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Andy
Hij was het gezicht van de Albert
Heijn in de Sarphatistraat, waar hij
bijna dagelijks te vinden was om de
straatkrant Z! te verkopen. Nu is hij
dood, en waar Andy altijd stond is
een bloemenzee verrezen.
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Een jaar later
Op 25 februari 2016 is het precies een
jaar geleden dat boze actievoerders
het Maagdenhuis binnenstormden om er 46 dagen te blijven. Een
terugblik.
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grootste passies. Naast haar werk als
gemeenteraadslid in Nijmegen en
lobbyist voor de onderwijsbond zit
Lisa Westerveld nu de veelbesproken
commissie democratisering & decentralisering van de UvA voor. ‘We
gaan laten zien dat we het bedrag van
de begroting waard zijn.’
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Nagelbijtfilms
Patricia Pisters legt uit hoe The Revenant puntje-van-je-stoelcinema kan zijn, terwijl
er nauwelijks iets gebeurt. En hoe Hitchcock met minimale middelen maximale
spanning kon creëren.
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e mid-mid in het vrouwenelftal van het Nijmeegse
Quick 1888 is voorzitter van de commissie democratisering & decentralisatie (D&D) bij de UvA.
Kijk, van zo’n zinnetje knap ik weer helemaal op.
Het contrast kan niet groter: opgestroopte mouwen, modderige slidings en bloedstollende derby’s in de 5de klasse
van de KNVB, tegenover ellenlange vergaderingen en bureaucratische besluitvormingsprocessen in het moeras der
medezeggenschap. Spannend!
De carrière van Westerveld (in het onderwijsveld bedoel ik)
kenmerkt zich helaas vooral door het ‘tijdelijk tegenhouden
van vervelende maatregelen’, denk aan het leenstelsel en
het bindend studieadvies. Ze geeft in een interview met
Henk Strikkers (vanaf pagina 20) eerlijk toe dat onderhandelen in het hoger onderwijs vooral een kwestie is van lange
adem. Je kunt er nooit van uitgaan dat je hebt gewonnen,
omdat dezelfde discussie een paar jaar later gewoon wéér
opduikt. En dan kun je weer opnieuw beginnen.
Haar verhaal geeft hoe dan ook weinig hoop op een sprankelende uitkomst van het werk van de commissie D&D. Ook
tijdens de vergaderingen zal het niet nagelbijtend spannend
worden, vrezen we. De eerste groepsgesprekken tussen actievoerders en de commissie spraken boekdelen. (Uitkomst:
meer zeggenschap, minder bureaucratie. Bent u daar nog?)
Misschien kan Westerveld voor het creëren van een spanningsboog in het verhaal van de commissie haar oor te
luisteren leggen bij filmwetenschapper Patricia Pisters
(pagina 36). Komend weekeinde worden in Hollywoord de
Oscars uitgereikt, en Pisters vertelt in Folia hoe filmmakers
een verhaal waarin bijna niets gebeurt toch bloedstollend
spannend weten te maken. In The Revenant, een van de
voornaamste Oscar-kandidaten met twaalf nominaties,
speelt Leonardo DiCaprio de pelsjager Hugo Glass, die na
een aanval door een beer moet zien te overleven in eenzaamheid, geteisterd door ijs en sneeuw. Het dunne verhaal
ontwikkelt zich tot een emotionele achtbaan, een ‘neurothriller’ aldus Pisters, door het slim toevoegen van emoties
als angst, verdriet, vreugde en walging.
Angst en walging gaat wellicht wat ver, Lisa, maar een
beetje inspiratie, ambitie, moed en optimisme, dat moet
toch lukken? Denk aan Quick 1888; er is nog vijf minuten te
spelen, en het is 1-0 voor het CvB. ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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maanden, zo veel vertraging
liep het babyonderzoek van promovenda Sophie ter Schure op door de bezetting van het Bungehuis. ‘Maar gelukkig
waren de resultaten alsnog interessant,’
liet zij deze week weten aan Folia.

4926

Buurt maakt dik

H

et lijkt makkelijk om anderen de schuld te geven
van je obesitas. Nee, je hebt het niet aan jezelf te
wijten dat je te dik bent; het is je stofwisseling, of de
overheid. Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit
dat vorige week werd gepubliceerd in Obesity Review
blijkt dat je hier best eens gelijk in zou kunnen hebben. Het VUmc zocht samen met Europese collega’s
naar de oorzaken van overgewicht. En wat bleek? De
manier waarop je je buurt beleeft heeft invloed op
je gewicht. ‘Hoe meer wandel- en fietspaden er zijn,
hoe sneller men geneigd is om de fiets te nemen.
Stedenbouwkundigen en beleidsmakers hebben de
verantwoordelijkheid om te zorgen dat buurten die
ze ontwerpen een gezonde leefstijl bevorderen en
beschermen tegen ongezond gedrag.’
Onderzoeker Joreintje Mackenbach verwacht dat
er op deze manier miljoenen euro’s aan zorgkosten
kunnen worden bespaard. Ook sociale cohesie in een
buurt is van invloed op het gewicht van bewoners. ‘In
buurten met meer sociale cohesie hebben bewoners
een gezonder gewicht en eten ze meer fruit.’ ↙ Willem

punten krijgt de UvA
toebedeeld in de door het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten opgestelde ‘domheidsranking’. De
slogan We are U eindigde op de tweede plek van domste
universitaire reclameleuzen. Op de eerste plek eindigde
de Rijksuniversiteit Groningen (Born leaders reach for
infinity) met 6757 punten.

0,22

seconden
scheelde UvA-student Marrit Leenstra
met de nummer twee, toen zij eerder
deze maand goud won bij het WK
afstanden schaatsen. Een gelukje, want
in de laatst bocht ging ze bijna onderuit.

900.000

euro
ontvingen drie onderzoeken van de HvA vorige week
aan Raak-subsidie van het Regie-orgaan Praktijkgericht
Onderzoek. De lectoraten gewichtsmanagement, Youth
Spot en een samenwerking van twee lectoraten rond
cultuurveranderingen krijgen alle drie 300.000 euro.

van Ewijk
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‘Wie wil er een beetje regelmatig positieve reacties onder leuke Folia-artikelen plaatsen?’

De Week
Anoniempje en de academische gemeenschap

I

edere revolutie ontaardt uiteindelijk ofwel in een bloedbad, ofwel
in oeverloos gewauwel en minieme
beleidswijzigingen. Een jaar na het
begin van de Maagdenhuisbezetting
lijkt het erop dat die kleine revolutie
op het tweede resultaat afstevent.
De Wet versterking bestuurskracht,
die Bussemaker al drie jaar in voorbereiding had, werd vorige week door de
Tweede Kamer aangenomen. Toegegeven, de medezeggenschap wordt in
het voorstel daadwerkelijk versterkt,
maar in zulke beperkte mate dat het
een nieuwe bezetting waarschijnlijk
niet in de weg zal staan.
Ook bij de Faculteit Maatschappijen Gedragswetenschappen heeft het
gewauwel de overhand en ontstond
een enorme hoop bureaucratie
en papierwerk. Er zijn maar liefst
79 verbeterpunten opgesteld die
stuk voor stuk gemonitord moeten
worden. Veruit de meeste punten
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op die lijst zijn inmiddels ‘onderwerp
van overleg’. Hoe bureaucratisch wil
je het hebben? Gelukkig was er nog
een lid van de ondernemingsraad dat
een beetje vuur in de discussie wist
te brengen: ‘Geef ons in godsnaam
geld voor docenten,’ proclameerde
hij in de hoop dat de aanwezigen zijn
enthousiasme zouden overnemen.
Het was tevergeefs: het bleef rustig
op de Roeterseilandcampus.
Dat is met geen mogelijkheid te
zeggen over de discussies op Folia.nl.
Daar worden de laatste tijd steeds heftiger verbale vendetta’s uitgevochten.
Dat is ook de Centrale Ondernemingsraad (COR) opgevallen. ‘De COR leest
de reacties onder Folia-artikelen en
baseert daarop wat “de academische
gemeenschap” vindt,’ wist een COR-lid
te melden bij een Rethink-vergadering.
Mocht u de komende tijd kennismaken
met een aantal nieuwe Folia-reaguurders, dan zijn dat waarschijnlijk leden

van de actiegroepen. Vorige week verscheen namelijk een bijzondere oproep.
‘Het is daarom van belang om met wat
mensen anoniem (!!) reacties te gaan
plaatsen onder Folia-artikelen, gewoon
positieve dingen als tegengeluid tegen
de Han van der Maas’en van de wereld.’
Waar iedereen blij is dat de discussie over de vooruitgang van de UvA
inmiddels is ontdaan van bivakmutsen, lijken die nu online weer over
de gezichten te worden getrokken.
Wellicht gebeurt dat vanwege het
afstudeerproject van de eveneens
anonieme ‘kraker Koert’, die een
kraakhandleiding schreef waarover
de VVD zowel in de Amsterdamse
raad als in de Tweede Kamer al boze
vragen stelde. Wij wachten inmiddels op de eerste Kamervragen van
VVD’er Pieter Duisenberg naar aanleiding van Folia.nl-reacties. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Vogeltje
oe oe oe
denk je
dat je
durft te douchen
oe oe oe
smoesjes verwoesten
en maken die zoete cool
verbrand.
als ik je aai
deinst de wereld terug
als haalde ik mijn lange nagels
langs een onbeschreven schoolbord
(ahaha
hahaa
hahaha
hehe
hihi) x oneindig
lachen kan op veel manieren
kies er eentje uit meneer
het vogeltje wacht wel
hij heeft nooit gelachen
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Thomas
van Aalten
Vorige week presenteerde Thomas
van Aalten, schrijver en HvA-docent
bij de opleiding media, informatie en
communicatie, zijn achtste roman. In
Henry! belicht hij de hoogtijdagen van de
Nederlandse tijdschriftenindustrie.
Henry! is je achtste boek in vijftien jaar.
Hoe krijg je het voor elkaar om naast je
werk zo veel te schrijven?
‘Je kunt het natuurlijk ook omdraaien: hoe ik zo
veel kan werken naast het schrijven van boeken. Je
moet gewoon efﬁciënt zijn. Meestal zet ik de dingen
die ik op een dag moet doen op de ﬁets naar mijn
werk al op een rijtje en dan heb ik het meeste werk
al gedaan.’

Aan de HvA is de werkdruk toch zo hoog?
‘Je kunt soms wel aantonen dat je werkdruk enorm
hoog is qua taaklast, maar gevoelsmatig is het een
andere kwestie. Als ik een vergadering niet voorzit
lees ik geen notulen, neem ik geen pen of papier mee
en dat ene nuttige ding dat wordt besproken onthoud
ik gewoon. Soms moet je even het systeem hacken.
Aan schrijven besteed ik echt niet zo veel tijd, iedere
zondag drie uurtjes.’

Dan ben je vast geen schrijver die een dag
op één zin kan zitten.
‘Je hebt twee soorten schrijvers: de woordkunstenaars, die tegen de dichters of de schilders aan
schurken en het uit hun diepste van hun ziel moeten
halen, en de meer journalistieke schrijvers die iets
willen vertellen en het zo opschrijven. In het begin
heb ik ermee geworsteld, maar ik heb wel geleerd dat
ik meer van de laatste soort ben. Ik heb geen sterke
drank of opera’s van Wagner nodig, ik ben van de
Excelsheets.’ ↙

…Hoezo, diversiteit aan de UvA?…

tekst Henk Strikkers

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

ls het aan veel hetero’s
ligt, hebben lesbiennes
nooit seks. Dat komt omdat
hun opvattingen over wat
als seks telt nogal penis- en
penetratiegericht zijn. We
hebben allemaal wel een
beeld bij wat seks is, maar
we gaan listig om met zulke
definities. Zo kun je makkelijk
claimen dat je
heus echt nog
maagd bent.
Het blijkt trouwens dat mensen voor zichzelf
veel nauwere
definities hanteren dan voor
hun partner. Als hij of zij iemand met de mond
bevredigt, rekenen mensen dat eerder tot seks
dan wanneer ze dat zelf bij een ander doen.
Het onderzoek naar wat mensen onder seks
verstaan wordt jammer genoeg gedomineerd
door psychologen. Zo ondervroegen onderzoekers in een studie uit 2014 Amerikaanse heterostudenten. Ze moesten van 21 handelingen
aangeven of ze het zeker wel, waarschijnlijk wel
of juist niet tot seks zouden rekenen. Het gaat
bijvoorbeeld om tongzoenen, masturberen met
behulp van je computer (ik neem aan dat dat
gaat om porno kijken, iets anders lijkt me wat
onhandig) en standje 69.
Het strelen van iemands tepels is voor 73
procent van deze studenten geen seks. Anaal is
volgens 70 procent wél seks. Dat stijgt naar 74
procent als er een orgasme bij komt kijken. Twee
procent vindt vaginale penetratie met een penis
zeker geen seks als niemand klaarkwam – 89
procent vindt dat wel (de rest twijfelt).
Het wordt pas echt interessant bij de

kwalitatieve toelichting die de
respondenten mochten geven.
Daaruit spreken allerlei nuanceringen. Er wordt bijvoorbeeld een
verschil gemaakt tussen iemand
vingeren of aftrekken (telt minder
snel) en tegelijkertijd elkaar bevoelen. Daarnaast is voorspel lastig;
het is eigenlijk geen seks, maar een
aanloop tot. De vrouwen schreven
vaker op dat iets
voor hen als hetero’s geen seks is,
maar dat dit voor
homo’s en lesbiennes wel telt.
Je zou verwachten dat er dus veel
studies zijn die zich
richten op niet-hetero’s, maar blijkbaar zijn die
voor psychologen niet relevant. Een Britse studie
uit 2013 is daarop een uitzondering. De onderzoekers keken niet alleen naar hetero’s, maar
ook naar lesbiennes. In dit onderzoek werd daarom gevraagd naar vibrators en strap-on dildo’s.
Het zal niet verbazen dat de lesbiennes dit vaker
als seks zagen dan de hetero’s.
Vanwege de kwantitatieve aard van zulk
onderzoek weten we weinig over hoe mensen in
het dagelijks leven zulke definitietrucjes inzetten.
Dat is wel belangrijk. Niet alleen voor opvoeders,
religieuze leiders en artsen die jongeren kuis
willen houden, maar ook voor iedereen die in een
monogame relatie zit. Om ‘je mag geen seks
hebben’ is namelijk tamelijk makkelijk heen te
werken. ↙

Twee procent vindt vaginale
penetratie met een penis geen
seks als niemand klaarkwam

Folia 21_1608.indd 9

Linda Duits is een weggelopen wetenschapper,
gespecialiseerd in populaire cultuur; in het bijzonder
op het gebied van gender en seksualiteit.
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Actueel Dood van een Z!-verkoper
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Foto Fleur Carlier

DAG,
ANDY
Een uitzondering tussen de uitzonderingen was
hij, de Duitse Z!-verkoper Andy Giannoudis.
Alle studenten die de Albert Heijn aan de
Sarphatistraat bezochten, kenden de immer
goedgemutste heroïneverslaafde.
Hij overleed deze maand.
tekst Daan van Acht foto’s Jean-Pierre Jans
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Foto Mayanne Könst

‘Andy was de conciërge
van de buurt’

J

e kon hem er uittekenen, Andy
Giannoudis, op zijn vaste stek
links voor de Albert Heijn aan de
Sarphatistraat in Amsterdam-Oost.
‘Ciao, bella!’, ‘Hé lieverd, hoe is het met
je?’, ‘Goedemiddag meneer!’ – iedereen
die hem passeerde kon rekenen op een
persoonlijke begroeting, een vriendelijk
woord of een vrolijke groet. Jarenlang
stond hij daar, vroeg of laat op de dag,
weer of geen weer, veel of weinig supermarktbezoekers, met de straatkrant Z!
in zijn handen. Nu, op een zeldzaam
zonnige dag in februari, is ‘zijn’ hoekje
bezaaid met bossen bloemen. Op het
raam naast de deur hangen tientallen
kaarten en briefjes gericht aan hem. ‘In
de hemel verkopen ze ook straatkranten,’
heeft iemand geschreven.

Folia 21_1608.indd 12

Deze maand overleed Andy, kind van
Griekse immigranten uit Duitsland, op
48-jarige leeftijd. Hij was heroïneverslaafd
en leed al een poos aan kanker, toch kwam
zijn overlijden relatief onverwacht. Vermoedelijk is hij ’s nachts gestruikeld en in
het water gevallen, waarna hij zwaar onderkoeld met een ambulance is afgevoerd
naar het ziekenhuis. Uiteindelijk overleed
hij een paar dagen later in het Westfriesgasthuis in Hoorn. Voor bezoekers van de
AH is het een groot verlies. Zij raakten in
de loop der jaren gehecht aan Andy, die
met iedereen een praatje maakte en op
hondjes en boodschappentassen paste.

Uitzondering
Bart Verbunt (32), ex-student filosofie aan
de UvA, werkte tijdens zijn studententijd

bij filmhuis Kriterion, dat op een steenworp afstand ligt van Andy’s standplaats
aan de Sarphatistraat. Volgens Verbunt
onthield Andy heel specifieke zaken over
mensen met wie hij een praatje maakte.
‘Ik vertelde hem eens dat ik onlangs
een eigen café had geopend. Dat had
hij onthouden, de keer erop vroeg hij
ernaar.’ Marcel Goudsblom, de zorgcoördinator van Andy, noemt hem niet voor
niets ‘een uitzondering in een groep van
uitzonderingen’. Als geen ander vervulde
hij de sociale rol van ‘conciërge’ van de
buurt en gastheer van de winkel.
Twee oudere vrouwen schuifelen
richting de ingang van de Albert Heijn.
Plotseling wijst de een – in scootmobiel
– naar het geïmproviseerde altaar voor
Andy. ‘O, is-ie overleden? Wat erg!’ Niet

22-02-16 17:33
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alleen buurtbewoners vinden het jammer
dat Andy er niet meer is. Studenten die
college hebben op de Roeterseilandcampus liepen hem dagelijks tegen het
lijf wanneer ze hun ham-kaascroissants
en frikandelbroodjes gingen halen. Ze
voorzagen hem graag van een bakkie
koffie of aansteker wanneer hij daarom
vroeg. Rik Janssen (25), derdejaarsstudent psychologie aan de UvA: ‘Ik kon ’m
altijd blij maken met een peuk.’

Gesloten
Waar Andy bovenmatig veel interesse
in anderen toonde, was hij juist gesloten
als je vroeg hoe het met hem ging. Hij
antwoordde wel, maar wilde er niet
uitgebreid op ingaan. Oud-student
Verbunt: ‘Ik weet dit natuurlijk niet
zeker, maar het leek soms alsof hij dacht:
met mijn ellende wil ik je niet bezwaren.’ Goudsblom, als zorgcoördinator
aangesloten bij Z!, herkent zich wel in
het verhaal van Verbunt. ‘Je kwam niet
echt bij hem binnen. Dat is redelijk
kenmerkend voor een daklozenkrantverkoper. Ik moet er wel de kanttekening
bij plaatsen dat de daklozenkrant niet
fungeert als hulpverlener, we proberen
mensen vooral zichzelf te laten helpen.
Je voelt aan in hoeverre de verkopers
over zichzelf willen praten.’
In 2000 verruilde Andy Duitsland,
waar hij werd geboren, voor de vrijheid
van Amsterdam. Volgens Goudsblom
was hij waarschijnlijk toen al heroïneverslaafd, al blijft het ook voor hem gissen
omdat hij niet veel zicht had op Andy’s
situatie. Duidelijk is dat Amsterdam
vijftien jaar geleden een hotspot was
voor drugsverslaafden; de heroïne
was van hoge kwaliteit en makkelijk
te verkrijgen. Dit laat Andy zelf ook
doorschemeren in zijn portret voor
Porem van Mokum, een project waarin hij
als Amsterdammer wordt geëerd. Hierin
zegt hij: ‘Amsterdam was vroeger anders
dan Duitsland. Vanwege het drugsbeleid
en er was veel meer vrijheid. Amsterdam
was menselijker.’ Goudsblom denkt wel
dat Andy naar omstandigheden redelijk
stabiel en gezond leefde. Via woningcor-
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poratie Stadgenoot had hij een woning
op de Wallen geregeld en hij nam zijn
werk als krantenverkoper zeer serieus.
‘Hij was betrokken bij de krant, bij wat
er in de uitgave stond en hij had altijd
een dankwoord over voor de vrijwilligers
van Z!’, zegt Goudsblom.
De laatste maanden voor zijn
overlijden was Andy steeds minder
vaak te vinden op zijn vaste post aan de
Sarphatistraat. Hij kreeg de diagnose
keelkanker. Goudsblom zocht hem een
paar keer op in het Flevohuis, waar hij
werd verzorgd. Langzaam werd hem
duidelijk dat Andy ‘toch wel klaar was
met het leven’. Goudsblom hoorde in de
wandelgangen dat hij een zelfmoordpoging had gedaan en niet was ontslagen uit het Flevohuis, maar zelf was
weggelopen. Voor de camera’s van AT5
vertelt een buurtbewoner dat hij dezelfde
indruk had: ‘In de goede tijden nam
hij nog weleens een biertje van me aan.
Maar ik wist dat hij ziek was. Ik sprak ’m
op straat, hij liep met een rollator. Andy
vertelde dat-ie kanker had. Verpleging
wilde hij niet, toen wist ik dat het een
aflopende zaak was.’ Tekenend voor
Andy’s karakter en de manier waarop hij
met supermarktbezoekers omging, is dat
hij tot op het laatste moment benadrukte
hoe dankbaar hij was voor de steun die
hij van anderen kreeg.

Afscheid
Bijna iedereen die de supermarkt in- en
uitloopt, blijft stilstaan voor Andy’s
herdenkingsplek. Sommigen enkele
seconden, anderen minutenlang. Twee
UvA-studenten lopen langs en worden
naar het altaartje getrokken. Eentje
steekt een sigaret op, en zegt dan: ‘Ik
kende hem zelf niet, maar ik vind het
mooi om te zien hoeveel deze man
blijkbaar voor anderen heeft betekend.’
Voor al die mensen organiseert Z!
binnenkort een laatste openbaar afscheid
van de befaamde straatkrantenverkoper.
Geïnteresseerden kunnen hun naam
en contactgegevens op een lijst zetten
die wordt opgehangen in de AH aan
de Sarphatistraat. Zij worden door Z!

geïnformeerd over datum en locatie van
het afscheid.
Hamvraag blijft toch: wat gaat er
gebeuren met ‘zijn’ plekkie, nu Andy
er niet meer is? Goudsblom heeft aan
andere Z!-verkopers gevraagd om de
vierkante meter links voor de ingang
voorlopig even met rust te laten. ‘Voor
nu lijkt dat me gepast.’ Maar, benadrukt
hij, helemaal zeker weten dat Andy’s
standplaats onaangeroerd blijft doe je
niet. ‘Ik vernam dat niet-straatkrantverkopers inmiddels alweer op die
plek staan te bedelen. Daarnaast is het
verhaal van Andy’s overlijden natuurlijk
ook als een lopend vuurtje gegaan onder
andere verkopers. Zij weten dat de Sarphatistraat een goede plek is om krantjes
te verkopen. Het is en blijft hun werk.
Maar ik denk dat de meeste verkopers
mijn verzoek respecteren en voorlopig
gepaste afstand houden.’ ↙

POREM VAN
MOKUM
Porem van Mokum is opgezet om
de diversiteit van Amsterdam en
haar bewoners te belichten. Het
project, dat van start ging op 26
september 2011, is een initiatief
van beeldhouwer Saskia de Rooy.
Samen met een groep van vrijwilligers beoogde De Rooy 365 verhalen
te verzamelen van Amsterdammers
die ieder op hun eigen manier
Amsterdam vertegenwoordigen en
samen een mooie afspiegeling van
de bevolking zijn. De Rooy wil juist
Amsterdammers eren die niet hoog
op de maatschappelijke ladder
staan maar daarom niet minder
belangrijk zijn voor de stad. Naast
geschreven portretten werden
de uitgekozen Amsterdammers,
die door anderen konden worden
voorgedragen, vereeuwigd met een
beeldhouwwerk van hun gezicht.
De eerste 108 portretten zijn te vinden
op poremvanmokum.blogspot.com
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ADVERTENTIES

Wil jij werken bij het leukste toeristische bedrijf in
Amsterdam? Wij hebben de mooiste bijbaan voor jou!
Bij Canal Company geloven wij dat Amsterdam het mooist is vanaf het
water. Wij zijn dan ook hét toonaangevende bedrijf in toerisme en
entertainment op de Amsterdamse grachten, met de merknamen Holland
International Rondvaart, Gray Line en Canal Company. Zeven dagen per
week zijn wij hier te vinden met onze waterfietsen, partyschepen,
rondvaartboten, salonboten en sloepen. Wij hebben op diverse locaties in
de stad shops en een shop in Utrecht. Daarnaast ontplooien wij ook andere
activiteiten als Amsterdams toeristisch bedrijf.
Voor het seizoen zijn wij weer op zoek naar enthousiaste

Stroopwafel Experience in het hart van Volendam is op
zoek naar enthousiaste en ervaren:

Hosts (gastheer of -vrouw) en Shopmedewerkers
(parttime op basis van beschikbaarheid)

Als Shopmedewerker beheer je één van onze 16 shops in de stad en
verkoop je tickets voor onze producten en andere toeristische attracties.
Als Host zorg jij met je gastvrije houding ervoor dat onze gasten een unieke
ervaring hebben op één van onze boten.

VERKOOPMEDEWERKERS M/V
die het ook leuk vinden om wafels te bakken. Wij zijn op
zoek naar kandidaten die uiterlijk per 18 april 2016
beschikbaar zijn en Nederlands/Engels/Spaans en/of het
Mandarijns beheersen. Werken in de weekenden is geen
probleem voor jou; de Stroopwafel Experience zal 7
dagen per week geopend zijn. Heb je interesse? Stuur
dan jouw sollicitatie naar werving@worldofdelights.com

Wij bieden:
• Een marktconform salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een flexibel rooster waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met jouw
wensen
• De mogelijkheid om gebruik te maken van de producten van Canal
• Een prettige werksfeer waarbij saamhorigheid en teamspirit belangrijk is
Interesse?
Kijk snel op onze website www.canal.nl/werkenbij voor meer informatie over
de functies. We zien je reactie graag tegemoet!

Zoek jij een goed betaalde en leuke
bijbaan die je uitstekend kunt combineren
met je studie?
Wij zoeken

medewerkers service calls
voor een klantenservice center van een
grote uitgeverij. Je komt te werken in een
leuk team in Amsterdam, vlakbij het Amstelstation.
Werktijden: 16.00 t/m 19.00 uur op werkdagen.

Op eigen benen staan.
Daar tekent zij voor.
Het Liliane Fonds helpt haar met protheses en revalidatie.
Helpt u mee? Lilianefonds.nl

Bel 020-5353467 of stuur je CV naar
jessica@studijob.nl. Kijk op onze website
voor meer informatie: www.studijob.nl.
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ASIS
AYNAN
De dood van het graf
W

aarom moraliseren wij de grond waarin ons lichaam na de dood
wordt begraven? Het is een vraag die mij al jaren bezighoudt.
Er was een tijd dat het voor de hand lag dat mijn levenspad zou
eindigen in het geboortedorp van mijn ouders. Mijn laatste plek zou in
het johannesbrooddal zijn. Die gedachte was net zo vanzelfsprekend
als de dood.
Gedurende de adolescentie ontwikkelde ik het idee dat het dwaas
was dat mijn doodsakker de steengrond van een Afrikaans dorp zou
worden, omdat daar de bron van mijn familie opwelt. Ik ben hier geboren en heb deze leefomgeving in alles lief. Mijn eeuwige rustplaats lag
tussen de Noordzee en de Kennemerduinen. Het graf als statement.
Een grote trots van rebellie sierde de daad van mijn denken, omdat
ik dwars tegen mijn ouders en de verborgen publieke opinie inging, die
ervan uitgaat dat ieder lijf met genen over de grens niet hier ter aarde
wordt besteld.
Na het lezen van Rousseaus Het maatschappelijk verdrag begreep
ik dat het een misslag was een morele claim te leggen op het stukje
aarde waar een lichaam zonder geest in wordt begraven. De roman De
Bottenzoekers van de geniale Tahar Djaout leerde mij dat het sterven
niet gepaard gaat met een
morele boodschap. Het
enige wat ertoe doet is wat
ervoor plaatsvindt; het leven
waar de ziel in woont. Het is
verlichtend en tegelijkertijd
beangstigend dat mijn graf
is gestorven. Ik ervaar het
als bevrijdend, omdat een
onwaar juk niet meer leidend
is, angstig om onbekende
paden te betreden én daar openlijk over te spreken.
Maar gelukkig, diezelfde Tahar Djaout leefde het volgende motto: ‘Als je spreekt, zul je sterven. Als je zwijgt, zul je doodgaan. Dus
spreek en sterf.’
Ik kan alleen maar instemmen en spreken. ↙

‘Ik ben hier geboren en heb
deze omgeving lief’
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Op naar
het Spui
tekst en foto’s Daniël Rommens

Precies een jaar geleden ontruimde
de politie het door studenten en
medewerkers bezette Bungehuis.
Een dag later trokken woedende
actievoerders richting het Maagdenhuis en drongen het gebouw binnen.
Een nieuwe bezetting volgde.
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foto Clara van de Wiel

Spuistraat, 24 februari, 12.22 uur Demonstranten blokkeren de weg voor de politie, die ze een voor een wegsleept van de straat.

Spuistraat, 24 februari, 13.42 uur Honderden demonstranten worden door een linie van politiepaarden op afstand van de ontruiming gehouden.
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Spui, 24 februari, 14.41 uur CvB-voorzitter Louise Gunning praat met een menigte boze docenten en studenten.
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Spui, 25 februari, 18.16 uur De dag na de ontruiming trekken meer dan 1500 actievoerders naar het Maagdenhuis om daar hun ongenoegen te uiten.

Spui, 25 februari, 19.32 uur Actievoerders trappen de deuren van het Maagdenhuis in en gaan naar binnen.
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‘IK GEEF NOOIT
OP, DAT IS MIJN
GROOTSTE
KRACHT’
tekst Henk Strikkers
foto’s Mats van Soolingen

Ze werd door de inmiddels ontslagen docent Rudolf Valkhoff gemaild met de
vraag of ze wilde solliciteren als voorzitter van de commissie democratisering &
decentralisering en kreeg felle kritiek over zich heen vanwege haar begroting. Maar
Lisa Westerveld is niet van plan zich koest te houden. ‘Ik denk altijd tot op het laatst
dat we kunnen winnen.’
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Lisa Westerveld
HEEFT TWEE PASSIES: VOETBAL EN
HOGER ONDERWIJS
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A

ls ze binnenkomt zet ze
direct een felgroene sporttas
naast zich neer. Ze had van
tevoren al gewaarschuwd. ‘Ik kom
vanuit Utrecht en moet uiterlijk om
18.45 uur in Nijmegen zijn vanwege
voetbaltraining.’ In het leven van Lisa
Westerveld (34) zijn twee dingen
heilig: voetbal en hoger onderwijs.
‘Ik heb al twee keer een training
moeten laten schieten,’ geeft ze wat
schamper toe. ‘En ik kom
tegenwoordig twee keer
per week te laat, omdat
ik uit Amsterdam moet
komen. Gelukkig hoef
ik geen strafrondjes te
lopen, de trainer weet
ervan. Ik loop hier ook
standaard met zo’n grote
sporttas rond omdat ik mijn trainingen niet wil missen.’
Westerveld is al jaren actief in het
hoger onderwijs. Ze was lid en voorzitter van de Universitaire Studentenraad
in Nijmegen, was twee jaar voorzitter
van de Landelijke Studentenvakbond,
is actief binnen GroenLinks en is
tegenwoordig in Den Haag politiek
lobbyist voor de Algemene Onderwijsbond. Sinds november is ze bovendien
voorzitter van de commissie democratisering & decentralisering die onderzoek gaat doen naar de inrichting
van de UvA. Ondanks de lange reistijd
tussen Den Haag, Amsterdam en
Nijmegen laat ze weinig wijken voor
voetbal. ‘Zelfs in de Tweede Kamer
weten de bewakers inmiddels dat mijn
voetbalkleren in die tas zitten.’
Westerveld is mid-mid bij het Nijmeegse Quick 1888, en in die positie
‘altijd bij het spel betrokken’. ‘Vroeger
speelde ik op een relatief hoog niveau,
in de tweede klasse.’ In 2008 sloeg
het noodlot toe. Ze stevende in een
wedstrijd alleen op de keeper af, maar
werd van achteren neergehaald.
Haar voorste kruisband scheurde af,
maandenlang liep ze met krukken en
meer dan drie jaar lang kon ze niet
voetballen. Zo’n tackle zou ze nu zelf

nooit meer maken, wetende wat het
is om zolang niet te kunnen spelen.
‘Dan maar verliezen.’ Ze bedenkt even
of ze het eens is met haar eigen uitspraak. ‘Maar ik ben wel fel en ik geef
nooit op. Dat is mijn grote kracht:
mijn doorzettingsvermogen. Ik denk
altijd tot op het laatste moment dat
we een wedstrijd kunnen winnen.’
In haar werk is ze niet anders. ‘Misschien is het wel één van de redenen

‘Over het hoger
onderwijs word je
vanzelf pessimistisch’
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dat ik het hoger onderwijs zo interessant vind: het is een proces van de
lange adem. Toen ik voorzitter was van
de Landelijke Studentenvakbond (LSVb)
hebben we best wel veel bereikt, maar
dat resultaat bestaat met name uit het
tegenhouden van vervelende maatregelen.’ Ze somt op: ‘We hebben het
leenstelsel tegengehouden; een paar
jaar later is het erdoor gekomen. We
hebben de discussie rond het bindend
studieadvies kunnen vertragen; dat is
inmiddels ook aan iedere universiteit
ingevoerd. We hebben ervoor kunnen
zorgen dat de harde knip niet helemaal
werd ingevoerd; die was er een jaar
later al door. We hebben de garantie
afgedwongen dat er voor iedere bachelor een doorstroommaster was en
daar wordt nu ook alweer aan getornd.’

Ik hoop dat je op het voetbalveld
vaker wint.
‘Ja, gelukkig wel.’

Dat is toch extreem frustrerend?
‘Ik ben een heel optimistisch persoon,
maar als je het hebt over het hoger onderwijs word je vanzelf pessimistisch.
Elke discussie waarin je succes boekt
komt een paar jaar later terug. Uiteindelijk bereikt dat ook wel een climax,

studenten en medewerkers pikken dat
op een gegeven moment niet meer.’

Maar daar wacht je al tien jaar op.
‘Ik wacht er al heel lang op. Ik was
voorzitter toen de LSVb 25 jaar
bestond. We hebben voor “Verantwoordelijkheid” gekozen als
thema van het jubileum, omdat
we merkten dat universiteiten en
het ministerie steeds meer gingen
bepalen wat goed was voor
een student. Er kwam almaar
meer nadruk op rendementen,
het bindend studieadvies en
selectie aan de poort. En let
maar op: die discussie over
selectie aan de poort krijgen
we ook weer terug.’

En die ga je ook weer verliezen.
‘Ik weet niet of studenten die gaan
verliezen, de LSVb heeft hem tot nu
toe weten uit te stellen. Ik haal er
veel voldoening uit dat we niet overal
selectie aan de poort hebben.’

Dat is toch een overwinning van
niets?
‘Op de meeste plekken kun je nog
gewoon met een vwo-diploma instromen. Op een gegeven moment barst
de bom een keer als we bezig blijven
met rechten van studenten afknabbelen, daar ben ik van overtuigd.’

Ik snap wel waarom je iedere zondag tot aan de laatste minuut denkt
dat je gaat winnen.
‘Ik ben wel optimistisch, ja.’ Dat optimisme werd in het voorjaar van 2015
nog eens aangewakkerd toen ze het
bezette Bungehuis en Maagdenhuis
bezocht. ‘Ik vond het fascinerend,
want het waren allemaal mensen die
het vertrouwen waren kwijtgeraakt in
het bestuur en de medezeggenschap.’
Westerveld, die als LSVb-voorzitter
ook regelmatig op de barricades stond,
is niet van plan om haar mening als
voorzitter van de commissie voor zich
te houden. Dat bleek ook twee weken
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geleden, toen ze een verklaring tekende waarin ze de UvA oproept om het
ontslag van Maagdenhuisbezetter en
docent algemene cultuurwetenschappen Rudolf Valkhoff te heroverwegen.
‘Ik vind dat de UvA heel erg de schijn
op zich haalt dat Rudolf deels vanwege
het protest wordt ontslagen. Als hij
echt al jaren niet functioneerde, zoals
sommige mensen zeggen, dan is het
wel heel toevallig dat hij net na deze
acties wordt ontslagen. Het is
in ieder geval heel onhandig.’
De kritiek die haar steunbetuiging losmaakte doet haar
niet veel. Datzelfde geldt
voor de kritiek uit Den Haag.
VVD’er Pieter Duisenberg
noemde haar tijdens een
Kamerdebat ‘een AOb-bestuurder’ die met 530.000 euro ‘een
soort zeggenschapsfeestje bij de UvA’
organiseert. Westerveld: ‘Bi-zar. Ik vond
het echt bizar. Een week ervoor had
ik contact met een medewerker van
Pieter Duisenberg hierover en die vroeg
hoe het zat met die begroting. Ik heb

hem uitgelegd waar die bedragen op
waren gebaseerd, want ik zag de bui
natuurlijk al hangen. Duisenberg, met
wie ik normaal als lobbyist heel goed
contact heb, zocht na die zogenaamde
schade aan het Maagdenhuis natuurlijk
weer een half miljoen waar hij stennis
over kon schoppen. Ik heb hem uitgelegd dat mijn salaris is gebaseerd op
wat ik bij de AOb verdien en dat ik voor
mijn werk voor de commissie vrije da-

Dan lees ik ook op Twitter dat “die Lisa
Westerveld” een profiteur is. Als je kijkt
naar de bedragen [Lisa krijgt bruto
36,90 euro per uur, ongeveer hetzelfde
loon als ze bij AOb krijgt; red.], dan
zie je wel dat ik daar echt niet rijk van
zal worden. Onderzoekscommissies
kosten nu eenmaal veel geld. Ik heb
eens gekeken naar de commissies die
onderzoek deden naar de misstanden
bij Amarantis en ROC Leiden en daar
zitten allemaal mensen bij die
hooglerarensalarissen krijgen.
Daar zitten wij ver onder.’
Toch schrok ze zelf
ook van het bedrag dat
uiteindelijk onder de streep
van de begroting stond.
‘Ik had liever gewild dat
het een stuk lager was.’ Ze
zegt desalniettemin alles in het werk
te hebben gesteld om het bedrag
zo laag mogelijk te krijgen. ‘We
hebben bijvoorbeeld eerst bij de UvA
gezocht naar een secretaris, maar
dat spoor liep dood. Het bureau dat
zich vervolgens aanbood, en dat
het secretariaat van de commissie
financiën & huisvesting voert, hebben
we afgewezen omdat het te duur
was. We zijn bezig geweest om de
secretaris van de ondernemingsraad
van de VU gedetacheerd te krijgen,
maar ook dat liep spaak.’ Ondertussen deed Westerveld gedurende twee
maanden zelf de administratie. ‘Dat
is onwerkbaar. Uiteindelijk moet je
iemand kiezen die het overneemt. En
ja, zeventig euro per uur is veel geld,
maar dat is nu eenmaal wat een
zzp’er vraagt.’

‘Onderzoekscommissies
kosten nu eenmaal
veel geld’
gen moet opnemen en dus niet dubbel
word betaald.’ Maar het is niet enkel in
de Kamer dat ze het moest ontgelden.
Ook op Twitter en in reacties op Folia.nl
werd ze weggezet als zakkenvuller. ‘Ik
zou willen dat mensen hun argumenten eens een keer ergens op baseren.

COMMISSIE DEMOCR ATISERING
& DECENTR ALISERING
Eén van de beloftes die het bestuur tijdens de Maagdenhuisbezetting
deed was dat er een commissie kwam die voorstellen zou doen ‘voor
modernisering van het UvA-bestuur’. Afgelopen november werd die
commissie officieel benoemd. Lisa Westerveld werd de voorzitter en naast
haar hebben nog zeven leden zitting in die commissie. Dat zijn emeritus-hoogleraar genderstudies Gloria Wekker, organisatieadviseur Mathieu
Weggeman, hoogleraar managementwetenschappen Herman van den
Bosch, gepensioneerd politicologiedocent Rob Hagendijk, gepensioneerd
filosofiedocent Pieter Pekelharing, logicastudent Kyah Smaal en filosofiepromovenda Eva Groen-Reijman.
Zij begonnen eind november met hun onderzoek en luisterden de eerste
maanden op alle faculteiten en bij alle managementlagen wat er speelde. Binnenkort presenteren zij hun bevindingen. Vlak voor de zomer zal de
commissie haar voorlopige conclusies aan de academische gemeenschap
voorleggen in een raadpleging. Na de raadpleging volgt een eindrapport.
Vorige maand ontstond ophef over de gezamenlijke begroting van de
commissie democratisering & decentralisering en de commissie diversiteit. Tezamen bedraagt die begroting 530.000 euro, waarvan 419.000 euro
voor de commissie democratisering & decentralisering en 111.000 euro voor
de commissie diversiteit.
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Commissielid en organisatieadviseur Mathieu Weggeman verdient
135 euro per uur. Dat is ook een
behoorlijk salaris.
‘Mathieu zit inderdaad aan het maximum van de Wet Normering Topinkomens zoals de UvA die toepast.’

Waarom sta je dat toe?
‘Mathieu kan ergens anders drie keer

22-02-16 17:33

24

FOLIA 21

zo veel vragen. We hebben duidelijk
gemaakt dat zijn normale uurtarief
niet aan de orde is, omdat we werken met onderwijsgeld. Aan de andere kant zitten we ook in een lastige
positie. Tijdens het formeren kwam
de kritiek dat de commissie te licht
was. Toen kwam Mathieu erbij en die
hanteert uurtarieven uit een andere
categorie. Dan kun je zeggen: “Dat
vinden we niet goed,” maar dan krijg
je weer de discussie of de commissie
wel goed samengesteld is. Ik vind
overigens wel dat we voor dit bedrag
resultaat moeten boeken en moeten
laten zien dat we het waard zijn.’

kop wordt gezet. Maar er zijn ook
mensen die eigenlijk best tevreden
zijn met hoe het hier is geregeld en
gewoon hopen dat ze iets meer tijd
krijgen voor onderwijs en onderzoek.’

Moet je je commissie dan niet
gewoon commissie werkdruk &
efficiëntie noemen?

Hoe ga je dat doen?
‘Door allereerst eens echt te luisteren
naar de problemen. We merken dat
docenten, mensen in de medezeggenschap en decanen allemaal ontzettend druk bezig zijn met verbeteringen, maar ook dat het heel lang
duurt voordat er daadwerkelijk iets
verandert. Neem nou tandheelkunde. Daar bestaat een vrij ingewikkeld
systeem van mensen behandelen.
Als student krijg je een aantal punten
voor een kies vullen, een aantal punten voor een wortelkanaalbehandeling, en iedere student moet zelf zijn
patiënten bij elkaar sprokkelen. De
studenten hadden voorgesteld om
dit centraal regelen. Dat kan dan volgens het faculteitsbestuur niet. Het
kost heel veel tijd om dat te blijven
aankaarten, terwijl die studenten ook
gewoon moeten studeren.’

Ben je daarmee niet een klachtenloket voor decennia aan opgebouwde frustraties?
‘We zijn een luisterend oor. We
willen niet zelf invullen waar mensen tegenaan lopen, we willen het
van de mensen zelf horen. Er wordt
gesuggereerd dat wij willen dat alles
op de schop gaat, maar dat is een
misverstand. We zijn vooral veel aan
het praten. En er zijn inderdaad veel
mensen die willen dat alles op zijn
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ELISABETH
MARIJ
WESTERVELD
16 november 1981 geboren te
Aalten
2001-2008 Bachelor filosofie aan
de Radboud Universiteit
2003-2005 Lid Universitaire
Studentenraad Radboud Universiteit, waarvan het eerste jaar als
voorzitter
2005-2007 Lid opleidingscommissie filosofie
2007-2009 Voorzitter Landelijke
Studentenvakbond
2009-2010 Master politieke
filosofie aan de Radboud Universiteit
2012 Kieslijst (17e plek) voor de
Tweede Kamerverkiezingen bij
GroenLinks
2011-nu Persvoorlichter/lobbyist
voor de Algemene Onderwijsbond
2014-nu Gemeenteraadslid in
Nijmegen namens GroenLinks
2015-nu Voorzitter commissie
democratisering & decentralisering aan de UvA

‘Weet je…’ Ze schiet in de lach. ‘Uiteindelijk heeft ook dat te maken met
inspraakprocessen. We hebben een
heel complex medezeggenschapsmodel opgetuigd dat van procedures aan
elkaar hangt. Daardoor worden zelfs
de kleinste veranderingen een hele
operatie. Mensen willen heel graag
wat meer te zeggen hebben, maar
denken dat besluiten ergens ver weg
worden genomen. Misschien moeten
we als commissie een heel nieuw organisatiemodel onderzoeken. We kennen
in onderwijs vooral het medezeggenschapsmodel uit het bedrijfsleven.
Voorheen had je het gemeenteraadsmodel, maar je hebt ook nog honderd
andere manieren. Misschien zit daar
wel een veel betere tussen.’

Als LSVb-voorzitter heb je constant gepleit voor meer instemmingsrechten voor de medezeggenschap. Dat gaat overboord?
‘Waar ik door deze gesprekken
achterkom is dat we in een spagaat
zitten. Aan de ene kant willen we
dat alles transparant is en dat er
gemakkelijke inspraak is en meer
democratie, maar als we dat beter
willen regelen moeten we het preciezer opschrijven en krijg je weer meer
regeltjes en bureaucratie. Dat wil niemand. Dat maakt het uiteindelijk juist
minder transparant en nog bureaucratischer. Ik heb daar nu nog geen
oplossing voor.’ Ineens kijkt Lisa op
haar telefoon. Het is kwart voor zes.

Ga je die training nog halen?
‘Als ik nu vertrek ben ik precies te
laat, maar daar had ik mijn trainer al
voor gewaarschuwd.’ ↙
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FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR
HVA POËZIEFESTIVAL 2016
Woensdag 9 maart, 19.00-21.30 uur Kohnstammzaal (9e verdieping)

Een avond vol gedichten, van slam tot sonnet en van rap tot
rijm. En alles wat daar tussen zit. Met workshops, een masterclass en optredens, onder meer van dichters Ingmar Heytze en
Ted van Lieshout, Carmien Michels (winnaar NK Poetry Slam)
en Kila van der Starre (literatuurwetenschapper).
COLLEGECAFÉ BOEKENWEEK

MASTERCLASS JEAN TILLIE:
RADICALISME EN EXTREMISME
Woensdag 16 maart, 16.30-18.00 uur Kohnstammzaal (9e verdieping)

Actueler dan ooit, discussies in de klas over democratie, radicalisme en extremisme. Hoe ga je er mee om in het onderwijs?
Jean Tillie (decaan HvA FMR en hoogleraar politicologie UvA)
geeft op veler verzoek opnieuw zijn masterclass over dit thema.
Voor alle HvA docenten en medewerkers, ook studenten zijn
welkom. Met een inleiding van rector Huib de Jong.

Dinsdag 15 maart, 16.30-18.00 uur tribune Kohnstammhuis

‘Was ich noch zu sagen hätte’. Het thema van de Boekenweek
is dit jaar Duitsland. Hoe kijken wij tegen onze buren aan en
vice versa? Talkshow o.l.v. reisschrijver Alexander Reeuwijk
met verschillende schrijvers die dit jaar favoriet zijn tijdens
de boekenweek: Merlijn Schoonenboom, Hanco Jürgens
en Jerker Spits.

HVA CARRIERE EVENT
Donderdag 17 maart, 13.30-20.00 uur Kohnstammhuis

Kom naar het jaarlijkse HvA Carrière Event voor studenten en
alumni. Deze middag en avond draait alles om jou en je toekomst
met tips & tricks om je te ondersteunen bij je zoektocht naar de
perfecte (loop)baan. Op het programma onder meer CV check,
LinkedIn Training, speedcoaching, pitchen, mindfulness, advies
van werkgevers en beats & bites! Met special guests
o.a. Humberto Tan en Tanja Jadnanansing.

Je kunt je nog aanmelden voor GRATIS DEBATTRAININGEN door het Nederlands Debatinstituut
in maart en deelname aan het AMSTELCAMPUS DEBATTOERNOOI op 13 april.
Zie voor alle info: www.hva.nl/debattoernooi

KOM OOK EN MELD JE AAN VIA HVA.NL/FLOOR

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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Uitslag columnwedstrijd

’t Kofschip
zonk
eerloos
Schrijfster, columnist en Cinevillehoofdredacteur Emma Curvers maakte
in dit blad plaats voor een aanstormend
schrijftalent. Folia schreef een wedstrijd uit
om haar opvolger samen met La Curvers
zelf te vinden, de winnaar leer je kennen
op pagina 28. Emma Curvers beschrijft hier
waarom Linda van der Pol won – en vooral
ook waarom de anderen dat niet deden.

L

ieve lezers, de column die je op
de volgende pagina ziet is niet
alleen voor de winnaar van de
columnwedstrijd een triomf. Om de
columns te beoordelen had ik namelijk
alle inzendingen uitgeprint zonder namen erbij – dit natuurlijk om te voorkomen dat ik de kanshebber zou opzoeken
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op Facebook en me
kon laten beïnvloeden
door sekse of sexyheid.
Door deze methode
ontstond per ongeluk
óók een mini-seksenstrijd.
Ik kon het niet laten om te
gokken of een column M of
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V was. Met deze man-vrouwmarathon
als extra entertainment ging ik aan de
slag met de fikse berg A4’tjes. Dat viel
niet mee.
Er werden smileys ingezet. ’t
Kofschip zonk eerloos.
Er werden soms zelfs drie
puntjes achter laatste
woorden gezet, waardoor
ik ’s nachts wakker lag
omdat ik niet wist hoe
het was afgelopen. Die
persoon sturen we nu
trouwens dagelijks een
e-mail waarin we zeggen
dat we ‘je inzending nog
aan het bekijken zijn…’ Sommige
deelnemers schreven ‘echter’ waar
ze ‘maar’ bedoelden en ‘een ieder’ in plaats van ‘iedereen’.
Weer anderen hadden
het over ‘doorpakken’.
Maar goed, talige
zonden vallen
er wel uit te
redigeren.
Inhoudelijke niet.

stukje van het op moment van schrijven
991,640,155 pagina’s tellende digitale
melkwegstelsel er werd bedoeld. Het
stond er niet bij en als ik wilde raden
was ik wel paragnost geworden. Ik las

piepklein stukje van ‘de samenleving’
of het ‘wij’ dat erin woont, heb je een
leerstoel nodig en jaren onderzoek,
geen column. Je kunt eigenlijk in een
column maar heel weinig zeggen. Als je
veel denkt te weten, kun je
beter een religie beginnen
of een sekte.

Linda, bij ons
zijn je geheimen veilig

Terrorismedreiging
Sommige inzendingen waren zo lamlendig
dat ik me afvroeg of de
schrijvers verplicht moesten solliciteren van het UWV. Ze leken de column
eigenlijk niet te willen. De schrijvers leken zelfs aan te voelen dat het hun eerste en laatste column ooit zou worden
en probeerden daarom in één stukje van
driehonderd woorden problemen van
keuzestress tot terrorismedreiging af te
handelen. ‘Op het internet schijnt altijd
de zon,’ las ik, en ik vroeg me af welk
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dingen als: ‘In de huidige samenleving
ligt de focus steeds meer op de wij in
plaats van de ik.’ Ondanks die kleurloze
opening was ik geboeid: doorgaans
lees je juist te pas en te onpas dat we
in een ik-maatschappij leven. Bronnen
of uitleg ontbraken. Als ik naar de
columns keek leek er toch meer bewijs
dat de nadruk op het ‘ik’ lag. Er was een
groot aantal ik-stukken, die lazen als
monologen tijdens een therapiesessie.
Heilzaam voor de schrijver, minder
heilzaam voor de jury.
Algemeenheid was het probleem van
veel inzendingen. Nu en dan werden
die algemeenheden ook slim verpakt als
vraag, bijvoorbeeld door degene die typte: ‘Waarom koesteren we elkaar niet
wat meer?’ Dus ‘we’ – dat zal de samenleving wel weer zijn, gok ik – koesteren
elkaar niet genoeg. Anonieme mensen
vragen elkaar waar jij niet bij bent te
koesteren, een beetje bedilziek als je
het mij vraagt. En waarom, eigenlijk?
Vertel het me, en wie weet koester ik
daarna meer. Eerst zeggen wie ‘we’ is,
natuurlijk. En is dat dezelfde club als de
evenveel gesignaleerde ‘men’?
Om ooit, ooit íets te zeggen over een

Lichte ironie

Toen ik door de stapel
A4’tjes heen was maakten
hoofdredacteur Altan,
eindredacteur Mirna en
ik een lijstje finalisten.
Het was weer eens een
sausage fest aan de top, maar het was een
prima selectie: één kritische student
die Folia compleet neersabelde, één
columnist die zijn computerfrustraties
lollig had neergepend en één schrijver die (verfrissend) toegaf dat hij de
wereld niet kan verbeteren. Maar toen
kwam daar op het nippertje een dame
de top drie binnen gedenderd. Linda
had me at hello. Linda schrijft niet over
iets groots. Ze kijkt met lichte ironie
naar haar gast, een Schrijver op Stukafest. Ze wint de sympathie van de lezer,
want ze maakt zichzelf doorzichtig.
Ze onthult dat ze haar kamer mooier
heeft gemaakt voor de ontvangst van
haar gast, en geeft je daarmee slim
het gevoel deelgenoot te zijn van iets
geheims. We zijn kortom in de eerste
column al vrienden van Linda. Eén
kritiekpuntje: door De Schrijver niet
met naam te noemen moest ik helemaal
gaan opzoeken wie er op Stukafest
haar meubilair had vernield (Henk
van Straten, pas op voor die man). Dat
is natuurlijk bijna net zo erg als drie
puntjes aan het einde van je tekst.
Schrijf al je geheimen op Linda, bij de
lezer zijn ze veilig. ↙
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LINDA
VAN DER POL
Imponeren
‘D

ie boeken hé,’ begint De Schrijver, knikkend naar een plankje aan
de muur. Een stel aftandse klassiekers erop, een rijtje Jan Wolkers.
Naamgenoot Jan Siebelink, voor het evenwicht.
‘Bij je ouders uit de kast getrokken om mij te imponeren?’
Niet, dus. Wel schoof ik de thrillers eerder die dag zo ver mogelijk
onder mijn bed, gaf ik de vaalgele muren een o-zo-nodige verfbeurt en
draaide ik nieuwe peertjes in mijn schemerlamp. Voor de zekerheid zette
ik mijn typemachines wat meer in het zicht.
De Schrijver ploft neer in een schommelstoel om er een paar uur niet
meer uit te komen — want Stukafest is áán. Hij leest voor, ik leur met
kratjes bier en zet koffie. Maar dwepen met m’n percolator is er niet bij:
meneer zweert bij oplospleur.
Dat herhaalt hij die avond nog een paar keer.
‘Weet je wat het is,’ steekt hij telkens gewichtig van wal, ‘het smaakt
niet vies genoeg om te investeren in een koffiezetapparaat.’
Want De Schrijver is een échte Schrijver. Hij praat traag. Merkt dat
het publiek, vanavond vooral bestaand uit meisjes van achttien, aan
zijn lippen hangt. Stroopt z’n mouwen op, zakt nog iets verder onderuit. Speelt nonchalant wat met z’n boek, kijkt alsof-ie liever met een
fles wodka op een brug had
gezeten en draagt wat voor
uit zijn laatste roman — over
seks, natuurlijk.
Toch geeft hij aan het
eind van de avond een enigszins schuchtere hand (‘Moet
gaan, was leuk, dag!’) en
staat sneller buiten dan de
meisjes om zijn nummer
kunnen vragen.
Als ik de thrillers weer op de plank en de typemachientjes in de kast
zet en met mijn meubels sleep verklaart de stoel de haastige, wat
vreemde aftocht van De Man. Hij is kapot: de leuning ligt eraf. Ik grinnik. Een farce. Zélfs hij. ↙

Hij draagt voor uit zijn laatste
roman – over seks, natuurlijk

Linda van der Pol (23) volgde de bachelor Nederlandse taal & cultuur aan de Radboud Universiteit. Nu doet
ze een researchmaster Neerlandistiek aan de UvA en de Universiteit Utrecht. Ze is redacteur van literair
tijdschrift Op ruwe planken.
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STUDENTS WANTED!
11 APRIL – 26 JUNI 2016

GEEF
JE SNEL
OP!

Wil jij:
Werken aan de toekomst van Amsterdam?
Andere gemotiveerde young professionals ontmoeten?
Bijdragen aan een vraagstuk in een specifiek gebied?
Samen óf alleen onderzoek doen naar urban development?
Een internationaal en multidisciplinair netwerk opbouwen?

Geef je dan op voor het student programme van de FabCity Campus!
Kijk op hva.nl/fabcity
CREATING TOMORROW
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facebook.nl/getintofabcity

@getintofabcity
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tekst Dirk Wolthekker
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ONDERNEMINGSRAAD

IN SPAGAAT
Onervarenheid, verdeeldheid en leden die de vuile was buiten hangen.
De Centrale Ondernemingsraad van de UvA heeft het niet makkelijk. In het
jaar na de bezetting van het Maagdenhuis zou de medezeggenschap hoogtij
moeten vieren. Wie brengt de consensus terug?

E

ind deze week komt de
centrale ondernemingsraad
(COR) bij elkaar voor een
heidag. Zo’n dag, meestal op
een afgelegen locatie, vindt twee keer
per jaar plaats en is normaal gesproken
bedoeld om in een informele sfeer zaken te doen, standpunten uit te wisselen
en, als die standpunten te ver uiteenlopen, de neuzen weer dezelfde kant op
te krijgen. Aan het eind van zo’n dag
kan iedereen er weer vol frisse moed en
eensgezind een halfjaartje tegenaan.
De heisessie gaat deze keer over ‘de
omgangsvormen binnen de COR’, want
de standpunten liggen inmiddels wel
erg ver uit elkaar en het wantrouwen is
groot. Daarvan getuigen de boosaardige
en soms intimiderende mails die de afgelopen maanden heen en weer werden gestuurd (en in sommige gevallen werden
gelekt naar Folia), net als de anonimiteit
die sommige ontvangers eisten bij het
doorkleppen ervan.
Ook was er onenigheid over bijvoor-
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beeld het openbaar maken van stemmingen en of die al dan niet reglementair
verliepen, en waren er semi-openbare
discussies over de af- of juist aanwezige
rol van de actiegroepen bij de besluitvorming.
De stemming in de medezeggenschap – de centrale ondernemingsraad,
de centrale studentenraad en actiegroepen – wordt bovendien niet bevorderd
door Den Haag, waar een grote meerderheid van de Tweede Kamer afgelopen week de nieuwe Wet versterking
bestuurskracht aannam. Daarin is een
groot aantal door de linkse oppositie geeiste amendementen niet opgenomen, tot
teleurstelling van progressieve studenten
en medewerkers.

Kansloze affaire
Ondertussen is de COR het afgelopen
jaar veel tijd kwijt met het blussen van
interne brandjes die oplaaien door de
verdeeldheid onder zijn leden. Een
ondernemingsraad die in zo’n situatie

vruchtbaar tegenspel wil bieden aan het
College van Bestuur (CvB) komt al snel
van een koude kermis thuis, zegt oud
COR-voorzitter Kees de Lange. ‘Als er
binnen de COR consensus is, kun je
samen een vuist maken naar het CvB.
Een verdeelde COR is fataal voor de
medezeggenschap, dan wordt het een
kansloze affaire.’
Twaalf jaar geleden was De Lange
voorzitter van de COR, die ook tijdelijk
tot op het bot verdeeld was. Het ging
toen om ruzies tussen de delegaties van
de Vakbond voor de wetenschap (Vawo)
en AbvaKabo. De Vawo kwam vooral op
voor de belangen van het wetenschappelijk personeel en de ander voor de belangen van het héle personeel. ‘De kans
bestaat dan dat je door het CvB tegen
elkaar wordt uitgespeeld. Dat is niet alleen slecht voor de COR, maar ook voor
het CvB zelf. Het college neemt in het algemeen liever beslissingen op basis van
opvattingen met veel steun binnen de
COR, en niet als een grote minderheid
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zich niet gehoord
voelt en er te weinig
is geïnvesteerd in
consensus building.’

Machtsstrijd
Het zoeken naar
de gulden middenweg is van oudsher
onderdeel van de
Nederlandse poldercultuur: plooien
en schikken, en pas
over een voorstel
stemmen als zo veel
mogelijk mensen
ermee instemmen.
Dat gebeurt momenteel niet – of veel
te weinig – binnen
de COR, is één van
de veelgehoorde
klachten. Stemmen
zodra er een (nipte)
meerderheid lijkt te
zijn, waarbij de minderheid verongelijkt
het nakijken heeft.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
het veelal de oudgedienden zijn die moeite
hebben met deze werkwijze. Per se oneerlijk of
ondemocratisch is het
niet, maar deze manier
van werken leidt niet tot
een eensgezind COR-optreden in de buitenwereld, want de
(verongelijkte) minderheid probeert
dan buiten de COR-vergaderingen
alsnog haar gelijk te halen.
Ook voormalig COR-voorzitter Hendrik Kaptein hamert op het belang van
een eensgezinde medezeggenschap. Hij
stelt dat consensus belangrijker is dan
het binnenhalen van eigen actiepunten. Hij vreest dat de actiegroepen te
veel willen meebesturen. Kaptein: ‘De
COR heeft een eigen verantwoordelijkheid. Het gaat niet om het belang van
individuen of fracties, maar om dat van
de hele universiteit. Als je dat uit het
oog verliest, ontstaat er makkelijk een
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machtsstrijd waar niemand beter van
wordt. De COR van de UvA was tot voor
kort de meest actieve ondernemingsraad

‘Een verdeelde COR
is fataal voor de
medenzeggenschap’
van Nederland; nu is hij te veel tijd kwijt
aan het oplossen van tegenstellingen.’

Politieke kwestie
Het zal toch al niet makkelijk zijn de
neuzen dezelfde kant op te krijgen aan
de UvA. Het afgelopen jaar lijkt zich
onder studenten en medewerkers een
cultuuromslag te hebben voltrokken
naar het politiek maken van belangrijke kwesties, zoals de financiering van
onderzoek en onderwijs, huisvesting,
samenwerking, de grote nadruk op
rendement en het vermeende tekort
aan democratie.
De UvA kan dit betreuren, maar

haar eigen internationaliseringsbeleid
– speerpunt van elk
Instellingsplan de
afgelopen jaren –
speelt een rol bij de
nieuwe medezeggenschapscultuur. Steeds
meer studenten en
medewerkers hebben
een niet-Nederlandse
achtergrond. Dat is
op zich een verrijking
van onderwijs en
onderzoek, maar het
heeft ook tot gevolg
dat andere, meer
politiek gekleurde
visies over medezeggenschap hun intrede
doen. Landen als
Italië, Frankrijk of
Duitsland hebben een
reputatie hoog te houden als het gaat om
het politiek maken van grote kwesties.
Boosheid, frustraties en teleurstellingen
worden er niet per se aan de onderhandelingstafel opgelost, maar
worden tot inzet gemaakt
van politieke kwesties.
Overigens staat daar tegenover dat al te veel nadruk
op het bereiken van consensus ook kan leiden tot een
halfslachtig resultaat of, zoals
De Lange zegt: ‘De consensuscultuur is
soms een sta-in-de weg bij het bereiken
van grote veranderingen.’
De huidige COR-voorzitter Breanndán Ó Nualláin, werkzaam bij het
Amsterdam University College en in
de raad gekozen namens actiegroep
ReThink, wil precies die grote veranderingen bereiken: meer transparantie, minder nadruk op rendement en
meer democratie. ‘We kunnen ons niet
permitteren de nieuwe COR te presenteren als een verlengstuk van de oude,
als business as usual,’ zei hij vorig jaar bij
zijn aantreden. Ook hij ziet dat de COR
een politieker orgaan is dan voorheen,
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maar noemt dat een onvermijdelijk en
noodzakelijk gevolg van de protesten en
acties van afgelopen jaar.

Niet zeiken
Ó Nualláin heeft te maken met een raad
waarin de standpunten uiteenlopen ‘van
heel conservatief tot heel progressief’,
waarbij hijzelf nadrukkelijk de progressieve vleugel vertegenwoordigt. Het is
ook nog eens een raad waarin een hoop
nieuwkomers zitten. ‘Maar ik zie de COR
toch als een afspiegeling van de hele
academische gemeenschap en die moet in
haar geheel worden gehoord. Dat is een
goede zaak. En verder: onwetendheid en
naïviteit leveren soms ook een frisse blik
op.’ Ó Nualláin ziet vooralsnog de oplossing in ‘betere communicatie binnen
de COR, tussen de COR en de facultaire
ondernemingsraden en tussen de COR
en de hele UvA-gemeenschap’.
‘Het is belangrijk dat de leden van
de COR zakelijk met elkaar omgaan, en
dat het niet om ego’s gaat,’ zegt Ottho
Heldringh, tot aan zijn pensionering
OR-voorzitter van de VU en eerder
COR-voorzitter aan de UvA. ‘De COR
zit er niet namens de COR, maar namens
de hele universiteit en die moet zich dan
ook zo goed mogelijk vertegenwoordigd
weten. Oog hebben voor de machtsverhoudingen binnen de universiteit is net
zo belangrijk. Als een COR besluiten
neemt waarmee geen enkele decaan
het eens is, leidt dat tot conflicten, ook
binnen de ondernemingsraad.’
Tijdens COR-verkiezingen kan er nog
sprake zijn van vakbondslijsten of, zoals
de laatste keer, actiegroepen als ReThink
maar zodra die verkiezingen achter
de rug zijn, moet de COR gezamenlijk
optreden. ‘En niet zeiken over vakbonden of fracties.’ Volgens Heldringh kan
dat door dossiers zoals hij dat noemt te
‘objectiveren’, helder te maken waar zo’n
dossier over gaat. ‘Dan spreek je samen
de criteria af aan de hand waarvan de
raad zo’n dossier beoordeelt.’
Is de komende heisessie een aanzet
het vertrouwen binnen de COR te herstellen? ‘Vertrouwen komt te voet en gaat
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te paard,’ zegt De Lange. ‘Dus het zal
een tijdje duren voor de zaak is geheeld.
Heisessies zijn noodzakelijk, maar
meestal niet voldoende om de relaties
weer te repareren. Wat wij toentertijd
hebben gedaan om de zaak in evenwicht
te houden, was een tussentijdse bestuurswissel. Het voorzitterschap werd
overgedragen aan een vertegenwoordiger
van een andere fractie.’
Ó Nualláin gaf bij zijn aantreden als
voorzitter al aan niet negatief te staan
tegenover een roulerend COR-bestuur,
‘zodat de raad flexibel kan omgaan met
veranderingen op de UvA’.
Anderen stellen voor nieuwe
COR-verkiezingen te houden zodra de
commissie democratisering & diversiteit naar buiten komt met haar rapport
over de democratisering van de UvA.
De vakbonden, vrije lijsten en een
beweging als ReThink zouden dat rapport dan tot inzet van zo’n verkiezing
kunnen maken.

Water bij de wijn
‘Wat in elk geval moet gebeuren, is
dat de COR met één mond naar buiten
treedt,’ zegt Evert Verhulp, hoogleraar
arbeidsrecht en voorzitter van de commissie bevordering medezeggenschap
van de Sociaal Economische Raad (SER).
‘In elke ondernemingsraad gaat het om
betrokkenheid, en goed opletten wat
bestuurders doen of nalaten. Iedereen
moet toewerken naar een compromis,
dus water bij de wijn doen. Dat er daarbij
flinke discussie is, prima. Maar die
interne discussies extern maken is niet
goed. Dat verstoort de besluitvorming
en leidt ertoe dat ieder zich terugtrekt
op zijn eigen standpunt. Iets minder
navelstaren, zou ik zeggen.’
COR-voorzitter Ó Nualláin is desondanks optimistisch gestemd. ‘We hebben
de afgelopen week goede gesprekken gevoerd en daar gaan we deze week tijdens
de heisessie mee door. De COR heeft
het moeilijk gehad, maar er is ook veel
gebeurd aan de UvA. Iedereen heeft zich
moeten aanpassen, maar ik denk dat de
weg naar vertrouwen is hervonden.’ ↙

STAGE
Zafer Torun (21)
Studie Accountancy (HvA)
Stage Audit bij Deloitte
Verdiensten 750 euro per maand
Sterren *****
‘Ik wilde graag stage lopen bij een
grote onderneming. Daarom heb ik me
verdiept in de Big Four van de financiële
wereld: Deloitte, PWC, EY en KPMG. De
taken kwamen bij alle vier de bedrijven
redelijk overeen, maar bij Deloitte voelde
ik me het prettigst. Ik solliciteerde via
de site en kwam terecht in een lange
procedure. Sollicitatiegesprekken zijn niet
echt mijn ding, dus die vond ik lastig,
maar de intelligentietesten gingen me
makkelijk af. Uiteindelijk mocht ik twintig
weken stage komen lopen op de auditafdeling. Ik controleer jaarrekeningen
van mkb-bedrijven en organisaties uit de
publieke sector, waaronder gemeenten.
Ik krijg vrij veel verantwoordelijkheid,
maar kan het niet allemaal in mijn eentje. Daarom moet ik veel vragen stellen.
De eerste week vond ik dat best moeilijk,
maar het gaat me steeds beter af. Het
moet ook wel, anders maak je onnodige
fouten en moet je je werk opnieuw doen.
Het leuke aan dit werk is de afwisseling. De ene keer houd ik me bezig met
crediteuren, dan weer met de operationele kosten. En omdat ik bij verschillende
bedrijven over de vloer kom, ontmoet ik
veel mensen.’ ↙ Nina Schuyffel
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Lunchen met...
Folia schuift aan bij de lunch op UvA en HvA. Deze week in het drukke café van
het Science Park, waar we PhD-student Andrei Chirilia (28) treffen, Roemeens
van oorsprong, maar inmiddels al helemaal ingeburgerd.

‘Ik slaap liever uit
tot een uur of tien’
tekst Fabienne Meijer foto Daniël Rommens

‘G

enieten is het niet, het broodje met ei en bacon dat
Andrei uit de kantine heeft gehaald. ‘Ze serveren
crappy eten hier, maar ik ben te lui om zelf wat van
huis mee te nemen.’ Net zo lui is hij in het leren van Nederlands. ‘Iedereen spreekt Engels hier, dus ik hoef eigenlijk
geen moeite te doen. Ik kan het een beetje, heb twee cursussen
gevolgd.’ Hij demonstreert het door in het Nederlands te vertellen hoe hij heet en wat voor werk hij doet.
Andrei is als PhD-student verbonden aan het Van ’t
Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS). Dagelijks is
hij bezig katalysators van kobalt te maken: met witte labjassen aan scheikundige stofjes in een buisje gieten, precies
wat je je voorstelt bij een crazy scientist. ‘Maar tegenwoordig
heb ik vooral computerwerk,’ zegt hij. Moeilijk is het wel.
‘Je moet nieuwe dingen verzinnen, kunt niet meer alleen
reproduceren wat je geleerd hebt. Dat is tegelijk ook het
spannende eraan.’
Oorspronkelijk komt Andrei uit Roemenië, maar hij
woont al sinds 2010 hier. ‘Roemenië is niet zo vooruitstrevend op het gebied van scheikunde, dus toen ik een beurs
kreeg om hier te komen studeren, heb ik dat meteen gedaan.’ Na zijn master bleef hij hangen voor zijn promotieonderzoek. Andrei noemt zichzelf een atypische onderzoeker:
‘Nederlanders komen vaak rond negen uur binnen en zijn
rond vijf uur weer weg. Ik slaap liever uit tot een uur of tien,
maar werk dan ook door tot negen uur.’ Op woensdag speelt
hij squash op het Universum – ‘Ik ben bij de squashvereniging gegaan, maar goed durf ik mezelf niet te noemen’ - en
met zijn collega’s gaat hij vaak op vrijdag nog wat drinken
bij Oerknal of Polder.
Het broodje is inmiddels op, het smaakte minder slecht
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Andrei Chirilia vindt het maar een vreemde gewoonte dat Nederlanders één
soort beleg op hun brood doen. ‘Het moet een beetje substantie hebben.’

dan hij had verwacht. ‘Ik vind het een vreemde gewoonte
dat Nederlanders maar één soort beleg op hun brood doen.’
Andrei doet voor hoe hij sandwiches maakt: sla, tomaat,
ei, vlees, een smeerseltje. ‘Het moet een beetje substantie
hebben.’
Hoe hij straks een baan gaat vinden na zijn promotie,
weet hij eigenlijk niet. Blijven werken in onderzoek lijkt hem
wel wat, maar die kansen liggen niet voor het oprapen. ‘Ik
probeer me er niet te druk over te maken. Zolang ik in Europa een baan kan vinden, is het goed. Al heeft Amsterdam
wel de voorkeur: ik ben gewend aan de cultuur en heb hier
vrienden gemaakt.’ ↙
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Donderdag 25/02

10.00 uur: Henri de Cagny – Natuurkunde
Mechanical Consequences of Fluid Transport in Gels and
Suspensions (Agnietenkapel)
12.00 uur: Bruno Farinha Aniceto da Silva – Rechtsgeleerdheid
The Imact of Tax Treaties and EU Law on Group Taxation
Regimes (Agnietenkapel)
13.00 uur: Saskia Cohen-Willner – Kunstgeschiedenis
Rederijkersdromen en schildersdaden. De ‘Italiaanse
Levens’ in het ‘Schilder-boeck’ (1604) van Karel van
Mander (Aula)
14.00 uur: Karin Fikkers - Communicatiewetenschap
A Different(ial) Perspective: How Social Context
Influences the Media Violence-Aggression Relationship
among Early Adolescents (Agnietenkapel)

Vrijdag 26/02

10.00 uur: Konrad Rybka – Taalwetenschap
The Linguistic Encoding of Landscape in Lokono
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Irene van de Vijver-Sandee – Psychologie
Functional and Structural Connectivity Underlying
Reinforcement Learning in Young and Older Adults
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Heidi Lammers-van der Holst – Psychologie
Individual Differences in Shift Work Tolerance (Aula)
14.00 uur: Renée Scheepers – Geneeskunde
Physicians’ Professional Performance. An Occupational
Health Psychology Perspective (Agnietenkapel)

Vrijdag 04/03

11.00 uur: Ammeke Kateman – Religiewetenschappen
Shared Questions, Diverging Answers. Muhammad
‘Abduh and his Interlocutors on ‘Religion’ in a Globalizing
World (Aula)
13.00 uur: Paul de Lange – Natuurkunde
The Physics and Mathematics of Microstates in String
Theory. And a Monstrous Farey Tail (Aula)
14.00 uur: Thessa Fokkema – Natuurkunde
Supersymmetric Lattice Models. Field Theory
Correspondence, Integrabillity, Defects and Degeneracies
(Agnietenkapel)

Irene van
de VijverSandee
Vrijdag 26 februari, 12:00, Agnietenkapel

Bevinding

‘Mijn proefschrift gaat over hoe hersengebieden samenwerken om te leren van fouten in ons
eigen gedrag en hoe dat verandert als we oud worden. De
mediaal frontale cortex is heel belangrijk om in te zien dat
je een fout hebt gemaakt en dit gebied communiceert met
andere gebieden om het gedrag aan te passen. In ouderen
werkt deze communicatie minder goed, maar bij gezonde ouderen blijkt dit opgevangen te worden door andere
gebieden. Mijn proefschrift bestaat uit een aantal losse

‘Heel leuk om met ouderen te werken’
studies die vrij consequent dit effect aantoonden. Omdat ze op elkaar voortbouwen, is die consistentie minder
verrassend, maar wel interessant. Veroudering is een heel
belangrijk thema, omdat het voor iedereen geldt. Bij iedereen zullen deze veranderingen op den duur optreden.’

Leuk ‘Aan de ene kant vond ik het heel leuk om met

ouderen te werken, omdat ze veel geïnteresseerder zijn dan
jongvolwassenen die vaak alleen meewerken omdat het
moet. Aan de andere kant heb ik ontzettend veel geleerd
op methodologisch gebied, het meten van hersenactiviteit
en het leren programmeren van mijn eigen analyses. Die
uitdagingen waren heel boeiend.’

Moeilijk

‘Voor mij was plannen lastiger, zorgen dat je
niet te veel studies tegelijk wilt doen en dat ze ook een keer
afgerond worden, en tegelijk ook precies dat afronden.
Wanneer besluit je: dit is wat ik opschrijf, deze studie is
nu klaar, verder met de volgende? Je moet minimaal vier
studies doen, ik heb er vijf gedaan. Uiteindelijk heb ik één
studie niet in mijn proefschrift kunnen opnemen, maar
daar heb ik inmiddels wel vrede mee.’ ↙ Fabienne Meijer

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Wetenschap

Hoogspanning
in het brein
Filmwetenschapper Patricia Pisters doet onderzoek naar het snijvlak van
filmwetenschap en neurologie. De directeur van de Amsterdam School of
Cultural Analysis bedacht de term neurothriller voor een nieuw soort thrillers
dat direct op onze hersenen werkt.
tekst Steffi Weber

E

en film waarin vrijwel niets
gebeurt en waarbij je toch op
het puntje van je stoel zit. Zo
omschrijft filmwetenschapper Patricia Pisters The Revenant (2015), grote
favoriet voor de Oscaruitreikingen van
komend weekend. De uiterst fysieke
western met Leonardo DiCaprio in de
hoofdrol sleepte afgelopen week maar
liefst acht Bafta’s in de wacht, waaronder die voor beste film, beste acteur
en beste regisseur. De Britse filmprijzen
gelden als een van de graadmeters van
de Oscars.
‘Een geweldige film, maar van de plot
moet-ie het niet hebben,’ zegt UvA-hoogleraar Pisters. ‘Het gaat om de sfeer en
het gevoel, om de ervaring van de kijker.’
Inderdaad wordt de Mexicaanse regisseur Alejandro Iñárritu vooral geprezen
om zijn vermogen de kijker mee te
sleuren in de barre wereld van pelsjager
Hugh Glass, die na een berenaanval in
zijn eentje moet zien te overleven in ijs
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en sneeuw. ‘Je wordt helemaal meegevoerd en voelt de kou en de pijn bijna
fysiek,’ meent Pisters.
Met de nadruk op de subjectieve beleving van de kijker behoort The Revenant
volgens haar tot een nieuw soort film,
waarbij het verhaal enkel nog dient als
kapstok en het eigenlijk gaat om de
emoties van het publiek: de neurothriller. Pisters, directeur van de Amsterdam
School of Cultural Analysis (Asca), heeft
de term zelf verzonnen. ‘Natuurlijk
werkt iedere thriller op onze hersenen,
maar tegenwoordig gebeurt dat veel
directer,’ zegt Pisters, die onderzoek
doet op het snijvlak van filmwetenschap
en neurologie.
Volgens haar wekken hedendaagse filmmakers op een andere manier
spanning op dan hun collega’s van pak
’m beet een halve eeuw geleden. Tegelijk
met de opkomst van de neurowetenschappen en onze obsessie met ons brein
is volgens haar ook de cinema veranderd.

Pisters: ‘Films worden steeds meer vanuit het hoofd van een personage verteld.’

Nagels bijten
Wie iets wil weten over spanning in
klassieke films moet bij Alfred Hitchcock
zijn. ‘Hitchcock geldt als dé uitvinder
van de thriller,’ zegt Pisters, die eerder
een boek schreef over de Master of
Suspense. ‘Hij beschikte over tal van
technieken om angst op te roepen bij de
kijker.’ Een van de bekendste methodes
is het publiek meer informatie te geven
over wat een personage te wachten staat
dan de personages zelf. Een techniek die
Hitchcock uitlegt in de documentaire
Hitchcock/Truffaut (Kent Jones, 2015),
momenteel te zien in Filmmuseum EYE.
Neem de Hitchcock-klassieker Rear
Window (1954). Daarin zit nieuwsfotograaf Jeff (James Steward) met een gebroken been thuis en observeert hij door
het raam zijn buren aan de overkant van
het binnenhofje. Als een buurvrouw
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plotseling verdwijnt, vermoedt Jeff dat
een van zijn buren haar heeft vermoord
en stuurt hij zijn verloofde Lisa (Grace
Kelly) op onderzoek uit. De kijker raakt
in spanning als hij, net als Jeff, de verdachte buurman ziet thuiskomen terwijl
Lisa nietsvermoedend diens appartement doorzoekt. Pisters: ‘We willen haar
waarschuwen maar kunnen niets meer
doen dan op onze nagels bijten en hopen
dat het goed afloopt.’
Hitchcock wist als geen ander het
menselijk brein te bespelen en deed dat
heel bewust, zegt Pisters. Op de set van
North by Northwest (1959) zou hij naar
verluidt zelfs hebben toegegeven dat hij
de omweg via de film het liefst helemaal achterwege zou laten. ‘Op een dag
hoeven we geen films meer te maken – er
zullen elektroden geïmplanteerd zijn de
hersenen van de kijkers en wij kunnen
op verschillende knopjes drukken om
ze ohhh en ahhh te laten roepen; om ze
te laten schrikken en aan het lachen te
brengen. Zou dat niet prachtig zijn,’ zou
de Britse filmmaker hebben gezegd.
Wat Hitchcock niet wist, is hoe dicht
hij met zijn films al bij die directe breinstimulatie in de buurt kwam, schreef Pisters
begin februari in het online cultuurmagazine Aeon. In haar essay ‘Neurothrillers’ haalt ze een onderzoek aan van het
Princeton Neuroscience Institute, waarin
neurologen een korte film van Hitchcock
vertoonden terwijl ze de hersenactiviteit
van de kijkers maten. In het filmpje, Bang,
you’re dead, speelt een jongetje zonder het
te weten met een geladen pistool. Nietsvermoedend richt
hij het wapen op de mensen
om hem heen: een vriendje,
zijn moeder, een oom en het
dienstmeisje. De testpersonen reageerden praktisch
identiek: het spanningsniveau piekte telkens opnieuw, precies zoals
de regisseur dat had voorzien.

effectief wist te stimuleren, zien we dat
hedendaagse filmmakers het verhaal
nauwelijks nog nodig hebben. Pisters:
‘We worden tegenwoordig direct aangesproken op onze emoties, onze angst,
vreugde, verdriet of walging.’

dekt. De kijker weet niet wie Henderson
is, noch waarom hij zoveel losmaakt bij
Jackie, maar zij gaat op onderzoek uit en
neemt het publiek mee. De kijker voelt –
zonder te weten waar het over gaat – de
spanning en emoties die zij voelt. Pisters: ‘We zitten als het ware in
haar hoofd.’
Zonder enige context
wordt de kijker meegevoerd
in een emotionele achtbaan.
Weinigen zetten die techniek
zo bewust en doelmatig in als
de Deense filmregisseur Lars
von Trier, zegt Pisters. In Melancholia
(2011) laat hij de kijker verzinken in
een depressie. ‘De soundtrack [Richard
Wagners opera Tristan und Isolde, red.],
de donkere kleuren en de traagheid van
enkele scènes, die alle energie lijken
te zijn kwijtgeraakt… Nog voor er ook

‘We kunnen niets doen
dan op onze nagels bijten’

Emotionele achtbaan
En daar zit het verschil met de neurothriller: waar Hitchcock ons brein
via de verhaallijn van zijn films zeer
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Een mooi voorbeeld daarvoor is Red
Road (2006) van Andrea Arnold. De film
begint met Jackie (Kate Dickie) die als
beveiligingsbeambte op tientallen camera’s de stad in de gaten houdt en zich
rot schrikt als ze op een van de camera’s
Clyde Henderson (Tony Curran) ont-
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aan een opmars bezig. ‘Maar de hersenen worden nog altijd voornamelijk
gedefinieerd vanuit de experimentele
wetenschappen,’ meent Pisters. En dat
terwijl ons brein een enorm complexe
puzzel is, waarover wetenschappers
vanuit diverse disciplines iets zinnigs te
zeggen hebben.
Pisters’ fascinatie voor het brein
gaat ver terug, ‘en dan vooral de manier
waarop beelden en films ons iets kunnen laten denken, voelen en ervaren,
en hoe ze daarmee direct invloed
uitoefenen op ons bewustzijn.’ Vanuit
die belangstelling begon Pisters zich
zo’n tien jaar geleden te verdiepen in de
neurowetenschappen. ‘Ik wilde zien wat
er op materieel niveau in de hersenen
gebeurt bij het kijken naar een film. En
mijn voornaamste vraag was: wat kan ik
daar als filmwetenschapper aan toevoegen?’ Want dat neurowetenschappers
baat kunnen hebben bij de inzichten
van hun alfacollega’s staat volgens haar
buiten kijf.

Integraal mensbeeld
In het boek Hitchcock/Truffaut (1962) interviewt François Truffaut
de ‘master of suspense’ Alfred Hitchcock.

maar iets van het verhaal is verteld
voelt de kijker al emoties en het gevecht
tussen angst en verdriet, alsof we in Von
Triers hoofd zitten,’ schrijft Pisters in
‘Neurothrillers’.

Meten van angst
Terwijl filmmakers als Von
Trier experimenteren met
nieuwe inzichten in ons
brein maken neurowetenschappers op hun beurt
steeds vaker gebruik van
film. ‘Het is een multimediaal medium en werkt op verschillende
zintuigen tegelijk. Daardoor komt film
vrij dicht in de buurt van hoe wij dingen in het echt ervaren,’ zegt Pisters.
Film leent zich volgens haar uitstekend
voor bijvoorbeeld het meten van angst.
Om de kruisbestuiving tussen
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filmmakers en neurologen te stimuleren
organiseert Pisters samen met haar
collega’s van de Asca-onderzoeksgroep
Neuroaesthetics and Neurocultures
de conferentie ‘Worlding the Brain’.
Neurologen, kunstenaars en filmmakers

‘We zijn niet puur
ons brein’
krijgen daar drie dagen lang de kans
om vanuit verschillende disciplines hun
kennis te delen over het brein.
Sinds de Amerikaanse president
George W. Bush de jaren negentig van
de twintigste eeuw tot ‘Decade of the
Brain’ uitriep, is de neurowetenschap

In die mening staat Pisters niet alleen.
‘Een hersenscan mag de neurale symptomen van depressie blootleggen, maar een
symfonie van Beethoven legt bloot hoe
die depressie voelt. Beide perspectieven
zijn noodzakelijk als we de aard van het
brein volledig willen begrijpen, al worden
ze zelden samengebracht,’ schrijft de
Nobelprijswinnende psychiater en neurowetenschapper Eric Kandel in The Age of
Inside (2012).
‘We zijn niet puur ons
brein,’ zegt Pisters, ‘we zijn
een brein dat belichaamd is,
dat altijd in contact staat met
anderen en met de wereld.
Op die wisselwerking tussen
brein, lichaam en de wereld
willen we ons richten. Vandaar ook de
naam voor onze conferentie, Worlding
the Brain.’
Het snijvlak tussen kunst, geesteswetenschappen en neurologie kan volgens
Pisters een hoop nieuwe inzichten opleveren. ‘Niet iedere neuroloog zal daarin
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The Revenant van regisseur Alejandro Iñárritu laat je de kou en de pijn bijna fysiek ervaren. Setfoto met de regisseur (l) en hoofdrolspeler DiCaprio.

geïnteresseerd zijn,’ zegt Pisters, ‘en dat
hoeft ook niet. Maar in bijvoorbeeld de
psychiatrie heb je toch echt een integraal
mensbeeld nodig om de verhouding te
kunnen snappen tussen wat er in het
brein gebeurt en hoe dat wordt ervaren.’
Hetzelfde geldt voor filmmakers, want
dat films tegenwoordig steeds directer
inspelen op ons brein en onze gevoelens
betekent niet dat iedere regisseur een
handboek neurologie op de filmset heeft
liggen. ‘Wetenschappelijke kennis over
de werking van de hersenen is niet nodig
om tot een neurothriller te komen,’ zegt
Pisters. Maar het kan wel interessant zijn.

Totaal gefragmenteerd
Tegelijk met de toegenomen kennis over
ons brein zijn ook onze cultuur en onze esthetische opvattingen veranderd. In films
uit de jaren zestig valt op dat niet alleen
de films er anders uitzagen, maar dat ze
ook in een andere wereld werden gemaakt.
Pisters: ‘En ook de manier waarop wij
dachten over de wereld was totaal anders.’
Met de opkomst van internet, de globalisering en de aandacht voor het brein
zijn we steeds meer afgestapt van het
lineaire beeld en zijn we de wereld steeds
meer als netwerk gaan zien. Pisters: ‘We
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kijken dagelijks op tal van schermen en
worden voortdurend geconfronteerd met
allerlei indrukken en impulsen die totaal
gefragmenteerd op ons afkomen.’
Veel minder dan vroeger zit de mens
vast in een narratief. ‘Vroeger was het
allemaal vrij helder: je gaat naar school,
je leert een beroep en dat oefen je vervolgens uit tot aan je pensioen. Nu zijn
er veel meer mogelijkheden. Je kunt van
alles, het aanbod is totaal overweldigend.
Dat zie je ook terug in de esthetiek en
in films. We moeten er zélf een verhaal
van maken.’ De neurothriller is dus veel
meer dan gewoon weer een nieuw, narratief trucje om spanning op te roepen.
Pisters: ‘Het gaat over wie wij zijn als
mens en hoe wij in de wereld staan.’
De volgende stap is volgens Pisters
de zogeheten oculus rift, een virtual
reality-bril die je als het ware ín de film
laat stappen. ‘Welke filmervaring ons
ook werd geboden, tot nu toe was er
altijd een kader. Je weet: ergens houdt
het beeld op, hoe diep je er ook in zit.’
Bij de oculus rift ben je dat kader kwijt.
‘Zelf word ik er heel erg misselijk van,
maar misschien is het een kwestie van
wennen,’ meent Pisters. De komende jaren zullen er volgens haar grote stappen

worden gezet op het gebied van virtual
reality en hologrammen. De grens tussen
scherm, herinnering en de werkelijkheid
zal steeds meer vervagen.
De opkomst van virtual reality vormt
volgens Pisters geen directe bedreiging
voor de bioscoop. ‘Er komt eigenlijk
altijd alleen maar meer bij.’ Dat geldt
volgens Pisters ook voor de manier waarop filmmakers spanning oproepen, want
de ‘ouderwetse’ methodes van Hitchcock
hebben hun effectiviteit geenszins verloren. ‘Mijn veertienjarige zoon vindt Rear
Window doodeng.’
Dat geldt ook voor The Revenant.
Hoewel Iñárritu nauwelijks gebruikmaakt van het verhaal, weet de film op
diverse vlakken te overtuigen. ‘Cinematografisch adembenemend,’ noemt
Pisters de film, en ook het acteerwerk is
indrukwekkend. ‘Ik vind dat Leonardo
DiCaprio – ik had niet verwacht dat ik
dit ooit in mijn leven zou zeggen – echt
een Oscar verdient. Het is een enorme
prestatie om die overlevingsstrijd op
deze manier in beeld te brengen. Maar
wat ik zeg, het heeft niet veel nut om
veel te vertellen over deze film. Je moet
het zelf ervaren.’ ↙
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Bij de les
Hoorcollege Van de Oerknal naar
het Leven, scheikunde-onderdeel,
door Jan van Maarseveen,
dinsdag 16 februari, 15:00 uur
Science Park (UvA)

Zaal-verdeling 90 procent links, 10
procent rechts
Vragen aan de zaal 10
Praatsnelheid 100 woorden/seconde
Overgeslagen slides 16
Scrabble-woorden sp3 hybride
orbitalen, ionogene interacties, nietcovalent, aldehyde, elektronegativiteit,
dipoolmoment

tekst en foto’s Fabienne Meijer

V

oor de eerstejaars studenten
bèta-gamma moet het behoorlijk pittig zijn: vanochtend
van elf tot één in de tentamenzaal

41

24 FEBRUARI 2016

gezeten, nu alweer verder met het volgende onderdeel van het vak Oerknal.
Want tijd is schaars, en docent Jan
van Maarseveen, Docent van het Jaar
2012, moet straks een trein halen.
‘Laten we proberen iedereen aan
dezelfde kant van de zaal te krijgen,’
zegt een meisje tegen haar vriendinnen als ze lokaal H0.008 binnenlopen.
Ze rennen terug de trappen van de
collegezaal op en wachten iedereen op
bij de ingang. In eerste instantie wordt
er geluisterd, maar een aantal laatkomers speelt voor dissident en gooit
hebben en houwen aan de rechterkant
van de zaal neer.
Maarseveen steekt meteen van
wal. ‘We gaan het vandaag hebben
over functionele groepen. Daar zijn
er heel veel van, dus we gaan er snel
doorheen.’ Vervolgens begint een
achtbaan van heb ik jou daar. In
moordend tempo volgen de alcoholen,
ethers, esters, ketonen en amiden
elkaar op. Telkens staat Maarseveen
even stil bij zijn favoriete moleculen.

Dan volgt er iets als: ‘Dit molecuul is
echt ongekroond kampioen H-bruggen maken,’ of ‘Zie je dit knuffeltje van
een molecuul? Daar kun je echt alles
mee.’ Op de banken wordt gegniffeld.
Het college ervoor heeft Maarseveen beloofd in de pauze wat proefjes
te doen, en belofte maakt schuld. Met
de microfoon nog om maant hij alle
studenten naar buiten en laat ze in een
halve kring om hem heen staan. ‘Ik doe
dit niet alleen omdat het leuk is, maar
ook omdat ik hoop dat jullie het zo beter begrijpen,’ zegt hij, en gooit zonder
omhaal wat stofjes bij elkaar. Boem.
Terug binnen gaat het tempo
onverminderd door. Meerdere slides
worden overgeslagen – ‘Ik lul veel te
veel, dit snappen jullie toch al’ – en
Maarseveen fladdert van de ene
naar de andere kant van de zaal. Zijn
manier van doceren roept regelmatig
geschater op – ‘Hij is scheikundofiel,’
zegt iemand achterin – maar uiteindelijk rondt hij het college stipt op
tijd af. De trein wacht op niemand. ↙

Lotte Cijvat

19, bachelor bèta-gamma
‘Maarseveen maakt er in ieder
geval wat leuks van, dus dat
scheelt, want verder is scheikunde niet bepaald mijn favoriete
vak. Hij loopt wel snel door de
slides heen, maar ik kan het
goed bijhouden. En hij is ook
gewoon grappig om naar te luisteren, door de manier waarop hij
vertelt. Gelukkig hoeven we geen
berekeningen met die moleculen
uit te voeren, we moeten het alleen begrijpen. Dat lukt me wel.’
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Bo Berghuis

19, bachelor bèta-gamma
‘Ik ga graag naar de colleges
van Jan Maarseveen. Hij vertelt
enthousiast, maakt er bijna een
feestje van. Ook het feit dat hij
bijvoorbeeld in de pauze zo’n
proefje laat zien, maakt het
toch weer anders dan andere
vakken. Qua moeilijkheid valt dit
vak mee, maar je moet er wel
bij blijven en alles volgen, anders
loop je heel gauw achter.’

Joppe Vleer

18, bachelor bèta-gamma
‘Dit college was beter te volgen
dan het eerste college, dat lag
qua niveau voor mij net iets te
hoog. Deze keer was het goed
te doen, en dat scheikundige
proefje in de pauze was natuurlijk ook geinig om te zien.
Ik moet wel zeggen dat ik een
beetje afdwaalde, maar dat kan
ook komen omdat we hiervoor
tentamen hebben gehad.’
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International

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

THE KIDS
ARE WITH
BERNIE
text Fabienne Meijer
photo Phil Roeder, cc

American millennials are actively rooting for Senator Bernie
Sanders to win the Democratic nomination for the Presidential
Elections. Why doesn’t the Netherlands have its own angry
grandpa figure yet?
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W

ho’d ever have guessed that a 74-year-old, so-called ‘democratic socialist’ from Vermont would go
on to become one of the most popular politicians
of present day America with all the fixings? Namely a doll
made in his likeness, thousands of memes and a fan base of
young American voters?
Certainly not Senator Bernie Sanders himself, that much is
clear. During one of his
many stump speeches at a
private liberal arts college,
he turned to the students
sitting on the benches
behind him, cheering and
calling his name. ‘I feel
like a rock star,’ he said grinning, and threw his jacket into
the startled crowds.
The man who has been ridiculed for this viewpoints, a
tendency to hold hour-long, rambling speeches, his age, his
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‘ineluctability’ is now hipper than hip. Young Americans
throughout the nation #FeelTheBern, as the immensely popular hashtag dictates. These millennials, who are normally
disinterested in voting, mustered together to bring Bernie
into a virtual tie with Hillary Clinton in the Iowa caucuses
and a clear victory in New Hampshire. So far he’s even managed to attract a majority of the votes of young women, the
demographic Clinton is so
eagerly chasing after. And
all by doing one thing:
being honest.
‘I think we need to believe in a leader like Bernie
Sanders. People are dying.
This is real. We need a president that will talk about it. Bernie is a protester. He’s not scared to go up against the criminal justice system. He is not scared.’ Erica Garner, daughter
of Eric Garner, who was choked to death by the NYPD in

‘I feel like a rock star,’
he said grinning
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July 2014, makes a moving impression in a campaign video
for Bernie Sanders that was released last week.
Garner is just one of the many people who has openly
expressed their support for Bernie. The reasons for this
may vary, but in the end it all boils down to the fact that his
campaign touches upon many of the issues they have been
struggling with for the past couple of years. The millennials
of today have seen the recession from the inside, have seen
innocent black people shot to death by police officers, have
seen their student debts rising exponentially while their
career prospects drift away. Sanders acknowledges these problems and offers them something in return: national healthcare, free education and economic equality for everyone.

Angry young people
‘Sanders’ message is not just ideological, it’s also very personal
for these young Americans,’ Boris Heesink, UvA-alumnus and
current PhD-researcher at the University of Virginia, argues.
‘His rhetoric resonates very
deeply with them, because
it hits so close to home.’
Heesink also points out that
Hillary Clinton, the other
Democratic candidate, faces
trust issues with the young
voters. ‘Clinton is part of
the establishment for them,
she has strong connections with Wall Street and supported the
war in Iraq, which, in their opinion, makes her untrustworthy.
On top of that, Clinton doesn’t really have a clear message as
to why we need to vote for her beside the fact that she is the
one we’re voting for. With Sanders, it’s more about the political
revolution he wants to start. With Clinton, it’s about her.’
Across the globe, momentum seems to be building for a
movement best described as ‘Angry Young People’. Sanders
in America, Corbyn in Britain, Podemos in Spain and Syriza
in Greece have all gathered massive support from millennials who are fed up with the way things are going in their
country. Meanwhile, Dutch students are as unimpressed as
ever with their politicians, but don’t feel like they have much
of a voice in changing the status quo. Why is that?
‘The system is completely different here,’ says Daniël van
Duijn (24), who used to study political science at the UvA
and went on a trip to the USA with the BKB-Academie, a
diverse group of young people learning about campaigning.
When asked, he says he would vote for Sanders and plans on
joining his campaign team if the Senator wins the Democratic nomination. ‘We can’t choose our own prime minister
or leading party, which means politicians here don’t have to
actively campaign to gain votes.’ Law student Mike Koudenburg (20), confirms this. ‘The issues Sanders is addressing
really matter in the States, but over here, we are somewhat

spoiled. Also, there are so many political parties here, that
it doesn’t really matter what their viewpoints are: they’re
thrown together in a coalition and will always have to make
compromises to make things work.’
Yet Tom van der Meer, associate professor in political science at the UvA, thinks otherwise. ‘It is true that in political
systems such as the US and Britain, where one majority party
determines policy for the next couple of years, people have
to be more engaged because there is more on the line than in
the Netherlands. Nevertheless you see that young voters tend
to go for the outsiders, the dissonant view. This holds for the
Netherlands as well, with the difference that, here, people
vote for parties instead of politicians.’ A striking example is
the Piratenpartij, whose largest amount of votes came from
young people because of their radical standpoints on the
(il)legality of downloading music and copyright claims.
While Bernie Sanders, the United States’ favourite
grandpa, represents radical change; political parties in
the Netherlands don’t
really stand for anything
in particular. Sure, there
are differences, but when
it comes to actual policies,
the famous ‘poldermodel’
is simply too much alive for
any political party to ever
drastically spin the wheel.
Also, the Dutch don’t have a real leader figure to look up to
and follow.
‘Politicians like Wouter Bos, Jan Marijnissen and Diederik Samsom — all left-wing — used to have this kind of
momentum among young voters,’ explains Heesink, ‘but the
problem is that after the elections, we’re almost always in for
a disappointment. Either the party doesn’t make it into the
coalition, or the government decides on a different policy
than the voters were promised as happened in the most
recent elections with PvdA and VVD.’
That same kind of disappointment might overcome the
voters who are currently feeling the Bern, as many political
analysts pointed out that the Senate Bernie has to work with
if he indeed makes it into the Oval Office is largely Republican-oriented. They can block almost any bill Sanders comes
up with, making effective presidency a far-fetched goal.
But at least the American millennials will have had someone to actively root for, while the Movement of the Angry
Youngs hasn’t quite reached the Netherlands yet. Then
again, maybe we’re just waiting for our own hip grandpa to
come along. ↙

‘Young voters tend to go
for the outsiders, the
dissonant view’
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Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
KARINA FARRIS

(20, Social Sciences, UvA)
From: Los Angeles, US

Favourite haunt ‘Coffee & Coconuts on the Ceintuurbaan is an incredible space located in a
former cinema building. Besides the coffee, it has a restaurant and a lounge
and the atmosphere is just great.’

Space to think ‘Bedford-Stuyvesant coffee bar in Amsterdam-Oost is a great place to sit
and read or study. It’s decorated with cool art and there’s a large table in
the back where people can work.’

Great outdoors ‘The steps on top of the Science Centre Nemo. If it’s a nice day, the view
from the top is amazing. When the sun comes out my friends and I will
often grab some snacks and drinks and sit and enjoy the fresh air.’

Feels like home ‘Amsterdam feels like home now!’
Best bite ‘Anything on the menu of Bakers &

‘Amsterdam feels like
home now!’

Roasters. There are two: one on the
Eerste Jacob van Campenstraat and
one on Kadijksplein. Both serve brunch
all day. I actually think I went three
times in one week because I love breakfast so much. My friend and I even
have an Instagram account dedicated to breakfast: @EggsofEurope.’

Hidden treasure ‘Van Stapele Koekmakerij is a cookie shop on the Heisteeg, nearby the Spui.
They seriously have the best cookies I’ve ever tasted in my life — I will definitely be taking an entire suitcase back to the United States with me.’

Guilty pleasure ‘Stroopwafel McFlurries from McDonald’s. Stroopwafel-anything, really…’
Crazy Dutch ‘I feel like the Dutch don’t drink much water. A bottle of water sometimes
costs more than a beer which I find crazy.’
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Op de tong

NOMADISCHE
KEUKEN
‘Als je het eenmaal
hebt geproefd, laat
het je nooit meer
los,’ luidt een Algerijns gezegde over
de Nomadische keuken. Nomaden zijn
voortdurend op reis en moeten altijd gebruikmaken van de middelen die op dat
moment voorhanden zijn. In de Nomadische gerechten van Raïnaraï zie je dan
ook veel natuurlijke producten terugkomen, zoals kruiden, groenten en vlees.

KOOKBOEK
Chef-kok Laurent
Med Khellout werd
geboren in Frenda,
een klein plaatsje in
het noordwesten van Algerije. Hij werd
gefascineerd door eten toen hij op zijn
tiende op de markt ging werken. Van zijn
hand verschenen drie kookboeken over de
Nomadische keuken. Het laatste, gericht
op vegetarische en visgerechten, werd
genomineerd voor het Gouden Kookboek 2015.

KALB EL LOUZ
Een typisch Algerijns
toetje is kalb el louz
(‘hart van amandelen’), een gebakje met
griesmeel, amandelen, oranjebloesem
en honingsiroop. Het gerecht wordt veel
gegeten tijdens de Ramadan als de zon
onder is gegaan en wordt vaak geserveerd
met koffie.

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

Raïnaraï
Polonceaukade 40, Westergasfabriek
Stel: je volgt een meditatieprogramma waar een bepaald voedingspatroon bij hoort en je mag drie weken lang geen gluten, suiker en
lactose. Waar ga je dan uit eten?

O

p meerdere websites over paleo (want zo heet dit ‘dieet’) staat het al
wat oudere Raïnaraï aangeraden. Bij dit Algerijnse restaurant, ook bekend van de gelijknamige traiteur op de Prinsengracht, kies je voor een diner à
la carte of een ‘nomadisch menu’ bestaande uit één, twee of drie gangen (tot
€ 38,50 per persoon). Alle gerechten zijn halal en worden met zoveel mogelijk
biologische producten bereid.
De serveerster is erg aardig en meedenkend als we schoorvoetend uitleggen wat we allemaal niet mogen eten. ‘Tuurlijk, geen probleem.’ We besluiten
ons te laten verrassen door chef-kok Laurent Med Khellout.
De salade van rode biet, calamares en artisjokhart zorgt voor een
smaakexplosie in onze mond. Het hoofdgerecht is iets minder spectaculair,
maar voldoet aan onze wensen: we krijgen onder meer gegrilde groenten,
tajine met kip en rode mul met zeekraal. Het eten wordt opgediend in allerlei
verschillende bakjes en geserveerd op grote, sierlijke schalen.
Raïnaraï is sfeervol ingericht: door de oosterse lampen en de enorme
hoeveelheid kaarslicht waan je je even ver buiten het drukke leven in de
stad. Je kunt ervoor kiezen om de gerechten aan tafel te nuttigen óf op het
podium, half gelegen op kussens, etend van lage houten plateautjes. Een
aanrader is het restaurant zeker, maar gezien de relatief hoge prijs zouden
we het onthouden voor als je iets te vieren hebt, zoals je afstuderen. Een tip:
vergeet na een bezoekje aan de wc niet naar rechts te kijken – de benedenbar
is een feest.
tekst Nina Schuyffel

Folia 21_1608.indd 46

22-02-16 17:34

Wat doe je nu?

47

24 FEBRUARI 2016

Workplace
Experience
Specialist

‘M

ijn master
filmstudies was vrij
theoretisch. Toen we op
een gegeven moment als
praktijkonderdeel zelf een kort filmpje moesten maken, was dat een
eyeopener. Ik dacht: dit is het. Ik wil
helemaal niet over films praten en
ze analyseren, ik wil ze zelf máken.
Na mijn master begon ik een
filmopleiding aan de kunstacademie
in Gent, maar ik had nog maar een
jaar recht op studiefinanciering. De
opleiding bleek te intensief om daarnaast te kunnen werken, dus na een
jaar was het geld op en ging ik terug
naar Amsterdam.
Ik ging als zzp’er aan de slag en
maakte promofilmpjes voor bedrijven. Dat lukte redelijk, maar ik werd
er al gauw een beetje naar van. Ik
was totaal afhankelijk van die ene
inkomstenbron en moest dus alles
aannemen wat op mijn pad kwam.
Vaak waren dat heel saaie klussen
waar ik niets van creativiteit in kwijt
kon, zoals videoregistraties van eindeloze conferenties.
Dus ging ik op zoek naar een
parttimebaan, zodat ik alleen nog
maar die filmopdrachten hoefde te
doen die ik echt leuk vond. Via een
uitzendbureau kwam ik terecht bij
Attlasian, een Australisch softwarebedrijf. Dat liep nogal uit de hand
want inmiddels werk ik daar al ruim
een jaar fulltime als zzp’er.
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‘Ik moet
ervoor
zorgen dat
iedereen zich
chill voelt’
Naam Marijn van Haaster
Leeftijd 28
Studie master filmstudies
(UvA)
Afgestudeerd 2014
Werkt als Workplace
Experience Specialist bij
een softwarebedrijf
Salaris 6800 euro bruto
(als zzp’er)

Ik ben een soort facilitair medewerker maar bij Attlasian hebben
alle functies extra leuke namen, dus
officieel ben ik Workplace Experience
Specialist. Het komt erop neer dat
ik ervoor moet zorgen dat iedereen
zich chill voelt op zijn werk. De filosofie is dat je mensen moet blijven
verrassen om sleur te voorkomen en
volgens mij werkt dat wel.
Dat kunnen heel kleine dingetjes
zijn; laatst lieten we bijvoorbeeld Attlasian-sokken maken. Stelt niets voor
natuurlijk maar toch denkt iedereen
weer even: jeeej, sokken! Soms gaan
we ook spontaan lasergamen of organiseer ik een filmavond. 70 procent
van de medewerkers hier zijn expats,
die het voor hun sociale leven vooral
van hun collega’s moeten hebben.
Deze baan is totaal niet wat ik
voor mezelf had gepland, maar ik
heb het prima naar mijn zin. De sfeer
op kantoor is super-relaxed – collega’s
lopen op sokken, hebben piercings,
tatoeages en dragen lelijke, verwassen T-shirts – en ik kan hier ook
wel mijn creativiteit in kwijt. Het is
wel jammer dat ik momenteel niet
aan filmen toekom dus ik hoop dat
ik in de toekomst een dag minder
kan gaan werken. Ik hoef dan geen
commerciële filmpjes meer te maken
maar kan doen wat ik zelf interessant
vind, daarvoor verdien ik inmiddels
genoeg.’ ↙
tekst Steffi Weber foto Mats van Soolingen
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UvA proeftuinen

UvA 2017:
Blackboard of
een andere DLO?
Bezoek de proeftuin om
andere digitale leeromgevingen
uit te proberen en je mening
te geven.

Op elke faculteit worden
tussen 15 februari en 17 maart
proeftuinen georganiseerd.
Kijk voor de proeftuin op jouw
faculteit op uva.nl/tel.
Folia 21_1608.indd 48

22-02-16 17:34

