het klopt dat vooral mensen die aan de geldende
schoonheidsnorm voldoen, zelfverzekerd genoeg
zijn om naar castings te komen. Dus spelen er
vaak mensen die als mooi gelden in mijn films.’
Wat wilt u studenten meegeven?
‘Dat standaardseks niet bestaat, dat seks
persoonlijk, divers en creatief is. Ik wil jonge

‘Seksuologen raden mijn
films aan ter inspiratie’

mensen aanraden om op zoek te gaan naar
hun eigen fantasieën en naar een
veilige omgeving om die te
vervullen. Dat kan heel
lastig zijn. Ik werk
bijvoorbeeld aan
een documentaire
Feminist
over een jonge
Porn awards
vrouw die merkt
Om de waardering voor vrouwelijke
dat zij wil spelen
pornografie te uiten organiseert pornasite
met dominantie
Good For Her dit jaar voor de negende keer
en onderdanigde Feminist Porn Awards. Er worden awards
heid, maar voor
uitgereikt voor onder meer Sexiest Short, Most
haar is het een hele
Sensual Softcore Movie en de Hottest Kink Movie.
zoektocht om een
Nominaties moeten voldoen aan drie eisen:
plek te vinden waar
een vrouw is (deels) verantwoordelijk voor de
ze
daar veilig mee kan
productie, het script en de regie van het werk,
experimenteren. Ik probeer
het werk toont vrouwelijk plezier én de
met mijn films het taboe op
porna moet de grenzen van seksualiteit
in mainstream porno verbreden.
vrouwelijke seksualiteit te doorbreken, want ik denk dat dat taboe
ertoe leidt dat vrouwen niet durven te
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gaan voor de seks die zij opwindend vinden en
dat er daarom vrouwen zijn die geen zin meer
hebben in seks. Dat is zonde! Seksuologen
raden mijn films ook aan, ter inspiratie, aan clienten. Ik voel me vereerd dat mijn films kunnen
bijdragen aan seksueel plezier.’
Inholland verbood onlangs een student
om stage te lopen bij pornoproducente
kim Holland. Wat vindt u daarvan?
‘Ik ken de details niet, maar het lijkt me een
gemiste kans. Mensen roepen van alles over
pornografie, zonder te weten hoe het er op een
set aan toegaat. Het is goed als een studente zich
daar serieus in wil verdiepen. Wellicht blijkt het
mee te vallen en komt ze er op de set achter dat
er veel rekening wordt gehouden met de wensen
van acteurs. Ik heb ook stagiaires gehad, ook
van de UvA. Dat is altijd goed bevallen, dus
mocht je een oproepje kunnen plaatsen voor
een nieuwe enthousiaste stagiair: graag!’
Zelf heeft u zich na een bachelor psychologie aan Harvard tijdens een master
film- en televisiewetenschap aan de uva
aan porno gewijd. Hoe reageerden uw
docenten daarop?
‘In eerste instantie was de UvA sceptisch. Ze
wilden niet nog meer met seks en drugs worden
geassocieerd. Maar ze zagen ook hoe toegewijd
ik was. Voor mijn masterscriptie heb ik honderden pornofilms gekeken, op zoek naar een
blauwdruk voor een interessante, opwindende
seksscène. Uiteindelijk zagen mijn docenten ook
de waarde van pornografie als onontdekte casus
om filmtheorie aan te toetsen.’ yyy

foto Mats van Soolingen

op de tong

Loetje Oost

genot van een biertje. Het is voor ieder wat wils
en dat maakt Loetje een leuke ontmoetingsplek.
Op de kaart springen er enkele pronkstukken
uit, zoals Loetjes garnalenkroket, kalfslever
met spek en ui en de speciale biefstukken. Bij
de borrel nemen we garnalenhapjes (€ 4,50).
Garnalen met een krokant jasje: niet bijzonder,
maar wel lekker. Na een uitgebreide uitleg over
de biefstukken kiezen we allebei voor biefstuk
‘Bali’ (€ 17,75). Een biefstuk van ossenhaas,
gebakken in roomboter en sambal. Wanneer
ik vraag ‘Hoe bakken jullie de biefstuk?’ is het
antwoord: ‘Dat vragen we nooit aan de gast, wij
bakken hem gewoon hoe hij het lekkerst is.’
Wanneer de biefstuk op tafel komt, vallen we
meteen aan. Een heerlijk stukje vlees, zwemmend in jus en sambal en precies medium-rare
gebakken. Een stukje cheesecake (€ 4,75) en een
notentaart met kaneelijs (€ 5,50) zijn een smakelijke afsluiting. Als echte carnivoren verlaten
we Loetje heel tevreden. Het enige wat jammer
is, is dat alle bijgerechten los besteld moeten
worden. Daardoor loopt de prijs behoorlijk op.
yyy Babs Jansen

Ruyschstraat 15 (Oost)

I

nmiddels is Loetje al op zes locaties in
Nederland te vinden en staat de zaak in
Amsterdam bekend als de beste biefstukbakker van de stad. Loetje Oost is een
prachtige zaak, die modern is maar toch gezellig
en knus aandoet. Als we binnenkomen, worden

Eén Pand, vEEL caFéS
Ruyschstraat 15 is een
beruchte locatie: om de
haverklap begon hier
de afgelopen jaren een
nieuwe eigenaar met
frisse moed een café of
restaurant, dat het vervolgens niet redde. Villa
Ruysch, Café Ruys en In de Olie hielden het
geen van alle lang vol. Onder meer de concurrentie van café De Ysbreeker om de hoek
maakt dit adres tot een moeilijke plek voor
horeca-ondernemers. Nu er een vestiging zit
van het beroemde biefstukkencafé Loetje, lijkt
deze plek eindelijk te kunnen opbloeien.

we enthousiast begroet. We krijgen een hoge
tafel, waar we eerst de tijd nemen om lekker te
borrelen met een flesje rode wijn (cabernet sauvignon, € 17,50). Er druppelen op deze maandagavond steeds meer mensen binnen om met
elkaar te eten of gewoon te kletsen onder het

LOEtJE
Het Loetje-imperium
begint in 1977. Ludwig
‘Loetje’ Klinkhamer, die
slager was, begon de eerste Loetje in de Johannes
Vermeerstraat in Amsterdam-Zuid. Er kwamen veel reclamejongens
borrelen; eten serveerde het café toen nog niet.
Ludwigs zoon Jaap, de huidige baas, vertelde
aan Het Parool: ‘Mijn vader zei: “Wat moeten
we nou doen om die gasten hier te houden?
Waar zijn we goed in? En wat is snel klaar en
makkelijk te serveren?” Toen kwam hij op de
biefstuk. Dat is een gouden greep geweest.’

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

vErScHILLEndE bIEFStukkEn
Ossenhaas is een deel
van de lende (rug) van
het rund. De ossenhaas
heeft vrijwel geen vet of
bindweefsel; het is dan
ook het meest malse vlees
van het rund. kogelbiefstuk wordt gesneden
van de kogel: een mals stuk vlees dat vastzit
aan de bovenbil. côte de boeuf komt van de
laatste zes ribben van het rund, ook wel de rib
rack. Het heeft een duidelijke vetstructuur, die
zorgt voor meer smaak. Entrecote, ook wel
lendebiefstuk, komt van de dunne lende. Het is
een magere biefstuk met een stevige vetrand.
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(advertenties)

Zin om jouw expertise (bv. SPSS, Excel, CMS)
in de praktijk te brengen?

Word “Diamond” bij StudiJob!
Doen waar je goed in bent,
waar en wanneer het jou uitkomt.
Voor meer info,
bel Jessica of Milan
via 020-535 34 60.
www.studijob.nl

folia-studijob 140328.indd 1

28-03-14 11:41

met dragan bakema, hans kesting, halina reijn,
gijs scholten van aschat, bart slegers

–
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25 t/m 29 mrt | 9 t/m 13 apr
stadsschouwburg amsterdam | 020 624 23 11

AmsterdamFM
ether 106.8 kabel 103.3 amsterdamfm.nl

AmsterdAm Leeft!

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

deze keer over armoede. in nieuw-West werken
partijen samen aan een aanpak. Emma Brunt
(schrijfster, journalist), Roeland van Geuns (HvA
Lector Armoede en participatie) en Anna de
Zeeuw (HvA kwartiermaker field Lab nieuwWest) praten erover. Kom langs bij de opname
op vrijdag 4 april tussen 13 en 14 uur in de
obA oosterdokskade, of luister dinsdag 8 april
tussen 18 en 19 uur naar Amsterdam fm.
106.8 fm - kabel 103.3 - www.amsterdamfm.nl

Folia maakt
kennis...
...met Sid

van Wijk

student en oprichter van de
Excellentie Vereniging Amsterdam
Woensdag 2 april tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 3 april terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

9 april • Maarten Vogelaar
studentenpastor

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

overigens

De HvA maakte de genomineerden bekend voor de Docent van het Jaar 2013: zes mannen en een vrouw. Ook
in eerdere edities aan de HvA en bij de verkiezing aan de UvA zijn de mannen in de meerderheid.

De mannelijke overmacht bij de Docent van het Jaarverkiezingen toont het gebrek aan vrouwelijk didactisch talent.
Maarten Pieter Schinkel
Hoogleraar Competition
Economics & Regulation
Martha Meerman
Lector Human Resource
Management

‘Een onzinnige stelling. Dat de man-vrouwverdeling scheef is bij de verkiezingen ligt niet aan
de didactische vaardigheden van vrouwen, maar
aan tal van andere factoren. Bijvoorbeeld dat
mannen vaker hoorcollege geven en dus meer
studenten bereiken die op hen kunnen stemmen. Of dat studenten waardering hebben voor
docenten die met zekerheid zeggen hoe het zit.
Dat is meer man-eigen, terwijl vrouwen eerder
twijfel en complexiteit overbrengen.
Dat de verhouding jaar op jaar scheef zit is toch
een vreemde zaak en zou voor UvA, HvA en
Folia reden moeten zijn te onderzoeken welke
selectiecriteria studenten hanteren. Misschien
vellen studenten een genuanceerd oordeel en
doen mannen het gewoon beter voor de klas.
Ik zou dan willen weten hoeveel studenten
dat oordeel hebben; of iedereen voor mannen
kiest, of alleen eerstejaars bijvoorbeeld. Bij de
HvA zijn de mannelijke docenten ouder dan
de vrouwen. Misschien kiezen studenten wel
voor ervaring. Wat kenmerken zijn van de beste
docent is een vraag die de HRM-afdelingen zou
moeten interesseren voor hun selectiebeleid.’

Marco Snoek
Lector leren & innoveren

‘Venijnig stellinkje, maar mogelijk waar. In
de drie jaar dat de HvA deze verkiezing houdt
werden negentien mannen en twee vrouwen
genomineerd, op 839,5 fte mannelijke en 786,7
fte vrouwelijke docenten in 2012. Terwijl er aan
de UvA sinds 2008 twintig mannen en zeven
vrouwen genomineerd zijn, uit gemiddeld 264
fte vrouwelijke op 937 fte hoogleraren, UHD’s
en UD’s. De (scheve) sekseverhouding aldaar
wordt dus mooi gereflecteerd in de nominaties: 7/20 is maar vier honderdste kleiner dan
264/673. Van de HvA zou je zo negen keer meer
vrouwelijke nominaties verwachten. Maar misschien gaat een kale geslachtsvergelijking niet
op. Mogelijk is didactisch talent niet de enige, of
zelfs eerste, kwaliteit die tot een nominatie leidt
– en gaat het ook om jovialiteit, of slagingspercentage. Wellicht ook maken mannen meer
kans omdat ze grotere vakken geven. Maar dergelijke selectie-effecten zouden dan op de HvA
wel een veel grotere vertekening moeten geven
dan op de UvA. Of de UvA heeft juist extreem
getalenteerde vrouwen. Op dat laatste hou ik het
voorlopig graag.’

‘Oneens. Ik vond de overmacht van mannen wel
verrassend, ik ervaar in mijn omgeving namelijk
geen verschil in de kwaliteiten van mannelijke
en vrouwelijke docenten. Zeker op de HvA, waar
de verdeling tussen mannen en vrouwen voor de
klas vrijwel gelijk is, zou je dan een evenwichtiger uitslag verwachten. De scheve verdeling
roept vragen op: hoe zit het met de didactische
vaardigheden van mannelijke en vrouwelijke docenten? Op basis waarvan selecteren studenten
hun Docent van het Jaar? En welke studenten
nemen de moeite zo’n vragenlijst in te vullen? In
al die vragen zitten mogelijke verklaringen van
het verschil. Maar we kunnen onze tijd en energie beter steken in onderwijs en onderzoek dan
in het beantwoorden van die vragen. Zolang er
geen probleem is, moeten we dat er ook niet van
maken. De Asva organiseert deze verkiezing om
mensen tot boegbeeld te maken van de kracht
van goede docenten die boeien en inspireren.
Daar komen winnaars uit en dat is mooi, want
zij zijn ambassadeur voor goed docentschap
en niet het bewijs dat de anderen het niet goed
doen.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Henk Strikkers

aPP ZEt tELEFOOnS In
cOLLEGE uIt
De Koreaanse app iSmartKeeper
zorgt er wellicht voor dat spieken
met behulp van je telefoon straks
verleden tijd is. De app zoekt met
behulp van gps naar telefoons
in de nabijheid en kan die van
op afstand uitzetten, applicaties
afsluiten of enkel noodoproepen
toestaan. In de Zuid-Koreaanse
provincie Gangwon-do wordt
op grote schaal geëxperimenteerd met de applicatie. Slimme
studenten hebben echter al een
manier gevonden om de applicatie te omzeilen. Bovendien bleek
de app nog niet perfect te werken:
sommige telefoons bleven uren te
lang geblokkeerd.

ZEvEn StukS FruIt
OF GrOEntEn PEr
daG vErkLEInt
OvErLijdEnSkanS
Uit onderzoek van het University
College Londen blijkt dat mensen
die zeven stuks fruit of groenten per
dag eten 42 procent minder kans
hebben om te sterven dan mensen
die dat niet doen. Sterker nog: uit het
onderzoek onder ruim 65.000 Britten
blijkt dat hoe meer groenten of fruit
mensen eten, des te kleiner hun overlijdenskans wordt. Daarbij maakt het
niet uit hoe oud de deelnemers zijn.
Uit het onderzoek bleek eveneens dat
groenten meer invloed hebben op de
gezondheid dan fruit.
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StudEntEn

EraSMuS unIvErSItEIt HandHaaFt tEntaMEnbOEtES
De Erasmus Universiteit Rotterdam
blijft studenten die zich na de deadline
voor hun tentamens willen inschrijven
een bedrag van 13,50 euro in rekening
brengen. Volgens de collegevoorzitter van de EUR is het beter studenten
een kleine bijdrage te vragen dan hen
onnodig studievertraging te laten oplopen. Minister Bussemaker oordeelde
eerder dit jaar dat dergelijke geldelijke
bijdragen geen wettelijke basis hebben
en dat universiteiten die niet langer
mochten eisen van studenten.

OndErZOEk

andErE
unIvErSItEItEn

bEStuur radbOud unIvErSItEIt
dOEt aanGIFtE tEGEn WILdErS
Twee leden van het College van Bestuur van de
Radboud Universiteit hebben aangifte gedaan
tegen Geert Wilders wegens discriminatie.
Rector magnificus Bas Kortmann en vicevoorzitter Wilma de Koning deden dat in navolging
van het Nijmeegse college van burgemeester
en wethouders, dat dit dinsdag 25 maart
met honderden andere Nijmegenaren deed.
Volgens de universiteitsbestuurders konden
zij ‘niet accepteren dat een bevolkingsgroep zo
wordt buitengesloten.’

vLakkE aFrIkaanSE vOEtEn
vOrMEn StEunZOOL
De van nature platte Afrikaanse voeten
zijn beter in staat om het lichaamsgewicht over het voetoppervlak te
verdelen dan de hollere Europese
voeten. Dat blijkt uit onderzoek van het
Universitair Medisch Centrum SintRadboud in Nijmegen. De Afrikaanse
bouw van voeten blijkt te werken als
een steunzool en bovendien wikkelen
Afrikanen hun voet anders af, waardoor zij hun voorvoet minder belasten.
Dat zou de reden kunnen zijn dat er in
Afrika minder voetklachten voorkomen
dan in Nederland of andere Europese landen.

Benmiloud

promoties
10.00 uur: Fleur Kraanen – Psychologie

hora est

14.00 uur: Annelies Mesman – Geneeskunde

9 april, 10.00 uur, Agnietenkapel

dInSdaG 08/04

‘Ik heb in Kenia
een prachttijd gehad’

dOndErdaG 03/04
When Things are Getting out of Hand. Prevalence, Assessment,
and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent
Behavior. (Agnietenkapel)
Host-pathogen Interplay in Viral Transmission and Immune
Evasion.(Agnietenkapel)

10.00 uur: Wouter Kallemeijn – Geneeskunde

Activity-Based Probes for Retaining β-glucosidases: Novel Tools
for Research and Diagnostics. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Hsin-Hsuan Lee – Bedrijfskunde

Managing the Uncontrollable. Empirical Studies of UserGenerated Content Online.(Agnietenkapel)

14.00 uur: Qiang Yang – Informatica
On the Exploration of the DRISC
Architecture. (Agnietenkapel)

WOEnSdaG 09/04
10.00 uur: Christopher Pell – Medische
antropologie

Community Responses to Malaria Interventions in SubSaharan Africa. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Vanessa Vroon-Najem – Antropologie
Sisters in Islam. Women’s Conversion and the Politics of
Belonging. (Aula)

12.00 uur: Mattijs Ghijsen – Informatica

Methods and Models for the Design and Study of Dynamic
Agent Organizations.(Agnietenkapel)

13.00 uur: Brunolf Lagerveld – Geneeskunde
Small Renal Mass Cryosurgery: Imaging and Vascular
Changes. (Aula)

14.00 uur: Marc Bavant – Taalwetenschap

Résultatif, diathèse et possession en basque, vieux perse et
élamite. (Agnietenkapel)

oraties
dOndErdaG 03/04
16.00 uur: Peter Jan Margry – Etnologie

Bloed kruipt! Over de culturele hemoglobine van de
samenleving. (Aula)

WOEnSdaG 09/04
16.00 uur: Judith Sluiter – Geneeskunde

Geschikt of ongeschikt? Werken aan arbeidsgeneeskundige
beoordeling en -begeleiding. (Aula)
Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda

Christopher Pell
Medische antropologie

bevinding ‘Mijn proefschrift is gebaseerd op twee
studies naar de maatschappelijke respons op malariapreventie en -bestrijding
bij besmette zuigelingen en
zwangere vrouwen in SubSaharisch Afrika. Daaruit bleek dat een nieuwe
manier van preventie, namelijk intermitterende preventieve behandeling (IPTC), goed
wordt ontvangen door de samenleving. Dit is
een strategie waarbij kinderen op gezette tijden
worden behandeld voor malaria, ongeacht
of ze besmet zijn of niet. Deze manier vindt
aansluiting bij bestaande ziektepreventie en
beperkt de algemeen heersende bezorgdheid.
Ook heb ik aangetoond dat vaak voorkomende
problemen tijdens de zwangerschap overlap
vertonen met symptomen van malaria.’
Leuk ‘Mijn veldwerk in het westen van Kenia
was ontzettend leuk en belonend, zoals het
interviewen van zwangere vrouwen. Ik heb
veel tijd doorgebracht in verschillende communes: hun gastvrijheid en generositeit was
overweldigend. Samen met collega’s woonde ik
in een huis op het Keniaanse platteland, waar
we samen kookten en onze verhalen deelden.
Dat was een prachttijd.’
Moeilijk ‘Het werken in een team waar
meerdere specialismen bij betrokken zijn is
lastig – iedereen heeft zo zijn eigen benadering
en dat zorgt soms voor uitdagingen. Ook het
uitschrijven van mijn ontdekkingen en het publiceren in een vorm dat een groter publiek kan
bereiken, kostte mij veel moeite.’ yyy Bien Borren

Kip kerrie
Hoe lief en onmisbaar moeders ook zijn... wat is
het fijn om niet meer met ze te wonen. Wat is het
fijn om wakker te worden nadat je tentamen allang is begonnen, en de zelf enige te zijn die je de
huid vol scheldt. Wat is het heerlijk om een week
op rijstwafels met chocopasta te leven in plaats
van moeders kip kerrie – wegens de aanschaf van
een extra voordelige, opgezette beer, die thuis
nooit de drempel was overgekomen, maar nu
heel gezellig je halve studentenkamer vult. Wat
is het spannend om je eerste deurwaarder op de
stoep te krijgen, omdat je vergeten was om de
enveloppen te openen die je moeder vroeger altijd zo netjes op je bureau legde (en jijzelf nu nog
steeds... maar daar blijft het soms ook bij). En wat
is het prettig om je hart gebroken te krijgen door
een jongen van wie je moeder allang had gezegd
dat het een slechte was, want nu weet je het in
ieder geval zelf. Al die dingen, die doe je in ieder
geval zélf.
Het allerfijnste is om niet de hele dag te moeten
inslikken: ‘Ik ben geen kind meer!’ Want dat is zo
langzamerhand wel duidelijk. En in de grote wereld
is alles exotisch en nieuw.
Maar na een paar jaar, eigenlijk heel snel, is het
nieuwe smaakje van de rijstwafels met chocopasta
er wel af. Na een paar jaar voel je je opeens schuldig
dat je je moeder nooit hebt bedankt dat zij al die
jaren zonder morren opstond om jou met thee uit
je bed te trekken, en dat je er nog regelmatig chagrijnig van werd ook. Opeens begin je te verlangen
naar de kip kerrie die vroeger zo vertrouwd was,
als heimwee naar een exotisch oord waar je ooit
heel lang op vakantie bent geweest. Hij proeft weer
nieuw. En terwijl je aan de oude keukentafel zit
en enthousiast antwoord geeft op de vragen over
je administratie, liefdesleven en studieresultaten,
moet je opeens een heel andere gedachte inslikken
dan vroeger. Omdat ze het toch allang weet: ‘Ik ben
nog steeds jouw kind!’ yyy Hadjar Benmiloud
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Een excellente gangmaker
Deze week in Folia maakt kennis: student technische bedrijfskunde Sid van Wijk,
oprichter en voorzitter van de Excellentie Vereniging Amsterdam. tekst Dirk Wolthekker

B

egin vorig jaar belandde student
technische bedrijfskunde Sid van
Wijk in een zwart gat. ‘We hadden
het excellentietraject net afgerond. Er
viel iets weg. Samen met wat studenten die ook
het excellentietraject volgden besloten we een
borrel te organiseren,’ vertelde Sid onlangs in
Metro. ‘Daar kwamen zo ontzettend veel mensen
op af. We bedachten dat we hier iets mee moesten doen. Uiteindelijk kwamen we op het idee
om een vereniging op te richten.’ En voilà: de
Excellentie Vereniging Amsterdam was geboren.
Na een week had de vereniging al vijftig leden en
in no time vierhonderd connecties op LinkedIn.
Zo doe je dat dus – en het lijkt alsof Sid van Wijk
er zijn hand niet voor omdraait.
Het curriculum vitae van student technische
bedrijfskunde Sidney (Sid) van Wijk (Alkmaar,
1989) ziet er creatief uit, innovatief zelfs. Sommigen zullen zeggen: excellent. Wie een printje
maakt van het cv van Sid – hij leest in zijn vrije
tijd ‘ook nog graag vanaf papier’ – krijgt meer
te lezen dan het standaardverhaal over een opleiding, werkervaring en vrije tijd. Sid is om te
beginnen een ‘stapelaar’. Om te komen waar hij
nu is stapelde hij verschillende opleidingen: een
vmbo-opleiding metaal in Wolvega, een ROC-
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opleiding vliegtuigtechniek in Hoofddorp en nu
dan een studie technische bedrijfskunde aan de
HvA. Die hij overigens combineert met het ondernemerschap: hij is oprichter en directeur van
het bedrijf Imprezive, dat bedrijfspresentaties
maakt. Ook zijn eigen cv is niet minder dan een
presentatie met (uiteraard) een foto van hemzelf, veel beeld en de logo’s van alle organisaties
en bedrijven waar hij ooit werkte of stage liep.

‘Hij bedenkt iets
en hup: hij staat ermee
in de krant’
Plus het kopje ‘Sid in 1 minuut’. We namen de
proef op de som en lazen de tekst zelfs in veertig
seconden. Wow! We lazen onder meer: ‘Mijn interesse ligt bij alles over toekomst en duurzaamheid. Mijn doel? Deze twee combineren om zo –
al sleutelend aan waarde en mogelijkheden – te
komen tot innovaties.’
‘Wat hij ook doet, Sid gaat overal voor de volle
honderd procent voor,’ zegt zijn goede vriend
Roel Bleeker. De jongens kennen elkaar van de

opleiding vliegtuigtechniek. ‘Als Sid een plan
in zijn hoofd heeft, gaat hij er keihard tegenaan om er een succes van te maken. Daarbij is
hij ook aardig en toegankelijk en heel goed in
netwerken. Hij is bovendien niet iemand die op
routine vaart, hij zoekt voortdurend uitdagingen. Ik heb weleens met hem getraind in de
sportschool, dan is Sid niet iemand die urenlang
op één apparaat hetzelfde oefeningetje doet.
Hij wil steeds andere oefeningen doen en zoekt
steeds zijn grenzen op.’
Propedeusecoördinator en docent bedrijfseconomie Elvira Denteneer begrijpt heel goed dat
Van Wijk een excellentievereniging heeft opgericht. ‘Niet omdat hij zelf overal tienen voor
haalt, maar omdat hij ontzettend gedreven is,’
zegt ze. ‘Hij bedacht een excellentievereniging
voor zijn eigen opleiding, maar dat werd al snel
een excellentievereniging voor de hele HvA. Hij
denkt heel erg out of the box. Ik vind hem een
ondernemende, eigenwijze netwerker die zijn
ideeën ook goed weet te promoten. Hij bedenkt
iets en hup: hij weet er gelijk een stukje over in
de krant te krijgen.’
De door Bleeker geschilderde dynamiek van
Van Wijk wordt herkend door Van Wijks vader
Jacques van Wijk. ‘Sid was al heel jong heel

Folia maakt
kennis
ondernemend, hij nam altijd al in alles het voortouw. Hij wil vooral bezig zijn en dan ontstaan de
dingen vanzelf. Zo is denk ik ook die excellentievereniging ontstaan. Ik kan me niet herinneren
dat hij zelf altijd al excellent was, maar het is
een jongen die steeds dingen wil ontdekken en
daardoor naar excellentie toegroeit. Ik zou hem
een change agent noemen, iemand die voortdurend veranderingen in gang zet.’ Sid van Wijk is
de jongste in een gezin van vier kinderen: twee
jongens en twee meisjes. Zijn opa was tekenaar.
‘Tekenen, technisch ontwerpen, dat heeft hij van
zijn opa,’ zegt vader Van Wijk. ‘Maar je moet niet
denken dat het in ons gezin vooral om ambitie
draaide. Helemaal niet, de pret voerde de boventoon. Sid is niet materialistisch – auto’s, huizen,
geld, dat interesseert hem weinig. Waar het bij Sid
om gaat is dat ambitie, drive en energie bij hem
samenkomen en hij daar ook iets mee doet. Sid is
iemand bij wie zich dagelijks iets nieuws ontrolt.
Daarom is het heel lastig om te voorspellen hoe
zijn toekomst eruitziet. Vraag het hém maar.’ yyy
Op 2 april zendt Folia Radio ter gelegenheid
van de Onderwijsconferentie een interview uit
met Sid van Wijk. Aan de orde zullen komen
excellentie in het algemeen en aan de HvA in
het bijzonder, de zin en onzin van presenteren
en de (duurzame) toekomst. Te beluisteren via
AmsterdamFM, in de ether op 106.8 en op de
kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf
de volgende dag terug te luisteren via foliaweb.nl/
radio. De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00
uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl
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(advertenties)

FLOOR AGENDA

KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.FLOOR.HVA.NL
EXPO ‘VIJF JAAR PASSIE!’
DE LEEUWENBURG
Vanaf 31 maart - De Leeuwenburg
Wegens de grote belangstelling heeft FLOOR
besloten de expositie van fotograaf Fred van
Diem Vijf jaar Passie! ook tentoon te stellen
op de locatie De Leeuwenburg. In deze tentoonstelling heeft Van Diem in samenwerking
met Folia Magazine twintig hoogtepunten uit
vijf jaar Passie geselecteerd.

dan naar het inloopspreekuur van de informatiespecialisten. Op maandag en donderdag
van 13:00 uur tot 15:00 uur in de bibliotheek
van het Kohnstammhuis, eerste verdieping.

DE VISIEFABRIEK OVER HET OUDSTE
BEROEP TER WERELD
Donderdag 17 april, van 19:00 -21:00 uur
Kohnstammhuis, tribunes
Een onderwerp waar iedereen wel een
mening over heeft: prostitutie. In Nederland
proberen politici openbare prostitutie meer
INLOOPSPREEKUUR
en meer in te perken. Zo probeert AmsterWekelijks op maandag en donderdag,
dam met het project 1012 de raamprostitutie
13:00 -15:00 uur, Kohnstammhuis
Weet jij niet meer waar je het zoeken moet en terug te dringen. Wat betekent dit voor de
zie je het allemaal niet meer helder? Zoek je je veiligheid van de vrouwen en de verwachtte
suf naar dat ene boek of tijdschrift? Vraag jij je invloed op de mensenhandel? Discussier mee
met De Visiefabriek en experts bij FLOOR.
ook af wat je met die databanken moet? Ga

CREATING TOMORROW

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

Driss
deel 21 Waarin ik iemand de laatste
eer bewijs.

D

riss was door zijn moeder in de
hal van het flatgebouw gevonden.
Onder de trap, naast de lift. Ze
bewaarde daar haar wandelstok.
Het gezin kwam ook uit Kassita, zoals veel
Schalkwijkse families.
Driss spoot heroïne. Onder de granietstenen
trap bezweek hij aan een overdosis. De wandelstaf had hij tegen zich aan gedrukt. Zijn
moeder begroef haar zoon samen met de stok.
In Kassita.
In zijn korte, rode leren jack met een overdaad aan beugeltjes en riempjes was Driss een
bekende verschijning in Schalkwijk. En anders
kende men zijn streken. Hij gebruikte drugs in
portieken, stal fietsen uit schuren en kraamde
op vluchtheuvels onverstaanbare zinnen uit als
hij zijn drugskick onderging. Hij bedelde ook
bij de hoofdingang van het winkelcentrum, voor
een volgende heroïnespuit. Met mooi weer zong
hij er liedjes. Als hij ‘A Love Bizarre’ bracht,
bleven mensen vaak staan. Driss zong het beter

dan Prince en Sheila E. Hij husselde de tekst
door elkaar. Bij hem was het refrein We all want
the stuff that is found in our wildest dreams.
Mijn moeder had gebeld. Ze zou binnenkort
naar Nederland komen. Het ging beter met haar
reuma en ze wilde ons zien. Moeder vertelde
over het overlijden en droeg mij op naar Driss’
dodengebed te gaan. Iemand van de familie
moest aanwezig zijn. Mijn vader was spoorloos,
Allal moest werken en Rachida was een vrouw.
Voor het gebedshuis stond een groepje om twee
oudere mannen, die een sarcastische woordenwisseling over de tuinboonoogst in Kassita
hadden. De een had slechte bonen aan de ander
verkocht. ‘De peul van jouw tuinbonen was leeg.
Net zo inhoudsloos als jij.’
‘Hé, je bent toch niet vergeten dat mijn opa de
jouwe vanwege zijn grote waffel twee tenen van
zijn voet heeft geschoten?’
Ik hield van die praat op ongemakkelijke
momenten. Binnen lag de dood en wat had het
voor zin om het erover te hebben. Wij leefden.
Ik herkende Hafid, in de goed gevulde gebedsruimte, aan zijn colbert. Hij zat halverwege in
kleermakerszit met zijn gezicht naar de kist, die
voor de almemor (het preekgestoelte) stond.

Over de eiken doodskist lag een groen kleed
waarop met witte draad de geloofsbelijdenis was
geborduurd: ‘Er bestaat geen God dan Allah en
de profeet Mohammed is zijn hoogste gezant.’
‘Hoi oom,’ fluisterde ik, en ik ging naast hem
zitten. Hij knikte goedkeurend.
De imam vroeg de bezoekers op te staan en zij
aan zij te gaan staan. We drukten onze grote
tenen tegen elkaar, zodat het kwaad niet tussen
ons kon komen. Ik dacht aan degene van wie de
tenen kapot waren geschoten.
Het was mijn eerste dodengebed. De normale
salat was een yogaoefening, die veel weg had van
de zonnegroet. De overlijdensbede kende geen
beweging. Staand werd onder begeleiding van de
imam de laatste eer bewezen aan de overledene.
Mijn gevouwen handen hield ik op mijn borst
en mijn blik op de grond gericht. De stem van
de voorganger klonk door de boxen. Op de
eerste rij was het huilen van de mannelijke familieleden te horen. yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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prikbord HvA
HvA Echo

Award

HvA Studentenpanel

Twee studenten van de Hogeschool van Amsterdam
zijn genomineerd voor de Echo Award 2014. Zowel
Soufiane Talie, student hbo-rechten, als Enko Dijkstra,
student commerciële economie, maken kans op de
prijs voor talentvolle studenten met een niet-westerse
achtergrond. Talie wordt geprezen om de manier
waarop hij studenten vertegenwoordigt en Dijkstra om zijn wens om
social entrepreneur te zijn. Op vrijdag 11 april wordt de Echo Award 2014
uitgereikt. De winnaar wint een summer course aan de University of
California in Los Angeles.

De Hogeschool van Amsterdam start een studentenpanel om studenten meer te betrekken bij het beleid
en het dagelijks reilen en zeilen van de HvA. De HvA
zal het online panel van studenten vijf tot zeven maal
per jaar benaderen met vragen over ondersteunende
diensten en voorzieningen als communicatie en huisvesting. Deelnemers kunnen per onderzoek punten sparen die ingewisseld kunnen worden voor een tegoedbon van bol.com. Meer informatie
over het panel is te vinden op hvastudentenpanel.nl. Aldaar kun je je ook
aanmelden voor de vragenlijsten.

HvA Scholars

DOO Show

at Risk

Samen met de UvA en de VU organiseert de HvA op
9 en 10 april het Scholars at Risk-congres. Scholars
at Risk is een organisatie die zich inzet voor wetenschappers die bedreigd worden vanwege hun kritische
ideeën of maatschappelijke positie. Het thema van
dit jaar is ‘Freedom to think, responsibility to act:
universities, academic freedom and human rights.’ Op 9 april vindt het
programma plaats op de VU, een dag later op de UvA. Aanmelden kan via
bit.ly/1dscDas. De entree bedraagt 75 dollar voor twee dagen.

HvA Science
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& Tell-bijeenkomst

In de middag van dinsdag 8 april wordt in Floor op
de begane grond van het Kohnstammhuis een Show
& Tell-bijeenkomst georganiseerd over digitalisering
in het onderwijs. Deze sluit aan bij het Blog Onder
Wijzen, dat focust op de toepassing van digitale
leer- en hulpmiddelen in het onderwijs. Van 16.00 tot
17.30 uur zijn er drie rondes met de titels Clips in het onderwijs, Letterkunde explicité en Eén van de 21 eDingen uit de hoge hoed. Onder meer
docentenopleider biologie Hein Dirks en Peter Dekker van de HvA Academie zullen spreken. Deelname is gratis.

& Innovation Award ISN Buddy’s gezocht

Vrijdag 4 april is de sluitingsdatum voor ideeën voor
de Science & Innovation Award die wordt georganiseerd door de UvA, de HvA, het AMC, de VU en het
VUmc. Studenten en onderzoekers met een innovatief
idee met commerciële of maatschappelijke impact kunnen dat tot en met die datum insturen. Ideeën worden
beoordeeld door een jury met daarin onder meer Alexander Rinnooy Kan
en Piek Vossen. Op 5 juni pitchen de finalisten hun idee en wordt de winnaar bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden
op bit.ly/1oZujlX.

Het International Students Network (ISN) zoekt UvAen HvA-studenten die coach of buddy willen worden
voor internationale studenten. Het ISN organiseert
allerlei activiteiten voor studenten die een semester in
Amsterdam komen studeren. Die activiteiten variëren
van borrels tot barbecues en filmavonden. Voor de
introductieweek zoekt het ISN studenten die internationale studenten een
week willen begeleiden en hen wegwijs willen maken in Amsterdam. ISN
is ook op zoek naar commissie- en bestuursleden. Meer informatie en
aanmelden via info@isn-amsterdam.nl.

HvA Onderwijsconferentie

DMR Bal

Donderdag 10 april vindt de HvA Onderwijsconferentie plaats in Carré (ochtendprogramma) en het
Kohnstammhuis (middagprogramma). De titel van de
dag is ‘HvA XL – Excellent Leren’. Het centrale thema
is namelijk excellentie. UvA-hoogleraar Alexander
Rinnooy Kan zal een keynote geven en ook rector Huib
de Jong en collegevoorzitter Louise Gunning zullen hun blik op excellentie werpen. Daarenboven wordt op deze dag de titel HvA-Docent van
het Jaar uitgereikt. Kijk voor meer informatie en een aanmeldformulier op
hva.nl/onderwijsconferentie.

Op witte donderdag, dit jaar donderdag 17 april, organiseert de feestcommissie van het Domein Maatschappij & Recht van de HvA een gemaskerd bal. Dit jaar
gebeurt dat onder de noemer ‘Bal Masqué – L’Edition
Blanc’. Alle medewerkers van DMR zijn welkom. Het
bal begint op de betreffende donderdag om 20.30 uur
in het Badhuistheater De Bochel (Boerhaaveplein 28). Tickets à 5 euro
zijn te koop via bit.ly/1j2PLVy. Zet je masker op, doe je dansschoenen aan
en wees er op witte donderdag bij!
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AMC Promovendi

FEB GMAT

Op vrijdag 11 april aanstaande zal het vijfde jaarlijkse
symposium van de AMC-promovendivereniging
Aprove plaatsvinden onder de titel ‘Sexy science; the
more the merrier?’. Tijdens deze avond zal de invloed
van de publicatiedruk op de kwaliteit van de wetenschap centraal staan. Met onder meer Chris Chambers
(Cardiff University), Frank Miedema (Science in Transition), Tobias op
’t Hof (UU/AMC) en Marianne de Visser (NWO). Na afloop borrel en
muziek. Locatie: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen. Tijd: 18.00 uur.
Info: aprovesciencenight.nl

Oud-UvA-student en -promovendus Martijn Han
heeft een organisatie opgezet die cursussen geeft aan
aankomende studenten (pre-)masterprogramma’s
business & management, om hen voor te bereiden op
de GMAT–toets. Dit is een toelatingstoets wiskunde
en Engels: beide voor veel studenten een struikelblok.
De eerstvolgende cursus van vier bijeenkomsten van elk tweeënhalf uur
begint over twee weken. Wie twee middagen of avonden vrijwilligerswerk
verricht voor de Stichting Nederland Cares krijgt dertig euro korting op
de cursusprijs van € 185,-. Info: mindfulgmat.org.

Het politicologenblad Discorsi is terug. Jarenlang was
dit hét blad voor politicologen, totdat het werd vervangen door Synthese. Maar dat stierf een langzame dood.
Politicologiestudent en Propria Cures-redacteur Aldert
Bergstra heeft de boel weer opgepakt, met illustraties
van hemzelf. Deze maand heeft het blad een artikel
over macht en onmacht in de porno-industrie, de verhuizing van de
FMG, de conflicten in de Arabische wereld, een verslag van een studiereis
naar Belgrado en een debat tussen de Kamerleden Harry van Bommel
(SP) en Mark Verheijen (VVD).

De opleiding Slavische talen en culturen neemt komende vrijdag 4 april afscheid van Eric de Haard en
nodigt (oud-)studenten uit het afscheid bij te wonen.
In de loop der jaren heeft Eric de Haard veel studenten
de weg gewezen in de Russische literatuur en literatuurtheorie. Nu gaat hij met pensioen en geeft op die
dag een afscheidscollege met als titel De biecht in de Russische literatuur.
Daarna is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen
onder het genot van een borrel en een hapje. Locatie: zaal 004 van het
Bungehuis. Tijdstip: 16.00 uur.

FMG Machiavelli

FGw Esperanto

Studievereniging Machiavelli, van politicologie, zoekt
bestuursleden voor het studiejaar 2014-2015. Op de
website van Machiavelli is een informatieboekje te
downloaden met daarin allerhande nuttige tips over
wat je kunt verwachten als bestuurslid, informatie over
de beschikbare functies, de kandidaatstellingsprocedure en Machiavelli zelf. Ook lees je hier over de ervaring van eerdere
bestuursleden. Sollicitatiedeadline: 20 april. Stuur je brief naar sollicitatie@svmachiavelli.nl Voor verdere vragen kun je contact opnemen met
Machiavelli. Zie svmachiavelli.nl

Esperanto is de enige internationale kunsttaal die al
meer dan honderd jaar wordt gebruikt en een uniek
fenomeen vormt als brug tussen alle nationaliteiten.
Sinds de jaren vijftig besteedt de UvA aandacht aan
taalkundige en wetenschappelijke aspecten ervan.
De nieuwe bijzonder hoogleraar Interlinguistics &
Esperanto, Federico Gobbo, heeft nu de tentoonstelling Esperanto: brug
tussen taalgrenzen ingericht, in samenwerking met onder meer het Amsterdam Center for Language and Communication. Locatie: bibliotheek
Bungehuis, tweede etage. Spuistraat 210.

FEB KNAW

ISN Buddy’s

Universiteitshoogleraar economie & bedrijfskunde
Alexander Rinnooy Kan krijgt de tweejaarlijkse
Akademiepenning 2014 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De prijs wordt
uitgereikt tijdens de Akademiemiddag van de KNAW
op maandag 26 mei in het Trippenhuis. Juryvoorzitter
Pearl Dykstra, vicepresident van de KNAW: ‘Er zullen weinig Nederlanders zijn die zich zo gedreven, vasthoudend en effectief hebben ingezet
voor de wetenschap als Alexander Rinnooy Kan. Hij is de gedroomde
postillon d’amour tussen wetenschap, politiek en samenleving.’

Het International Students Network (ISN) zoekt UvAen HvA-studenten die coach of buddy willen worden
voor internationale studenten. Het ISN organiseert
allerlei activiteiten voor studenten die een semester in
Amsterdam komen studeren. Die activiteiten variëren
van borrels tot barbecues en filmavonden. Voor de
introductieweek zoekt het ISN studenten die internationale studenten een
week willen begeleiden en hen wegwijs willen maken in Amsterdam. ISN
is ook op zoek naar commissie- en bestuursleden. Meer informatie en
aanmelden via info@isn-amsterdam.nl.
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wasdom
Met een
stapel boeken
op een terras
Lars Gierveld
Leeftijd 33 (geboren op 28 januari 1981)
Beroep Presentator, bekend van televisieprogramma Rambam
Studie Film- en televisiewetenschap (UvA),
master radio- en televisiejournalistiek en master
bedrijfskunde (Rijksuniversiteit Groningen)
Afgestudeerd 2006
Docent ‘Richard Rogers, docent nieuwe media
en mijn afstudeerbegeleider. Hij gaf mij heel veel
ruimte bij mijn afstudeerproject, maar lette tegelijkertijd goed op dat mijn scriptie niet te wijdlopig
zou worden. Bovendien was hij erg enthousiast.’
Locatie ‘De Oudemanhuispoort vond ik een
gezellige plek waar je fijn op het binnenpleintje
kon hangen.’
Café ‘Ik werkte in het Crea Café, maar kwam ook
veel bij café Waterlooplein; een gezellige bruine
kroeg, niet te verwarren met café Waterloo.’
Afknapper ‘Ik vond het vervelend hoe hoog
dravend sommige medestudenten konden doen,
zeker de diehard-filmstudenten. Zij vonden
bijvoorbeeld dat je alle Hitchcocks gezien móést
hebben. Ik vond films ook leuk, maar durfde dat
bijna niet toe te geven omdat zij er zo belangrijk
over deden.’
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stage
Hij studeerde film- en televisiewetenschap én bedrijfskunde, om uiteindelijk zelf op tv te belanden: Lars Gierveld
tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k begon mijn studententijd met
een jaartje bedrijfskunde in
Groningen, maar na het halen van
mijn propedeuse besloot ik om van
studie te wisselen. Ik was erg geïnteresseerd
in de maatschappelijke en filosofische kant
van de media en verhuisde naar Amsterdam
om te beginnen aan film- en televisiewetenschap. Dat bleek een vrij rommelige studie die
weinig handvatten gaf. Maar omdat ik goed
wist wat ik eruit wilde halen, kon ik al vrij snel
mijn eigen weg vinden. Ik werkte in kroegen
en was bij Inspiration Company teamleider
voor bedrijven en organisaties die een inspirerende middag voor hun werknemers zochten.
Ik begeleidde dan een groep bij het bedenken
en schrijven van een scenario en aan het einde
van de dag maakten we een filmpje. Het was
leuk werk en ik kwam erachter wat ik echt
gaaf vind om te doen: samen met een groep
een idee verzinnen.
Al vroeg in mijn studie bedacht ik dat ik
mijn kennis wilde combineren met de
beroepsmatige kant van media: journalistiek.
Daarnaast kreeg ik allerlei ideeën en plannen
die ik wilde uitvoeren, dus wilde ik nog meer
over bedrijfskunde weten om die ideeën later
misschien in een bedrijf om te kunnen zetten.
Tijdens mijn afstuderen aan de UvA besloot
ik om weer terug naar Groningen te gaan en
daar de master radio- en televisiejournalistiek
te volgen. Het was een toffe en intensieve opleiding, waar ik heel veel heb geleerd. Na het
eerste jaar moest ik nog een scriptie schrijven
en besloot ik om ook nog een master bedrijfskunde te volgen. Ik moest een soort zomercursus doen om in te mogen stromen en heb

die zomer op terrasjes in Frankrijk doorgebracht met een stapel economie- en bedrijfskundeboeken. Bij bedrijfskunde vonden ze
het erg leuk dat ik uit de mediahoek kwam en
gaven ze me de kans om mijn afstudeerscripties te combineren. Sowieso was het heel fijn
dat de universiteit en mijn afstudeerbegeleider
aan de UvA mij zo hebben gestimuleerd om al
die opleidingen te volgen en te combineren.
Na mijn afstuderen kwam ik bij de Nationale
Denktank, een jaarlijks project waarbij een
groep pas afgestudeerden met verschillende
studieachtergronden in een paar maanden oplossingen gaat verzinnen voor een maatschappelijk probleem. Het thema van onze lichting
was gezondheid en zo kreeg ik het idee voor
een digitaal themakanaal over gezondheid.
Kort daarna ben ik een eigen bedrijf begonnen. Onze eerste grote klant was de publieke
omroep voor wie we het digitale kanaal
Gezond24 ontwikkelden. Dat bedrijf heb ik
een jaar of zeven gehad. Ik was niet op zoek
naar iets anders, maar ontmoette in een café
toevallig iemand van de Vara die na een leuk
gesprek vroeg of ik niet auditie wilde doen bij
Rambam. Ik wist dat ik daar eigenlijk geen tijd
voor zou hebben, maar ben toch gaan praten
met de productiemaatschappij. Het klikte erg
goed en ik besloot mijn bedrijf te verlaten om
ervoor te gaan. Een enorme overgang; veel
mensen verklaarden me voor gek. Maar ja,
ik wilde het graag en ben heel blij dat ik deze
keuze heb gemaakt.’ yyy

naam Anneloes van der Vinne
Studie Fashion & Branding (Amfi, HvA)
Stage SSBA Salon
vergoeding € 200,Sterren JJJJJ
‘Mode vind ik heel interessant, maar ik wilde
het tijdens mijn stage iets breder trekken. SSBA
Salon is meer gericht op kunst en cultuur in het
algemeen, dus literatuur, film, beeldende kunst,
de stad, opinie enzovoorts. Mijn werkzaamheden houden vooral in dat ik de Facebookpagina
beheer, en dan vooral op het visuele vlak. Het
is de bedoeling dat ik de beeldstijl van Salon
uitdraag. Een ander meisje doet de teksten, dus
we combineren eigenlijk onze stages. Zo kunnen
we de kracht van Salon versterken: zij tekstueel en
ik visueel. Ik heb dus een aantal vaste taken, maar
daarnaast denk ik mee over hoe we Salon verder
kunnen brengen dan waar we nu zijn. Daarom
hebben ze mij ook op de functie branding gezet.
De werksfeer is heel fijn. Twee mannen hebben
het bedrijf opgezet en weten er dus alles vanaf,
maar ze zitten je niet continu op je lip om te
checken wat je allemaal doet. Ze laten je vrij en je
kan zelf je tijd indelen. Als ik een keer een uurtje
eerder weg wil omdat ik wil sporten, dan kan dat.
Dan maak ik thuis het werk even af. Dat we in
de Stadsschouwburg zitten draagt ook bij aan de
goede werksfeer: dat is zo’n mooi gebouw. Wat ik
verder fijn vind is dat het bedrijf opgezet is en gerund wordt door een paar mannen. Want op mijn
school zijn er natuurlijk voornamelijk vrouwen.’
yyy Mina Etemad

Lars werkt momenteel aan Europa Doe Je
Zo, een programma over de Europese Verkiezingen dat vanaf 6 mei te zien is bij BNN.
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Transition
blikt terug alf?
en vooruit

Hoorcollege The Meaning of Having Children door Floor van Rooij,
maandag 31 maart, 9.00 uur, Roeterseiland. tekst en foto’s Bien Borren

Man/vrouw 1:25
nationaliteiten Amerikaans, Frans, Deens,
Spaans, Italiaans, Nederlands en Venezolaans
voertaal Engels
Opvallend Vele ogen staan nog op half zeven

H

et was de avond tevoren heus op
Blackboard verschenen, maar dat het
college een kwartier later zou starten
was een vijftal studenten ontgaan.
‘Het zal ook te maken hebben met het ingaan van de
zomertijd dit weekend,’ mompelt een slaperig ogend
meisje. Terwijl Floor van Rooij met het diascherm
staat te hannesen, druppelt het lokaal op de begane
grond vol. Het publiek bestaat voornamelijk uit
dames, op één uitzondering na. De enige jongen
is achterin gaan zitten en kijkt schuchter om zich
heen. Het is het eerste college van het semester en
gewoontegetrouw start Van Rooij met een voorstelrondje. De keuze om het vak te volgen verschilt van
‘fascinatie voor het onderwerp’ tot ‘ik heb nog precies
9 punten nodig om af te studeren’. Van Rooij hoort
alles gelaten aan en benadrukt dat de interactie in
deze groep van groot belang is de komende weken:
‘We kunnen veel van elkaar leren.’ Ondertussen heeft
ze de powerpoint aan de praat gekregen.
Grafieken en tabellen volgen elkaar in hoog tempo
op. We leren over ‘the average number of children
that would be born to a woman over her lifetime’
en hoe we patronen kunnen ontcijferen bij het
vergelijken van de vruchtbaarheid van verschillende
landen. Halverwege toont de docent een fragment
uit een documentaire met de sprekende titel Maybe
a baby?. Tien minuten lang volgen we een (kinderloze) dame in haar onderzoek naar het motief van
(toekomstige) ouders. ‘Having children is my destiny, my only career’, ‘I don’t feel the instinct to have
babies’ en meer uitspraken in dit genre komen langs.
Vervolgens probeert Van Rooij de discussie aan te
wakkeren of kinderen juist geluk of verdriet in het
leven brengen, maar daarvoor is op deze maandagochtend weinig animo. yyy
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Lianne van Goethem (21)
Algemene sociale wetenschappen

‘Ik heb vaker vakken gevolgd in
deze context en ook dit college
voldoet aan mijn verwachtingen.
Ik hoop dat deze kleine groep de
interactie tussen de studenten
zal bevorderen; vandaag ging het
nog een beetje stroef. Ik stoor
me vaak aan het Engels van Nederlandse docenten en
studenten. Dat Nederlandse accent irriteert me. Ik kan me
dan ook voorstellen dat internationale studenten geen zin
hebben om mee te doen vanwege het taalniveau.’

Belle Barbé (21)

Algemene sociale wetenschappen
‘Dit college sluit precies aan op
wat ik later wil doen. Ik wil me
namelijk focussen op gezinsplanning, maar ook op welke seksuele
en reproductieve rechten wij
hebben: zoals wel of geen abortus. Ook vind ik de keuze voor
kinderen fascinerend, want waarom zou je eigenlijk aan
koters beginnen? Het is in zekere mate toch ook wel een
opoffering. Ik kon mijn aandacht goed bij de les houden,
en dat geeft aan dat het onderwerp me aanspreekt.’

Jessica Zager (24)

Minor Sexuality aan de Universiteit van San Francisco
‘Mijn fascinatie voor dit onderwerp, het krijgen van kinderen,
heb ik vanwege het feit dat de
keuze voor kinderen met alles samenhangt. Ik weet al van jongs af
aan dat ik kinderen wil. Daarom
ben ik des te meer geïnteresseerd
in de redenen waarom iemand expliciet géén kinderen
neemt. Ik vond het Engels van de docent prima. Soms kan
het echt heel slecht en krom zijn en dan is het lastig om de
inhoud te volgen, maar vandaag was dat geen probleem.’
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de lezer
cultureel studentencentrum

agenda 3 - 9 april

sex education
debate - free / € 5

vr

04

Dutch education on sexuality is one of the most
evolved in the world, but
there’s always room for
improvement. Join us to
find out how it can be
improved!

16:00

nerd nite

vr

various - free

04

We will teach you to
recognize the symptoms
of political addiction and
we will take politics into
outer space.
Speakers: Jelmer Uitentuis and Lucas Ellerbroek.

20:00

special flight

wo

docu - free / € 5
An intimate and emotionally charged portrait of
rejected asylum seekers
and illegal migrants in
Switzerland’s detention
centre. Q&A afterwards.
I.c.w. AISA

09

20:00

FIEn dE vOS (21, POLItIcOLOGIE aan dE uva)
‘Ik lees Folia als studie-ontwijkend-gedrag. Er zit altijd wel een artikeltje tussen dat je aanspreekt.
Ik vind de cover van deze week erg leuk: plaatjes van eten zijn nooit verkeerd. Op weg naar
de kantine op de Oudemanhuispoort loop je langs de bakken waarin Folia ligt en dit
beeld bederft zeker mijn eetlust niet; het spoort me zelfs aan om iets gezonds te nemen.
Ik vond het artikel over nieuwe technologie die menselijke presentaties verbetert
interessant. Vooral de achterliggende gedachte, het naar de toekomst kijken – daar ben
ik zelf ook mee bezig. Het zette me aan het denken en haakt in op de vaak gevoerde
discussie: als je wilt presteren, hoe veel moet daarvoor wijken? Verder vond ik dat de
rubriek ‘Objectief ’ over #ItooamUvA en de column van Emma Curvers goed
op elkaar aansloten, beide belichtten de andere kant van deze
verkapte vorm van racisme. Ik lees graag het ‘Prikbord’, maar
dat mag wel wat leuker worden opgemaakt: dit ziet er totaal
niet aantrekkelijk uit. De rubriek ‘Toehoorders’ mag er wat
mij betreft uit. Dat is namelijk alleen maar leuk als je zelf het
college hebt bijgewoond. Ik vind een wekelijkse uitgave van
Folia trouwens een beetje aan de vake kant. Ik vraag me af of
er mensen zijn die het trouw elke week lezen. Wel toevallig:
ik zat eerder deze week in een lunchroom en las ‘Wasdom’ met
Marike Stellinga, komt de adjunct-hoofdredacteur herself net
binnen lopen!’ yyy tekst en foto Bien Borren

deining
‘Ik geniet van de zachte met dadels gevulde
koekjes die mijn buurvrouw in de zomer van het
balkon laat zakken en van de geur van haar kruidige tajines.’ Worstenmaker en UvA-alumnus
SaMuEL LEvIE wil meer, meer, meer proeven van de Marokkaanse keuken, in Het Parool.

zomercursussen

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

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

Sch
je NU rijf
in!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

‘Vroeger was het vermoedelijk handig dat er op
elk tijdstip een paar individuen wakker waren,
ook diep in de nacht en vroeg in de ochtend.’
Slaaponderzoeker GErard kErkHOF zoekt
een verklaring voor ochtend- en avondmensen
in de evolutie, in de Volkskrant.
‘Het is misschien eng, maar verbroedering zorgt
voor naastenliefde. Vreemden val je wellicht aan,
je naasten niet.’ Jur PEPPELS, student media
& cultuur aan de UvA, biedt Geert Wilders een
oplossing, in een open brief in de Volkskrant.

‘Ik geloof ook in Feyenoord, al zijn die al veertien
jaar geen kampioen geworden. Desondanks
kun je er een hoop plezier aan beleven.’ Nieuwe
eigenaar van Scheltema bOudEWijn POELMann gelooft nog in het boek, in NRC.
‘Militairen staan niet te dringen om advies aan
te nemen van stoffige professoren. Maar ik zeg
altijd: ‘Je kunt de geschiedenis van het brandstichten niet bestuderen zonder de brandweer erbij te
betrekken.’ Zo simpel is het.’ dr. JOrIS kILa,
archeoloog en reserve-luitenant-kolonel, legt
uit dat het niet altijd even makkelijk is voor een
erfgoedbeschermer, in Tubantia.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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