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improvised comedy - € 4 / € 10
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07 improv apprentice
07 08 goedkoop cabaret
11 winter of discontent
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cabaret - € 6 / € 9

documentary - free / € 5

Ritalin op de hersenontwikkeling:

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

Scherp debat, theater, repetitiestudio of fotocursus. Als student
kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan bij CREA!

ePOD-FOLIO.indd 2

22-01-14 10:00

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

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

...HET BESTE
IN HEM
NAAR BOVEN HALEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers
om kinderen, jongeren en volwassenen
met een beperking een
onvergetelijke vakantietijd te bezorgen.
Maak jij het mogelijk?
www.wielewaal.nl/vrijwilligers

folia-studijob 140328.indd 1

Folia maakt
kennis...
...met Thomas

van Aalten

docent HvA en schrijver

Woensdag 5 november 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 6 november terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

12 november • Rick Kwekkeboom
lector Community Care HvA

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

28-03-14 11:41

(advertentie)

OPEN DAG
DOMEIN DMCI
ZATERDAG 8 NOVEMBER
OPEN MIC
Live radio door Folia i.s.m. studenten van de minor Radio
van MIC. Vanaf 10 uur, muziek, interviews, reportages
Kom langs om te luisteren!

Wil je zelf live muziek maken?
Meld je aan bij
stephanie@folia.nl

Studio DMCI
Benno Premselahuis
Rhijnspoorplein 1
Amsterdam

CREATING TOMORROW

De grote donkere ogen van
de achtjarige Fenna zijn
maar net zichtbaar tussen
haar lange pony en het A4’ tje met
onderzoeksuitleg dat ze pal voor
haar neus houdt. Ze leest aandachtig, haar ogen schieten heen en
weer. Na een paar minuten stilte legt
ze het papier neer. “Klaar!”
“Heb je het begrepen?” vraagt
onderzoeksassistent Laura van der
Aar.
Fenna knikt vastberaden en
glimt trots terwijl ze op fluistertoon
zegt dat ze geen vragen heeft.
“Het allerbelangrijkste is dat je

>>

ACHTERGROND

altijd mag stoppen met de taak,” zegt
Van der Aar voor de zekerheid. “Ook
als je straks in de scanner ligt en
denkt: dit is toch niet helemaal wat
ik ervan verwacht had, mag je stoppen en hoef je ons niet te vertellen
waarom.”
Van der Aar bereidt
Fenna voor op een onderzoek met functional
Magnetic Resonance
Imaging (fMRI), waarmee promovenda Sandy
Overgaauw in kaart brengt
welke hersengebieden overuren draaien wanneer
Fenna en andere proefpersonen zich inleven in
een ander.
In de scanner krijgt
Fenna foto’s te zien van de
ogen van mannen en vrouwen. Aan haar de vraag
welke mentale staat de
ogen uitdrukken. Ze
krijgt vier keuzes: geïnteresseerd, ontspannen,
vrolijk, grappend.
“Fenna is nog wel een
echt jonkie,” zegt Overgaauw
wanneer Van der Aar een vragenlijst
over de puberteit met het meisje
doorneemt.
Die puberteit is bij
Gevangenen
Fenna,
roze legging,
worden
te roze sokken,
glimmend
roze
weinig jas met witte stippen

special Gala van de Wetenschap
KINDERBREIN
IN DE MRI20
Game-ethiek
analyse

Roddelen, giechelen, verliefd worden, ruziën,

Deskundigen over de vraag:vriendschappen
in hoeverresluiten,
moeten
vechten, indruk maken.
In het
sociale leven
van pubers gaat soms
oorlogsgames zich aan ethische
grenzen
houden?

PORTRET
onderzoek

heftig toe. Sandy Overgaauw brengt activiteit
van het sociale brein in kaart bij kinderen,
pubers en jongvolwassenen.

uitgedaagd

TEKST MARIEKE BUIJS FOTOGRAFIE BRAM BELLONI

DE MISSIE VAN DE
DWDD-PROFESSOR

Jonge breinen 22

Met behulp van fMRI-scans leest onderzoekster
Sandy Overgaauw de hersens van pubers.
Ze hoopt zo hun sociale ontwikkeling te snappen.

interview

Mensen maken tegenwoordig selfies met hem, maar zijn faam
stijgt neuropsycholoog Erik Scherder nog niet naar de kop.
Liever biedt hij steun aan mensen die het moeilijk hebben,
zoals mensen met een verlamming of gevangenen.

Du Perron & Zonen 28

Een van de sprekers tijdens het Gala, Edgar du Perron,
TEKST MARIEKE BUIJS FOTOGRAFIE
FERINGA/UVN
liet zich ondervragen
doorONNO
zijn
tienerzoons.
22
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GALA VAN DE WETENSCHAP

Dinsdag 8 oktober 2013,
hoogleraar neuropsycho1690_NS_Folia Special.indd 22
logie
Erik Scherder springt
bij Matthijs van Nieuwkerk in De
wereld draait door op tafel. De stemming is uitgelaten. Even daarvoor
neurieden Scherder en Van Nieuwkerk nog samen uit volle borst een
lied dat Scherder De Titanic van
Celine Dion noemt, terwijl Van
Nieuwkerk in opdracht van Scherder tegelijkertijd poogt het ritme van
de chachacha te tikken.
Wanneer Scherder, staand op
tafel, zijn rechterbeen krampachtig
strekt, voorover leunt en zijn rechterarm in een hulpeloze knik langs
zijn zij optrekt om de houding van
een halfzijdig verlamde patiënt uit te
beelden, slaat de stemming om. Het
publiek wordt muisstil.
Op gedragen toon vertelt de
hoogleraar over het verdriet van
mensen met een verlamming. “Vaak
zie je dat mensen, als je vraagt: ‘Hoe
gaat uw dag?’ ze – jaren nadat ze
verlamd zijn geraakt – nóg gaan huilen en dat men zegt: ‘Mijn leven was
eigenlijk tóen voorbij’.”
Kijkers vallen als een blok voor
de innemende hoogleraar en zodra
hij met parmantige afsprong de
DWDD-tafel heeft verlaten, wordt
hij opgebeld vanaf de Frankfurter
Buchmesse: of hij wil overwegen
een boek te schrijven?

>>
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maar ook om bordspellen waarmee
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natuurwetenschappen was: wat is
wetenschap en wat is geen wetenschap?
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INTERVIEW ‘Is het erger een
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Shell of voor
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De ster van neuropsycholoog Erik Scherder stijgt
maar hij blijft er bescheiden onder. ‘Het komt
die kerstmannenbaard, die herkent iedereen.’
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Topsport

Peter Leferink 8

Als P.C. Sinclair schreef hij een novelle,
als Peter Leferink doceert hij aan het Amfi. ‘De essentie
is: zoeken naar wat de student te vertellen heeft.’

reportage

Knusse kraakholen 14

Het beeld van barricadeurs en stenengooiers
is te beperkt. Krakers doen bijvoorbeeld ook aan
groenten inmaken en goedkoop borrelen.

opinie

Potjesengels 36

Docent Piet Gerbrandy en drie collega’s luiden de
noodklok: het Engelstalige hoger onderwijs wint terrein,
ten koste van het Nederlandstalige.

achtergrond

Hongkong 44

De paraplurevolutie verklaard door Chinese
uitwisselingsstudenten in Amsterdam en een
UvA-student in Hongkong.
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redactioneel
Twee lessen miste HvA-studente
voeding en diëtetiek Carla Grol ooit
in haar eerste week, terwijl ze in Japan
op trainingskamp was. Direct werd ze
uit het vak gezet. Voor de professioneel judoka een uitzondering maken
was ondenkbaar. Het voorbeeld kwam
vorige week ter sprake tijdens de
presentatie van de nieuwe topsportacademie (TAA) aan de HvA. Doel
van deze TAA is topsporters beter
bij hun opleiding te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te geven lessen te missen en hun
studierooster zelf in te delen.
Een mooi en nuttig initiatief. Dat
iemand op topniveau sport bedrijft,
hoeft niet te betekenen dat zijn of
haar interesse daartoe is beperkt. Bovendien komt aan elke sportcarrière
vroeg of laat een eind. Dat sporters
zich daar ook op jonge leeftijd al op
voorbereiden is verstandig en moet
gefaciliteerd worden. Om die reden
zou het goed zijn als ook de UvA zich
bij het initiatief van de HvA aan zou
sluiten. Veel universitaire studies zijn
nog minder dan het hbo aan vaste
lesuren en opdrachten gebonden en
kunnen, zeker met moderne communicatiemiddelen, goed op afstand
gevolgd worden. Tegelijkertijd is het
de taak van de onderwijsinstituten te
zorgen dat het niveau van de studie
evengoed ‘top’ is en blijft. Docenten
kunnen voor sporters een beetje
flexibel zijn als het om roosters gaat,
uiteindelijk ligt de lat voor de toppers
even hoog als voor de bankhangers.
Hoe mooi het ook is dat topsporters
vaak voor Amsterdam kiezen, docenten moeten ook voor hen even streng
kunnen zijn. Maar af en toe voor de
judo naar Japan, dat moet kunnen. yyy
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de week
Doorpakken

B

ij het nemen van impopulaire maatregelen heb je twee keuzes. Of je rekt
alles zo lang, dat wanneer de allerlaatste knoop wordt doorgehakt er geen
haan meer naar kraait. De VU en UvA hebben
deze tactiek recentelijk omarmd. Tegen de tijd
dat die bètafusie is geschied, is het Science Park
allang historisch erfgoed. Of je voert het tempo
juist op, en jast het besluit erdoorheen voordat
iemand er erg in heeft. Onze minister van onderwijs is meer van die laatste lijn. Net nu de notoir
langslapende studenten langzaam wakker beginnen te worden, pakt onze Jet in casu het leenstelsel door. Studenten organiseren de 14e november
een demonstratie? Dan plant zij de stemming in
de Kamer gewoon net drie dagen eerder.
Dat vindt u flauw? Welnee. Het Kamerbesluit is
juist een uitstekende gelegenheid de studenten
nog eens van de wijziging te overtuigen, aldus
de minister. Zo bezien moeten we het eigenlijk
beschouwen als een dienst. In deze herfstige
maand in je lullige actieshirt op het Malieveld
blauwbekken, dat wens je niemand toe. Wij stellen voor ook de behandeling van nieuwe cao’s,
het belastingstelsel en de ontslaghervorming
voortaan radicaal naar voren te halen. Hoeveel
productiever dit land zou kunnen zijn als de beslissingen gewoon vóór de ophef en het protest
genomen konden worden!
Op het Science Park werden ondertussen
baanbrekende onderzoeksresultaten gepresenteerd. We geven het toe: die bèta’s met hun
scheikundige experimenten, wij snappen er
ook weinig van. Maar ze hebben zich weer eens
ingespannen en kwamen tot een schokkende
conclusie. Alcohol en onderwijs gaan niet goed
samen. De academische gemeenschap schudde
even op haar grondvesten. Geen eindscriptie die
werd afgerond zonder een stevige borrel op z’n
tijd. Om niet te spreken over de geniale invallen
die onder licht tot zwaar benevelde toestand tot
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Dat het hoger onderwijs feminiseert baart
inmiddels ook de UvA grote zorgen. Voor je het
weet zitten ze opeens met meer dan twintig
procent vrouwelijke hoogleraren. Aanpakken
bij de wortel dus maar. Bij de inschrijving
voor de Masterdag was de universiteit alvast
onverbiddelijk.

stand komen, of de kraakheldere debatten die in
de kroeg tot nieuwe inzichten leiden.
Maar als de wetenschap het zegt moeten we ons er
maar bij neerleggen. Vóór 17.00 uur is alcohol bij
de bèta’s taboe. Wat de resultaten betekenen voor
de rest van de universiteit is nog onduidelijk. Maar
de opstand die in het Maagdenhuis uit zou breken
bij een inperking van de haast onophoudelijke
stroom aan borrels, wij willen er nog even niet
aan denken. Op de HvA denken ze ondertussen
juist al een paar stappen vooruit. Afgelopen week
werd daar de topsportacademie gepresenteerd,
waar topsport geheel geïntegreerd wordt in het

onderwijsprogramma. En hoe alcohol en topsport
samengaan, daar hebben we de bèta’s niet eens
voor nodig. Maar misschien kunnen ze zich alvast
wel even op iets anders richten. Als u binnenkort
adviezen krijgt over seks voor het tentamen, weet
u waar het vandaan komt. yyy Clara van de Wiel

30 oktober 2014

tweet van
de week
Jakob Jan Kamminga
@JaJaKamminga
Is het een rare verwachting dat een
universitaire docent het verschil tussen
waarom en waardoor kent?

het moment

Alles is Arnon. Wie maar geen genoeg kon krijgen van Nederlands literaire lieveling kon tijdens Museumnacht een inkijkje krijgen in het leven en brein van Arnon
Grunberg. Hij ontleedde met hersenonderzoeker Ysbrand van der Werf kalfshersenen, terwijl elf lookalikes activiteiten uitvoerden ‘die de schrijver zelf ook zou
kunnen doen’, zoals een dutje of lezen in de Bijbel. yyy tekst Bob van Toor / foto Monique Kooijmans

navraag Tom Hoven
11 november stemt de Tweede Kamer over het leenstelsel. Balen voor de studenten die 14 november naar het Malieveld gaan om te
protesteren. Maar LSVB-voorzitter Tom Hoven denkt de Eerste Kamer nog te kunnen overtuigen het wetsvoorstel van tafel te vegen.

Verliest de demonstratie niet zijn
waarde nu de stemming vervroegd is
naar 11 november?
‘Ja, op zich wel. Maar wij hebben nooit de illusie
gehad dat we de Tweede Kamer zouden overtuigen. De meerderheid is zo groot, en er wordt
een politiek spel gespeeld. Wij hebben altijd alle
pijlen gericht op de Eerste Kamer. Die is minder
politiek, en zal vatbaarder zijn voor de inhoud.
Ik maak mij dus niet echt zorgen.’
Er is een politiek spel gespeeld,
hoe bedoel je dat?

‘Je merkt het door de haast die achter de stemming wordt gezet, die is ongekend. De partijen
die een akkoord over het leenstelsel hebben
willen dit er zo snel mogelijk doorheen drukken
nu zij nog een meerderheid in de Eerste Kamer
hebben. Ze zijn bang dat de Eerste Kamer rustig
de tijd zal nemen om de wet te bespreken.
Volgend jaar zijn de provinciale verkiezingen,
waarbij ook de Eerste Kamer gekozen wordt.
Het kan zomaar zijn dat de partijen dan geen
meerderheid hebben.’

Wat verwachten jullie nog te bereiken

met jullie demonstratie de 14de?
‘Het doel van de demonstratie is een duidelijk
signaal geven dat studenten en scholieren tegen
het wetsvoorstel zijn. Wij hopen de Eerste
Kamer hiervan te overtuigen.’
Komen er ook Eerste Kamerleden?
‘We hebben ze wel uitgenodigd, maar of ze
komen weet ik niet. Wel hebben een aantal Tweede Kamerleden laten weten dat ze
komen. Ook uit de coalitie. Er staat een kort
debat gepland met voor- en tegenstanders.’
yyy Stephan Vegelien
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‘Wat hebben die knopen te
maken met jouw kwaadheid?’
Peter Leferink, hoofddocent Fashion & Design aan het Amfi, laat zijn studenten tot op het
bot gaan. Een creatief proces gaat gepaard met emotie, en daarvoor moet ruimte zijn. ‘Je
uiten is pittig’. tekst Mina Etemad / foto’s Fred van Diem

S

tudenten die alleen op het Amfi zitten
om een vak te leren, daar kan hij niets
mee. ‘Als je iets wil toevoegen aan de
wereld, heb je meer nodig.’ Want alles
wat je maakt moet ‘noodzakelijkheid’ hebben – een woord dat hoofddocent Fashion &
Design en schrijver Peter Leferink (1969) graag
in de mond neemt. ‘Zeker de laatste twee jaar
gebruik ik het tijdens mijn lessen. Ik stel mijn
studenten vragen als: wat is de noodzakelijkheid
van je bestaan? Van de stappen die je neemt?
Hoe kijk je erop terug over tien jaar? Had je
gezonder moeten leven? Had je je met de politiek moeten bezighouden in plaats van voor een
reclamebureau te werken? Waarom zit je op het
Amfi? Is kleding niet te triviaal? Welke creatieve
uiting is niet te triviaal?’ Studenten die echt
gepassioneerd zijn weten daarop antwoorden
te formuleren, meent Leferink. ‘Bijvoorbeeld:
“Ik wil dat mensen zich beter voelen, ik wil me

8
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gaan inzetten voor duurzaamheid, voor schone
kleding, voor goede werkomstandigheden.”
Maar ook ultieme schoonheid is wat mij betreft
geen verkeerd antwoord.’
Wie weldoordachte antwoorden weet te geven,
kan met een beetje talent en dat wat hem of haar

‘Het leven is minder
maakbaar dan jonge
mensen wordt geleerd’
tijdens de opleiding wordt bijgebracht mooie
producten maken. ‘Dat kan van alles zijn, van
prachtig verfijnde mannenpakken tot superexperimentele kleren.’
Leferink heeft onlangs een novelle uitgebracht.
Genadeloos teder is een familiegeschiedenis

waarin we drie generaties volgen. Elk personage
lijkt dezelfde noodlottige keuzes te maken als
zijn of haar ouders – of probeert dat noodlot te
ontwijken door zelfmoord te plegen. De docent
schreef het boek onder het pseudoniem P. Sinclair: een verwijzing naar Demian, een boek van
de Duitse schrijver Herman Hesse. ‘Dat heb ik
op jonge leeftijd ontdekt en heeft grote impact
gehad. Het motto van het boek is: “Ik wilde
immers laten zien dat wat ik ben. Waarom is dat
zo moeilijk?” Ik heb een pseudoniem gebruikt
omdat ik het schrijven gescheiden wil houden
van mijn werk in de mode-industrie.’
Om zijn boek gepubliceerd te krijgen is hij wel
langs een aantal uitgevers gegaan, maar die
vonden het volgens Leferink niet commercieel
genoeg vanwege de omvang – novelles van rond
de honderd pagina’s worden nauwelijks uitgegeven – en de zware thematiek. Dus besloot hij
Genadeloos teder zelf uit te geven. ‘Bij Brave New
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Books doorloop je alle stappen die je bij een
normale uitgeverij doorloopt, maar de promotie
doe je zelf.’
Leferinks doelgroep zijn vooral jonge mensen
– dus ook studenten. Hij hoopt dat zij het boek
lezen, maar maakt daar niet actief werk van:
‘Dat vind ik goedkoop en niet heel netjes.’
Wat hoopt u dat jonge mensen uit uw
boek halen?
‘Het leven is veel minder maakbaar dan jonge
mensen – en dan heb ik het over 18- tot 38-jarigen – nu wordt geleerd. Als je niet succesvol
bent, heb je daar zelf niet voor gezorgd, denken
zij. Maar het leven is pure chaos. Geluk is niet
maakbaar; het is ook afhankelijk van je omgeving,
van de mensen die je kent of de omstandigheden waarin je je bevindt. Als in de aanloop naar
jouw fantastische carrière een vriend of vriendin
overlijdt, dan heeft dat misschien zo’n impact op
je dat je eruit ligt en niet meer kunt opstarten.’
Hoe komen deze ideeën terug in
Genadeloos teder?
‘Vaak door middel van ironie of een knipoog.
Een van de personages, Nick, is een lastige
dertigplusser wiens dromen mislukken. Hij
drinkt te veel en zit vol zelfmedelijden. Tegen
hem zou je juist willen zeggen: “Get a life! Maak
er iets van!” Verder zijn de vrouwen in het boek
stukken serieuzer dan de mannen, die meer
met vandaag dan met morgen bezig zijn. Dat
geldt ook voor de huidige generatie vrouwen;
voor zover ze dat niet al doen, gaan zij binnen
zeer afzienbare tijd grotendeels sleutelposities
bekleden. Dan heb ik het over die posities die
de maatschappij echt beïnvloeden: niet alleen
CEO’s van grote bedrijven, maar vooral kunstenaars, ontwerpers, schrijvers enzovoorts. In die
zin komt er een omslag.’
Ziet u een verschil tussen het werkethos
van mannen en vrouwen op het Amfi?
‘In de acht jaar tijd die ik lesgeef heb ik wel een
ontwikkeling waargenomen. Toen ik begon ervoer ik dat vooral jongens opvielen. Niet alleen
vanwege hun expressieve kleedgedrag, maar
ook omdat ze heel ambitieus waren en alleen
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maar praatten over internationale carrières. De
meiden waren meer bezig met dienende modeberoepen: “Ik blijf wel vijf jaar ergens dichtbij en
dan zie ik wel of ik voor mezelf kan beginnen.”
Dat zou je ook serieus of realistisch kunnen
noemen, dus what’s in a word. Maar hun houding is wel veranderd. Er zit nu veel meer power
en wil achter de meiden.’
Komt dit idee niet simpelweg voort
uit uw omgeving? Op het Amfi is bijna
iedereen vrouw en ambitieus.
‘Je baseert je inderdaad op dat wat je om je heen
ziet, maar dat geldt voor iedereen. Als je op
een eilandje woont schrijf je over kokosnoten.

‘Vrouwen bekleden
binnenkort grotendeels
sleutelposities’
Omdat mijn boek is bedoeld voor jonge mensen
zou het gek zijn als ik niet naar mijn omgeving
kijk. Maar ik heb zelf ook kinderen en doe nog
ander freelance werk met jonge mensen waar
ik inspiratie uit haal. Zo maak ik bijvoorbeeld
deel uit van de adviesraad voor de Amsterdam
Fashion Week.’
U eist dat wat studenten maken een
noodzaak heeft. Zegt u dan ook weleens:
wat je hebt gemaakt voegt niets toe?
‘Ja, al ben ik gedurende de jaren milder geworden. Ik zeg het weleens bot, maar ik probeer de
dialoog terug te vinden waar het allemaal om
begonnen was. Stel, iemand sprak aanvankelijk
vol vuur over een revolutie en het verbeteren
van de wereld. Vervolgens komt diegene met
joggingbroeken voor een loungecollectie om op
de bank te dragen, want de wereld is zo gestrest.
Dan is er onderweg iets fout gegaan. Die keuze
aan het eind is dan de nieuwe keuze en die moet
verdomd goed verantwoord kunnen worden, of
diegene is zijn of haar standpunt kwijtgeraakt.
Mijn taak is om de student telkens terug te laten
grijpen op een standpunt.’

Vooral de studenten die het honoursprogramma
volgen krijgen met Leferinks werkwijze te
maken. Elk jaar worden er tien talentvolle
studenten geselecteerd die in de zomer extra les
krijgen. Naast de gastlessen die ze van bijvoorbeeld modefotografen, ontwerpers en stylisten
krijgen, neemt Leferink ze onder handen. ‘Ze
gaan een paar intensieve eerste weken in, waarin
ik redelijk ver ga om hun persoonlijkheid op
tafel te krijgen. Ik stel vragen als: wie ben jij,
waarom ben je hier, waaraan heb je een hekel,
ben je verliefd, wat zit je dwars? Ze vertellen
meteen heel eerlijk en open over zichzelf, wat
vaak gepaard gaat met heftige emoties.’
Het klinkt haast als therapie.
‘Dat risico ligt op de loer, maar dat is niet mijn
bedoeling. Mijn taak is om de studenten te leren
hoe te werken binnen hun opleiding met hun
persoonlijke verhaal over, bijvoorbeeld, gescheiden ouders. Mijn taak is niet om ze “gezond” te
maken – daarvoor bestaan therapeuten.’
Geeft u ook praktijkonderwijs?
‘Nadat we dit soort vragen eerst intensief besproken hebben en ik denk dat er iets gloort, dan
vraag ik samen met de andere docenten om de
verbeelding van de besproken concepten. Denk
aan foto’s, woorden of het maken van drie outfits
per week. De techniek komt dan ook om de
hoek kijken. Maar ik grijp steeds terug op vragen
als: nu heb je twintig knopen op één schouder,
wat heeft dat te maken met jouw kwaadheid?’
Kan een student niet simpelweg zeggen:
ik heb die knopen erop gezet omdat dat
mooi is?
‘Dat is niet goed genoeg. Je kan wel iets zeggen
als: “Ik heb die knopen erop gezet omdat dit
van een afstand een glans geeft die de vorm van
de schouder beïnvloedt, waardoor iemand er
meer rechtop uitziet.” Dan kan ik dat vertalen naar het idee van meer zelfstandigheid of
meer kracht. Creativiteit is emotie. Daardoor
spartelen studenten vaak – dat emotionele uiten
is best pittig. Het kan misgaan als mensen de
focus kwijtraken of verzanden in depressies omdat omgaan met de emotie niet mogelijk is voor

ze of omdat die emotie zich vertaalt in ander
gedrag, zoals agressie, woede of verslaving. Het
lijntje tussen het creatieve proces wel en niet in
de hand houden is heel dun.’
Of hij zelf weleens dat creatieve proces niet
meer in de hand heeft kunnen houden, dat
houdt hij liever buiten dit verhaal. En op de
vraag of hij zelf ook spartelt antwoordt hij dat
iedereen dat natuurlijk soms heeft. Of hij zelf
dan veel emoties in zijn werk stopt, zowel in de
mode als in het schrijven? ‘Als je kleren maakt
stop je daar veel ambacht en techniek in, maar
in het beste geval stop je er ook veel van jezelf
in. Dat is met schrijven ook zo. In die zin maak
ik geen onderscheid tussen het vinden van een
perfecte schouder in een blazer of het neerzetten van een romanpersonage. Het zijn allemaal
uitingen van hoe ik het leven zie en hoe ik
erin sta. De essentie is: zoeken naar wat jij te

vertellen hebt.’ Zijn studenten probeert hij ook
op die manier op te leiden: ‘Ik wil ze het idee
geven dat ze volledig zichzelf kunnen zijn in

‘Als je kleren maakt,
stop je daar veel van
jezelf in. Dat is met
schrijven ook zo’
hun ontwerpen, dat ze ook extreme machoontwerpen of uniformen kunnen maken. Kleren maken is wat mij betreft een dialoog, zoals
een boek schrijven dat ook is. Een dialoog
tussen jouzelf en één iemand anders, of twee
vrienden, of 200.000 mensen – daar maak ik
geen verschil tussen.’ yyy

P.C. Sinclair
(pseudoniem van Peter Leferink)
Genadeloos teder
Brave New Books (€ 16,99)

Peter Leferink
1969 Geboren te Ridderkerk
1990-1994 Fashion Design aan de Academie
Montaigne
1994-2001 Product development manager en
personal assistant bij Ann Demeulemeester
2000-2001 Senior designer & development
manager bij UFM/Vilenzo
2004-heden Lid van de adviesraad voor de
Amsterdam Fashion Week
2004-heden Hoofddocent Fashion & Design
aan het Amfi
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lunchen met...

Zo creatief mogelijk
Student cmv Bart Schiffer houdt van filosofie en noemt zichzelf ‘best een beetje een muzieksnob’.
Op zijn stage bij Subbacultcha! voelt hij zich dan ook als een vis in het water. tekst en foto’s Mina Etemad
Bart Schiffer (24)
Student culturele en maatschappelijke vorming
Universiteitsbibliotheek, donderdag 30 oktober, 12.20-13.00 uur

H

ij heeft al vaker gehoord dat
hij nonchalant overkomt. Al
zegt Bart Schiffer (24, student
culturele en maatschappelijke
vorming) het niet erg te vinden dat te horen,
zo’n uitspraak doet hem duidelijk toch wel wat:
‘Ik denk juist veel na over dingen, ik vind dat
erg belangrijk. Afgelopen jaren heb ik me heel
erg verdiept in de filosofie, in bijvoorbeeld het
existentialisme van Sartre en in Alain de Botton.
Ook heb ik wat vakken gevolgd over de postmoderne consumptiemaatschappij.’ Door die
vakken werd hij met zichzelf geconfronteerd.
‘Eerst was ik een beetje misantropisch en pessimistisch. Dat hoeft niet heel erg te zijn; je bereidt je voor op tegenvallers. Maar je moet wel
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blijven relativeren en altijd vast blijven houden
dat wat je zelf waardevol vindt.’
Voor Bart is dat muziek. Momenteel loopt
hij stage bij Subbacultcha!, een platform voor

‘Soms heb ik heftige,
melancholische
momenten’
alternatieve pop. Ze organiseren evenementen
en brengen een magazine uit. ‘De muziek waar
Subbacultcha! zich op richt is muziek waar ik
van houd: emotie en artistieke ideeën staan centraal, niet entertainment of marketing. Ik ben

best een beetje een muzieksnob, in dat opzicht
pas ik wel bij Subbacultcha!’
Voor zijn stage doet Bart ook onderzoek naar
Subbacultcha!, naar hoe het bedrijf bijvoorbeeld is opgebouwd, waar ze hun geld vandaan
halen en wat hun doelgroep is. Daarvoor is hij
vandaag naar de UB gekomen. Hij was wel een
beetje laat wakker, maar als hij zijn koffie en
zelfgesmeerde boterhammen met pindakaas
opheeft gaat hij aan de slag.
Zelf maakt hij ook al jaren muziek. Hij is
begonnen met basgitaar, is toen overgestapt
op elektronische muziek en mengt dat nu met
rock. ‘Ik maak alles in mijn eentje. En ik schrijf,
zing en teken ook, dus ik probeer zo creatief
mogelijk te zijn.’
Dat hij zich op zijn stage richt op het werk
van anderen, geeft hem inspiratie. Soms is het
echter confronterend. ‘Dan kom ik erachter dat
andere bandjes ideeën uitvoeren die ik ook had
en waarvan ik dacht dat ze origineel waren. Nu

komt er een bepaalde stijl op, postpunk: nieuwe
artiesten raken geïnspireerd door bijvoorbeeld
My Bloody Valentine, een band die na twintig
jaar een nieuw album heeft uitgebracht. Met
die stijl ben ik al een aantal jaar bezig en ik ben
blijkbaar niet de enige die daar interesse in heeft.’
Hij probeert zichzelf zo min mogelijk te hoeven
bewijzen aan andere mensen, Want: ‘Je moet het
gewoon doen. Je kan mooie verhalen hebben,
maar uit wat je maakt moet blijken dat je er goed

over hebt nagedacht.’ Toch vindt hij het wel eens
moeilijk als hij heel veel tijd in iets heeft gestoken en het aan anderen laat zien of horen, maar
niemand erop reageert. ‘Of alleen mijn moeder,
die sowieso alles wat ik doe goed vindt.’
Bart durft zichzelf wel gevoelig te noemen.
‘Dat moet ook wel, als je creatief bezig bent,
wil uitzoeken wat emotie is en dat wil vertalen
naar bijvoorbeeld muziek. Soms heb ik heftige,
melancholische momenten. Het makkelijkst is

dan om te gaan drinken, maar het beste is om
met vrienden te zijn, andere mensen op te zoeken. Je dan te realiseren dat er een wereld buiten
jou is van mensen die hun eigen levens hebben
en hun eigen shit die ze moeten verwerken.’
Filosofie biedt hem die relativering: ‘Het geeft
net dat extra perspectief.’ Hij pakt een boekje
van Epictetus uit zijn tas, waarin 53 stoïcijnse
leefregels staan. ‘Het is af en toe leuk om dat
even open te slaan. Het houdt me scherp.’ yyy
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Kraken kan knus
Rechtszaken, protestmarsen, ontruimingen: krakers zijn weer volop in het nieuws.
Maar wat gaat er schuil achter de donkere hoodies en de ramen met anarchistische posters?
Een kijkje in de wereld van workshops, volkskeukens, gratis feesten en goedkoop bier.
tekst Bob van Toor / foto’s Thijs Gerbrandy en Maciek Dowhyluk

‘I

s dit het studentenkraakspreekuur?’
De aarzelende vraag galmt door
de grote ruimte onder de Constantijn Huygenstraat. In de gloed van
een paar lampjes zitten vijf mensen op sleetse
banken. De tocht door het donkere Vondelpark, door een deur met een poster met de
tekst ‘spandoeken schilderen’, langs met graffiti
bekladde wc-hokjes de schuilkelder in, zou
sommige studenten zeker afschrikken. ‘Ja, dit is
het spreekuur, kom erbij zitten! Willen jullie een
biertje?’, klinkt het opgewekt.
De drempel van de underground kan hoog
zijn, en het kraakverbod dat vier jaar geleden
inging helpt daar niet bij. Een gebouw kraken is
van een overtreding veranderd in een strafbaar
feit, waarvoor je een strafblad kunt krijgen. In
theorie althans, want zo heet wordt de soep niet
gegeten: in vier jaar is er slechts een handjevol
lichte taakstraffen uitgedeeld, ontruimingen
moeten van de rechter nog steeds ruim van
tevoren worden aangekondigd en volgens het
Amsterdamse gerechtshof staat het kraakverbod
überhaupt op losse schroeven, omdat het in
strijd zou zijn met Europese regelgeving.
Het kraakspreekuur werd tien jaar geleden juist
opgericht om studenten informatie te geven over
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dit soort kwesties. ‘Veel studenten willen weten
wat de mogelijkheden zijn, maar vinden de eerste
stap spannend,’ vertelt Daniël (26, sociaal pedagogische hulpverlening). In de loop der jaren is het
uitgegroeid tot een avond waar ook niet-studenten
komen met vragen over meer dan alleen kraken.
Bijvoorbeeld daklozen, of mensen zonder verblijfsvergunning. ‘Er wordt nog steeds veel gekraakt,

‘Er wordt nog steeds veel
gekraakt, misschien zelfs
wel meer dan vroeger’
misschien zelfs wel meer dan vroeger’, zegt Daniël.
‘Maar door het kraakverbod kost het ons meer tijd
en energie om iets als een sociaal centrum op te
zetten. Daardoor zijn er juist minder plekken over
die iets teruggeven aan de maatschappij.’
VOLKSKEUKEn
Het beeld van de kraker als vrijheidsstrijder
mag wat van zijn glans verloren zijn sinds de
jaren tachtig en negentig, de feestjes, galeries
en workshops zijn er niet minder leuk om. In
een willekeurige week worden er in Amsterdam

legio activiteiten georganiseerd in (voormalige)
kraakpanden, die ook voor de huurbetaler zeer
de moeite waard zijn.
Je hoeft niets illegaals te doen om de vruchten
van de underground te plukken. Via de websites
van panden, posters en natuurlijk je favoriete
kraakvriend valt makkelijk uit te vinden wat er
plaatsvindt in de stad. Wie wil kan bijna elke dag
eten in een volkskeuken (voku), drinken op een
gratis feest of luisteren naar cursussen of muziek.
Een korte zoektocht levert meteen pareltjes op als
een nachtgalerie in het Slangenpand in de Spuistraat, en een workshop groenten inmaken voor
de winter in het daartegenover gelegen Vrankrijk.
Kraakspreekuur-organisator Marie (27, internationale betrekkingen UvA) is Noors, en woonde
jarenlang in onderhuur bij verschillende
‘gekke eigenaren’ toen ze in Amsterdam kwam
studeren. ‘Ik moest zo vaak verhuizen. Toen
ben ik bij de kraakbeweging terechtgekomen’ ,
vertelt ze. Ze danste mee op Amsterdam Danst
Ergens Voor, het door krakers georganiseerde
niet-commerciële alternatief voor ADE, en gaat
graag naar ADM, een kraakpand in de westelijke havens. Haar favoriete uitgaansplek was
De Valreep, het voormalige dierenasiel in Oost.
‘Daar gebeurde ontzettend veel: voku’s, avonden

Studentenprotest, krakers en niet-krakers kwamen tijdens ADE samen bij Amsterdam Danst Ergens Voor.
De alternatieve dansoptocht door de binnenstad trok duizenden feestgangers.

met bandjes… Maar het is van de zomer ontruimd. Ik mis het heel erg.’
Een nieuwe bezoeker komt de Vondelbunker
binnen. Geen aspirant-kraker, maar een filmmaker met vragen over de krakerswereld. Jaarlijks komen honderden journalisten, criminologen en scholieren langs met vragen voor hun
werkstukken of artikelen, vertellen de krakers.
Ze zijn niet erg enthousiast over de meeste
media. ‘Het is zo zonde dat je alleen krakers in
de media tegenkomt als er een stoeptegel heeft
gegooid. Weggeefwinkels zal je nooit in het
nieuws zien’, zegt Daniël.
‘De studenten die het Spinhuis hebben opengesteld laten zien dat plaatsen waar creatieve en
sociale activiteiten worden georganiseerd niet
zomaar afgenomen moeten worden. Nu zijn ze
bezig daar samen nieuwe initiatieven te ontplooien. Dat raakt aan het hart van de kraakbeweging.’
In het Spinhuis is het ’s avonds gezellig, als in
een goedlopende buurtkroeg. Het pand heeft
inmiddels een eigen kraakspreekuur, en verder
zijn er wekelijks workshops, een dagcafé en filmen literatuuravonden. Er worden tosti’s gemaakt,

overdag komen voorbijgangers binnen voor een
kopje koffie, ’s avonds voor een biertje. ‘Toch zit
je hier officieel tussen criminelen’ zegt Maks (25,
culturele & maatschappelijke vorming, HvA)
grijnzend, terwijl hij het zich met een biertje

‘In de media zie je alleen
krakers die stenen gooien’
gemakkelijk maakt op de binnenplaats.
Ook hij vond het niet makkelijk om zijn eerste
stappen te zetten in de krakerswereld. ‘Ik
was negentien en ging voor het eerst naar de
Vondelbunker, maar ik voelde me er niet op
mijn gemak. Je krijgt meteen alle verhalen over
je heen van wat er kan gebeuren als je kraakt:
arrestaties, louche eigenaren die een knokploeg
sturen… Nu begrijp ik beter dat het belangrijk is
om nieuwe mensen op alle mogelijke scenario’s
voor te bereiden, maar toen was dat heel heftig.’
Zijn vrienden gaan wel vaak mee naar krakersfeesten, maar niet naar de kraak zelf. ‘Dat begrijp
ik ook wel. En je kunt niemand forceren om

gekraakt te gaan wonen: daarvoor is het te intensief, en die mensen geven hun gekraakte woning
ook te makkelijk weer op. Maar met een wachtlijst van vijftien jaar voor een sociale huurwoning
beginnen steeds meer mensen te vragen of ze
ook eens mogen komen kijken bij een kraak.’
Maks werkt in een restaurant, als ‘een van de
best betaalde afwassers van Amsterdam’, zegt hij
lachend. Een groot deel van zijn sociale leven
speelt zich binnen de krakerswereld af. ‘Ik kan
commerciële feestjes niet betalen. Sommige van
mijn vrienden staan elke week in de Paradiso of de
Melkweg, maar waar ze die honderden euro’s vandaan halen weet ik niet. Naar een kraakfeest neem
je een tientje mee en heb je een leuke avond.’
Het zijn ideale plekken om uit te gaan: er wordt
zelden entree gevraagd, nooit om je identiteitsbewijs, en waar in Amsterdam vind je nou nog
een biertje voor minder dan drie euro? ‘Het
is zelfs vaak zo dat er geen prijzen zijn, maar
een bijdrage gevraagd wordt voor toegang en
drank’, zegt Maks. ‘Als de gesuggereerde bijdrage
voor bier 1 euro is, maar je hebt maar 40 cent
bij je, geven ze het je ook wel. Of je brengt zelf
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Geert, beter bekend als Tilly Trekhaak, viert als kraker
van het eerste uur het 30-jarig jubileum van het
gesloopte kraakpand Het Einde van de Wereld, dat
voortleeft op een boot aan het Java-eiland.

je drank mee, daar doet ook niemand moeilijk
over. Moet je eens proberen in de Sugar Factory.
Dat is voor mij het bezwaarlijke: op het moment
dat je je persoonlijke vrijheid uitoefent, word
het je vaak meteen erg lastig gemaakt, of proberen ze je zelfs die vrijheid te ontnemen.’
BESTAAnSrECHT
Een oude vriend van Maks steekt zijn hoofd
om de poort. ‘Prima sfeer hier’, zegt Frank (21,
sociaal juridische dienstverlening, HvA). Hij
voldoet met zijn nette spijkerbroek niet aan de
dresscode. ‘Ik ga wel eens mee naar feesten, in
de Vondelbunker bijvoorbeeld. Altijd goede
feestjes, maar zodra ik daar binnenkom heb ik
wel meteen het gevoel dat iedereen van me weet
dat ik niet kraak. Of ze me dan anders behandelen? Misschien, maar ik heb in ieder geval nooit
een onvertogen woord gehoord.’
Het is juist belangrijk dat er mensen van buiten
de kraakwereld komen, zegt Jeroen - zelf kraker
van het eerste uur. ‘Als ik een pandje heb waar
ik meer mee kan doen voor de omgeving dan
alleen wonen, dan maak ik er een volkskeuken
van bijvoorbeeld. Maar dan heb ik ook liever dat
daar dan mensen van buiten de krakers-scene
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op af komen. Enerzijds omdat iedereen welkom is en je zo veel mogelijk mensen ermee
wil helpen, maar ook omdat juist de mensen
van buitenaf zo’n plek normaler maken, en
hem daardoor nog meer bestaansrecht geven.’
Helaas is een groot deel van de kraakwereld
alsnog ontoegankelijk voor mensen als Frank.
Als het gesprek over komende activiteiten gaat,
wisselen de krakers regelmatig een blik van
verstandhouding uit. ‘Ga jij zaterdag dan niet
naar dat ene?’ vraagt Maks aan Jeroen, met
het gevoel voor dramatiek dat de kraker niet
vreemd is. Ze lopen even weg: veel van wat er
in de underground gebeurt, is niet voor ieders
oren bestemd, en zal dan ook zeker niet op
online agenda’s als radar.squat verschijnen.
‘Als we een kraak bespreken ga ik wel apart
gaan zitten van Frank’, geeft Maks toe. Maar
dat doen we ook onder elkaar: we delen onze
plannen ook niet met andere kraakgroepen. We
hebben wel meegemaakt dat een gebouw dat we
op het oog hadden dan ineens een dag voordat

Bezoekers zullen een
kleine portie wantrouwen
voor lief moeten nemen
we kwamen door een andere groep was gekraakt.
Niet zozeer uit vijandigheid; dat is vooral luiheid.’
Tijdelijke bezoekers van de krakersscene zullen
een kleine portie wantrouwen voor lief moeten
nemen. En het mes snijdt aan twee kanten:
de scheiding tussen krakers en niet-krakers
beschermt ook de laatste groep tegen de politiebemoeienis en media-aandacht waar krakers
mee kampen. Frank: ‘Ik zou wel eens mee willen
om te zien hoe zo’n kraak in z’n werk gaat. Maar
ik zou er niet zelf aan meedoen.’ ‘Dan kun je
alsnog opgepakt worden, hoor. Dat kan al voor
openbare ordeverstoring’, zegt Maks.
rOLLETJE WiT TAPE
Een groepje van vier jongens komt de poort
binnen gewandeld. Ze informeren opgewekt wat
er vanavond gaande is. ‘Party!’ roept Maks, en
wijst ze de bar. Ze hebben van deze plek gehoord
in kraakpand en café Joe’s Garage, vertellen ze.

Het nuttige wordt al snel met het aangename
verenigd, als Jeroen vraagt of ze wellicht ook
op zoek zijn naar woonruimte. Inderdaad, zegt
Bill, een Portugees. Zijn metgezellen komen uit
Engeland, Spanje en Roemenië. Kwestie van met
een notitieblok door de stad lopen, zegt Maks:
leegstaande huizen genoeg. Even later zitten de
krakers geanimeerd uit te leggen hoe je met een
rolletje wit tape op een onopvallende plek op de
deurpost kunt zien of een pand inderdaad voor
langere tijd ongebruikt is. Maks haalt een rondje,
de nieuwe gasten worden voorgesteld en even snel
als het spreekuur in actie kwam is het weer voorbij. De biertjes gaan open, het gezelschap is weer
een doodnormaal groepje studenten in een bar.
Als nietsvermoedende voorbijganger zou je kunnen denken dat in het Spinhuis een nieuwe hippe
kroeg is geopend – tot je een van de antikraakwachters tegenkomt die met een Duitse herder de
omliggende UvA-gebouwen bewaakt. yyy

Een weekje underground
Woensdag Haal je gratis kraakoutfit bij
weggeefwinkel Autocontrol (Papaverweg
7) en koffie bij de cafés van Bollox (Eerste
Schinkelstraat 14-16) en Joe’s Garage
(Pretoriusstraat 43). Na all you can eat
veganistisch lekkers in de volkskeuken van
Vrankrijk in de Spuistraat, hoef je de deur
niet meer uit: het queer dansfeestje What the
Fuck barst daar vanaf tien uur los.
Donderdag Er is lekkere vegahap bij Joe’s
Garage (€ 4,- of een donatie). Daarna kun je
naar De Nieuwe Anita voor stand-upcomedy.
Vrijdag Op naar Krakaoke (Papaverweg 7c),
een gekraakte karaokebar waar vanavond
oude hitjes herleven. Om 20.30 uur speelt
de Canadese rockband Greys in OCCII
(Amstelveenseweg 134), de bierliefhebber
moet naar de Vondelbunker voor de
Bunkerbierbrouwers.
Weekend Joe’s Garage, Autocontrol,
’t Anker in Zaandam: zaterdag gaan de
weggeefwinkels open. Zondag om 20.00
uur draait in Joe’s Garage de Franse thriller
Army of Shadows. Dans daarna door op de
LiveClash-bandjesavond in de Vondelbunker.
Meer tips op radar.squat.net.

passie
Scouting
De meeste van zijn vrije dagen gaan
op aan scouting. Voor GUiDO TOL
(40, student media, informatie &
communicatie) is het ontspanning,
sociaal leven en vakantie in één.
‘Als kind was ik altijd buiten. Op mijn zevende zetten mijn ouders me op scouting, en
het was meteen raak. Lekker rauwdouwen in
het bos, tochten maken en je fantasie loslaten
op een spel. Maar wat het vooral bijzonder
maakte, was het gevoel dat je samen onderdeel bent van een grote wereld van mensen
die van diezelfde dingen houden. Veel stereotiepe beelden over scouting kloppen: we
dragen uniforms en je leert knopen leggen.
Van welp of jeugdlid ben ik doorgegroeid tot
voorzitter, en tegenwoordig geef ik advies en
doe ik de communicatie voor mijn scoutingtroep in Lelystad.
In 2007 was ik met 44.000 scouts op de
wereldjamboree. Honderd jaar na het begin
van de scouting, vlakbij Brownsea Island, de
plek waar het begon. Het kamp werd met een
livestream geopend door de kleinzoon van
scoutingoprichter Lord Baden-Powell – een
absoluut hoogtepunt. Als je die geschiedenis een beetje kent, en je staat daar tussen
honderden anderen tijdens een ceremonie bij
zonsopgang – wow. Eén bonk gelukzaligheid
die dan bij je binnenkomt.
Mijn zaterdagen zijn altijd voor scouting: dé
dag dat de jeugdleden er zijn. Het enige wat
ik ervoor moet laten schieten is vakantie,
omdat ik tachtig procent van mijn vrije dagen aan de groep spendeer. Maar dat is niet
erg: we gaan regelmatig met scouts naar het
buitenland, en mijn sociale leven speelt zich
af binnen de groep: we zijn echt een gezinnetje. Mijn vrouw begrijpt het ook – ik heb
haar op een evenement voor scoutingleiders
ontmoet, dus ze weet van de hoed en de
rand.’ yyy tekst Bob van Toor / foto Fred van Diem
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GAME ETHIEK
Schieten zonder
gevolgen

PROFESSOR
ERIK SCHERDER
“Populariteit is
vluchtig”
Louise Fresco,
Piet Bakker, Edgar
du Perron, Melle
Daamen en
Alexander
Rinnooy Kan

x
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Welkom

❞

Natuurlijk waren we vorig jaar op
voorhand een beetje gespannen,
omdat we voor het eerst het Gala van
de Wetenschap organiseerden. We wisten immers niet of de Amsterdammer wel behoefte
had aan een avond louter over wetenschap.
Maar toen Robbert Dijkgraaf net na de klok
van acht het podium betrad en met een voldane glimlach een volle Stadsschouwburg in
keek, wisten we genoeg; in Amsterdam is er
ruimte voor een eigen gala om de wetenschap
te vieren.
Op 25 november doen we het daarom voor
de tweede keer. De locatie is hetzelfde, sommige sprekers hebben we opnieuw gevraagd
en dit allemaal aangevuld met een keur aan
andere wetenschappers die hun visie op hun
vakgebied zullen geven.
In deze special, gemaakt door de redacties
van Het Parool, New Scientist en Folia blikken
we alvast vooruit op de avond en de sprekers.
We liepen mee in het Brain and Developmentlab van Eveline Crone, auteur van
Het puberende brein. We onderwierpen Erik
Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, aan een interview en ook tijdens het
gesprek vroeg hij gelukkig: mag ik er bij gaan
staan? Edgar du Perron werd het vuur na aan
de schenen gelegd door zijn eigen kinderen.
Eén van hun prangende vragen was: hoe is het
om de kleinzoon van Eddy du Perron te zijn?
Omdat in Amsterdam op tal van plaatsen
aan wetenschap wordt gedaan, hebben we
de beste wetenschapslocaties voor u in kaart
gebracht.
En als er stiekem een wetenschapper in u
schuilt, doe dan mee met de wetenschapsquiz
op pagina 15 – en maak kans op mooie prijzen
– én kom dinsdag 25 november naar het Gala
van de Wetenschap in de Stadsschouwburg.
—Barbara van Beukering, hoofdredacteur het
Parool, en Jim Jansen, hoofdredacteur New
Scientist.
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GAME ETHIEK

SCHIETEN
ZONDER
GEVOLGEN
In oorlogsgames als Call of Duty maai
je zonder spijt tientallen mensen
omver. Moeten games vaker stilstaan
bij de ethische consequenties van de
acties van de speler?
TEKST MINA ETEMAD FOTOGRAFIE ACTIVISION PUBLISHING

Vanuit je ooghoek zie je de
vijand aan komen stormen. Je richt je geweer en
schiet. Dood. Nog twee anderen
volgen. Je schiet en raakt. Je rent
verder door het geruïneerde dorp,
op zoek naar wie je nog meer kunt
doden.
Het is een welbekend soort scène voor wie wel eens oorlogsgames
speelt, maar niet de dagelijkse werkelijkheid voor een militair. Soldaten
uit westerse landen zoeken het geweld zo min mogelijk op en voeren
veel van hun gevechten uit op afstand, met bommen of drones.
“Het meeste van wat jonge mensen weten van oorlog komt van oorlogsspellen,” vertelt David Nieborg,
game-wetenschapper aan de UvA.
“Die spellen geven een eenzijdig
beeld van wat oorlog is: in man-totman-gevechten vecht je een eerlijke

>>

strijd uit om te bepalen wie de winnaar is. Maar oorlog is niet netjes,
niet symmetrisch. Een deel van de
jongeren die zulke spellen spelen
komt in het leger terecht met dat
beeld in hun hoofd.”
Op 4 november verschijnt een
nieuw deel van de computerspelserie Call of duty, een zogeheten first
person shooter. Nieborg waarschuwt
dat het Amerikaanse leger financieel
bijgraagt aan het maken van het
spel. “Dat geeft aan hoe verweven
die twee werelden zijn.”
Nieborg is niet van mening dat
er helemaal geen oorlogsgames gemaakt moeten worden. “Games zijn
bij uitstek een medium waarmee je
kunt reflecteren op je daden. Maar
in de spellen van nu zit weinig reflectie.”
Wat hij het liefst zou zien is dat
oorlogsgames ook emoties als frus-

uit komt te zien. Voor een oorlogsgame in opdracht van de overheid
geldt dat de overheid het oorlogsbeeld bepaalt dat de spelers krijgen.
“Natuurlijk speelt ethiek mee,”
zegt Mulder. “Maar is het erger als je
een recruteringsgame maakt voor
Shell of voor het Nederlands leger?
Het zijn allebei moreel dubieuze
organisaties.”

‘Games moeten
betekenisvol zijn
en een breed
scala aan emoties
oproepen’

tratie of verdriet oproepen.
Sommige spellen doen wel een poging. In Specs ops: the line schiet je
een groep burgers dood. Vervolgens
zie je de gevolgen en word je geconfronteerd met je daden. “Ik vond dat
niet leuk, ongemakkelijk zelfs. Maar
dat maakt zo’n spel juist interessant.”

‘Is het erger een
recruteringsgame
te maken voor
Shell of voor
het leger?’
Anja van der Hulst is docent game
studies aan de UvA en onderzoeker
bij TNO. Daar denkt ze mee met
game-ontwikkelaars en defensie op
het gebied van games. Het gaat hierbij niet alleen om computergames,

maar ook om bordspellen waarmee
strategieën of tactieken getraind
kunnen worden.
“Als we militairen binnenkrijgen
die rond de achttien zijn, hebben ze
vaak allerlei spellen gespeeld,” vertelt Van der Hulst. “Dat soort jongens snapt heel goed dat je in een
spel als Call of duty in een missie
rustig twintig mensen neermaait,
maar dat je dat in het echt niet doet.
Ik geloof niet dat ze dat soort beelden meenemen.”
In hun training leren ze om alleen gewelddadige middelen te gebruiken als dat echt noodzakelijk is.
“Als ze schieten is het om hun eigen
veiligheid te bewaken. Voor heel
veel missies geldt dat je goed bezig
bent geweest als je niet hebt geschoten.”
Winnen leren ze niet te zien als
een overwinning op de tegenstan-

der, maar als het veiligstellen van het
gebied waar ze zich in bevinden.
“Een oorlog kun je winnen als je de
lokale bevolking helpt hun leven op
te pakken. Degenen die uitgezonden
worden, beseffen dat goed, want ze
worden daarin getraind.”
Alexander Mulder, docent game
development aan de HvA, heeft gewerkt bij Ranj. Dat is de grootste game-ontwikkelaar in Nederland met
opdrachtgevers als de overheid,
maar ook advocatenkantoren of
merken zoals L’Oréal die voor sollicitatieprocedures een game willen
gebruiken. Samen met de opdrachtgever bedenkt Ranj hoe het spel er-

Over het beeld dat gamers van oorlog meekrijgen is Mulder ook relativerend. “Kijk eens naar de filmindustrie. Er bestaan zo veel films over
de Vietnamoorlog of de Tweede
Wereldoorlog.”
Nieborg stelt echter
dat er wel veel diversiteit
is in bijvoorbeeld het
aanbod van films en
boeken, maar niet in
games. “Games zouden
betekenisvol moeten zijn
en een breed scala aan
emoties moeten oproepen, en oorlogsgames
zouden daar meer een
aanzet toe moeten geven. Bij oorlogsfilms heb
je dat ook. Er is geen
Schindler’s list van
games.”
In Nederland was dit
jaar een slavernijgame
ontwikkeld waar veel
commotie over ontstond. In de game, ontwikkeld door
het slavernij-instituut Ninsee, kruip
je in de huid van een slaaf op een
Surinaamse plantage, waarbij je op
een gegeven moment ook met
zweepslagen te maken krijgt.
Volgens de makers niets anders dan
de historische werkelijkheid.
Volgens de appstore te kwetsend –
de game werd offline gehaald.
Nieborg: “Zonder dat het überhaupt
gespeeld werd! Over elk onderwerp
kun je een game maken die anders
is dan een film. Waarom zou je niet
op een interactieve manier zoiets
extreems als slavernij of de
Holocaust willen aankaarten?” n
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De grote donkere ogen van
de achtjarige Fenna zijn
maar net zichtbaar tussen
haar lange pony en het A4’ tje met
onderzoeksuitleg dat ze pal voor
haar neus houdt. Ze leest aandachtig, haar ogen schieten heen en
weer. Na een paar minuten stilte legt
ze het papier neer. “Klaar!”
“Heb je het begrepen?” vraagt
onderzoeksassistent Laura van der
Aar.
Fenna knikt vastberaden en
glimt trots terwijl ze op fluistertoon
zegt dat ze geen vragen heeft.
“Het allerbelangrijkste is dat je

>>

ACHTERGROND

KINDERBREIN
IN DE MRI
Roddelen, giechelen, verliefd worden, ruziën,
vriendschappen sluiten, vechten, indruk maken.
In het sociale leven van pubers gaat het er soms
heftig aan toe. Sandy Overgaauw brengt activiteit
van het sociale brein in kaart bij kinderen,
pubers en jongvolwassenen.
TEKST MARIEKE BUIJS FOTOGRAFIE BRAM BELLONI
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altijd mag stoppen met de taak,” zegt
Van der Aar voor de zekerheid. “Ook
als je straks in de scanner ligt en
denkt: dit is toch niet helemaal wat
ik ervan verwacht had, mag je stoppen en hoef je ons niet te vertellen
waarom.”
Van der Aar bereidt
Fenna voor op een onderzoek met functional
Magnetic Resonance
Imaging (fMRI), waarmee promovenda Sandy
Overgaauw in kaart brengt
welke hersengebieden overuren draaien wanneer
Fenna en andere proefpersonen zich inleven in
een ander.
In de scanner krijgt
Fenna foto’s te zien van de
ogen van mannen en vrouwen. Aan haar de vraag
welke mentale staat de
ogen uitdrukken. Ze
krijgt vier keuzes: geïnteresseerd, ontspannen,
vrolijk, grappend.
“Fenna is nog wel een
echt jonkie,” zegt Overgaauw
wanneer Van der Aar een vragenlijst
over de puberteit met het meisje
doorneemt. Die puberteit is bij
Fenna, roze legging, roze sokken,
glimmend roze jas met witte stippen

en paarse schoenen, nog ver te zoeken. Ze vertelt Van der Aar dat ze er
al wel eens van heeft gehoord. “Dat
is wanneer je naar de middelbare
school gaat en dan word je groter.”
Toch is zo’n jonkie voor
Overgaauws onderzoek ook
nuttig. “Ik ben geïnteresseerd in die overgang.
Het ene moment zitten
ze op de basisschool en
zijn ouders het allerbelangrijkste referentiepunt. Een jaar later gaan ze
naar de middelbare school
en draait het allemaal om
hun peers.”
Dan gaat het leven
niet meer om verstoppertje, maar is kletsen
belangrijk, inschatten met
wie je vrienden wilt worden,
hoe anderen jou zien, hoe
je je moet gedragen. De
emotionele gebieden in
het brein, zoals de
amygdala waar emoties
binnenkomen en het striatum waar beloning wordt
verwerkt, zijn bij pubers volop
in ontwikkeling. De frontale gebieden, die zorgen voor remming en
beheersing, hobbelen er een beetje
achteraan. Overgaauw: “Pubers zijn
impulsiever, reageren meer op gevoel en dat zie je in hun brein ook
terug.”
Maar de emotionele en sociale
vaardigheden verschillen ook tussen
pubers onderling, de één is veel beter dan de ander in het herkennen
van de juiste emoties in de foto’s die
Overgaauw haar proefpersonen
voorschotelt. De promovenda probeert het verschil in prestatie te koppelen aan verschillen in activiteit
van de sociale hersengebieden. Zo
hoopt ze een beter begrip van de
werking van het brein te krijgen, te
snappen waarom de één beter is in
het aflezen van gezichtsuitdrukkingen dan de ander.
Uiteindelijk hoopt ze ook beter
inzicht te krijgen hoe het misgaat bij
jongeren die autistisch zijn of een
antisociale stoornis ontwikkelen.
Niet dat je dan meteen een pil of
andere behandeling in handen hebt,
maar het kan bijvoorbeeld helpen
bij het ontwikkelen van sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen
die zich sociaal niet goed ontwikke-

x
COLUMN

Academic Hipsters
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Jaren geleden
hoorde ik een
collega aan
een student uitleggen
wat wetenschap was:
“Ik schrijf een artikel
voor een tijdschrift, en
andere wetenschappers

len, aldus Overgaauw.
Fenna is in de kleedkamer om
haar laarzen uit te doen. “Zulke jonkies vinden zo’n scan vaak erg spannend,” zegt Overgaauw, “dat zie je
aan de grote ogen waarmee ze de
fMRI-scanner bekijken wanneer ze
de kamer binnenkomen.”
Het is ook niet niks. Wegens het
sterke magnetisch veld, zitten onderzoekers Overgaauw en Van der
Aar in een aparte ruimte en ligt
Fenna in haar eentje in een schemerige kamer. Met een soort tralieconstructie voor haar gezicht, in een
grote plastic donut die hard klopt en
piept en bonkt tijdens het scannen.

‘Hier binnen is
het klein, maar
ik vind de
scanner wel
heel mooi’
Er is nog wat commotie voordat
Fenna de scankamer in gaat. Na de
metalenchecklist – zit er ijzer in je
haarelastiekje, heb je een pacemaker, sieraden, piercings, beugel? –
stuit Van der Aar toch nog op wat
restjes roze glitternagellak. Na wat
pulkwerk van Fenna besluiten
Overgaauw en Van der Aar dat het
veilig is om de scanner in te gaan.
“Lig je lekker?” vraagt
Overgaauw vanuit de aanpalende
ruimte via een geluidsinstallatie.
“Ja!” Antwoordt Fenna. “

Wat vind je van de scanner?”
“Ehm. Hier binnen is het klein,
maar ik vind hem wel heel mooi,”
klinkt het zachtjes door de speakers.
Overgaauw en Van der Aar kijken elkaar glimlachend aan. “Wat
een schatje!”
Lang niet alle kinderen en pubers zijn zo vertederend als Fenna.
Overgaauw: “Soms liggen hier puberjongens in de scanner die zo
druk bezig zijn met koeltjes doen dat
ze al mijn vragen met een onverschillig ja, nee of kweenie beantwoorden. Dan kan ik m’n lachen
bijna niet inhouden.”
Overgaauw waardeert die diversiteit aan kinderen en pubers. Liever
nog dan bijdragen aan hulp voor
diegenen bij wie de sociale ontwikkeling spaak loopt, denkt ze over een
betere leefomgeving voor alle kinderen. “Nieuwe inzichten in hoe ontvankelijk pubers zijn voor hun
vriendjes en vriendinnetjes op
school, kunnen we bijvoorbeeld
gebruiken om kinderen te stimuleren meer energie in school te steken.
Nu is het doorgaans de leraar die
hamert op het belang van leren, terwijl je bij vriendjes en vriendinnetjes
toch vooral de blits maakt als je zo
min mogelijk aan school doet. Een
gewiekste reclamecampagne kan
ertoe leiden dat leren cool wordt en
kinderen elkaar uitdagen er meer
energie in te steken. Zo kunnen we
kinderen aan de hand van nieuwe
inzichten in het zich ontwikkelende
brein helpen tot bloei te komen.” n

citeren dat.”
Ik wachtte op het vervolg. Dat bleef uit.
Wetenschappers zaten niet in een ivoren
toren. Ze waren een ivoren toren.
Niet veel later was ik bij een promotie.
Om de kandidaat op haar gemak te stellen,
formuleerde de eerste hooggeleerde een eenvoudige vraag: “Waarom heeft u dit onderzoek
eigenlijk gedaan? Wat heeft de samenleving
daar nu aan?”
Op het gezicht van de jonge promovenda
was verbijstering te zien. Ze kon uitleggen wat
multiple regressie was, maar waar ging dit in
godsnaam over?
Die ivoren toren was veilig. Hoe weinig je
ook publiceerde, je positie bleef onaangetast.
Bij één van de UvA-instituten stond een spookprofessor op de loonlijst die zich al tien jaar
lang niet op zijn werkplek had vertoond.
De wetenschap is niet meer wat ze geweest
is. Wetenschap is sexy. Robbert Dijkgraaf en
Freek de Slangenman zijn graag geziene gasten in De wereld draait door, Douwe Draaisma
schoof aan bij Pauw & Witteman, bij de
Universiteit van Nederland is hersenprofessor
Erik Scherder een celebrity. Wetenschappers
bloggen en twitteren, hebben duizenden Facebookvrienden en geven college op iTunes-U.
De digitale mediarevolutie kent ook een
schaduwzijde. René Diekstra, Diederik Stapel,
Roos Vonk, Karima Kourtit, Peter Nijkamp,
Mart Bax, Dirk Smeesters, Margriet Sitskoorn, Jens Förster en Don Poldermans zijn
voor eeuwig gebrandmerkt. Vroeger kon je
wegkruipen. Online is dat lastig. Op de website
RetractionWatch maakte men melding van het
terugtrekken van een tijdschriftartikel, 27 jaar
na publicatie.
Is dat erg? Horen wetenschappers wel in
talkshows? Waarom bloggen of twitteren? Misschien ben je verantwoording schuldig aan de
samenleving die jouw salaris betaalt. Misschien
moet je kunnen uitleggen wat voor onderzoek
je doet en waarom? Wetenschap is een gewoon
vak geworden. Dat is vooral goed nieuws.
—Piet Bakker
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ontwikkelings- en onderwijspsychologie en onderzoeker aan de
Universiteit van Leiden. Crone
schreef de bestseller Het puberende
brein, waarin ze recente inzichten in
het puberbrein uiteenzette.

FOTO WIKIMEDIA COMMONS

Dinsdag 26 november
20.00 uur Stadsschouwburg
Amsterdam

20.00-20.05 U.
>> OPENING Isolde Hallensleben
Isolde Hallensleben is programmamaker en presentator. Ze werd
vooral bekend als één van de
Jakhalzen van De wereld draait
door. Hallensleben werkt op dit
moment vooral in de wereld van
kunst & cultuur en in de wereld van
de wetenschap, onder andere in het
wetenschappelijke radioprogramma Labyrint. Ze werd door Viva
uitgeroepen tot coolste vrouw van
Nederland.

20.05-20.20 U.
>> INTRO Robbert Dijkgraaf
Robbert Dijkgraaf is directeur van
het Institute for Advanced Study in
Princeton, Leon Levyprofessor en
hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam. Tot 2012 was hij
president van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen. Dijkgraaf zet zich
in voor de popularisering van de
wetenschap, onder andere door
jonge wetenschappers te introduceren in De wereld draait door.

20.20-20.35 U.
>> KEYNOTE Eveline Crone
Eveline Crone is universitair docent

Robbert Dijkgraaf
Essayprijs

20.35-20.45 U.
>> INTERVIEW Piet Bakker
Piet Bakker is Lector Massamedia
en Digitalisering. Hij studeerde
politicologie aan de Universiteit van
Amsterdam en promoveerde in de
communicatiewetenschap. Bakker
wordt geïnterviewd door Jim
Jansen, hoofdredacteur van New
Scientist.

20.45-21.00 U.
>> KEYNOTE Louise Fresco
Louise Fresco is bestuursvoorzitter
van de Wageningen University &
Research center (Wageningen UR).
Tot mei 2014 werkte ze als hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame
ontwikkeling in internationaal
perspectief. Fresco heeft meerdere
boeken geschreven over voedsel en
schrijft ook regelmatig voor NRC
Handelsblad.

21.00-21.05 U.
>> UITREIKING Robbert Dijkgraaf
Essayprijs



Lezers van Het Parool, Folia en New
Scientist konden voor de derde keer
meedoen aan de Robbert Dijkgraaf
Essayprijs, die dit jaar scepsis als
thema had. De winnaar wordt
vanavond bekendgemaakt. Het
winnende essay wordt voorgelezen
door Marjolein Frijling, hoofdredacteur van Amsterdam FM.

21.20-21.40 U.
>> PAUZE

21.40-21.55 U.
>> KEYNOTE Mark Golden
Mark Golden is kwantumfysicus,
verbonden aan de Faculteit
Natuurwetenschappen van de

Universiteit van Amsterdam. Golden
onderzoekt op dit moment
elektronische structuur en
eigenschappen van elektronen.

TEKST SEBASTIAAN VAN DE WATER

21.55-22,05 U.
>> Erik Scherder

De winnaar van Robbert Dijkgraaf
Essayprijs krijgt naast een hoop
applaus ook een werk van beeldend kunstenaar Louise te Poele
(1984). Ze is een fotografe voor
wie foto’s niet voldoende zijn.
“Ik vind foto’s zoals ze uit een
fotocamera komen heel saai,”
zegt Te Poele. “Dus dan ga ik
er over heen schilderen, met
Photoshop. Ik pas traditionele
schildertechnieken toe op een
digitale manier. Ik wil daarmee
een sfeer creëren die je normaal
niet ziet.”
Te Poele brak door met foto’s
van feestende boeren in de Achterhoek. Foto’s die ze bewerkte
door zo met licht en schaduw te
spelen, dat elke asymmetrische
gelaatstrek, rimpel en oneffenheid werd uitvergroot. Het
resultaat? Prachtige karakterhoofden, vond ze zelf. Een fascinerende confrontatie met rauwe
lelijkheid, vonden veel anderen.
Niet echt mijn mooiste foto,
vonden de boeren. De winnaar
van de essayprijs mag opgelucht
ademhalen: Louise zal van hem
of haar geen bewerkt portret
maken. Wel ontvangt de winnaar
een werk dat ze eerder dit jaar
maakte: Go Go Power Rangers!
De titel suggereert actie,
maar het is een stilleven. Een
foto die de uitstraling heeft
van een fantasievol schilderij.
Maar alle objecten zijn echt.
De smaragdgroene bol die het
licht haast magisch doorlaat
is een reuzenknikker. Gekocht
bij Intertoys. De witte blokjes
zijn suikerklontjes. De pot met
vreemde organische blobs heeft
ze van een vriend die haar vaker
artikelen leent. Dode ratten op
sterk water, hertengeweien, opgezette vogels. Dat soort dingen.

Erik Scherder is als hoogleraar
klinische neuropsychologie
verbonden aan de Vrije Universiteit.
Hij zal het publiek betrekken bij zijn
presentatie.

22.05-22.15 U.
>> INTERVIEW Renske Keizer
Renske Keizer is de eerste bijzonder
hoogleraar vaderschap in Nederland.
Ze doet onderzoek naar het
functioneren en de rol van vaders in
diverse typen gezinnen. Keizer wordt
geïnterviewd door Jim Jansen.

22.15-22.20 U.
>> COLUMN Linda Duits
Linda Duits is een onafhankelijke
sociale wetenschapper, gespecialiseerd in popcultuur. Ze doceert aan
verschillende universiteiten en
blogt over ontwikkelingen en
onderzoek in haar vakgebied.
Daarnaast verschijnt Duits regelmatig als expert in de media.

22.20-22.35 U.
>> KEYNOTE Edgar du Perron
Edgar du Perron is als hoogleraar
privaatrecht en decaan werkzaam
bij de faculteit rechtsgeleerdheid
van Universiteit van Amsterdam.
Daarnaast werkt hij regelmatig als
rechter. Du Perron werd onderscheiden met de UvA Onderwijsprijs en
wordt omschreven als een
‘uitstekend docent, enthousiast,
veelzijdig en vernieuwend’.

22.35-22.45 U.
>> AFSLUITING Alexander Rinnooy Kan
Alexander Rinnooy Kan is hoogleraar economie en bedrijfskunde
aan de Universiteit van Amsterdam.
Voordat hij zijn leerstoel aan de UvA
beklom, was Rinnooy Kan voorzitter
van de Sociaal-Economische Raad
en lid van de raad van bestuur van
ING Groep. Naast zijn hoogleraarschap is Rinnooy Kan voorzitter van
Stichting Folia Civitatis.

Ga voor tickets en meer info naar www.ssba.nl
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SPREKERS

Tijdens het Gala van de Wetenschap spreken onder
andere Mark Golden, Louise Fresco en Alexander Rinnooy
Kan. Een korte kennismaking. TEKST DANIËL ROMMENS

Louise Fresco

2

“Voedsel is iets heiligs. Het gaat niet om
voedingsstoffen en calorieën. Het gaat om
delen. Het gaat om eerlijkheid,” aldus Louise
Fresco. Ze is bestuursvoorzitter van Wageningen
University & Research centre (Wageningen UR). Tot
mei 2014 werkte ze als hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam. Daar richtte Fresco zich op de
grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. Ze schreef meerdere boeken over voedsel en schrijft ook
regelmatig voor NRC Handelsblad.
In 2009 hield Fresco een Ted-talk over het ‘voeden van de hele wereld’,
waarin ze tijdens haar toespraak illustratief een brood bakte. In 2030 moet de
wereldvoedselproductie ongeveer
verdubbeld worden ten opzichte van
nu, voorspelde Fresco. Tegelijkertijd
worden kleinschalige producenten en
boerenmarkten alsmaar populairder.
Mark Golden is kwantumMaar drie miljard mensen in steden kun
fysicus, verbonden aan de
je niet voeden met boerenmarkten.
Faculteit NatuurwetenDaarom kijkt Fresco vooruit naar
schappen van de Universiteit van
oplossingen voor het alsmaar
Amsterdam. Hij probeert in zijn
groeiende voedselprobleem. Kleinonderzoek inzicht te krijgen in het
schalige productie en traditionele
eigenzinnige gedrag van elektronen
methodes kunnen blijven bestaan,
in materialen.
maar daarnaast is massaproductie
“De zwaartekracht trotseren, wie wil dat nou niet?” vraagt
nodig om de wereld te kunnen voeden.
Golden zich af. Het lijkt een kinderlijke wens, maar het
Fresco stelt dat die massaproductie op
onderliggende onderzoek is allesbehalve zweverig. Levitatie
een verantwoorde manier moet
kan namelijk door middel van supergeleiding. In sommige
plaatsvinden.
materialen verdwijnt bij lage temperatuur de elektrische
In 2013 verscheen een documenweerstand, hierdoor kan elektrische lading zonder verlies en
tairereeks genaamd Fresco’s paradijs,
zonder spanning lopen. Zo kan bijvoorbeeld het sterke
waarin Fresco in zes afleveringen de
magneetveld in een MRI-scanner gemaakt worden of kan
wereld over trok onder het motto ‘eten
een voorwerp zweven. In de MRI-scanner werken de
is geweten’. Ze bezocht plekken waar
supergeleiders bij een temperatuur van 269 graden Celsius
grote of kleine ontwikkelingen
onder nul, net boven het absolute nulpunt. Golden onderplaatsvonden op het gebied van
zoekt supergeleiders die bij hogere temperaturen werken, tot
landbouw en voedselproductie.
-140 graden Celsius, en wil het liefst de weg vinden om bij
Fresco deed zelf veldwerk in
kamertemperatuur supergeleiding mogelijk te maken.
Hoe werkt een supergeleider bij min 140? Om een idee te West-Afrika, Latijns-Amerika en Spanje,
waar ze zich bezighield met plantengeven hoe dit in elkaar zit legt Golden uit dat dit soort fysica
teelt in een tropisch klimaat. Ze heeft
een beetje op een kwantumversie van de sociologie lijkt. Het
dan ook altijd voorgestaan dat
gedrag van een enkel elektron is voorspelbaar (net als een
wetenschappers zelf ook de handen uit
enkele voetbalsupporter), maar die van heel veel elektronen
de mouwen moet kunnen steken.
samen is heel anders (net als wanneer de supporters in een
grote groep in het stadion zitten).
Als de zoektocht naar supergeleiding bij kamertemperatuur lukt, zweven niet alleen de trams geruisloos door de
straten van Amsterdam, maar – belangrijker – kan zonne-energie razendsnel en zonder verlies langs een dikke
kabel van de zonnige kant van de aarde naar de werelddelen
waar het nog nacht is worden getransporteerd, wat een
enorme bijdrage zou leveren aan een duurzame toekomst.

Mark Golden

1

Alexander
Rinnooy Kan

‘De arm van
Alexander
reikt ver’

3

“Wie denkt dat
kennis duur is,
weet niet wat
domheid kost – en ook
niet wat onwetendheid
aanricht,” heeft
Alexander Rinnooy Kan,
hoogleraar economie
en bedrijfskunde aan de UvA ooit eens
gezegd. Voordat hij hoogleraar werd, was
Rinnooy Kan onder andere voorzitter van
werkgeversorganisatie VNO-NCW en de
Sociaal-Economische Raad en lid van de raad
van bestuur van ING Groep. Kort geleden
maakte Rinnooy Kan bekend dat hij voor D66
plaats wil nemen in de Eerste Kamer.
In mei ontving Rinnooy Kan de Akademiepenning 2014. Deze prijs word uitgereikt aan
mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor
de bloei van de wetenschap in Nederland.
Collega’s uit de academische wereld omschrijven Rinnooy Kan als een aimabele man die ‘het
verhaal van de wetenschap in de volle breedte
weet neer te zetten’ door middel van ‘de juiste
toon en prachtige retorische trucs’.
De hoogleraar weet als geen ander hoe hij
mensen voor zich moet winnen. Rinnooy Kan
heeft volgens Han van Dissel (decaan faculteit
economie en bedrijfskunde) dan ook geen
vijanden. ‘De arm van Alexander reikt ver’,
schreef Folia vorig jaar, want Rinnooy Kan kent
bijna de hele academische wereld op zijn
duimpje.
In de Haagse politiek wordt Rinnooy Kan
gezien als een belangrijke, pragmatische figuur.
Tot op heden was zijn rol in Den Haag altijd op
de achtergrond. Zijn goede vriend Arthur
Wassenberg (emeritus hoogleraar bedrijfskunde) zei ooit: ‘Voor de actieve politiek is Rinnooy
Kan te ongedurig. Dat is niets voor hem.’ Met
zijn ambitie voor een zetel in de Senaat lijkt
daar nu een eind aan te zijn gekomen.
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INTERVIEW
Edgar du Perron, decaan van de
Rechtenfaculteit en hoogleraar Privaatrecht
aan de UvA, laat zich interviewen door
zijn zonen Philip en Duco. ‘Zonder
mensen is recht net zo onbelangrijk
als Harry Potter’
TEKST BOB VAN TOOR FOTOGRAFIE DANIËL ROMMENS

Als hoogleraar, decaan,
geschilbeslechter en lid
van de commissies die
Icesave en DSB onderzochten,
heeft Edgar du Perron (1965) al
veel mensen ondervraagd. Nu is
hij het die verantwoording moet
afleggen aan maar liefst twee Du
Perrons: zijn zonen Philip (15) en
Duco (10).

>>

Philip Wat moet jij nou in een

‘IS RECHT GEEN
WETENSCHAP?’
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wetenschapsspecial? Voor zover ik
weet deed je rechten.

“Is het recht geen wetenschap,
vind je?”
De definitie daarvan leren we op
school. De eerste vraag bij algemene
natuurwetenschappen was: wat is
wetenschap en wat is geen wetenschap?

“Ha! De indoctrinatie door de bèta’s
begint al op de middelbare school.
Wat was het antwoord?”

Dat weet ik niet meer. Maar Spinoza
en Descartes vonden dat wetenschap de werkelijkheid moet
beschrijven. Doet het recht dat ook?

“Dat hangt af van wat je de werkelijkheid vindt. Ja, daar kun je om
lachen, maar het is een heel lastige
vraag. Bestaat Harry Potter?”

Duco Nee, het is fantasie.
“Maar hoe kunnen we het dan over
hem hebben? Kennelijk is Harry
Potter toch een deel van de
werkelijkheid. Niet voor de
natuurwetenschapper, je kunt hem
niet aanraken of meten, maar hij
bestaat wél als menselijk construct.
En zo is het met recht ook: het
bestaat als onderdeel van de
samenleving. Zonder mensen is
recht net zo onbelangrijk als Harry
Potter. Als de zon ontplofte zou er
geen recht meer zijn, en geen Harry
Potter; ook geen Nachtwacht
trouwens. Wel sterren en planeten

INTERVIEW
en natuurwetten. In die zin zijn
natuurwetten mensonafhankelijk,
maar het recht niet. Maar als je
aanvaardt dat wat mensen maken
ook de werkelijkheid is, kun je ook
een wetenschap hebben die dat deel
van de werkelijkheid beschrijft. Het
is een heel oud debat, voor rechten
zowel als alle wetenschappen die
niet harde bètawetenschappen zijn.”

Philip Je hebt eens gezegd dat je
altijd vijfdeklasser zou willen zijn.
Waarom?
“Ik vind leren leuk. Daarom hou ik
ook van lesgeven: je realiseert je pas
dat je iets niet begrijpt als je het gaat
uitleggen. Ik had een heel goede
hoogleraar Romeins recht, Hans
Ankum, die soms midden in een
college zei: dit begrijp ik eigenlijk
toch niet. Dan legde hij uit wat hij
niet snapte, en zei: ik kom hier op
terug. ‘Ik heb die bron erbij gepakt
en volgens mij is dit het antwoord,’
zei hij dan een week later.”
“Als student is het ontzettend
leuk om te zien dat wetenschap

‘Toch wel
jammer dat je
zo’n beperkte
opvatting hebt
over wetenschap’
steeds in ontwikkeling is. En hoe
zo’n professor die daar de baas is,
zich kwetsbaar opstelt: ja, ik heb
meer ervaring, maar jullie kunnen
me elke week een vraag stellen waar
ik het antwoord niet op weet. Sterker
nog, ik kan mezelf vragen stellen
waar ik het antwoord niet op weet.
Die houding vond ik heel leuk en
heb ik zelf ook gehouden.”
Ik ben nu vijfdeklasser, en zo leuk
vind ik het niet, dat ik dat zou willen
blijven. Wat vond jij er zo leuk aan?

“Het voordeel boven de zesde is dat
je geen eindexamen hoeft te doen
en wel die vakken hebt die je zelf
leuk vindt, op een hoger niveau. Ik
heb examen doen altijd verschrikkelijk gevonden. Gaan raden wat je
leraren willen horen en dat dan uit
je hoofd leren – je kunt niet zelf
bepalen wat je belangrijk vindt. Ik
vind mondelinge tentamens daarom
eigenlijk veel beter werken, maar

daarvoor hebben we helaas te veel
tentamens en niet genoeg geld.”

Duco School is alleen leuk als je
dat vak leuk vindt. Vond jij alle
vakken leuk?

“Nee, zeker niet. Dat had veel met
de docent te maken. Ik had
belangstelling voor bijna alles,
behalve handwerken. Maar een
docent kan die belangstelling wel
afremmen, bijvoorbeeld door niet
uit te leggen hoe dingen in elkaar
zitten. Natuurkunde vond ik in de
vierde klas helemaal niet leuk. Pas
bij wiskunde in de vijfde klas
begreep ik wat we bij natuurkunde
eigenlijk aan het doen waren
geweest. Die leraar had dat nooit
uitgelegd.”

Philip Is het jouw taak om
studenten te enthousiasmeren?

‘Je tikt in je
kamertje
enorme
stukken’

was hij pas vijf, dus hij had ook niet
zo veel kans om zich ergens tegen af
te zetten. Heel veel mensen kiezen
het beroep van hun ouders. De
discussies aan tafel vroeger over het
recht vond ik interessant, en we
hadden thuis Schip en Schade, een
tijdschrift over vervoerrecht, dat
vond ik altijd heel grappig. Dat twee
schepen op zo’n enorme zee er toch
nog in slagen tegen elkaar op te
varen. Dat vond ik als kind spannend. Van mijn vader, jouw
grootvader, ging het verhaal dat hij
als jongetje huilend onder aan de
trap stond te roepen: ‘Ik wil geen
schrijver worden!’ Kennelijk had
iedereen dat al voor hem bedacht.
Die druk heb ik nooit gevoeld.”

Philip Ik doe economie en
maatschappij, ik kan geen wetenschapper meer worden.

“Daar heb ik altijd ruzie over met de
studentenraad. Zij zeggen dat
studenten uitgedaagd willen
worden, ik zeg: jullie moeten jezelf
uitdagen, de faculteit moet dat
alleen mogelijk maken. Als je een
studie doet, bestudeer je al een
heel beperkt onderdeel van de
werkelijkheid, als je dan ook nog
daar niet zelf in geïnteresseerd bent,
moet je geen academische opleiding
gaan doen.”

“Het is toch wel jammer dat je zo’n
beperkte opvatting hebt over de
wetenschap. Vind je filosofie een
wetenschap?”

Je bent de kleinzoon van de schrijver
Edgar du Perron. Heb je er nooit over
gedacht om zelf schrijver te worden?

“Als we afspreken dat het een
definitiekwestie is, kan ik er wel
mee leven. Maar als je het zo
taalkundig aanpakt, misken je dat
er in de menswetenschappen wel
gesystematiseerd, getheoretiseerd
wordt. Veel erger is dat in de huidige
samenleving de politiek meer geld
over heeft voor dingen waar het
stempeltje ‘wetenschap’ op staat.
Juristen noemen zichzelf traditioneel geen rechtswetenschappers,
omdat ze nooit kunnen zeggen dat
ze ergens het antwoord niet op
weten. Op de vraag, of iemand
veroordeeld moet worden, móet een
antwoord komen. Daar zit een stuk
in dat niet wetenschappelijk
verantwoord kan worden, dat heeft
de Amsterdamse hoogleraar Paul
Scholten ‘de sprong’ genoemd.
Juristen zelf noemen het daarom
liever rechtsgeleerdheid. Maar dat
kost tegenwoordig geld. We kunnen
het maar beter wetenschap
noemen.” n

Nee.

“Maar je vindt het antwoord van
filosofen wel belangrijk voor de
vraag, wat wetenschap is.”
Filosoof Ludwig Wittgenstein vond
filosofie betekenisloos, maar wel één
van de belangrijkste dingen.

‘Absoluut niet. En als ik dat al deed,
zou ik het onder een andere naam
moeten doen.”

Duco Maar je tikt boven in je
kamertje enorme stukken!

“Ja, ik ben nu een facultair bezuinigingsplan aan het maken, maar ik
denk niet dat dat het soort proza is
waar opa blij van zou zijn geworden.
Bij hem moest het ergens over gaan,
de vent in de literatuur boven de
vorm. Die zou vinden dat wij nu
ergens oorlog moesten gaan
voeren.”
Je hebt wel eens gezegd dat opa je
zou haten, toch?

Gegrinnik. “Hij had een pesthekel
aan juristen. Maar ik heb mijn
beroep niet gekozen om tegen mijn
familie in te gaan. Mijn vader was al
jurist, en toen zijn vader overleed

Duco du Perron (10)
zit in groep 7, houdt van
tekenen en het computerspel Spore, en wilde
ooit Deens leren om
later Lego-ontwerper te
kunnen worden.
Philip du Perron (15) zit
in de vijfde klas van het
VWO. Hij weet nog niet
wat hij wil worden.
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Gevangenen
worden te
weinig
uitgedaagd

PORTRET

DE MISSIE VAN DE
DWDD-PROFESSOR
Mensen maken tegenwoordig selfies met hem, maar zijn faam
stijgt neuropsycholoog Erik Scherder nog niet naar de kop.
Liever biedt hij steun aan mensen die het moeilijk hebben,
zoals mensen met een verlamming of gevangenen.
TEKST MARIEKE BUIJS FOTOGRAFIE ONNO FERINGA/UVN

Dinsdag 8 oktober 2013,
hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder springt
bij Matthijs van Nieuwkerk in De
wereld draait door op tafel. De stemming is uitgelaten. Even daarvoor
neurieden Scherder en Van Nieuwkerk nog samen uit volle borst een
lied dat Scherder De Titanic van
Celine Dion noemt, terwijl Van
Nieuwkerk in opdracht van Scherder tegelijkertijd poogt het ritme van
de chachacha te tikken.
Wanneer Scherder, staand op
tafel, zijn rechterbeen krampachtig
strekt, voorover leunt en zijn rechterarm in een hulpeloze knik langs
zijn zij optrekt om de houding van
een halfzijdig verlamde patiënt uit te
beelden, slaat de stemming om. Het
publiek wordt muisstil.
Op gedragen toon vertelt de
hoogleraar over het verdriet van
mensen met een verlamming. “Vaak
zie je dat mensen, als je vraagt: ‘Hoe
gaat uw dag?’ ze – jaren nadat ze
verlamd zijn geraakt – nóg gaan huilen en dat men zegt: ‘Mijn leven was
eigenlijk tóen voorbij’.”
Kijkers vallen als een blok voor
de innemende hoogleraar en zodra
hij met parmantige afsprong de
DWDD-tafel heeft verlaten, wordt
hij opgebeld vanaf de Frankfurter
Buchmesse: of hij wil overwegen
een boek te schrijven?

>>

30

SPECIAL

GALA VAN DE WETENSCHAP

Vorige maand verscheen dat
boek: Laat je hersenen niet zitten.
Scherder is sinds dat optreden in
2013 regelmatig te gast bij DWDD en
zijn colleges bij de Universiteit van
Nederland worden veel bekeken. Hij
wordt nu zelfs herkend op straat en
in de metro. Maar Scherder is weinig
geroerd door zijn plotselinge faam.
“Ja, ik moet wel eens op een selfie, of
hoe je dat noemt. Dat komt door die
halve-kerstmannenbaard, die herkent iedereen. Ach, ik vind de populariteit wel leuk, maar maak me geen
illusies, zoiets is vluchtig en waait
ook gauw weer over.”
Steun bieden aan mensen die
het moeilijk hebben, de pijn verlichten, daar is het Scherder om te doen.
Dat is ook de reden dat hij neuropsychologie ging studeren. Op zijn
dertigste, hij had al een gezin en
werkte als fysiotherapeut bij de Amsterdamse Valeriuskliniek. Daar zat
hij soms naast comapatiënten en
vroeg hij zich af wat zich afspeelde
in hun brein. “Ik zag hoe slecht sommige mensen eraan toe zijn en hoe
verdrietig dat is. Patiënten ervaren
vaak zo’n hopeloosheid en als je met
hen kunt optrekken,” hij denkt even
na voordat hij vervolgt, “weet je dat
je iets wezenlijks doet.”
Toch behandelt Scherder niet
veel patiënten meer. Eigenlijk ziet hij
ze vooral tijdens zijn befaamde colleges – zowel op de VU als bij de
Rijksuniversiteit Groningen werd hij
uitgeroepen tot docent van het jaar
– waar hij ten overstaan van een volle zaal in gesprek met ze gaat. “Als
studenten dan vol aandacht luisteren naar het verhaal van iemand die
verlamd is geraakt, voel je dat het
binnenkomt. Dat is prachtig.”
Zijn compassie kan Scherder
ook kwijt in zijn onderzoek. Dat
richt zich onder meer op de leefomstandigheden in de Bijlmerbajes.
“Gevangenen hebben vaak een
moeilijk leven achter de rug, je
wordt echt niet vrolijk van de verwaarlozing, misbruik en andere ellende in hun dossiers. En iets in hun
hersenontwikkeling is verstoord,
anders zitten ze daar niet.”
“In de gevangenis spenderen
mensen zo’n zestien tot twintig uur
per dag in hun cel, waar ze vaak op
bed hangen en zich vooral veel vervelen.” Een ‘verarmde omgeving’,
zoals Scherder dat in neuropsycho-

‘Ik zag hoe slecht
sommige mensen
eraan toe zijn en
hoe verdrietig
dat is’
raar’ niet lekker. Op de vloeren van
het psychologiegebouw van de VU
leiden zogeheten Scherderroutevoetstappen medewerkers, studenten en bezoekers naar het trappenhuis en in Scherders werkkamer
staat een ouderwetse hometrainer
aan een verhoogd bureau, waar de
hoogleraar graag fietsend artikelen
leest. “Bewegen,” benadrukt Scherder, “is niet alleen de sleutel tot een
gezond lichaam, maar ook belangrijk voor het functioneren van het
brein.”
Depressieve mensen knappen
bijvoorbeeld op van geregelde fysieke inspanning en ouderen zijn min-

der gevoelig voor alzheimer als ze
blijven bewegen. “Toch vergeten we
wereldwijd om voldoende te sporten
en de effecten daarvan zijn dramatisch,” Scherder grijpt ieder moment
aan om zijn boodschap te prediken.
En dus onderzoekt de hoogleraar ook rentherapie in de gevangenis. Waarom hij vermoedt dat rennen de breinfunctie van
gedetineerden verbetert? Scherder
pakt zijn plastic breintje erbij. “Nu
moet je oppassen hoor, want als ik
eenmaal op dreef raak over het
brein, weet ik van geen ophouden!
Maar goed, complexe processen als
cognitie of empathie, het kunnen
meevoelen met een ander, zijn het
resultaat van samenwerking van
meerdere hersengebieden.”
Het plastic modelbrein piept als
een bad-eendje wanneer Scherder
de betreffende gebieden aanwijst.
“En communicatie tussen die gebieden is afhankelijk van geleiding door
de uitlopers van hersencellen. Die
geleiding verloopt razendsnel dankzij een vettig isolatiemateriaal om de
vezels. En de aanmaak van dat isolatiemateriaal is afhankelijk van
bloedtoevoer.”
Sport verbetert de bloedsomloop en stuwt meer voedingsstoffen
naar het brein voor de aanmaak van
dat isolatiemateriaal. Dat volgens de
hypothese van Scherder moet resulteren in betere cognitieve vermogens. En als de verarmde omgeving
inderdaad funest blijkt voor inhibitie
en cognitieve vaardigheden of empathie, hoe moet het dan anders?
Scherder heeft wel suggesties.
Hij kijkt vol belangstelling naar
Noorwegen, waar gevangenen zelf
verantwoordelijk zijn voor het reilen
en zeilen van de gevangenis op het
eiland Bastøy. Maar ook minder extreme veranderingen kunnen verschil maken. In België krijgen gevangenen vier dagen strafvermindering
voor elk boek dat ze lezen en staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) probeert het schaken in Nederlandse
gevangenissen te stimuleren. “Alles
wat gevangenen meer uitdaagt, is
een verbetering. Daar help je de
maatschappij mee, maar ook de gevangenen zelf. Zij hebben vaak niet
dezelfde kansen gekregen in het
leven als jij en ik, en ik wil ze graag
helpen bij het creëren van verbetering in hun leven.” n

x
COLUMN

God bestaat wel

❞

logische termen noemt. “Als hun
straf er op zit, laten we ze vrij en verwachten we dat ze het beter doen
dan voor hun gevangenisstraf. Dat
ze iets geleerd hebben. Maar hoe
dan?” Scherder steekt z’n handen
vragend in de lucht en trekt zijn
schouders op. “Dat wij kunnen plannen om op tijd en goed voorbereid
bij een vergadering aanwezig te zijn,
hebben we aan onze prefrontale
cortex te danken en die heeft prikkeling nodig. Maar als het in de gevangenis aan iets ontbreekt, dan is het
wel aan de uitdaging om iets te plannen, eigen initiatief te ontplooien en
iets te ondernemen. Er heerst strenge discipline, maar die wordt van
bovenaf opgelegd en gevangenen
krijgen juist niet de kans die zelf te
ontplooien.”
Scherder heeft het vermoeden
dat inhibitie slechter wordt naarmate mensen langer in de gevangenis
zitten. Daarom test Jesse Meijers,
één van Scherders promovendi, onder meer hoe goed gedetineerden
net na binnenkomst in het Huis van
Bewaring in staat zijn impulsen te
onderdrukken. En of ze daar na drie
maanden gevangenisleven beter of
slechter in zijn geworden.
Maar niet alleen het gebrek aan
eigen initiatief baart Scherder zorgen, ook de fysieke passiviteit in de
gevangenis zit de ‘bewegingshoogle-

Zo pakweg
eens per
maand komt
ie wel voorbij, een
discussie waar iemand
beweert dat je niet kunt
aantonen dat God niet
bestaat. “De wetenschap kan niet bewijzen dat God niet bestaat.”
Dat is waar, repliceer ik dan, maar het
is een omkering van zaken. Als je wil dat de
wetenschap iets over het bestaan van God zegt
–een vraag die volgens mij nooit de bedoeling van God is geweest – zul je eerst feiten of
veronderstellingen moeten formuleren die
bewijsbaar zijn. Dat is wetenschap, dingen beweren die je kunt toetsen, die onwaar kunnen
zijn.
Open deuren, beweringen die altijd waar
zijn, zijn geen wetenschap. Als ik in zo’n
discussie terecht kom, gaat het er eigenlijk
helemaal niet om dat het bestaan van God
aangetoond moet worden, maar eerder dat
de waarde van wetenschap aangevallen moet
worden. Ik erger me daar altijd aan, vooral
als eraan toegevoegd wordt dat de westerse
wetenschap niet deugt en zij God (m/v) over
het hoofd ziet. En behalve God natuurlijk ook
yoga, wierook en leren sandalen. Voor je het
weet komt de dalai lama ook voorbij, dat knuffelbeest van Oud-Zuid, die over homoseksualiteit zo ongeveer net zo denkt als alle goden.
Op dat punt trek ik me terug uit zo’n
discussie. Met een afsluitende bewering in de
trant van: ‘Oké, ik weet het goed gemaakt. God
bestaat, mogelijk, maar besta jij wel? In mijn
wetenschap kom jij namelijk niet voor. En ik
moet nu naar het Gala van Mijn Wetenschap.
Dat bestaat, denk ik. Doei!!!!’
—Melle Daamen
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AGENDA
Nemo Science Center
Wetenschap
jong als oud kan bij het museum
in Amsterdam >> Zowel
Nemo Science Center de wereld van weten-

Spui25

De Academische Club
De club is bedoeld als huiskamer van de Universiteit van
Amsterdam in het hart van de stad.
Het is een plek waar wetenschap en
bedrijfsleven samenkomen en waar
een ruimte gehuurd kan worden voor
borrels, vergaderingen of feesten.
Wekelijks wordt er een debat georganiseerd waarbij een wetenschapper in
gesprek gaat met iemand uit het bedrijfsleven, de overheid of een andere
organisatie. Elk kwartaal is er een expositie van een kunstenaar met een
relatie tot de UvA of de stad. De club
is voor iedereen toegankelijk, maar
lidmaatschap is alleen mogelijk voor
mensen die een relatie hebben met
de UvA.
Oudezijds Achterburgwal 235
www.aac.uva.nl

FOTO DIGIDAAN
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De Balie
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Balie is een culturele ontmoetingsplek
>> De
aan het Kleine-Gartmanplantsoen dat aan het
Leidseplein grenst. Kunstenaars, wetenschappers,
journalisten, politici en publiek komen er met elkaar
in contact. Er worden onder meer debatten, lezingen, theatervoorstellingen en tentoonstellingen georganiseerd, waarbij wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de samenleving. Naast drie zalen waar de
activiteiten plaatsvinden zijn een café en een restaurant een belangrijk onderdeel van De Balie. Maandelijks wordt het KennisCafé georganiseerd: een wetenschappelijke talkshow voor een live publiek.
Vaste presentator Martijn van Calmthout, wetenschapsjournalist van de Volkskrant, praat met deskundigen over een actueel thema van binnen of
buiten de wetenschap.
Kleine-Gartmanplantsoen 10
www.debalie.nl

Op de Roeterseilandcampus van
de UvA profileert Crea
zich als cultuurcentrum
voor Amsterdamse studenten. In de voormalige diamantslijperij organiseert Crea lezingen,
debatten, documentaire- en filmvoorstellingen
over thema’s als wetenschap, politiek, kunst en
cultuur. Daarnaast zijn
er veel uiteenlopende
cursussen, waaronder
scenarioschrijven, documentaire maken en
fotografie. Er zijn een
theater, een muziekzaal
en een uitgebreid aantal
grote en kleine repetitiestudio’s. Op de begane
grond bevindt zich het
dagelijks geopende
Crea Café. Studenten
van de HvA en UvA kunnen een beroep doen
op het Crea Fonds om
subsidie te krijgen voor
een cultureel project.
Nieuwe
Achtergracht 170
www.crea.uva.nl

>>

FOTO TJEERD GREIJDANUS

TEKST RAMON HOLLE

Crea

NRC Restaurant Café
FOTO FRED VAN DIEM

schap en technologie op een interactieve manier
ontdekken. De nadruk van het museum ligt op herkenbare, maar voor velen onverklaarbare dingen uit
het dagelijks leven, zoals de werking van bruggen
en het ontstaan van bliksem. In het kopergroenkleurige gebouw boven de IJtunnel bevinden zich vijf
verdiepingen met tentoonstellingen en ruimtes voor
experimenten, demonstraties en workshops. De
bezoeker kan zichzelf een dag wetenschapper wanen door te experimenteren met allerlei alledaagse
ingrediënten zoals azijn en bakpoeder, of kan zich
ter plekke aanbieden als proefpersoon bij echte wetenschappers.
Oosterdok 2
www.e-nemo.nl

Wetenschap beleven in
Amsterdam is een walhalla
voor de liefhebber van
wetenschap en techniek.
Een overzicht van de
belangrijkste locaties in
de stad.

Midden in het centrum van Amsterdam bevindt zich Spui25, een
kleinschalig academisch-cultureel centrum dat een verbinding vormt tussen
de Universiteit van Amsterdam en de
culturele buitenwereld. Vrijwel elke
doordeweekse dag vinden hier evenementen plaats over onderwerpen die
een raakvlak hebben met wetenschap
en verbeelding. De evenementen variëren van lezingen, debatten en interviews tot boekpresentaties. Verdieping
en kennisuitwisseling zijn een onmisbaar element bij elke activiteit. Door ad
hoc programmering is er veel ruimte
voor actuele maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen. Spui25
richt zich zowel op de academische
gemeenschap als op een breed geïnteresseerd literair-cultureel publiek.
Spui 25-27
www.spui25.nl

>>

‘Amsterdam
bruist qua
wetenschap
als nooit
tevoren’

Op het Rokin zitten het restaurant en café van NRC Handelsblad. Het restaurant is tot zes uur geopend voor ontbijt, lunch en borrel,
maar gesloten voor diner. Vrijwel dagelijks worden er voorstellingen, talkshows en debatten georganiseerd.
Daarbij wordt veel aandacht besteed
aan onderwerpen uit het dagelijkse
nieuws. Elke week organiseren NRC en
het Conservatorium van Amsterdam
concerten in het café. Jazz en klassiek
wisselen elkaar daarbij af. In het café
vinden ook interviews plaats, die worden afgenomen door redacteuren van
NRC Handelsblad met personen die in
het nieuws komen, zijn of waren.
Rokin 65
www.nrcrestaurantcafe.nl

>>
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Schuilt er een onontdekte
wetenschapper in u?
New Scientist-redacteur
George van Hal stelde de
volgende vragen samen. Laat uw brein kraken,
beantwoord de volgende tien vragen en
maak kans op mooie prijzen.

1

De Covalente binding is:
A Een binding die uitsluitend
tussen een koolstof- en
waterstofatoom kan bestaan.
B Een binding tussen atomen
waarin de atomen één of meer
elektronenparen delen.
C Een binding tussen twee atomen
die energetisch ongunstig is en
daarom slechts zeer kort kan
bestaan.

2

Een harmonische
oscillator is:
A Een oscillator – zoals een
massa aan een veer – waarvan de
tijdsevolutie wordt beschreven
door een sinus-achtige functie en
waarvan de frequentie enkel
afhangt van de karakteristieken
van het systeem.
B Een voorwerp dat precies op
een specifieke frequentie oscilleert,
zodat de trillingen in het systeem
elkaar versterken. Een voorbeeld
hiervan is een brug waarvan de
pijlers door de wind harmonisch
gaan oscilleren, totdat de brug
uiteindelijk instort.
C Een oscillator – zoals een veer of
slinger – die exact in balans is en
daardoor niet beweegt. Dit
precaire evenwicht kan door de
kleinste inbreng al verbroken
worden, waarna de oscillator niet
meer harmonisch is en gaat trillen.

3

Diagenese is:
A Een term uit de geologie,
die staat voor elke chemische,
fysische of biologische verandering die een sediment ondergaat
nadat het afgezet is.
B Een geslacht van kevers uit de
familie van de bladhaantjes. Het
geslacht is voor het eerst

wetenschappelijk beschreven in 1837.
C In de wiskunde is dit een vierkante
n?n-matrix, waarvan alle elementen
buiten de hoofddiagonaal gelijk zijn
aan nul. De diagonale elementen
kunnen al of niet gelijk zijn aan nul.

4

Nederland kent een zogenaamd
progressief inkomstenbelastingstelsel, met verschillende
belastingschijven. Een vereenvoudigde kleine rekensom: er bestaan
drie schijven, de eerste schijf tot
dertigduizend euro met dertig
procent belasting, een tweede schijf
tot vijftigduizend euro met veertig
procent belasting en een laatste
schijf daarboven met vijftig procent
belasting. Hoeveel belasting betaal
je over een bruto jaarinkomen van
zestigduizend euro?
A 30.000 euro.
B 27.000 euro.
C 22.000 euro

5

Iedereen weet dat mensen in de
Middeleeuwen minder oud
werden dan nu. Wat minder
mensen weten is dat de gemiddelde
leeftijden in die tijd sterk gedrukt
werden door de enorme kindersterfte. Als je eenmaal volwassen
was, was je levensverwachting een
stuk hoger. Welke leeftijd kon een
21-jarige man uit de Middeleeuwen
redelijkerwijs verwachten te
bereiken?
A Ongeveer 35 jaar.
B Ongeveer 65 jaar.
C Ongeveer 75 jaar.

6

Slechts één van de volgende
drie beweringen is waar. Welke
is het?
A Mensen verliezen de meeste
lichaamswarmte door hun hoofd.

B Als je het ziet bliksemen en telt
totdat je de knal hoort, heb je een
goede maat voor jouw afstand tot de
onweersbui te pakken.
C Als je minder dan een uur voordat
je gaat zwemmen nog eet, loop je een
verhoogd risico op spierkrampen.

7

Bij verkiezingen zien we met
enige regelmaat peilingen
langskomen. Meestal noemen
die peilingen zetelaantallen, maar
achter die zetelaantallen gaan
percentages verscholen. Die
stempercentages worden gepeild
– inclusief foutmarge. Wat betekent
het als een peiling bijvoorbeeld
meldt dat de VVD 22,4 procent van
de stemmen gaat krijgen met een
foutmarge van 0,7 procent?
A Het betekent dat de kans 100
procent is dat de VVD minimaal 21,7
procent van de stemmen krijgt.
B Het betekent dat de kans 95
procent is dat de VVD tussen de 21,7
en 23,1 procent van de stemmen
krijgt.
C Dit betekent dat het 99,3 procent
zeker is dat de VVD 22,4 procent van
de stemmen krijgt.

8

Wie zijn kleding schoon wil
krijgen, gebruikt daarvoor
scheikundig behoorlijk
complexe producten. De tijd van
onze grootouders, waarin water en
zeep nog de boventoon voerden,
ligt daarin definitief achter ons.
De huidige wasmiddelen bevatten
behoorlijk veel ingrediënten die
allemaal een andere functie
hebben. Eén daarvan staat in
wasmiddeljargon bekend als
builder (bouwer). Typische
voorbeelden zijn natriumcarbonaat
en zeolieten. Waarvoor dienen die
stoffen?
A Om de hardheid van het water aan
te passen; dat wil zeggen om
(calcium)ionen uit het water te
verwijderen die andere stoffen in het
wasmiddel zouden kunnen beïnvloeden.
B Ze dienen als bleekmiddel – om
kleurstoffen op te breken in vlekken
of om de was witter te maken.
C Om hardnekkige vlekken te
verwijderen door ze af te breken,
zoals vetvlekken of vlekken met veel
eiwitten of koolhydraten.

9

Ze zijn van slechts weinige
mensen de favoriete diersoort: spinnen. Hoewel grote
en giftige varianten in Nederland
en België weinig voorkomen, doet
de spin het ook in deze contreien
zeker niet slecht. Bekend zijn
onder meer de kruisspin, de
trilspin en de grijze huisspin, maar
dit zijn lang niet de enige type
spinnen die in Nederland en
België voorkomen. Hoeveel
verschillende soorten spinnen
komen er in Nederland en België
voor?
A Ongeveer 700.
B Ongeveer 7000.
C Ongeveer 70.000.

10

Deze constante uit de
scheikunde is vernoemd
naar een Italiaanse
wetenschapper die leefde tussen
1776 en 1856. Toch was deze
Italiaan niet degene die de
constante ontdekte. Dat deed de
Franse fysicus Jean Baptiste
Perrin pas 53 jaar na de dood van
de Italiaan, hoewel Baptiste
daarvoor wel het werk van de
Italiaan nodig had. Over welke
constante, die gedefinieerd is als
het aantal deeltjes in één mol van
een bepaalde stof, hebben we het
hier?
A Het getal van Cabbibo.
B Het getal van Hubble.
C Het getal van Avogadro.

Vul de antwoorden in op het
formulier op www.newscientist.
nl/prijsvraag of mail ze naar
info@newscientist.nl

GALA VAN DE WETENSCHAP
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In één avond bijgepraat over
de Amsterdamse wetenschap
Dinsdag 25 november 2014 | 20.00 uur | Stadsschouwburg Amsterdam
Kaarten te koop bij Stadsschouwburg Amsterdam.

foto Daniël Rommens

op de tong

Polder

Science Park 205 (Oost)

E

en halfrond, lang, loodsachtig gebouw
van hout en golfplaat – ooit neergezet
als tijdelijk – huisvest alweer jaren dit
drukbezochte etablissement. In de zomer is het vechten om een plekje op het lekkere
terras met picknicktafels, in de winter wachten

binnen comfortabele zitjes rond de open haard.
Het noodgebouwgevoel van planken vloeren
geeft in combinatie met het omringende grasveld
een prettige losse sfeer, als was het een festivalkantine. En ook het publiek is prettig rommeliggemengd: wetenschappers en studenten uit de

MEEr DAn ETEn
Bij café-restaurant
Polder kun je niet alleen
lekker eten en drinken,
maar ook regelmatig
allerlei workshops
volgen. Zoals boomhutten maken en speksteen bewerken, maar
bijvoorbeeld ook een avond over kwantummechanica, mét bijbehorend eten. Het zaaltje
van Polder is daarnaast te huur voor je eigen
evenementen.

WATErGrAAfSMEEr
De naam van café-restaurant Polder verwijst
naar de Watergraafsmeerpolder, waarin
het Science Park ligt.
Deze heette vroeger
‘Watergraftsmeer’; graft betekende gracht.
Stadsdeel de Watergraafsmeer behoort tot
de laagstgelegen delen van Amsterdam:
zo’n 5 meter onder NAP. Vroeger was het
een eigen gemeente, sinds 1921 hoort de
Watergraafsmeer bij Amsterdam.

belendende Science Park-gebouwen, ouders met
kinderen uit de Watergraafsmeer en bekende
auteurs (op de avond van ons bezoek zagen we
Herman Koch binnenkomen, maar garanties
geven we niet). Er wordt ook ingespeeld op de
verschillende doelgroepen: voor de studenten
zijn er pitchers bier en voor de kinderen een
apart menu met pannenkoeken en friet.
Bij Polder wordt goed gekookt en goed bediend.
Voor een veganist in ons gezelschap wordt zonder omhaal met de keuken gecheckt wat deze
kan bestellen, en over aanpassingen wordt niet
moeilijk gedaan. Ondanks de drukte verschijnen er direct een fles gekoeld kraanwater en
een mand kraakvers grof bruinbrood met goeie
tapenade op tafel.
Het menu is lekker overzichtelijk, maar biedt
meer dan de standaard eetcafékost. Hier gaat
een (overigens forse) biefstuk (€ 16,50) vergezeld
van een balsamico-uienpie, paddenstoelen en
madeirajus. De auberginesoep vooraf (€ 4,75)
is kruidig en doet qua aroma denken aan een
Indiase curry: perfecte herfstsoep dus. Voor een
jarige disgenoot wordt het toetje aangeboden
door de baas, en het komt op tafel met een vuurwerkfontein. Een toptent. yyy Adam Rijnvink
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.

AnnA HOEVE
Tussen de kantoren
van het Science Park
staat een oude boerderij, de Anna Hoeve.
Hier wonen studenten
antikraak. Tot 1970
werd er hier geboerd; stadsbewoners kochten
verse producten bij de hoeve. De gemeente
is nu eigenaar. Wat er met de boerderij gaat
gebeuren, is nog onduidelijk. Café-restaurant
Polder zou er graag heen verhuizen, maar
daarvoor moet er grondig verbouwd worden.
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opinie

Een manifest tot behoud
van het Nederlands
Engels wordt steeds meer de voertaal op de universiteit.
Begrijpelijk, maar onwenselijk, betogen vier UvA- en
VU-docenten. ‘Docenten wordt hun welsprekendheid
afgenomen.’ illustratie Marc Kolle

A

l een aantal jaren zien we dat
Nederlandse universiteiten het gebruik van Engels in het onderwijs
stimuleren. Deze trend komt enerzijds voort uit de correcte constatering dat in
een globaliserende academie de beheersing van
het Engels onontbeerlijk is geworden, anderzijds
spelen financiële factoren een rol: door Engelstalig onderwijs aan te bieden hoopt men buitenlandse studenten aan te trekken. Hoe begrijpelijk
beide motivaties ook zijn, toch pleiten wij ervoor
die ontwikkeling een halt toe te roepen.
Ofschoon de mens zich, behalve in taal, ook
uitdrukt in, bijvoorbeeld, muziek, beeldende
kunst en wiskunde, vormen gesproken en
geschreven teksten de voornaamste bron voor
onze kennis van wie we zijn. En willen we beter
begrijpen wat de niet-talige aspecten van de
humaniteit betekenen, dan gebruiken we taal
om onze gedachten te bepalen en met anderen
daarover te communiceren. Taal is echter een
veelvormig, uiterst fijnmazig, soms ongrijpbaar,
soms regelrecht manipulatief instrument. Een
van de taken van de geesteswetenschappen is
dan ook de bestudering van dit instrument
zelf. In die zin houden de humaniora, om de
traditionele term te gebruiken, zich bezig met
de kern van alle intellectuele activiteiten. Wie
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op dat vlak enige progressie wil boeken, dient
een uitmuntend taalgebruiker te zijn. Vrijwel
niemand beheerst vreemde talen op hetzelfde
niveau als zijn moedertaal. Het is dus vanuit die,
van jongs af aan verfijnde, expertise dat men
nieuwe terreinen exploreert, of het nu Grieks
drama, Italiaanse schilderkunst of Chinese
propaganda betreft.

Aynan

Godsklaagdienstlijn
Het vwo schijnt in Nederland op een, internationaal gezien, behoorlijk niveau te staan.
Inderdaad zijn de meeste Nederlandstalige
studenten die ieder jaar de universiteiten binnenstromen mondig, nieuwsgierig en intelligent. Tegelijkertijd moeten we constateren dat
hun mondelinge, maar vooral hun schriftelijke
taalbeheersing in het Nederlands vaak ernstig
tekortschiet. Het gaat om jonge mensen die nog
aan het begin van hun academische vorming
staan en die nog moeten leren hoe men zorgvuldig leest, interpreteert, redeneert, argumenteert
en formuleert, hetgeen een proces is dat bij de
meeste studenten enkele jaren in beslag neemt.
Het is evident dat dit leerproces ernstig gecompliceerd zou worden indien het plaatsvindt in
een taal die de student maar half beheerst.
Daar komt bij dat de academie niet alleen
verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf, maar

We moeten niet preten
deren iets te kunnen wat
we niet waarmaken
ook voor de maatschappij. Hoewel er altijd
studenten zijn die doorstromen naar promotieplaatsen en zich een positie willen verwerven
in de internationale academische gemeenschap,
vindt het overgrote deel van onze studenten
emplooi in eigen land, waar ze, gezien hun hoge
opleidingsgraad, vaak terechtkomen in veeleisende functies. Het is daar dat ze moeten bewijzen kritische denkers, communicatieve onderzoekers en intelligente collega’s te zijn. Studenten
goed leren spreken, luisteren, lezen en schrijven
behoort tot de kerntaken van de universiteit.
In dit kader is het van belang op te merken dat de

meeste docenten aangeven dat Engelstalig onderwijs een aanzienlijk zwaardere belasting vormt
dan onderwijs in de eigen taal. Waar je in je eigen taal precies kunt uitdrukken wat je wilt – wat
soms al moeilijk genoeg is, zeker als het zaken
betreft die buitengewoon subtiel en gecompliceerd van aard zijn – kom je in een vreemde taal
soms niet verder dan grove, algemene formuleringen, en zelfs dan moet je maar hopen dat de
studenten begrijpen wat je bedoelt. Erger is dat
goede docenten hun welsprekendheid wordt afgenomen. In plaats van bevlogen en inspirerende
sprekers worden ze, in het beste geval, adequate
docenten. Dat is een onschatbaar verlies.
Zonder een nationalistisch of protectionistisch
standpunt te willen innemen, wijzen we voorts
op een maatschappelijke discussie waarin gesteld
wordt dat ons land zijn eigen taal en cultuur niet
mag verkwanselen. Wie aan Franse, Spaanse of
Italiaanse universiteiten gaat studeren, zal de
talen van die landen moeten leren om op enig
niveau te kunnen meedraaien. Nu weten we wel
dat Nederland een relatief klein land is, toch zou
het van kracht en zelfvertrouwen getuigen als we
bij het aantrekken van buitenlandse studenten
de eis zouden stellen dat ze eerst Nederlands
leren, net zoals dat in de landen om ons heen
verlangd wordt. Indien ze hier komen om goed
Engels te leren, vergissen ze zich. We moeten
niet willen pretenderen iets te kunnen wat we
niet waarmaken. Het zou een daad van academische integriteit zijn dat toe te geven. Als dat
ons studenten kost, moet dat maar. Beter goed
onderwijs aan een beperkte groep dan matig
onderwijs aan hele volksstammen. yyy
Lucinda Dirven, Emilie van Opstall, Mieke Koenen en Piet Gerbrandy zijn universitair docent bij
de opleidingen geschiedenis en GLTC (Griekse en
Latijnse taal & cultuur) aan de UvA en VU.

Het liep tegen het eind van de ochtend. Ik jogde een
rondje in het park. Eigenlijk zou ik aan mijn keukentafel moeten zitten. Het was mijn schrijfdag. Twee
vrienden hadden mij eerder die ochtend gebeld. Ze
waren helemaal leeggelopen over de islam die hen
dwingt tot een dubbelleven. Mijn ‘moslimmaten’
bellen mij wel vaker om hun religieuze frustraties
te uiten. Ik ben een klaagmuur. Bij mij hebben hun
gemoedsregens geen gevolgen.
Ik denk dat een klaaglijn zeer succesvol zou zijn.
Geen advies- of kliklijn, maar een religieuze zeiklijn.
Sex ánd religion sell.
Na die telefoonsessies ging ik sporten. Ook ik
moet ontladen.
Een bekende Nederlandse columnist heeft ooit gezegd dat moslims niet aan zelfkritiek doen. En dat is
niet waar. Mijn godsklaagdienstlijn bewijst dat.
De Hollandse moslims die wij in de media zien,
doen niet aan zelfkritiek. Zoals Librisprijswinnaar
Abdelkader Benali. Hij schreef een paginagroot
lyrisch artikel over zijn ramadangedrag, terwijl
ik mij niet kan voorstellen dat de beste man ooit
heeft geramadand.
Of de opportunistische media-imam Yassine el Forkani. Hij verbiedt moslimjongens en moslimmeisjes
te daten en is tegen seks voor het huwelijk, omdat
het niet mag van de Koran. Maar. Hij keert zich tegelijkertijd tegen de jihadgang naar het Midden-Oosten. Heel vreemd, want de jihadgang staat duidelijk
beschreven in de Koran.
Het stupide dieptepunt is toch wel acteur en Gouden
Kalfwinnaar Nasrdin Dchar. Op een demonstratie
voor Palestina riep hij afgelopen zomer de wereld
op zich uit te spreken tegen de oorlogsmisdaden van
Israël. Nobel. Maar toen hem werd gevraagd zich uit
te spreken tegen de islamitische moordpartijen in de
Levant reageerde hij als door een wesp gestoken.
Er zijn genoeg moslims die een eerlijk gesprek met
zichzelf voeren. Echt. De meesten van ons krijgen ze
helaas niet te zien. yyy Asis Aynan
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(advertentie)

Curvers

promoties
DOnDErDAG 06/11
12.00 uur: Tendesayi Chakezha – Geneeskunde
Studies on the Prevention and Control of Human Immune
Deficiency Virus Associated Tuberculosis. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Julián Álvarez Zárate – Geneeskunde
The Phagocyte Inhibitory Receptor SIRPα in the Immune
System. (Agnietenkapel)

VrijDAG 7/11
10.00 uur: Sanne Belderok – Geneeskunde
Traveling Hosts and Pathogens. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Kate Collier – Pedagogiek

Sexual and Gender Prejudice among Adolescents and Enacted
Stigma at School. (Aula)

12.00 uur: Yark Hazewinkel – Geneeskunde

Serrated Polyps of the Colon and Rectum. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Mirjam Prenger – Media & cultuur

Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek.
(Aula)

14.00 uur: Karin Koopman – Geneeskunde

Central Serotonin and Dopamine Transporters in Overeating,
Obesiy and Insulin Resistance. (Agnietenkapel)

DinSDAG 11/11
10.00 uur: Funda Çelik – Geneeskunde
Bariatric Surgery. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Michiel van de Leur – Economie

Essays on Markets over Random Networks and Learning in
Continuous Double Auctions. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Shanna Tol – Geneeskunde
Specialised Care in Patients Undergoing
Pancreatoduodenectomy. (Agnietenkapel)

16.00 uur: Tomasz Makarewicz – Economie

Learning to Forecast: Genetic Algorithms and Experiments.
(Agnietenkapel)

WOEnSDAG 12/11
10.00 uur: Daniëlle Kramer – Geneeskunde
Promoting Physical Activity. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Katrien Helmerhorst – Pedagogiek
Child Care Quality in the Netherlands: From Quality
Assessment to Intervention. (Aula)

12.00 uur: Saba Saeed – Experimentele fysica
Energy Relaxation in Optically Excited Si and Ge
Nanocrystals. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Marleen Sta – Geneeskunde
Nervous Immunity. (Aula)

14.00 uur: Yu-Sok Kim – Geneeskunde

Cerebral Blood Flow Control in Small Vessel Disease.
(Agnietenkapel)
Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda

hora est

Sanne Belderok
Geneeskunde

7 november, 10.00 uur, Agnietenkapel

‘Het belang van condooms
op reis moet benadrukt’
Bevinding ‘Ik heb onderzoek gedaan naar enkele
reisgerelateerde infectieziekten, zoals malaria,
influenza en diarree. Een
van mijn belangrijkste
resultaten is dat diarree nog
altijd heel veel voorkomt, of mensen nu lang of
kort weg zijn. Desondanks zijn strenge maatregelen zoals in de VS, waar dokters antibiotica
aan gezonde reizigers meegeven, niet nodig.
De ziekteverschijnselen zijn mild, dus zolang
we goede reisadviezen blijven geven, is er
weinig aan de hand. Verder is het opvallendste
resultaat in mijn proefschrift dat de helft van
de losse seksuele contacten van reizigers onbeschermd is, onafhankelijk van de bestemming.
Het belang van condoomgebruik moet daarom
nog meer worden benadrukt.’
Leuk ‘Ik vond vooral de praktische kant
leuk: enerzijds het opzetten van mijn onderzoek, anderzijds het spreken van mensen
die lang op reis gingen. Dat directe contact
zorgde ervoor dat ik heel snel resultaten
verzamelde. Overigens ben ik mede vanwege
dit directe contact onlangs begonnen met
de huisartsenopleiding.’
Moeilijk ‘De zwaarste periode was toen ik
het proefschrift moest afronden. Ik had het
op dat moment ook druk met andere dingen,
waaronder de geboorte van mijn dochter en de
huisartsenopleiding. Ook in de schrijfmodus
komen is een hele kunst, waardoor ik regelmatig
tot diep in de nacht door heb moeten typen.’ yyy
Yannick Fritschy

Mannenmores
Hoofdschuddend lepelt O. in zijn muesli. Hij hoort
het relaas van mijn liefdesleven aan en zegt ineens:
‘Nee, nee, nee. Allemaal irrelevant. Ik heb hier een
theorietje over. Ik denk dat mannen in Amsterdam
vrouwen klote behandelen, omdat er simpelweg te
veel vrouwen zijn. Een kwestie van vraag en aanbod.’
Omdat er hordes smachtende, hoogopgeleide vrouwen zijn, is hun waarde relatief laag. En wordt er met
mij als vriendin onzorgvuldig omgesprongen.
Meteen begin ik mijn situatie uit te zonderen van dit
grote plaatje. Míjn liefdesleven is toch niet ondergeschikt aan marktprincipes? Maar je kunt niet
ontkennen dat in een scheve markt de algehele mores
veranderen. In een oud opiniestuk van Steven de Jong
uit NRC Handelsblad vertelt oud-correspondent Hubert Smeets over de naoorlogse periode in Rusland.
Omdat mannen zich en masse lieten uitmoorden
in veldslagen was de verhouding man/vrouw anno
1945 zo’n 65:100. Met enige vertraging veranderde de
moraal van man én vrouw compleet: ‘Vooroorlogse
huwelijken klapten. Nieuwe verhoudingen stonden
onder druk van permanente buitenechtelijke competitie.’ In Amsterdam zie je nog restanten van een
soortgelijke situatie. Op de Korte Geuzenstraat staat
een gebouw uit 1946, gebouwd voor alleenstaande
dames. De flat kreeg al gauw bijnamen als ‘de Poezenflat’, ‘de Hunkerbunker’ en ‘het Maagdenhuis.’
Stel dat er ook nu 65 mannen tegenover 100 gewilige vrouwen zouden staan, dan heeft elke man
in theorie anderhalve vrouw tot zijn beschikking.
Joepie, wat een romantiek. Gelukkig waren die
vrouwen in Rusland heel andere vrouwen dan de
hoogopgeleide, financieel onafhankelijke exemplaren van nu. Het is veel logischer dat deze vrouwen
de man simpelweg overboord gaan zetten. Misschien gebeurt dat al: steeds meer mensen wonen
alleen. Ook binnenshuis is de markt van emoties
immers onderhevig aan simpele economische principes: in sommige gevallen kost een man meer dan
hij opbrengt. yyy Emma Curvers
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Gezelligheidsdier
met een zwarte kijk
Deze week in Folia maakt kennis: HvA-docent, programmamaker, romanschrijver en
columnist Thomas van Aalten. tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

I

n deze serie portretten stellen we mensen
vaak de vraag de hoofdpersoon kort in
één of twee zinnen te typeren. Meestal
krijgen we dan antwoorden als ‘heel
betrokken’ of ‘extreem intelligent’, maar Peter
van Aalten zegt over zijn zoon: ‘Thomas is in
lichamelijk opzicht heel rustig. Wij hebben
drie kinderen, twee zonen en een dochter. Van
die drie is Thomas de jongste, maar ook de
rustigste. Daarmee bedoel ik dat Thomas half zo
langzaam beweegt als de anderen. Hij beweegt
eigenlijk liever niet. Sporten? Haha. Nee, dat
doet Thomas liever niet. Als klein kind bewoog
hij al weinig. Hij kon eerder lezen dan lopen.
Als zijn moeder hem in bed voorlas, las hij mee.
Hij was ook al op jonge leeftijd heel creatief:
muziek, toneel, maar ook mensen voor de gek
houden: hen opbellen en doen alsof hij namens
een radiostation belde en zij in de uitzending
zouden komen. Maar ook later toen hij al
boeken schreef. Dan ging hij in een boekhandel
werken om zijn eigen boek te verkopen.’
Docent en schrijver Thomas van Aalten (Huissen [bij Arnhem], 1978) werkt sinds 2009 bij de
opleiding media, informatie & communicatie van
de HvA, waar hij docent crossmediale vaardigheden is. Maar als we zijn carrièrespoor terug
volgen, blijkt hij al een groot deel van zijn leven
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bezig met de media, schrijven en taal. Tijdens zijn
propedeuse voor leraar Nederlands aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen debuteerde hij
als schrijver in het literaire tijdschrift Zoetermeer.
Het jaar erop kwam hij naar Amsterdam om aan
de UvA te beginnen aan een studie Nederlands.
‘Maar ik faalde jammerlijk, met twaalf studiepunten,’ zegt hij. ‘Ik ging terug naar het hbo’.
Hij ging een opleiding tot tekstschrijver volgen.

‘Hij is echt geobsedeerd
door cultuur uit de jaren
tachtig’
Al tijdens zijn studie publiceerde hij zijn eerste
roman: Sneeuwbeeld. Hij liep stage en werkte bij
de VPRO. Hij schreef vele artikelen en recensies
voor onder meer de VARAgids, de Volkskrant en
Vrij Nederland. Dit jaar verscheen zijn roman
Leeuwenstrijd over de Italiaanse migrantenfamilie
Dona. Van Aalten is sinds september columnist
van Folia. Hij deelt zijn leven met zijn Vlaamse
vriendin Bip en haar twee dochters.
We bellen even met oud-collega en inmiddels
goede vriendin Silvy Broeren. Zij kent Van Aal-

ten van 3voor12, het popplatform van de VPRO.
Hij was daar redacteur, Broeren (nog steeds)
producer. ‘Samenwerken bij 3voor12 gaat in
je bloed zitten. Het is een soort disfunctionele
familie, met name als je drie dagen en nachten
door ploetert op muziekfestivals; dat schept een
band,’ zegt ze. ‘Hij is een warm gezelligheidsdier
en houdt net als ik van huisfeestjes en etentjes
organiseren. Zo veel mogelijk verschillende
gekke mensen bij elkaar op een plek, daarbij
gedijt hij het beste. Maar hij is ook iemand die
heel erg in zijn eigen hoofd kan gaan hangen
en zich daarin kan terugtrekken. Hij kan een
ironische zwarte kijk met een twist hebben
op de dingen en nog meer op mensen.
Zijn kracht is daar met veel zwarte humor een bloemig verslag van doen. Je
zou kunnen denken dat hij een cynicus
is. Daar neigt hij misschien naar, maar er zit zo
veel liefde in zijn beschrijvingen en hersenspinsels dat ik ze altijd met een glimlach lees.’
Om nog iets meer van Van Aalten te weten te komen nemen we op zijn aanraden contact op met
Berend Dubbe, muzikant en voice-over. Wat voor
type is Thomas volgens hem? ‘In ieder geval geen
zwartkijker. He-le-maal niet,’ zegt Dubbe. ‘Soms
denken mensen dat misschien weleens, maar dat
komt omdat Thomas geen meeloper is. Hij heeft

Folia maakt
kennis
een opvatting over iets en een bepaalde smaak,
maar dat is iets anders als zwartkijkerij. Wat mij
vooral aan hem opvalt is dat hij zo ontzettend
veel weet, ook over muziek, boeken en films van
voor zijn tijd. Ik ben twintig jaar ouder dan hij,
maar hij weet ook alles over mijn jeugd: boeken,
muziek, film. Hij kan steeds over alles meepraten.
Maar hij is echt geobsedeerd door de maatschappelijke en culturele uitingen van de jaren
tachtig. Speelfilms uit die tijd vindt
hij prachtig. Ik ook trouwens. Laatst
hebben we nog naar Andy, bloed en
blond haar en naar Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale
verwarming gekeken. Daar kunnen wij echt van genieten.’
Als laatste willen we nog graag
weten of zo’n creatieveling als Van
Aalten zich wel thuis voelt in zo’n
gestructureerde omgeving als de
HvA. Broeren: ‘De creativiteit van
zijn persoon versus de structuur van de hogeschool past denk ik precies goed bij hem. Mits
er altijd ruimte is en blijft om beide kanten van
zijn kennis en gaven te kunnen benutten.’ yyy
Op 5 november zendt Folia Radio een interview uit
met Thomas van Aalten. Aan de orde zullen komen de
jaren tachtig, de HvA en zijn schrijverschap. Bijwonen
kan: de uitzending vindt plaats om 16.00 uur vanuit
OBA aan de Oosterdokskade. 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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(advertentie)

toehoorders
FoliaWeb

Hoorcollege rekenen & wiskunde door Peter Ale (UPvA, Universitaire Pabo van
Amsterdam), vrijdag 31 oktober, Amsterdam Business School, 9.00-10.30 uur
tekst en foto’s Daniël Rommens

Drankverbod
De FNWI gaat alcohol op de
faculteit overdag verbieden. ‘Er
komt echter geen alcoholpolitie,’
verzekert de directeur onderwijs.
(foto: Simon Cocks, Flickr cc)

nunchaku
Nunchaku is een van de jongste
sporten van het USC. Deze vechtsport met stokjes kennen we van
Bruce Lee, maar hoe is het echt?
Folia TV-presentator Sander
ondervindt het aan den lijve.

Leenstelsel
De behandeling van het leenstelselwetsvoorstel in de Tweede
Kamer is vervroegd. Het debat
vindt nu plaats op 4 november
en de stemming is al op 11 november, drie dagen voor de grote
demonstratie van studenten- en
jongerenorganisaties.

Lees meer op fOLiAWEB.nL

Aantal studenten 46
Aantal mannen 4
Aantal gesprekken over andere vakken 7
Scrabblewoorden reconstructiedidactiek,
memoriseerfase, isomorfie

P

eter Ale loopt de collegezaal in en ziet
dat er al studenten zitten. Een paar
vroege vogels hadden ontdekt dat de
deur gewoon openstond. In het halfuur
na binnenkomst is er alle tijd om uitvoerig te
praten over de verschrikkelijke tentamens van
vorige week. Ale wacht rustig af totdat de laatste
studenten gapend de zaal in sloffen. Geen haast op
deze vrijdagochtend. Om kwart over negen besluit
hij dat het lang genoeg heeft geduurd. Iemand
van de opleidingscommissie krijgt drie minuten
om nieuwe leden te werven. Na vier minuten is
ze klaar. Het college begint: rekenen en wiskunde
dus. De studenten moeten zelf kunnen rekenen,
maar ook weten hoe ze rekenstof aan hun leerlingen moeten overbrengen.
Zeven plus acht, schrijft Ale op het bord. Een
gemakkelijke rekensom, maar bedenk eens hoe een
leerling op de basisschool dit aan zou pakken? De
studenten gaan in groepjes aan de slag. ‘De zeven
opdelen, dus je doet acht plus twee en dan nog weer
vijf erbij,’ concludeert een groepje dat voorin zit.
Achterin de zaal zit iemand te sms’en. Ale spreekt
de student vermanend toe.
Er volgt een beknopte geschiedenis van de hedendaagse rekenmethoden. Typend, knippend
en plakkend smeden ijverige studenten op hun
laptop een klein boekwerk van het verhaal en de
powerpointslides. Totdat Ale ze prompt weer een
vraag stelt: ‘Wat is eigenlijk de functie van rekenles
in het basisonderwijs?’ Het blijft stil. ‘Nou zeg,
jongens en meisjes’, roept Ale uit. Dit hadden ze
toch moeten weten. De algemene taak van het basisonderwijs dan? Met wat hints komen de studenten toch tot een antwoord. Het is, natuurlijk, het
voorbereiden van leerlingen op de samenleving. yyy

Samira van Eemst
21, tweedejaars UPvA

‘Het college werd gestructureerd
gegeven. Het had alleen weinig
toegevoegde waarde, want alles
wat de docent vertelde stond ook
op de slides. Het stuk waarin de
didactiek van rekenen besproken
wordt was niet mijn favoriete
onderdeel. Daar ben ik vorig jaar op gezakt. Ik doe het vak
nu dus opnieuw en ik heb goede hoop.’

Yasmina El Ouardani
19, tweedejaars UPvA

‘Het college begon wat aan de
late kant en toen ging een meisje
eerst nog vertellen over de opleidingscommissie. Ik had dus nog
wel even door kunnen slapen
vanochtend. Het college was niet
echt verrijkend. Peter Ale heeft
ook altijd iets tegen telefoons. Hij noemt alle telefoons
iPhones, trouwens. Ze moeten bij hem altijd van tafel.’

Roel Vijselaar

18, eerstejaars UPvA
‘Vroeger was het vak van leraar
meer iets voor mannen. Nu staan
die mannen bij ons op de pabo
voor de klas en zitten er vrouwen
in de zaal. Het zou fijn zijn als er
wat meer mannen in het onderwijs komen, maar ik vind het ook
wel gezellig tussen de vrouwen. Over het vak zelf heb ik
nog niet echt een mening. Ik ben pas net begonnen. Het is
nog even aankijken.’
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‘Gehoorzaamheid is de
enige weg naar succes’
Hoe kijken een UvA-student in Hongkong en Chinese studenten in Amsterdam aan tegen
de massale protesten van studenten in Hongkong? ‘De protesteerders krijgen hun zin niet.’
tekst Ramon Holle / foto © Guillaume Payen/NurPhoto/Corbis

‘D

e verkeerslichten op Connaught
Road knipperen nog plichtsgetrouw van rood naar groen en
weer terug, schijnbaar onbewust van het feit dat de straat die ze reguleren deze
dagen niet de enorme toegangsweg is die het alle
andere dagen is’, schrijft masterstudent Urban Studies Isabella Rossen in een blog over de protesten
in Hongkong. ‘De weg die normaal een onophoudelijke verkeersstroom faciliteert is overgenomen
door een mensenmassa die protesteert tegen het
besluit van de Chinese regering.’ Rossen schrijft
dit voor theprotocity.com, een blog dat is opgezet
door studenten van de researchmaster Urban Studies aan de UvA. Hierop doen studenten van over
de hele wereld verslag van stedelijke fenomenen.
Isabella heeft een achtergrond in de sociologie en
studeert als onderdeel van de master een semester
aan de Universiteit van Hongkong. Ze volgt de
‘paraplurevolutie’ op de voet. Via Skype vertelt zij
over de protesten.

GEEL STriKJE
‘If you don’t fight for what you want, don’t cry for
what you lost’ staat er op posters bij de protestplek in het centrum van Hongkong, zegt Isabella. ‘De posters zijn een symbool voor de strijd
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die door de demonstranten geleverd wordt: zij
vechten voor het behoud van de democratie in
Hongkong. Het is indrukwekkend dat overal
langs de afgesloten wegen handgeschreven posters hangen met de boodschap “Steun democratie in Hongkong’’ in verschillende talen.’ Volgens
Isabella zijn de posters niet het enige waaraan
de strijd die in de stad speelt te merken is. ‘De

‘Een agent zei: “Ik wou
dat ik aan de protesten
mee kon doen”’
gebarricadeerde wegen worden opeens voor heel
andere doeleinden gebruikt: er wordt hardgelopen, muziek gemaakt, gewandeld en gestudeerd.’
Ondanks het harde ingrijpen door de politie met
traangas aan het begin van de protesten, gaan
het er volgens haar vredig aan toe. ‘De demonstranten ruimen het afval netjes op en er zijn
zelfs middenin de mensenmassa studiehokjes
opgezet.’ Ze sprak een agent die er ook zo over
dacht: ‘Hij zei letterlijk: “Het is zo vredig, ik wou
dat ik aan de protesten mee kon doen.’’’
‘Tijdens een van mijn bezoeken aan de protes-

ten had ik een geel strikje – het symbool van
de protesten – gekregen en dat aan mijn tas
bevestigd. De volgende dag zei een Chinese jongen dat ik uit moest kijken, omdat ik daarvoor
opgepakt zou kunnen worden. Dat lijkt me grote
onzin.’ Uit het gesprek dat daarop volgde bleek
dat de jongen de protesten afkeurde: ‘Hij vond
stabiliteit in het land belangrijker dan vrijheid
van meningsuiting. Zolang de economie maar
goed draait vindt hij het niet nodig zijn mening
zo sterk uit te dragen.’ Verregaande gehoorzaamheid zoals van deze Chinese jongen is een van de
belangrijkste normen in China, legt ze uit. ‘Bewoners van Hongkong zijn echter veel meer met
westerse normen en waarden opgegroeid. Veel
studenten zijn bang dat hun vrijheden minder
worden onder sterker Chinees bewind.’
ExPATS
De Chinezen die ze kent in Hongkong trekken
zich de protesten persoonlijk aan. ‘Het voelt
alsof het tegen hen gericht is. Hun regering is
de boosdoener. Een Chinees meisje zei tegen
me: “Onze waarden moeten ook geaccepteerd
worden’’. Maar juist om ervoor te zorgen dat er
een verscheidenheid aan waarden uitgedragen
kan worden, is het zo belangrijk om op te komen

‘Met name bij de jongere generatie heerst onvrede.’

voor vrijheid van meningsuiting en democratie.’
‘De protesten zijn niet alleen gericht tegen de
regering in Beijing,’ vertelt Ellis Yu Wai Hin (22),
geboren in Hongkong en student economie aan
de Universiteit van Hongkong. Hij studeert een
semester aan de UvA. ‘Het is ook een uiting van
onvrede over de leefbaarheid in Hongkong zelf.’
Stijgende huizenprijzen en inkomensongelijkheid zijn volgens hem de redenen. ‘Met name
bij de jonge generatie heerst onvrede, omdat
het moeilijk is geworden om carrière te maken in een economie die zo ver ontwikkeld is.
Goede banen worden ingenomen door expats,
waardoor het voor de lokale jongeren moeilijk
is om passend werk te vinden.’ De meeste van
zijn klasgenoten in Hongkong protesteren mee,
maar zelf zou Ellis dat niet doen. Hij steunt de
strijd voor democratie, maar staat niet achter de
middelen waarmee die strijd wordt gevoerd. ‘Stel
je voor dat de Chinese regering toe zou geven
aan de protesten. Dan slaat dat over naar China
en staan in korte tijd overal mensen op straat
te protesteren,’ denkt hij. ‘De regering wil dat
natuurlijk voorkomen. De protesteerders krijgen

hun zin niet.’ Mingze Bai (20), student sociologie
aan de Tsinghua Universiteit in Beijing, bevestigt
dat. Ook hij studeert een semester aan de UvA.
‘Hoewel ik de protesten heel goed begrijp, is dit
niet de manier om iets voor elkaar te krijgen.
Mijn vader zegt dat je alleen wat kunt bereiken
als je de Communistische Partij volgt. Dat is je
enige weg naar succes: gehoorzaamheid.’
Verraad
Hoewel de protesten in Hongkong het gesprek
van de dag zijn, is dat in China niet het geval
zegt Mingze. ‘De meeste mensen maken zich
drukker over de stijgende prijzen van de metro
in Beijing dan over de protesten in Hongkong.
In de Chinese kranten wordt er nauwelijks
aandacht besteed aan de situatie.’ Zijn Chinese
studievrienden hebben er allemaal wel een
mening over. Zij krijgen door veel internationale contacten meer mee van het nieuws over
Hongkong. Zelf begrijpt hij de opstand wel,
maar een Chinese vriend van hem denkt daar
anders over: ‘Hij vergelijkt Hongkong met een
ongehoorzame zoon die zijn moeder China ver-

raadt, omdat hij de voorkeur geeft aan zijn stiefmoeder: Groot-Brittannië.’ Of het de moeder
lukt haar greep op de ongehoorzame zoon terug
te krijgen, zal de toekomst uitwijzen. yyy

Umbrella Revolution
Bij de overname van het destijds Britse
Hongkong door China in 1997, werd
overeengekomen dat Hongkong een ander
politiek systeem mocht hanteren dan China.
Hongkong hield een eigen bestuur, een eigen
munteenheid en een vrijemarkteconomie.
Door een nieuwe eis dat de kandidaten
voor het leiderschap in Hongkong eerst
gescreend moeten worden door de regering
in Beijing wordt de greep van China op de
voormalig Britse kolonie steeds groter. Sinds
26 september 2014 gaan bewoners van
Hongkong daarom massaal de straat op om
hun onvrede te uiten. Er werd in het begin
met traangas ingegrepen door de politie,
waarna de protesteerders de volgende dagen
paraplu’s meenamen. Zo ontstond de naam
Umbrella Revolution.
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cao

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

DMR Jeugdcriminaliteit

De vertegenwoordigers van werknemers en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt
over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst
(cao). Die zou moeten ingaan op 1 augustus 2015 en
minimaal drie jaar moeten duren. Hogeschoolwerknemers krijgen volgens de plannen een structurele loonsverhoging van 3 procent, die in twee stappen wordt ingevoerd. Bovendien
krijgen ze veertig uur per jaar die zij kunnen besteden aan bijvoorbeeld
externe werkervaring, studieverlof of mantelzorg. Waarschijnlijk wordt
het akkoord op 28 november formeel ondertekend.

Studenten van verschillende opleidingen van het
Domein Maatschappij & Recht en de studievereniging
BSKA van bestuurskunde organiseren op dinsdagmiddag 18 november een symposium over jeugdcriminaliteit. In Floor spreken deskundigen als rechters,
criminologen en voogden over verschillende vragen
omtrent jeugdcriminaliteit. Het symposium duurt van 16.30 tot 18.00 uur.
Kijk voor meer informatie op hva.nl.

DBSV Gezonde

DMCI Big

wijk

Data Ethiek

HvA-onderzoeker Lea den Broeder heeft een RAAKsubsidie ontvangen voor het project ‘Kijk, een gezonde
wijk’. Het doel van dat project is het maken van een
mobiele applicatie waarmee bewoners van achterstandswijken hun buurt zelf gezonder kunnen maken. Het
project start in januari en begint in Nieuw-West met
een onderzoek naar wat er zoal in deze app moet zitten. De bedoeling is dat
later ook in Utrechtse achterstandswijken onderzoek zal worden gedaan.
Het project, waar de HvA ook financieel aan bijdraagt, duurt twee jaar.

In het Koninklijk Instituut voor de Tropen vindt op
donderdagmiddag 6 november de domeinconferentie
Big Data Ethiek | Privacy in het Domein plaats. Alle
medewerkers van het domein Digitale Media & Creatieve Industrie zijn ingeroosterd om zich die middag
bezig te houden met privacy, big data en ethiek. Onder
meer UvA-hoogleraar Beate Roessler, Floris Kreiken van Bits of Freedom en Erik Huizer van SURFnet zullen hun licht over deze thema’s laten
schijnen. Kijk op de DLWO van DMC voor meer informatie.

DEM Great

DOO De

IBS Dictation

Balie leert

Op 1 december vindt in het Atrium van de HvA-locatie Fraijlemaborg The Great IBS Dictation plaats. Dat
is een Engelstalig dictee voor alle studenten International Business Studies van de HvA. Er zijn prijzen te
verdienen in acht categorieën, die zijn onderverdeeld
naar studiejaar en afkomst van student. Aanmelding
is kosteloos en kan door een mailtje te sturen naar ibs@hva.nl. Vermeld
daarin of Engels je moedertaal is of niet en in het hoeveelste studiejaar je
zit. Voor meer informatie, kijk op de DLWO van DEM.

Marco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de HvA, is
de hoofdgast van de tweede aflevering van de onderwijsdebattenreeks ‘De Balie leert’. Maandagavond 24
november spreekt Snoek in De Balie over de eisen die
gesteld zouden moeten worden aan Nederlandse leraren in het basisonderwijs en op de middelbare school.
Daarnaast komt aan de orde wat het doel van het Nederlandse onderwijs
zou moeten zijn. De entree bedraagt € 7,50 voor studenten en € 10,- voor
andere bezoekers. Kijk voor meer informatie op de site van De Balie.

HvA 4G

HvA Topsport

Medewerkers van de UvA en de HvA kunnen vanaf
heden op hun werktelefoons genieten van Fourth Generation-internet, beter bekend als 4G. Dit vloeit voort
uit de OT2010-aanbestedingsprocedure waar naast
onder meer de UvA en de HvA ook veel overheidsorganen en semi-overheden aan meededen. Winnaar
Vodafone beloofde destijds met 4G-internet te komen. HvA’ers die een
telefoon hebben die geschikt is voor 4G-internet kunnen dat inmiddels
al gebruiken. Mocht je dit nog niet kunnen, dan kan dat aan het toestel
liggen; niet alle telefoons zijn geschikt voor 4G-internet.

Op 28 oktober werd het officiële startschot gegeven
voor de Topsport Academie Amsterdam (TAA). Dat
is een dienst die alle topsporters aan de HvA gaat
ondersteunen om hun studie en hun sportactiviteiten
te combineren. De TAA komt uit de koker van Dennis
van Vlaanderen, die verbonden is aan de Johan Cruijff
University. De bedoeling ervan is dat het onderwijs meer wordt toegespitst op hogeschoolstudenten die naast hun studie topsporter zijn. In de
toekomst wordt de Academie wellicht ook opengesteld voor musici of
ondernemers, zo liet rector Huib de Jong weten.
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Sport Sport-Voor-Nop

FNWI Bètabreak

Van maandag 10 tot en met zondag 16 november vindt
de jaarlijkse Sport-Voor-Nop-week van het Universitair Sportcentrum (USC) weer plaats. Studenten en
medewerkers kunnen een week lang gratis en vrijblijvend sporten bij een van de zeven USC-vestigingen.
Maak kennis met verschillende sporten, zoals fitness,
zumba, spinning, boksen, volleybal en/of pilates. Wie zich in deze week
inschrijft bij het USC, ontvangt de helft van zijn of haar eigen leeftijd
als kortingspercentage op een jaarabonnement. De actie geldt ook voor
leden. Kijk voor meer info op usc.uva.nl.

Op 19 november vindt er weer een BètaBreak plaats,
deze keer over ‘abstract onderzoek’. Hoe vinden wiskundigen en theoretisch natuurkundigen hun inspiratie? Hoe leggen ze hun werk uit op een feestje? Laten ze
zich leiden door de toepassing, of door de schoonheid
van hun formules? Hoe groot is het verschil eigenlijk
tussen de theorie en de praktijk? Daarover discussiëren Wim van Saarloos
(FOM) en Jan Wiegerinck (KDVI). Aanvang: 12.00 uur. Locatie: begane
grond Science Park 904.

FGw Boekenborrel

FdR Légion

Op 13 november is er weer een facultaire boekenborrel. Tijdens deze borrel presenteert de faculteit FGw
recente boeken van faculteitsmedewerkers. De faculteit
organiseert elk semester zo’n borrel. Alle boeken die
zijn beschreven in de rubriek ‘Boek in Beeld’ van de
nieuwsbrief worden bewaard voor de volgende boekenborrel. Is er ook een boek van jouw hand verschenen en wil je dit laten
zien? Dat kan. Neem contact op met Sonja van der Woude-Veldhuizen via
020 525 3069 of s.vanderwoude-veldhuizen@uva.nl. Locatie: Bungehuis.
Aanvang: 16.30 uur.

Hoogleraar mensenrechten en oud-minister van
Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) heeft op 30 oktober
een hoge Franse onderscheiding gekregen van de
Franse ambassadeur Laurent Pic, die hem versierselen
uitreikte die behoren bij de Légion d’honneur. Volgens
de ambassadeur heeft Hirsch Ballin een belangrijke rol
gespeeld in de versterking van de Frans-Nederlandse relatie op het gebied
van justitiële samenwerking. Hij gaf ‘gedurende zijn hele carrière blijk van
zijn gehechtheid aan Frankrijk en de Franse cultuur en waarden,’ aldus
de ambassade.

FGw Grand

Studenten MOOC

Prix Jean-Giono

d’honneur

Fouad Laroui, docent bij Frans en mediastudies, heeft
de Grand Prix Jean-Giono 2014 gekregen voor zijn
roman Les tribulations du dernier Sijilmassi, die ook
op de selectie van de Prix Goncourt 2014 stond. De
jury verkoos de roman van Laroui unaniem. Eerdere
laureaten waren onder meer Jean d’Ormesson en Michel Déon, beide van de Académie Française, J.M.G. le Clézio (Nobelprijs
2008) en François Nourissier van de Académie Goncourt. In 2012 won
Laroui al de ‘Prix Goncourt de la nouvelle’ met zijn bundel L’etrange affaire
du pantalon de Dassoukine.

De UvA biedt vanaf studiejaar ’15-’16 een Specialization, een serie Massive Open Online Courses (MOOC’s)
in een specifiek vakgebied, aan op het online onderwijsplatform Coursera. Deze Specialization gaat over
methoden en technieken in de sociale wetenschappen
en heet Become a social scientist. Methods and Statistics.
Binnen het programma kun je vier courses volgen: Solid Science. Research
Methods, Qualitative Research Methods, Descriptive Statistics en Inferential
Statistics. Meer info op coursera.org.

FGw Huizingalezing

Medewerkers Koffieautomaten

Historicus en emeritus hoogleraar oude geschiedenis
Fik Meijer zal op vrijdagavond 12 december de 43ste
Huizingalezing houden in de Pieterskerk in Leiden.
De titel van zijn lezing is ‘Denken over Carthago. De
erfenis van Duilius’. De Huizingalezing is een jaarlijkse
lezing die bedoeld is als eerbetoon aan de historicus
en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945). De lezingen hebben – in
de geest van Huizinga’s werk – een cultuurhistorisch dan wel cultuur- of
maatschappijkritisch karakter. Tickets via elsevier.nl/huizingalezing.

In november krijgen de koffie- en theeautomaten van
leverancier Maas een nieuwe paslezer. Bij veel automaten voor warme dranken is nu al een medewerkerskaart nodig. Als de nieuwe paslezer is geïnstalleerd, is
het enige verschil dat je de kaart voor de lezer dient te
houden in plaats van hem in de automaat te steken. Er
zijn ook nog automaten waarvoor geen medewerkerskaart nodig is. Nog
geen medewerkerskaart? Check dan mijnuvapas.nl.
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Leren hoe de
wereld werkt
Kajsa Ollongren
Leeftijd 47 (Leiden, 28 mei 1967)
Beroep Wethouder en loco-burgemeester
Amsterdam
Studie Geschiedenis (UvA)
Afgestudeerd 1991
Docent ‘Maarten Brands, hoogleraar nieuwste
geschiedenis. Een kleurrijke figuur met stellige
opvattingen over geschiedenis en de maatschappij. Hij wist met veel gezag te vertellen en
gaf ontzettend goede hoorcolleges.’
Locatie ‘Ik heb eindeloos veel uren doorgebracht in de universiteitsbibliotheek. De plek
waar iedereen kwam, heel slechte koffie werd
geschonken en de pauzes soms even lang duurden als het studeren.’
Café ‘Ik had niet echt een stamkroeg, maar
kwam regelmatig in De Doffer en Kapitein Zeppos. En in De Spaanse Ruiter, omdat dat café
om de hoek zat van mijn huis.’
Afknapper ‘Ik heb eerst een jaar economie
gestudeerd en dat zat toen nog in een vreselijk
pand aan de Jodenbreestraat. De zalen en lokalen waren er zo deprimerend dat ik heel goed
begrijp waarom het inmiddels gesloopt is.’

48

FoliaMagazine

stage
Ze koos voor economie, maar volgde daarna toch haar hart en
switchte naar geschiedenis. Nu is ze namens D66 wethouder
in Amsterdam: Kajsa Ollongren. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k was bijna bedrijfskunde gaan
studeren. Ik had me al ingeschreven in Groningen en ging er alleen
nog even met een vriendin naar
toe om te kijken hoe ik de stad vond. Toen
ik er aankwam vond ik het te veel op Leiden
lijken, waar ik was opgegroeid. Het had
dezelfde omvang, hetzelfde gevoel. Ik dacht:
“Er is eigenlijk maar één echt grote stad in
Nederland, laat ik daar naartoe gaan.” Net op
tijd voor de deadline schreef ik me in voor
economie aan de UvA. Bedrijfskunde zat hier
niet, maar economie leek me ook een nuttige
studie waar je later veel mee zou kunnen.
Het was dus een rationele keuze, terwijl mijn
hart veel meer bij geschiedenis lag. Tijdens
mijn eerste jaar besloot ik om geschiedenis
er gewoon bij te doen. Ik vond het zo’n leuke
studie dat ik daarmee door ben gegaan en
economie liet vallen. Zorgen over wat ik na
mijn afstuderen zou doen, heb ik niet gehad.
Ik wilde niet voor de klas gaan staan, maar
had er vertrouwen in dat ik wel iets anders
zou vinden. Bij geschiedenis word je breed
opgeleid en leer je veel over hoe de wereld
werkt, hoe de maatschappij in elkaar steekt.
Ik heb een ontzettend leuke studententijd gehad en genoten van het studentenleven, maar
heb mijn studie wel altijd serieus genomen.
Natuurlijk zat ik soms bij bijeenkomsten of
werkgroepen met studenten die het allemaal
niet zo veel kon schelen, maar daar stonden
ook weer geweldig boeiende hoorcolleges
tegenover van inspirerende docenten. Ik had
overigens maar heel weinig uur college per
week. Volgens mij is dat tegenwoordig wel anders; je moet als student meer tijd in je studie

stoppen en is er meer contact met docenten.
Eenmaal afgestudeerd schreef ik me in
voor een postdoc opleiding internationale
betrekkingen aan het Clingendael Instituut.
Ik had nog geen idee wat ik wilde doen,
maar wist wel dat mijn interesse lag bij
nieuwste geschiedenis en internationale
betrekkingen. Via Clingendael belandde ik
op het ministerie van Economische Zaken.
Toen ik daar bij Buitenlandse Economische
Betrekkingen aan de slag ging en zag wat je
op zo’n ministerie kunt doen, wist ik: dit is
wat ik zoek! Als je, zoals ik, graag iets voor
de maatschappij wilt doen, is het ontzettend
leuk om voor de overheid te werken. Ik heb
altijd dicht tegen de politieke besluitvorming aangezeten en dat is allesbehalve saai.
Het is een combinatie van heel inhoudelijk
beleid maken en praktisch, oplossingsgericht
denken. De afgelopen zeven jaar werkte
ik bij het ministerie van Algemene Zaken,
waarvan de laatste drie als secretaris-generaal. Een fantastische functie, maar op een
gegeven moment was ik klaar om de laatste
stap te zetten en zelf als bestuurder aan de
slag te gaan. Dus toen de kans zich voordeed
om wethouder van Amsterdam te worden,
heb ik die aangegrepen.
Als wethouder probeer ik zoveel mogelijk
de stad in te gaan, mensen te ontmoeten en
nieuwe plekken te zien. Ik zie nu pas goed
hoezeer de stad de afgelopen jaren is veranderd. Amsterdam is groter geworden – niet
alleen qua inwonersaantal, maar ook qua
nieuwe plekken die in beweging zijn. Van
de Baarsjes tot Amsterdam-Noord, overal
gebeurt iets. De stad bloeit.’ yyy

naam Jasper Hajonides van der Meulen
Studie Psychobiologie (UvA)
Stage Oxford Centre for Human Brain Activity,
University of Oxford
Verdiensten Geen (maar wel vier beurzen in
de wacht gesleept)
Sterren JJJJJ
‘Ik had bij mijn studie de kans om een jaar stage
te lopen, waar dan ook ter wereld. Ik koos voor
Oxford, omdat die universiteit altijd hoog op de
ranglijsten staat. Ik werk aan één groot project en
een paar wisselende kleine projecten. In het grote
project help ik mee met onderzoek van een promovendus. We kijken naar de effecten van ouder worden op emotieherkenning en werkgeheugen. Daarvoor testen we nu een grote groep van veertig jonge
en veertig oude mensen, die we series emotionele
gezichten laten zien. Samen met een paar collega’s
voer ik regelmatig zulke tests uit, en daarnaast houd
ik me bezig met het lezen van artikelen, vergaderen
en het volgen van een paar trainingen.
Alles naast testen en vergaderen is niet verplicht,
maar mijn eigen keus. Je hebt hier veel meer vrijheid dan ik had verwacht. Daardoor is de stage
ook zo zwaar als ik hem zelf maak. Ik had voor een
luizenleventje kunnen kiezen, maar omdat ik zo’n
gewéldige student ben doe ik dat natuurlijk niet.
Het hoofd van de onderzoeksgroep is mijn
begeleider, maar ik kan ook altijd bij andere
mensen terecht met mijn vragen. We hebben
een gezellige en diverse groep van medewerkers
uit allerlei landen. We borrelen regelmatig en
als het eens voorkomt dat niemand taart bij
zich heeft, worden er wel pizza’s besteld. Ook
naast mijn stage heb ik hier genoeg te doen. Ik
roei drie tot vier keer per week en loop even zo
vaak hard. Daardoor heb ik het veel te druk om
heimwee te hebben.’ yyy Yannick Fritschy
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overigens

H&M en andere kledingconcerns raakten in opspraak wegens onder meer vrijheidsberoving
van werknemers in een Indiase spinnerij waar de concerns zaken mee doen.

Wie voor 12 euro een truitje bij H&M koopt, kan niet
verontwaardigd doen over uitbuiting van Indiase spinsters.

Beate roessler
Hoogleraar wijsbegeerte
‘Wel en niet. Alle betrokkenen zijn verantwoordelijk, ook – maar niet alleen – de consument.
Consumenten zoals ik, die het zich kunnen permitteren, moeten de afweging maken of ze wel bij
ketens als de H&M hun boodschappen moeten
doen. Hoewel ik het publieke debat erg belangrijk
vind, blijft het op persoonlijk consumentenniveau
toch eigenlijk een symbolische actie.
Naast deze morele kwestie voor personen is
er vooral een politiek probleem. Nederland
ontplooit zo veel mogelijk handelsbetrekkingen
in het buitenland. Dat is belangrijk voor de economie, maar politici moeten de arbeidsomstandigheden ter plekke kritischer toetsen en slechte
omstandigheden aan de kaak stellen. Politieke
en morele druk uitvoeren alvorens verbonden
te sluiten. En natuurlijk hebben de kledingconcerns zelf ook een plicht. Helaas niet wettelijk,
maar wel een morele plicht. Door meer te
betalen voor productie loopt de winst weliswaar
terug, maar dat is de prijs die ook zij moeten
betalen voor mensenrechten wereldwijd. Echter,
tot dat gebeurt zijn juist de symbolische acties
tegen uitbuiting erg belangrijk.’
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Martha Meerman
Lector human resource management
‘Het consumentisme heeft waanzinnige proporties aangenomen in onze maatschappij. De
economie is afhankelijk van nutteloos produceren en consumeren. We moeten richting een
fundamentele verandering, waarin mensen niet
langer twintig slechte truitjes van twaalf euro
kopen, maar liever één goed truitje van zestig
euro. En met goed bedoel ik duurzaam: met
respect voor mens en natuur geproduceerd, van
materiaal dat lang meegaat. Die verandering is
niet van de ene op de andere dag gerealiseerd.
Tot die tijd zijn de grote kledingconcerns de
winnaar, met als gevolg een steeds groter wordende sociale ongelijkheid in de wereld. En dus
moet de overheid ingrijpen. De Nederlandse regering moet concerns die hier kleding verkopen
verplichten een maatschappelijk-verantwoordondernemen-paragraaf te ondertekenen. Zo
dwing je bewustwording af. Daarnaast moet er
meer worden gedaan aan voorlichting over de
omstandigheden in textiel- en technologiefabrieken. Zowel voor bedrijven als voor consumenten. Iedereen zou meer kennis moeten
hebben over hoe onze economie in elkaar zit.’

Arnoud Boot
Hoogleraar ondernemingsfinanciering en
financiële markten
‘Lastige stelling! Het kopen van duurdere truitjes is
niet zomaar de oplossing. Bij de productie daarvan
kan net zo goed sprake zijn van uitbuiting, maar
dan met een hogere winstmarge voor allerlei kapitalistische westerse bedrijfjes die er tussen zitten.
Denk aan Tommy Hilfiger, Diesel en GAP, die ook
onder vuur kwamen te liggen vanwege uitbuiting
in de fabrieken waar hun kleding wordt gemaakt.
Het wachten is op nieuwe bedrijven à la de
Triodos Bank, die ons aanspreken op onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid en een
alternatief bieden. Ze bestaan al wel, maar nu is
het verantwoord ondernemen in de kledingindustrie een niche-strategie. Dat moet mainstream
worden. Dat de truitjes die daar te koop zijn meer
dan twaalf euro kosten, is onvermijdelijk, maar is
dat een probleem? Kleding is nu goedkoper dan
ooit. En ondanks de suggestie van crisis kopen al
die goedkope-truitjesjagers wel een of ander veel
te duur zoet drankje bij Starbucks, dat niet eens
beter smaakt dan bij goedkopere koffietenten. Ik
ben optimistisch: de consument zal straks niet
anders willen.’ yyy Marieke Buijs

wat doe je nu?

foto Mats van Soolingen

‘N

u ik mijn studie heb afgerond, staat sport
op de eerste plaats. Ik doe aan moderne
vijfkamp [hardlopen, zwemmen, paardrijden, schieten en schermen, red.] en
wil als eerste Nederlandse op dat onderdeel de Olympische
Spelen halen. Daarvoor train ik nu gemiddeld twee keer
per dag, soms zelfs drie keer. Mijn droom is om in 2016 al
aan de Spelen mee te doen, maar dat is niet realistisch. Ik
ben wel de beste vijfkampster van Nederland, maar daar
heb ik niet zo veel aan. Je moet bij de besten van Europa
horen om je te kwalificeren en zoals het er nu naar uitziet,
heb ik dat niveau volgend jaar nog niet. Daarom richt ik
me volledig op Tokio 2020.
Sport staat dus op de eerste plek, maar omdat ik geen subsi-
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Analist

naam Anne Bavelaar
Leeftijd 23
Studie Bedrijfseconomie aan de UvA, richting
organisatie-economie
Afgestudeerd op de effecten van het belonen van
CEO’s op de winst van een organisatie
Werkt vanaf november als business process analyst
bij Geld Service Nederland
Salaris 1036 euro per maand (16 uur per week)
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die krijg moet ik ernaast wel werken om rond te komen. Gelukkig heeft uitzendbureau Randstad het programma ‘Goud
op de Werkvloer’, waarmee het topsporters aan een baan
helpt. Dankzij dat programma werd ik voorgesteld aan een
paar bedrijven. Ik koos voor Geld Service Nederland, omdat
ik bij hen 16 uur kan werken, waar andere bedrijven toch
wat meer verlangen. Ik wilde niet te hoog instappen, omdat
sport en werk dan misschien allebei niet goed zouden gaan.
Vanaf november ga ik aan de slag als business process analyst. Dat houdt in dat ik bij klanten ga kijken hoe hun bedrijf is opgezet en hoe dat beter kan. Het is eigenlijk geen
startersfunctie, maar omdat ze me graag als topsporter
erbij wilden hebben maakten ze voor mij een uitzondering.
In het begin zal ik dan ook vooral meelopen met anderen.
Ik zie deze baan als een echte uitdaging. Niet alleen
vanwege de moeilijkheidsgraad, maar ook omdat ik nog
nooit een vaste baan heb gehad. Ik heb wel een eigen
bedrijf waarmee ik onder andere hardloopevenementen
heb georganiseerd, maar dat staat nu op een laag pitje. De
combinatie van sporten, studeren, een sociaal leven en het
bedrijf bleek te zwaar. Dat is altijd mijn manco geweest: ik
heb te veel verschillende ambities. Ik heb nooit overwogen
om vanwege mijn sport op een lager niveau te gaan studeren, omdat ik ook als ik klaar ben met sporten iets wil
hebben om me op te richten.’ yyy Yannick Fritschy
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MIJNHVAPP:
STUDIE-INFORMATIE
OP JE TELEFOON

ROOSTERS, STUDIERESULTATEN EN NIEUWS OVER JE STUDIE
CHECKEN? DOWNLOAD DE MIJNHVAPP. GRATIS BESCHIKBAAR IN
APP STORE EN PLAY STORE, VOOR TELEFOON EN TABLET.
De MijnHvApp is een van de stappen om de informatievoorziening voor studenten te
verbeteren. De komende tijd verbetert de HvA bijvoorbeeld ook de A-Z lijst en de Studiegids.

CREATING TOMORROW

DOWNLOAD
DE APP NU

