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de week
Doorpakken

H

et blijft bijzonder. Die momenten
waarop de wereldgeschiedenis
voor je ogen een wending neemt.
Weet u nog, deze maand exact
vijfentwintig jaar geleden? Met blote handen
werd de Muur afgebroken en het IJzeren Gordijn opengeritst. Zichtbaarder was het einde
van een tijdperk zelden. En toch: pas deze week
bereikte een van de naschokken de UvA. In een
historisch besluit maakte het bestuur bekend
dat met ingang van volgend jaar de Dag van
de Arbeid komt te vervallen. Een corporate
universiteit die een socialistisch feestje viert, dat
kan natuurlijk niet.
En voor de linksmensch aan de UvA was
het sowieso geen beste week. Neem nou de
Spinhuisbezetters, die hun theedrinksessies
met het CvB tot een abrupt einde zagen komen.
De bikkelharde strijd die volgde in de rechtszaal is tot op heden nog niet is beslist. Dat is
overigens de schuld van de UvA, die haar eigen
uitzetdocumenten te laat aanleverde. Kennelijk zitten die reactionaire veren toch nog niet
helemaal lekker.
Het is ook wennen, dat rücksichtslos handelen.
Maar op de Faculteit der Geesteswetenschappen
gaat het al een stuk soepeler. Alsof het niets is
wordt er daar tien miljoen bezuinigd en staan
tientallen banen op de tocht. Kijk, dat noemen
wij nog eens een neoliberaal doorpakken! Het
zal die alfa’s eens leren, dat het tegenwoordig
gewoon bittere noodzaak is de naam ‘Dag van
de Arbeid’ serieus te nemen. Keihard buffelen
gaat het worden. Je gunt ze haast een dag om de
straat op te kunnen, om hun ongenoegen over
het kapitalisme te uiten. Was daar nou maar een
internationale feestdag voor...
Op de HvA zal het ze allemaal worst wezen.
Vakantie op 1 mei, daar wisten zij überhaupt
niks van. Hard en veel werken is daar een
vanzelfsprekendheid. De lousy acht contacturen
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Wat doe je als studenten en medewerkers niet
willen fuseren? Dan moet je er gewoon beter over
communiceren, weet de UvA. Ook op de FNWI is
er daarom sinds kort een ‘wc-krant’, om eenieder
van de vorderingen op de hoogte te houden. Al
is niet iedereen van de objectiviteit van deze pleejournalistiek overtuigd…

die alfastudenten een ‘academische vorming’
noemen, daar lachen zij om. En die keiharde
arbeid wordt beloond. Dat bleek onlangs
tijdens de uitreiking van de Research Awards.
Rector Huib de Jong beloofde zelfs fors te gaan
investeren in de onderzoekscultuur. Dat noemen wij nog eens een zoete inval! Prachtig om
te zien dat nu de HvA haar onderwijs, roosters,
ICT-faciliteiten en studieplekken zo piekfijn op
orde heeft, er fors in onderzoek geïnvesteerd
kan worden. We gunnen het jullie van harte
jongens! En mochten jullie na alle nieuwe

onderzoeksprojecten nog een grijpstuiver over
hebben, denk dan misschien eens aan jullie
kameraden bij geesteswetenschappen. Ook zij
werken voortaan op 1 mei gewoon keihard
door. yyy Clara van de Wiel

22 oktober 2014

tweet van
de week
Maartje Geels
@maartjegeels
Hoorcollege bij de #UvA over het MiddenOosten: “En als daar de pleuris uitbreekt is
stabiliteit ver te zoeken.”

het moment

Helmert Woudenberg opent de vijftigste verjaardag van de Amsterdamse opleiding Theaterwetenschap met een trieste schets van de huidige staat van het theater.
‘Het Nederlandse theater is terug bij af,’ aldus de acteur en theatermaker. Zijn publiek dronk er geen bekertje koffie minder om. Op de achtergrond draait overigens
een filmpje met onbekende, pratende mensen, zonder geluid. yyy tekst en foto Daniël Rommens

navraag Yernaz Ramautarsing
Met ingang van 2015 vervalt 1 mei, de Dag van de Arbeid, als vrije dag aan de UvA. Volgens Yernaz Ramataursing, brein achter de
Facebookpagina ‘Linkse indoctrinatie op mijn universiteit’, is de beslissing op verkeerde gronden genomen. Toch is hij tevreden.

Wederom brokkelt een stukje van het
linkse bastion af.
‘Ja, nou ja. Officieel schrapt de UvA de Dag van
de Arbeid omdat het regelmatig studiegedrag in
de knel zou kunnen komen door de versnippering aan vrije dagen en omdat deze dag zou zorgen voor onduidelijkheid bij samenwerkingspartners. Eigenlijk hadden ze die beslissing
moeten nemen omdat het een socialistische
feestdag is en een universiteit politiek neutraal
zou moeten zijn.’
Ben je desondanks tevreden?

‘Ik ben wel blij, ja. Het is goed dat de UvA niet
meer als enige universiteit al haar medewerkers
en studenten vrijaf geeft op een socialistische
feestdag. Ik weet ook wel dat het is gegroeid
vanuit de banden die de UvA met de gemeente
Amsterdam onderhield, maar dan nog is de
beslissing rijkelijk laat. Of de UvA hierdoor
daadwerkelijk minder links wordt, betwijfel ik.’

Wat zou de volgende stap moeten zijn?
‘Misschien was het libertarische congres dat
we vorige maand in de Oudemanhuispoort
organiseerden al wel een eerste stap en hebben

we de UvA geïnspireerd om de vrije dag af te
schaffen. Maar even serieus, qua symboliek zou
het goed zijn om de beeltenis van Karl Marx uit
de Oudemanhuispoort te verwijderen.’

En dan ben je er?
‘Nee, zeker niet. Dan heb je het alleen over symboliek; het moet natuurlijk gaan om de inhoud.
Het curriculum moet ook veranderen. Wat
minder Marx en neomarxisme en wat meer
liberale wetenschappers zou de UvA goed doen.
Laten we hopen dat ze deze stap in de goede
richting een vervolg geven.’ yyy Henk Strikkers
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‘IJdelheid is een
vorm van zwakte’
Eind oktober wordt de Arnon Grunberg-tentoonstelling Ich will doch nur, dass ihr mich liebt geopend op de afdeling Bijzondere Collecties van de UvA. Vanuit Parijs op weg naar Zürich maakt
de schrijver een tussenstop in Amsterdam. tekst Jim Jansen / foto’s Bram Belloni / beeldbewerking Pascal Tieman

‘H

etzelfde recept?’ vraagt
de serveerster aan Arnon
Grunberg als hij op een zondagochtend op zijn gemak
de hotelbar van het Hilton Hotel inwandelt.
De schrijver knikt en verklaart dat hij met
regelmaat het hotel in Zuid kiest om interviews
te geven en afspraken te maken. ‘Je kan hier
ongestoord praten en het is om de hoek bij mijn
moeder,’ zegt Grunberg.
De schrijver is momenteel bezig met een boek
over die moeder. Hij meldt desgevraagd dat
het beter met haar gaat; ze had een hartklepstenose. ‘Nu heeft ze een nieuwe hartklep,’ zegt Grunberg, die deze zomer tijdens
haar ziekenhuisverblijf in het AMC bij haar
bivakkeerde. Om er meteen aan toe te voegen
dat de wifi er prima was, zodat hij gewoon
kon doorwerken.
Het karakteriseert Arnon Grunberg, iemand
die altijd aan het werk is en naar eigen zeggen
nergens echt bij hoort. Zijn overzichtstentoonstelling vindt hij behalve eervol ook een interessante
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manier om zijn eigen leven te reconstrueren. En
natuurlijk is er zijn moeder die vaak opduikt in
columns in de Volkskrant en de VPRO Gids.
Leest uw moeder nog alles van u?
‘Wel de columns, maar de boeken niet meer.
Door haar ziekte is haar concentratie minder

‘Ik zou het lastig vinden
als mijn moeder opeens
vol lof zou zijn’
geworden. Daardoor is ze ook milder geworden.
Vroeger kreeg ik vaak negatief commentaar van
haar en dat is de laatste jaren minder geworden.’
Was dat lastig voor u?
‘Nee. Ik ken mijn moeder drieënveertig jaar en
ik zou het juist lastig vinden als ze opeens vol lof
zou zijn.’

Hoe gaat u om met kritiek?
‘Dat ligt er aan van wie. Ik schrijf al twintig jaar,
dus zowel qua complimenten als op het gebied
van kritiek ben ik wat gewend. Sinds ik de
column Voetnoot in de Volkskrant schrijf, krijg ik
vaak te maken met boze lezers; de meeste mensen
die een brief schrijven zijn namelijk boze lezers.’
Niet alleen in de papieren krant, maar
ook op sociale media worden uw columns bijna dagelijks bediscussieerd.
‘Dat is het aardige en bedrieglijke van sociale
media: de hysterie die het in de hand werkt.’
Leg eens uit?
‘Vroeger was een mening onzichtbaar of werd
die binnenshuis geventileerd. Als je iets wilde,
moest je de moeite doen om een brief schrijven.
Nu zet iemand iets op Twitter en kan de hele
wereld meelezen.
Vorige week was ik bij Buitenhof en tijdens de
uitzending zaten de redacteuren continu te
kijken wat er op Twitter werd gezegd. Tien jaar

terug was je blij als de dag er na er een stukje
over het programma in de krant stond.’
De schrijver schenkt zijn Pellegrino bij, neemt
een slok van zijn espresso macchiato en vervolgt:
‘Er kleeft ook een duidelijk nadeel aan sociale
media. Neem de dag van nationale rouw na de
ramp met de MH17; zonder sociale media was
dat nooit gebeurd. Mark Rutte had er geen zin
in, mijns inziens terecht, maar door de mobilisatie op sociale media is hij overstag gegaan.’

Waarom was u tegen?
‘Het is niet de taak van de overheid om rouw in
goede banen te leiden. Daarvoor heb je kerken,
moskeeën, synagogen, buurtcentra en andere
instituten, die dagelijks met rouw bezig zijn.
De laatste keer dat Nederland een officiële dag
van nationale rouw had, was na het overlijden
van koningin Wilhelmina; dat zegt genoeg.
De Watersnoodramp, de Bijlmerramp, de
moord op Pim Fortuyn; allemaal geen dagen

van nationale rouw. Maar nu wel, mede door
Twitter ingegeven.’
U staat bekend als iemand die bijna alles
volgt. Met de nimmer aflatende informatiestroom op Twitter lijkt dat onmogelijk.
‘Twitter gebruik ik om te worden doorverwezen naar werelden die ik slecht volg, maar wel
interessant vind. Ik volg bijvoorbeeld een paar
journalisten van Voetbal International om een
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beetje op de hoogte te blijven van hetgeen er in
de voetbalwereld gebeurt.’
Kijkt u ook wat er over u wordt
getwitterd?
‘Dat vergelijk ik met jezelf googelen. Dat is glad
ijs, want het werkt ijdelheid in de hand. IJdelheid is een vorm van zwakte; niemand is vrij
van ijdelheid, ik ook niet. Maar als je iemand
die je waardeert betrapt op ijdelheid, is dat
een desillusie. Natuurlijk kijk ik weleens wat
mensen op internet schrijven, maar ik beperk
het. Wel reageer ik op personen die mij een
mail sturen, en voorheen zelfs op mensen die
me verrot scholden per mail. Maar daar ben ik
mee opgehouden.’
Vertel.
‘Ik heb me weleens gemoeid in de hele
pedofiliediscussie en vervolgens kreeg ik een
mail van iemand die meldde dat ik zelf een
pedofiel was die aan de hoogste boom moest
worden opgehangen. Ik stuurde die persoon een
mail waarin ik hem bedankte en om een toelichting vroeg. Dat heeft dus geen zin. Mijn toon
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maakte hem alleen maar bozer en op scheldmails reageer ik dus niet meer.’
De voorafgaande tien dagen verbleef Grunberg in Parijs en na Amsterdam reist hij via
Duitsland door naar Zürich om daarna terug
te gaan naar New York, de stad waar hij al
tien jaar woont. Het vele reizen went volgens

‘New York is thuis en ik
ga ook nooit meer in
Amsterdam wonen’
de schrijver, mits er maar genoeg momenten
van rust zijn. ‘En tijd in de Thalys of in een
vliegtuig is niet per definitie weggegooid,’
zegt hij. ‘Maar mijn leven bevindt zich in een
hoge versnelling en dat voelt op dit moment
nog goed.’
Voelt deze plek, Amsterdam-Zuid,
als uw thuis?
‘Het is de plek van mijn verleden en Amsterdam

is mijn moederstad. Ik heb hier ook in de buurt
op de Montessorischool gezeten en daar koester
ik dierbare herinneringen aan.’
Montessorianen fröbelen toch vooral?
‘Natuurlijk moesten we wel af en toe wat, maar
als ik tegen mijn meester, meneer Geel, zei dat
ik in de atlas wilde kijken, dan kon dat.’ Om er
glimlachend aan toe te voegen. ‘Ik ben een echte
Montessoriaan. De vrijheid paste bij mij en
daarnaast heb ik een vreselijk handschrift: ook
typisch Montessori.’
Als Amsterdam uw moederstad is, wat is
New York dan?
‘New York is thuis en ik ga ook nooit meer in Amsterdam wonen. Ik ben flexibel: als ik mijn computer maar heb, kan ik op veel plekken wonen.’
Raakt u nooit gestrest?
‘Naast echt belangrijke zaken als de gezondheid
van mijn moeder kan ik me onzeker voelen bij
de bagageband op een luchthaven. Dan vraag ik
me – heel banaal – continu af: komt mijn koffer
er wel uit?’

Zijn er dagen dat u niet schrijft?
‘Nee. Zeker niet sinds ik dagelijks Voetnoot doe
en ook in de vakantie doorwerk.’
Maar ook u zal weleens ziek zijn.
‘Ook dan kan ik een stukje schrijven. Een keer
was ik echt ziek, rond kerst 2012, toen heb ik de
hele dag in een hotel in Thessaloniki gelegen.
Voor nu vind ik dit tempo prettig en tot 2017 blijf
ik Voetnoot doen. Dan stop ik daar in ieder geval
mee. Deze manier van leven is namelijk topsport.
Dat klinkt misschien wat aanmatigend, maar
zo zie ik het wel. Een professionele tennisser is
ook de hele dag met zijn vak bezig en dat ben ik
ook. Je moet een bepaald niveau hebben en ook
een bepaalde productie. Daarnaast volg ik door
Voetnoot dagelijks het nieuws. Ik lees veel om te
weten wat er in de wereld gebeurt en om te kijken
waar andere columnisten over schrijven. Ik wil
namelijk niet precies hetzelfde doen als anderen.’
Waar staat uw journalistieke werk ten
opzichte van uw literaire?
‘De literatuur schaal ik hoger in. Het is lastiger
om een goede roman te schrijven vergeleken met
een column of reportage. Een roman overleeft
langer dan een Voetnoot. Een roman is klassiek.’
Maak eens een piramide van uw
activiteiten.
‘Eerst de romans, dan de toneelstukken, de journalistieke reportages en onderaan de columns.’
Maar u schrijft elke dag columns.
‘Dat doe ik omdat het moet. Ik wil dingen rechtzetten. Als ik stop, wie reageert er dan op allerlei
meningen en zaken die door opiniemakers en
politici beweerd worden?’
De maatschappelijke context is dus
steeds belangrijker geworden.
‘Klopt. Hoewel ik geen causaal verband zie, is
het in Nederland sinds mijn vertrek niet leuker
geworden. Ik vind het aardig een tegengeluid te
bieden. Met een column kan ik niet echt iemand
overtuigen, maar ik help wellicht mensen bij het
uiten van hun mening.’
Kunt u ‘de Nederlander’ typeren?

‘De Nederlander wil leven alsof hij de eerste mens
op aarde is, waarbij hij zelf het referentiekader is.
Hij heeft een hekel aan autoriteit en trekt kennis
in twijfel uit angst om onderdrukt te worden.’
Duid dat eens.
‘In Nederland heerst misschien nog meer dan
elders de waan van de dag. Kijk naar de hysterie
over pedofilie, Zwarte Piet of over het collectief rouwen na de vliegramp. Stel, je besluit
niet te gaan rouwen, dan ben je een gevoelloze
klootzak die zelf uit een vliegtuig moet worden
geworpen. In Nederland heerst er bijna continu
voetbalgekte. Ik laat me echter zelden meeslepen door emoties; ik analyseer liever.’
Wat gebeurt er tijdens zo’n waan?
‘Er wordt een kunstmatige identiteit gecreëerd
en je bent voor of tegen. Nuance is ver te zoeken.
Onlangs kwam ik een gewaardeerde collega-

‘Het is in Nederland sinds
mijn vertrek niet leuker
geworden’
publicist tegen, – ik noem geen namen – die
bepaalde dingen niet meer schrijft uit angst
voor reacties. Dat heb ik niet.’

En door die vrijheid komen er allerlei
dingen op uw pad.
‘Zo is het altijd gegaan; voor Voetnoot werd ik
gevraagd en voor al het andere ook. Kijk naar
de overzichtstentoonstelling in Bijzondere
Collecties. Ik had een verzamelaar uit Praag die
ik veel materiaal van mijzelf stuurde, omdat ik
wist dat ik hem daar gelukkig mee maakte; van
een vertaald boek tot een conferentiebadge of
vliegticket. Hij is naar de UvA gegaan met de
mededeling dat hij een enorm archief had waarmee iets moest gebeuren. En stiekem vind ik het
nu ook wel een beetje leuk; wellicht kom ik iets
over mezelf te weten.’
Aan de tentoonstelling is een honorary
fellowship verbonden.
‘Ik ben gastschrijver geweest in Leiden, Delft
en Wageningen, maar over dit fellowship heeft
de UvA mij niet ingelicht.’ Lachend: ‘In theorie
kan ik bij de opening iedereen bedanken, maar
melden dat ik de eer aan mij voorbij laat gaan.’
Drieënveertig jaar is wel jong voor een
overzichtstentoonstelling.
‘Het is niet op mijn initiatief gebeurd, maar nu
vind ik het leuk. Elk klein snippertje kan mij
helpen mijn eigen leven te reconstrueren.’ yyy
De Arnon Grunberg-tentoonstelling wordt geopend
op 30 oktober en is te zien tot en met 1 februari 2015.
Zie bijzonderecollecties.uva.nl.

U bent volstrekt onafhankelijk?
‘Ik voel me zo onafhankelijk mogelijk. Ik zit op
meerdere plekken tegelijk en neem afstand van
mensen en meningen. Onafhankelijkheid neemt
toe als je kunt reizen in verschillende werelden;
niet alleen fysieke werelden, maar ook subculturen. Ik heb twee weken embedded gezeten
in een psychiatrisch ziekenhuis in België; dat
was fascinerend, maar ik ben blij dat ik daarin
niet dagelijks hoef te functioneren. Dat geldt
ook voor de literaire wereld; als ik me er te vaak
begeef, wordt mijn wereld te klein en verlies ik
mijn onafhankelijkheid.’
U hoort dus nergens echt bij.
‘Dat vind ik volstrekt onbelangrijk. Ik wil mijn
vrijheid behouden.’

Met dank aan Hilton Amsterdam

Arnon Grunberg
22-02-1971 Geboren in Amsterdam
1994 Debuutroman Blauwe maandagen,
bekroond met Anton Wachterprijs en
Gouden Ezelsoor
2000 De geschiedenis van mijn kaalheid, eerste
boek onder de naam Marek van der Jagt
2006 Roman Tirza uitgebracht, bekroond met
Gouden Uil, Libris Literatuurprijs en KANTLprijs, verfilmd in 2010.
2010 Column Voetnoot in de Volkskrant
2011 Hoofdrol in theatervoorstelling Am Ziel
2013 Apocalyps (verhalenbundel)
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lunchen met...

Plezierige sleur
Hoewel hij met pensioen is, komt oud-docent rechten Gerard Mom nog elke dag naar de
UvA. Niet om te werken, maar om over het internet te zwerven. tekst en foto’s Mina Etemad
Gerard Mom (64)
Oud-docent rechten
Atrium, 23 oktober, 13.00-13.40 uur

G

erard Mom is een man van routine. Elke dag staat hij rond half
elf op, pakt twee uurtjes later de
metro vanuit Duivendrecht naar
het Weesperplein en loopt dan naar het Atrium.
Daar eet hij een soepje en een broodje en gaat
vervolgens naar het Instituut voor Informatierecht op de Korte Spinhuissteeg om daar een
paar uur achter een computer te zitten. Dit
terwijl hij na veertig jaar trouwe dienst al anderhalf jaar niet meer op de UvA werkt; hij is sinds
2013 met onbetaald verlof en over een halfjaar
gaat hij met pensioen.
Vanochtend is hij wel iets eerder opgestaan,
omdat hij een repetitie van het Concertgebouw-
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orkest heeft bijgewoond. Na de lunch gaat hij
weer naar het instituut. ‘Niet om te werken,
maar voor mijn eigen plezier, om een kopje

‘Soms doe ik mee aan
een spelletje op de radio’
koffie te drinken en soms een praatje te maken.
Daarna zoek ik een computer, zet mijn koptelefoon op en struin het internet af.’
Dat zijn vooral websites over klassieke muziek,

bijvoorbeeld klassiekezaken.nl. ‘Meestal heb ik
een klassieke zender als Radio 4 op staan. Soms
doe ik mee aan een spelletje op de radio of op
een website en verdraaid, ik krijg heel vaak de
reactie dat ik tot de prijswinnaars behoor! Dan
heb ik weer kaarten voor prachtige concerten.’ Zijn vakanties, naar Mexico, Suriname of
Vietnam, plant hij om concerten heen, die hij
nauwkeurig in zijn agenda noteert.
De andere vaste gasten in het Atrium kent Mom
wel van gezicht en sommigen zegt hij weleens
gedag, maar gesprekken voert hij niet met ze.
Soep is in ieder geval een frequente tafelgenoot
voor Mom. Vandaag was de champignonsoep
iets te dik naar zijn smaak. ‘Het lijkt net ragout.
Ik had er wel een lepeltje bamisoep bijgegooid
om het een beetje te verdunnen.’
Mom heeft geen behoefte aan afwisseling; hij is
al die jaren bij hetzelfde instituut blijven werken
en heeft al die tijd ook dezelfde vriend. ‘Ik houd
van sleur, als het maar plezierige sleur is. Mijn

werk is nooit gaan vervelen. Als docent vertelde
ik vaak voor de zoveelste keer hetzelfde grapje.
Maar dat vind ik eigenlijk geen vervelende
sleur. Ik houd wel van traditie, van zekerheid.
De pianoconcerten van Beethoven – god, hoe
vaak ik die niet gehoord zal hebben! En nooit
vervelen ze me. Het gekke is juist dat ik, ook al
luister ik er vaak naar, bij nieuwe uitvoeringen

toch steeds weer iets nieuws hoor. Dankzij sleur
leer je iets heel goed kennen.’ Wat niet betekent
dat hij niets nieuws meer ontdekt: ‘Tijdens concerten of wanneer ik naar de radio luister kom ik
vaak genoeg in aanraking met andere muziek.’
Nooit haast te hoeven hebben, dat is het fijnst
nu hij niet meer werkt. ‘Ik kijk veel minder op
mijn horloge, ik zie wel wat er op me afkomt.

Tien minuten later in de stad is niet erg.
Kortom, veel relaxter leven nu. Het lesgeven mis
ik weleens, het contact met studenten. In het
begin was ik een beetje jaloers op mijn collega’s,
omdat zij wel nog voor de klas mochten staan.
Maar ach, ik heb het lang genoeg gedaan en met
zo veel plezier. Nu kom ik alleen nog maar op
het instituut om te lanterfanten.’ yyy
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klassiek
open podium - gratis
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jihadi’s
lezing over het jihadisme - gratis / € 5
Scherp debat, theater, repetitiestudio of fotocursus. Als student
kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan bij CREA!

1 t/m 7 nov | stadsschouwburg amsterdam | 020 624 23 11 | tga.nl

Mr Laurien van Egeraat
Eerlijkheids fabriek

Studentencoach / personal coach
_ 06 - 53 73 42 90

Betere cijfers nodig, of meer geluk?
Praat met coach en breng er structuur in.
Foute vriendkeus, weinig contact?

www.eerlijkheidsfabriek.nl

Folia maakt
kennis...
...met Henkjan

Honing

hoogleraar muziekcognitie UvA
Woensdag 29 oktober tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 30 oktober terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

5 november • Thomas van Aalten
docent HvA en schrijver

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

passie
Softbal
DANA RoDERMANs (23, student
fysiotherapie aan de HvA) is zelfs nu
ze geblesseerd is niet van het softbalveld te slaan. ‘Ik trek expres mijn
handschoen niet aan, anders ga ik
toch ballen vangen.’
‘Anderhalf jaar geleden werd ik geblokkeerd
bij een duik naar een honk en schoot mijn
arm uit de kom. Sindsdien zijn de banden
in mijn arm verzwakt. Vier keer dacht ik dat
ik genoeg hersteld was om voluit te spelen,
maar telkens ging het mis. Toen stond ik
voor de keus: stoppen of een operatie. Die
beslissing was eenvoudig. Ik ga in november onder het mes, want ik kan echt niet
zonder softbal. Op tweejarige leeftijd was ik
al op het veld te vinden, omdat mijn vader
honkbalde en mijn moeder softbalde. Toen
ik een jaar of zeven was ben ik zelf gaan softballen en daarna nooit meer opgehouden.
Als kind was ik al meteen heel aanwezig op
het veld. Ik wilde elke hoge bal vangen, ook
als die totaal niet bij mij in de buurt kwam.
Het leuke aan softbal vind ik het tactische
element. Als je, zoals ik, wat minder snel
bent, kun je dat compenseren door slim te
spelen. Op die manier heb ik het Nederlands jeugdteam gehaald. Nu speel ik bij de
Amsterdam Pirates, in de op een na hoogste
divisie. Ook nu ik geblesseerd ben, train ik
zoveel mogelijk mee. Ik kan gelukkig nog
wel slaan en verder doe ik krachttraining.
Het is heel moeilijk voor me om niet voluit
te gaan tijdens de training. Ik trek expres
mijn handschoen niet aan, anders ga ik toch
ballen vangen. Dat leidde er eerder toe dat ik
weer geblesseerd raakte en daar heb ik van
geleerd. Wedstrijden vanaf de bank bekijken
valt me ook zwaar, zeker als het niet zo goed
gaat. Maar het is een teamsport, dus ik vind
dat ik erbij moet zijn.’ yyy tekst Yannick Fritschy
/ foto Fred van Diem
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Een lief verhaal over
honden leest iedereen
Tijdens een intensieve reis naar Kuala Lumpur worden jonge journalisten in spe in het diepe
gegooid. Zelf artikelen bedenken, ze verkopen en op pad als verslaggever. ‘Een verhaal als dit
kom je in je leventje in Amsterdam niet tegen.’ tekst: Jantien Kingma / foto’s Jantien Kingma en Jaap Schuurman

‘I

k heb net gehoord dat de Aziatische Tijger interesse heeft in mijn
verhaal over het verbieden van het
Maleisische Oktoberfest’, meldt
UvA-studente Nina de Vriend (22) met een blij
gezicht. Iris Rigter (22), studente communicatiewetenschap, staat er een beetje beteuterd bij:
‘Ik krijg net allemaal afzeggingen van afspraken door. Ach ja, dan ga ik gewoon een beetje
vakantie vieren.’ De veertien mensen met wie
ze staan te wachten op Schiphol zien er op het
eerste gezicht uit als normale reizigers. Maar als
je beter kijkt zie je dat de één een grote cameratas vasthoudt en de ander een statief. Weer
een ander komt aanlopen met opschrijfboekjes.
Deze studenten gaan op reis met Beyond Your
World, het journalistieke trainingsprogramma
van Lokaalmondiaal.
ZWETEN
Na een vlucht van dertien uur arriveert de
groep op Kuala Lumpur International Airport.
Ze worden opgewacht door een enthousiaste
Andrew Hoo Long Chuang, mediadocent
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aan Taylor’s University. Deze universiteit is de
Maleisische partneruniversiteit van de UvA en
heeft onder andere gezorgd voor de buddy’s van
de studenten. Deze buddy’s zijn de zogeheten
journalistieke ‘fixers’. Tijdens de reis treden ze
op als vertalers, regelaars en hotspotkenners.
Zo hangt buddy Joyce Harn (21, Mass Communication, Taylor’s University) tijdens de
eerste kennismaking aan de telefoon om een

‘Dat wordt schrijven
vanavond. Ik ga dus niet
mee uit, jongens’
interview met iemand van een weeshuis voor
kinderen met het downsyndroom te bevestigen
voor Sjoerd Cuypers (21, communicatiewetenschap), omdat deze interviewee alleen Maleisisch spreekt. ‘We mogen niet filmen en je
moet er stipt om half twaalf zijn.’ Bij aankomst
in Hotel Summer View, gelegen in de Indiase
wijk Brickfields, checken de studenten in hun

kamers meteen het internet – dit werkt niet naar
behoren. Maar de laptops worden gepakt en de
extra research op locatie kan beginnen. De volgende morgen staat er een uitstapje naar Taylor’s
University gepland. Buiten is het dertig graden;
de studenten lopen bezweet door de gangen.
De universiteit is gigantisch, tien verdiepingen
hoog en er is een binnentuin met vijver. De
studenten krijgen hoorcolleges over Maleisische
media, waar censuur nog een grote rol speelt.
Maxime Tielman (21, media & cultuur), loopt
de klas uit en komt gehaast terug. ‘Het lijkt wel
of mijn afspraak niet is doorgekomen. Ik zou
met een chef-kok langs hotels gaan, maar nu
willen die hotels allemaal extra informatie. En ik
heb dit verhaal al verkocht. Shit.’
KoNijNENcAfés
De verhalen die de studenten maken zijn
divers. Zo wordt er geschreven over drugsgebruik (en de zware straffen die hier op staan)
in Maleisië, daklozen, palmolieplantages,
migrantenwerkers, bowlen als nationale sport,
cupcakes, de Maleisische keuken, een café waar

Nederlandse en Maleisische studenten (boven).
Lena van Dijk tijdens de protestmars tegen de Sedition Act,
een wet die opruiing verbiedt (onder).

met konijnen geknuffeld kan worden en een
sportmerk voor moslima’s die comfortabele
hoofddoeken voor tijdens het sporten misten. Voor Join Magazine – het tijdschrift van
Lokaalmondiaal – moet de nadruk liggen op
maatschappelijke vraagstukken wereldwijd, die
tastbaar worden gemaakt door ze in een klein
perspectief te plaatsen. André van der Stouwe
(30, videojournalist en begeleider van Beyond
your World) geeft hier een voorbeeld van. ‘Ik
ben naar een touch a dog-event gegaan, waar
moslims een hond leren aanraken. Dit lijkt
een lollig onderwerpje, maar er zit een sterke
culturele, religieuze en politieke laag onder.
Vanwege hun geloof mogen ze geen honden
aanraken; ze krijgen hier de mogelijkheid om
dit op een ‘schone’ manier te doen. Mensen
van streng religieuze afkomst komen schuchter binnen maar eindigen knuffelend met een
hond. Als je het insteekt als een artikel dat over
religie gaat, lezen veel mensen het niet, maar

een lief verhaal over honden leest iedereen.’
Elke ochtend is er een redactievergadering in de
hotellobby. Op tafel ligt een notitieblok waarop
staat wie die dag welke afspraak heeft. Iedereen
ontbijt achter zijn laptop en met twee telefoons

‘Heftig om aan zo’n diep
verhaal te werken’
naast zich. Af en toe loopt iemand naar buiten
om een afspraak te bellen. ‘We zijn wel echt
in het diepe gegooid’, zegt Sophia van Dam
(21, communicatiewetenschap). ‘Ik had meer
willen leren over journalistiek schrijven, op de
universiteit leren we vooral wetenschappelijk
schrijven. Ik had wel les willen krijgen in het
schrijven van een reportage of een nieuwsbericht.’ Iris is druk in de weer met haar telefoon.
‘Ineens gaan mijn afspraken wel door, dat wordt

Susanne Deen
(21), student
communicatiewetenschap, op de
foto met werknemers van een
bakkerij (boven).
Robin Laurens
fotografeert een
van de meiden van
Ride for Women
Rights (onder).

schrijven vanavond. Ik ga dus niet mee uit, jongens.’ Ze vinden het allemaal moeilijk om zich
professioneel tegenover media op te stellen en
daadwerkelijk geld voor hun werk te vragen. ‘Je
mag naar media best een grote mond hebben,
anders knijpen ze je uit’, zegt André. ‘Vraag 25
cent per woord en 50 euro per foto.’ ‘Ik ben al
blij als mijn artikelen überhaupt ergens gepubliceerd worden’, giechelt Maxime. Na het ontbijt
gaat iedereen zijn eigen weg.
Maxime en Robin Laurens (21, media & cultuur), hebben halsoverkop contact opgenomen met de Nederlandse meisjes van Ride for
Women Rights. Zij fietsen van Indonesië naar
Nederland om vrouwenrechten aan te kaarten.
Maxime zit met ze aan de telefoon. ‘Morgen
willen ze ons zien. Ze blijven een nacht langer
in het dorpje Teluk Intan voor ons.’ Buddy
Bernadette Alexandra Koh (21), studente
Broadcasting aan Taylor’s University, rijdt de
meiden door een landschap van heuvels met
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Sjoerd Cuypers tussen de kinderen in het weeshuis
(boven). Maxime Tielman en Robin Laurens in gesprek
met de meiden van Ride for Women Rights (rechts).

palmbomen naar Teluk Intan. De fietsers slapen
op een brandweerkazerne waar her en der brede
mannen in uniform rondlopen. Ze nemen
plaats op banken en het interview begint. Er
komt een klein mannetje langs met een grote
kan mierzoete koffie. Hierna rennen Robin en
Maxime verhit rond om te fietsende meiden op
de foto te krijgen. Na een avondmaal bij Domino’s Pizza zit het tweetal uitgeput in de auto.
‘Laten we meteen de pitch voor media maken
en vanavond mailen! Nu is het nog nieuwswaardig, volgende week niet meer’, zegt Robin.
WEEsHUis
Tijdens een van de laatste gezamenlijke etentjes
in een kleurrijk Indiaas tentje langs een drukke
weg, worden de frustraties en mooie momenten
van de reis besproken. Terwijl de chapati met
saus op tafel staat en de studenten uit kokosnoten drinken, evalueren ze de afgelopen dagen.
Lena van Dijk (22, communicatiewetenschap)
vertelt over haar artikel over arbeidsmigranten.
‘Het is heftig om aan zo’n diep verhaal te werken
als je maar tien dagen hebt. Bovendien kan ik
niets betekenen voor die mensen. Ze worden
uitgebuit, hebben geen werkvergunning en geen
rechten. Een verhaal als dit kom je in je leventje
in Amsterdam niet tegen.’
Sjoerd Cuypers (21, communicatiewetenschap)
maakt een verhaal over een weeshuis voor
kinderen met het downsyndroom. ‘Mijn zus
heeft downsyndroom en ik ben benieuwd hoe
er hier mee wordt omgegaan.’ Hij is stil in de
taxi onderweg naar het weeshuis. Bij het hek
staat een jongetje te zwaaien met een brede lach
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op zijn gezicht, hij zegt iets onverstaanbaars.
Op de binnenplaats spelen overal kinderen. Een
dun meisje met een roze jurkje en een duide-

‘De mensen hier zijn
zo dankbaar’
lijke groeiachterstand probeert de aandacht te
trekken door Sjoerd continu aan te tikken. In
het kantoor achter deze binnenplaats liggen zo’n
zeven kinderen op de grond. Ze zijn allemaal
maximaal één meter lang, ontzettend dun, en
kijken wezenloos in de verte. Sommigen krijgen
sondevoeding. Sjoerd slikt. ‘Ik weet even niet
wat ik moet zeggen, dit is echt heel erg heftig.’
Een klein jongetje geeft hem een high five om
vervolgens zijn hand langs zijn haar te halen.
Sjoerd lacht. ‘Dit is exact het beeld van kinderen
met downsyndroom dat ik wil overbrengen.
Kijk hoe gelukkig dit joch is.’
Een interview met een sociaal werker zet hem
met beide benen terug op de grond. ‘Kinderen met downsyndroom worden in Maleisië
ongeveer dertig jaar oud.’ Sjoerd kijkt verschrikt.
‘Dértig?! In Nederland worden ze zestig.’ Bovendien leren de kinderen hier niet zelfstandig
te leven, zoals zijn zus wel doet. Na nog even
met de kinderen gespeeld te hebben en ze een
cadeautje te hebben gegeven, verlaat hij het
weeshuis weer. ‘Wij kunnen ons zo druk maken
over onnozele dingen. We realiseren ons soms
echt niet wat we hebben.’ Hij stuurt de foto met
het jongetje meteen door naar zijn zus.

Na ruim een week als journalist werken voelt
de groep zich thuis in de drukke miljoenenstad. Een deel is bruinverbrand van een weekend in het vissersdorpje Sekinchan en Port
Dickson (de Hamptons van Kuala Lumpur) en
anderen zijn nog een beetje brak van de laatste
karaokeavond waar luidkeels werd meegezongen met internationale en Chinese hits. De
wallen onder hun ogen zijn onmiskenbaar.
De interviews zijn allemaal gedaan en Nina’s
artikel over het Oktoberfest staat op de website
van Verspers en Join Magazine. Reacties van
media als Vice en nrc.next worden afgewacht.
Lena zit voldaan in de lobby. ‘Dit is zo’n toffe
ervaring. Het is zo anders dan gewoon op reis
gaan. De mensen hier zijn zo dankbaar en lief.
Ik kan hier wel een jaar zitten en nog elke dag
een nieuw verhaal maken.’ yyy

Beyond Your World
Beyond Your World (BYW) is het journalistieke
trainingsprogramma van Lokaalmondiaal:
een stap tussen de collegebanken en
zelfstandig werk als buitenlandverslaggever.
BYW biedt jonge journalisten tussen de
18 en 25 jaar de kans om journalistieke
ervaring op te doen in een ontwikkelingsland,
individueel of in groepsverband. Er is een
intensief voorbereidingstraject van anderhalve
maand aan de reis naar Kuala Lumpur
vooraf gegaan. Hierbij kregen de studenten
journalistieke workshops en volgden zij
het vak populaire cultuur & globalisering in
Maleisië aan de UvA.

foto Daniël Rommens

op de tong

Zagros

help je de lokale middenstand én eet je gezond
je buik rond voor een heel schappelijk bedrag.
Helemaal verantwoord dus.
Op deze herfstige avond beginnen we om warm
te worden met een heerlijke, pittige soep van
de dag (€ 5,50) en een spinazieslaatje, ofwel
siyale (€ 4,50). Heel lekker gekruid allebei, en
vol verschillende groenten. Daarna nemen we
lamsgehakt van de grill met aubergine en tomaten en gehaktballetjes uit de oven, met groenten
en kaas (beide € 13,50). Het vlees is supermals
en smakelijk en de aubergines van de grill hebben gelukkig die o zo lekkere branderige smaak
die aubergines moeten hebben. Erbij komt rijst
en salade; de porties zijn niet gigantisch, maar
wel heel smakelijk dus eigenlijk precies goed.
We hebben hierdoor nog een gaatje over voor
een portie huisgemaakte baklava met extra
pistachenootjes en een ijscoupe, beide € 4,- en
zeer de moeite waard. De bediening wordt
soms wat afgeleid doordat de zaak zo te merken
vol vrienden van het personeel zit, maar is
daardoor geen moment minder charmant of
vriendelijk. yyy Ruby Sanders

Albert Cuypstraat 50 (Zuid)

H

et lijkt wel of er meer grote
conflicten spelen dan ooit in de
wereld. Vaak zo ingewikkeld dat
je niet meteen weet wie nu steun
nodig heeft, waar je achter moet staan en of je
nog wel zonder schuldgevoel je luie Amster-

damse leven kunt blijven leiden. Uit eten zonder
gewetenswroeging bijvoorbeeld, waar doe je
dat in tijden zoals deze? Nou, bij het ‘enige
Koerdische restaurant in Amsterdam met een
eigen Koerdische identiteit’, oftewel Zagros op
de Albert Cuypstraat. Zo steun je de Koerden,

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

BAKLAVA

ZAGRos

KoERDiscH

Baklava is een mierzoet,
machtig bladerdeeggebakje dat in het hele
Midden-Oosten gegeten
wordt. Het wordt gemaakt door flinterdunne
plakjes bladerdeeg te stapelen met honing of
siroop ertussen en meestal gestampte walnoot
of pistache erdoor en erover. Bij de meeste
Turkse bakkers kun je baklava kopen.

Zagros zit al sinds 1996
op de Albert Cuyp. De
site zagrosrestaurant.nl is
ondanks de suffe lay-out
een bezoekje waard: je
vindt er informatie over
de Koerdische geschiedenis, foto’s van het restaurant, recensies, wetenswaardigheden over
de Koerdische keuken en regionale wijnen en
zelfs een lijst met Koerdische babynamen!

De Koerdische taal
behoort tot de IndoEuropese taalfamilie.
Specifieker: tot de IndoIraanse talen, waartoe
ook het Perzisch en het
Ossetisch behoren. De Turkse taalfamilie is
een heel andere, en heeft meer verwantschappen met bepaalde Centraal-Aziatische talen.
In Turkije was het vroeger verboden om in
het openbaar Koerdisch te spreken.
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opinie

De ridiculisering
van het onderwijs
Het rendementsdenken maakt de UvA kapot, betoogt
Gunnar de Haan. Hij roept op tot verzet. illustratie Marc Kolle

D

e kwaliteit van het onderwijs aan
de Universiteit van Amsterdam
staat onder druk. Zwaar onder
druk. Dat is niet verwonderlijk
aangezien het College van Bestuur (CvB) van de
UvA meer inzet op kwantiteit dan op kwaliteit.
De financiële kaders van de universiteit, zoals
geschetst door het CvB, zijn een schrijnend
voorbeeld van dit rendementsdenken. Onderzoek, maar vooral onderwijs, moet wijken voor
bezuinigingen; zelfs opleidingen lijken hun leven
niet meer zeker. Rendement gaat boven alles.
Dit is duidelijk te zien bij de universiteitsbrede
invoering van de semesterindeling – beter
bekend onder de noemer 8-8-4 – die ondanks
hevig protest van de faculteiten op stalinistische
wijze werd ingevoerd. Om de faculteiten zover te
krijgen, werd door het CvB gebruikgemaakt van
een financiële stimulans. Nu, een aantal jaar na
dato, blijkt dat 8-8-4 inderdaad de kwaliteit van
het onderwijs schaadt. Het blijft echter angstvallig stil in het Maagdenhuis. Ondanks het feit dat
de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
(FdR) het invoeren van 8-8-4 de grootste bestuurlijke misser uit de geschiedenis van de UvA
noemt, de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) stelt dat het overduidelijk
is dat de kwaliteit van het onderwijs geschaad
wordt door 8-8-4 en er op de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) een – geheim – rapport bestaat dat
dezelfde conclusies trekt, blijft het CvB zwijgen.
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Ook de invoering van het bindend studieadvies
(bsa), een andere impopulaire rendementsmaat-

regel, deed veel stof opwaaien op de verschillende faculteiten. Op de FGw leidde dit zelfs
tot een geschil tussen de studentenraad en het
faculteitsbestuur. Hoewel de studentenraad in
het gelijk werd gesteld, werd uiteindelijk ook op
deze faculteit een bsa ingevoerd, zij het in een

Van Aalten

Get smart
meer humane vorm. Nu Den Haag het mogelijk
heeft gemaakt voor universiteiten om bij masteropleidingen selectie-eisen te stellen voordat
bachelorstudenten worden toegelaten, staat de
UvA te trappelen om deze eisen in te voeren.
Al deze maatregelen moeten ertoe leiden dat
studenten sneller afstuderen en de universiteit
meer geld voor ze vangt. Een langstudeerder
kost alleen maar geld. Het CvB jaagt het liefst
studenten binnen drie jaar door hun bachelor
heen. De happy few die tijdens deze drie korte
jaren de indruk hebben kunnen wekken dat ze
een master in één jaar kunnen afronden, krijgen
de mogelijkheid om in één jaar nog wat extra
informatie door hun strot geduwd te krijgen,
om vervolgens met minimale voorbereiding de
arbeidsmarkt op te worden geslingerd.
Hoewel de faculteiten – niet geheel vrijwillig – deze rendementsmaatregelingen hebben

Het onderwijs dreigt
verminkt te worden
ingevoerd, is het voor het CvB nog niet genoeg.
De honger naar rendement, of ‘studiesucces’, zoals
dit vaak verkocht wordt naar de buitenwacht, lijkt
onstilbaar. Hoewel het effect van deze maatregelen de komende paar jaar nog te bezien valt,
worden deze wel financieel doorgerekend aan
de faculteiten. Het gevolg is dat de FdR en FGw
respectievelijk vijf en tien miljoen euro moet
bezuinigen en beide hierdoor gedwongen worden
tot een grootschalige reorganisatie. Aangezien het
hier faculteiten betreft die voornamelijk gericht
zijn op onderwijs, is het duidelijk wie wederom
het kind van de rekening wordt. Overigens staan
ook de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en de Faculteit der Eco-

nomie en Bedrijfskunde (FEB), de andere twee
onderwijsrijke faculteiten, op de tocht. Ook hier
dreigen grote financiële tekorten te ontstaan.
De reden hiervoor is noch beleidsmatig noch
visionair. Het is een verouderde systematiek voor
het verdelen van de gelden: het allocatiemodel.
Een ambigu, achterhaald en dysfunctioneel model dat resulteert in dubieuze ‘beleidspotjes’.
Hoewel de overheidsgelden bestemd voor onderwijs met bijna acht miljoen gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar, en in 2017 en 2018 ook nog
eens een overschot verwacht wordt op dezelfde
post, zijn de onderwijsrijke faculteiten toch de sigaar. Zij worden geconfronteerd met de opdracht
te snijden in onderwijs, wat de facto betekent: het
schrappen van banen en opleidingen. Men noemt
dit een ‘rationalisering van het opleidingsaanbod’,
waar het woord ‘ridiculisering van het onderwijs’
meer op zijn plaats lijkt te zijn. Alle bestuurders
van de UvA zijn het erover eens dat het allocatiemodel aan verandering toe is; zelfs het CvB
is deze mening toegedaan. Maar de daad wordt
niet bij het woord gevoegd – wederom blijft het
angstvallig stil in het Maagdenhuis.
Nu het onderwijs aan onze universiteit ernstig
verminkt dreigt te worden is het tijd om deze
muur van stilte te doorbreken. Studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers en bestuurders
moeten met spoed om de tafel gaan zitten om de
UvA te verlossen van dit schadelijke model en
een systematiek te creëren die onze universiteit in
stand kan houden. Vertel ons niet dat het ons aan
realiteitszin ontbreekt wanneer wij opkomen voor
het onderwijs. Vertel ons niet dat het nu niet de
juiste tijd is om deze verandering door te voeren.
Want wanneer het gaat om de kwaliteit van ons
onderwijs is het altijd de juiste tijd. yyy

In de Volkskrant van 18 oktober las ik het artikel
‘De leraar is mak gemaakt’, waarin de leraar wordt
neergezet als een geknechte kabouter. Neem ouddocent Frans en schrijver Jan Siebelink. Bij zijn
afscheidsspeech verkondigde hij (in 2003!): ‘De
leraar is een tweederangsfiguur geworden. Niet
langer worden hoge eisen van vakmanschap aan
hem gesteld.’ Nou moe!
Elk kwartaal lig ik rustig te wachten tot het bericht
klinkt in de vaderlandse media: er is weer iets mis
met… het onderwijs! Zelden lees ik wanneer het
dan wel zo fantastisch ging. Het tijdperk moet
volgens mijn nattevingerwerk ergens liggen tussen
januari en mei 1955, dus de periode tussen Kerstmis en de zomervakantie, zonder aanwezigheid van
massamedia, zonder invloed van buitenaf en vooral
zonder mondige jeugd. En dan liefst op een school
in een streek met veel wuivend graan.
Zijn er dan geen problemen in het onderwijs?
Natuurlijk wel. Maar het Nederlands onderwijs is –
goddank – in principe ingericht voor iedereen. Dat
gaat dus niet altijd vlekkeloos. Die toegankelijkheid, met de mogelijkheid tot doorstromen, is een
fundament. Heel anders dan het Britse systeem,
waar prestigieus elite-onderwijs (Eton College) nog
het meeste aanzien geniet.
In een ideale maatschappij is onderwijs er voor de
opvoeding en ontwikkeling van leerders, niet als
hobby van exhibitionistische leraren. John Lydon,
ooit frontman van The Sex Pistols (een van mijn
lievelingsbands, zoek maar op) zei onlangs in een
interview: ‘Get smart. Read as much as you can and
find out who’s using you.’ yyy Thomas van Aalten

Gunnar de Haan is voorzitter van de Facultaire
Studentenraad der Geesteswetenschappen
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Meesterlijke meesters
De huismeesters op de UvA- en
HvA-vestigingen zijn onmisbaar.
Waarom? Dat kunnen ze je zelf het
beste vertellen. 1 John-André Wekking
(Bungehuis): ‘Zeer regelmatig worden
er gevonden voorwerpen afgegeven bij
de receptie. Laatst een armband, die
later door een meisje werd opgehaald.
Die bleek heel kostbaar te zijn. Fijn
om iemand zo blij te kunnen maken!’
2 Michael de Boer (Universiteitstheater): ‘Hier is elke dag veel te doen
en te beleven. Er komen veel mensen
over de vloer voor de voorstellingen.’
3 Sandra Knight (Amsterdam Fashion
Institute): ‘Er kwam laatst een student
naar me toe die niets snapte van de lessen die hij aan het volgen was. Na twee
weken kwamen we erachter dat hij het
verkeerde rooster gebruikte. We hebben toen samen ongelooflijk gelachen.’
4 Bernard Martens (Theo Thijssenhuis) was helaas niet bereikbaar voor
commentaar. 5 Dennis van den Berg
(Benno Premselahuis): ‘Je weet nooit
wat de dag brengt. Laatst werden hier
scènes van de serie Overspel opgenomen.’ 6 Edwin Kloosterman (MullerLulofshuis): ‘Ik zorg ervoor dat alle
gebruikers van het pand een prettige
werkomgeving hebben en houden.’ 7
Harry Fidder (Oudemanhuispoort):
‘De voormalig directeur van de
OMHP kwam vaak op maandag langs
om een bakkie te doen. Aangezien hij
een Feyenoordfan is, zette ik een keer
het Ajax-clublied op. Zijn reactie: “Dit
is je laatste week hier.’’’ 8 Jesse Goudriaan (Roeterseilandcomplex): ‘Ik zorg
ervoor dat de mensen zich veilig voelen en ben het eerste aanspreekpunt
als er iets gebeurt.’ 9 Andy Vervuurt
(Prins Hendrikkade): ‘De internationale studenten van het gebouw
hiernaast weten me te vinden. Laatst
kwam er een meisje dat haar teen had
opengehaald aan een stoeprand.’ yyy
tekst Ramon Holle / foto’s Vera Duivenvoorden, foto 9 Daniël Rommens

8
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Het sexappeal van het brein
Of we ons brein nu wel of niet zijn, we willen er hoe dan ook alles over weten. Maar waarom
eigenlijk? Over de enorme populariteit van de neurowetenschap. tekst Marieke Buijs / illustratie Pascal Tieman

D

e voor moord veroordeelde
Adnan Syed weet zich geen raad
meer. ‘Soms wou ik gewoon dat
ze in mijn brein konden kijken en
dat ze zouden zien wat ik voor haar voelde.’ Zijn
brein, dat is waar de waarheid zich schuilhoudt.
Als ze daar maar in konden kijken, dan zouden
ze zien dat hij niet boos was op zijn vermoorde
ex Hae Min Lee, zo verzucht hij in de Amerikaanse non-fictiepodcast Serial.
Syed is niet de enige die houvast zoekt in het
brein, steeds meer wetenschappers doen dat
ook. Of ze nu denken over verantwoordelijkheid, schuld en straf, op zoek zijn naar de
oorsprong van religiositeit, zich afvragen wat
schoonheid is, groepsgedrag willen verklaren,
de oorsprong van ethiek ontrafelen, koopgedrag voorspellen, of begrijpen waarom
mensen elkaar vertrouwen, steeds vaker richten wetenschappers hun pijlen op het brein.
Neuroethiek, neurosociologie, neuroeconomie,
neuromarketing, neuroesthetiek, neurorecht
– de franchises van de neurowetenschap
schieten als paddenstoelen uit de grond. En
ook studenten en ‘het publiek’ lusten er wel pap
van. De opleiding psychobiologie is in tien jaar
tijd uitgegroeid tot een opleiding met een numerus fixus van vijfhonderd eerstejaars en de
populair-wetenschappelijke breinboeken zijn
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nog steeds niet aan te slepen. Hoe komt dat
toch? Wat is het sexappeal van het brein?
BELoNiNG EN HEBZUcHT
Hoogleraar cognitieve neurowetenschappen
Victor Lamme is ‘al jaren fan van allerlei leuke
dingen die je met hersenscanners kunt doen.’ En
maakt zelf de uitstap van de neurowetenschap
naar de neuromarketing. Onder het motto: ‘Als
je echt wilt weten wat iemand wil en voelt, vraag
het zijn brein’, richtte hij het bedrijf Neurensics

‘Het is de institutio
nalisering van intuïties
over onszelf’
op, waar mensen in de hersenscanner naar reclamefilmpjes kijken zodat op basis van hun hersenactiviteit de effectiviteit van de spotjes wordt
beoordeeld. Lamme heeft wel een verklaring
voor de aantrekkingskracht van neurowetenschappen. ‘Psychologie, dat is toch een beetje de
institutionalisering van intuïties over onszelf. En
neurowetenschap levert ons meer inzicht in de
onderliggende mechanismen op.’ Hij noemt als
voorbeeld het psychologische fenomeen dat de
meeste mensen anderen vertrouwen, ook als ze

die ander niet kennen. Collega’s van Lamme onderzoeken dat vertrouwen in de hersenscanner.
En wat blijkt? Wanneer mensen een ander vertrouwen, zijn dezelfde hersengebieden actief als
wanneer mensen een beloning voorzien. Lamme:
‘Vertrouwen lijkt te reduceren tot iets simpels als
het vooruitzicht op een beloning, tot hebzucht.’
Je zou het eerder een deprimerende dan een
aantrekkelijke bevinding kunnen noemen, maar
daar wil Lamme niets van weten. ‘Zo’n reductionistisch inzicht is waardevol. Het vertelt je dat je
een niet al te idealistisch beeld van de mens moet
hebben. En het geeft handvatten voor hoe je als
regering in vertrouwenskwesties moet omgaan
met je burgers, of als werkgever met je personeel.
Vertrouwen tussen collega’s kun je op basis van
dat inzicht bijvoorbeeld bevorderen door werknemers een gezamenlijke beloning voor ogen te
stellen aan het eind van een project.’
HERsENpLAATjEs
De epidemische proporties van de neurowetenschappen zijn ook wetenschapsfilosoof en -socioloog Pim Klaassen opgevallen. Tijdens zijn
promotie boog hij zich over de neuroeconomie,
de wetenschap die economisch handelen vanuit
een breinperspectief tracht te verklaren. Vorige
week promoveerde hij op zijn proefschrift In
brains we trust. Ook Klaassen onderschrijft het

reductionistische als de charme van de neurowetenschap. ‘Veel mensen zien dat als ideaal,
dat wij onderdeel uitmaken van een continuüm
in de wereld, van natuurkunde naar scheikunde
naar biologie en dan via neurowetenschappen
naar psychologie, sociologie en antropologie.’
Maar zouden biologie en genetica, die weer
ten grondslag liggen aan neurowetenschappen,
dan niet op nog meer interesse moeten kunnen
rekenen? Klaassen vermoedt van niet, onder
meer omdat een biologische verklaring van
menselijk gedrag of ervaring veel mensen boven
de pet gaat. Als voorbeeld noemt hij het neurowetenschappelijk inzicht dat mensen die rechts
stemmen gemiddeld een grotere amygdala hebben, een gebied in de hersenen waar angst en
andere emoties worden verwerkt. ‘Zo’n inzicht
geeft mensen het gevoel kiezersgedrag beter
te begrijpen. Natuurlijk kun je de oorzaak van
die grotere amygdala uiteindelijk ook vinden
in de onderliggende biologie en scheikunde, in

de manier waarop het DNA in je cellen wordt
afgelezen en codeert voor bepaalde eiwitten die
in samenspraak met andere eiwitten de groei

‘Mensen vertrouwen
een verhaal als er
hersenplaatjes bij staan’
en vermeerdering van je cellen reguleren. Maar
voordat je dat mechanisme een beetje snapt
ben je heel wat biologiecolleges verder en dat
gaat de meeste mensen te ver.’ En dus vinden de
neurowetenschappen gretig aftrek.
LiEfDEsMoLEcULEN
In the Journal of Cognitive Neuroscience stond
bijvoorbeeld een onderzoek beschreven waaruit
blijkt dat ‘leken’ een wetenschappelijk relaas
aanzienlijk betrouwbaarder achten wanneer dat

is voorzien van hersenplaatjes. Ook als die scans
inhoudelijk niets aan het verhaal toevoegen.
Ondanks die aantrekkingskracht, stuiten
neurowetenschappers soms op wrevel. De
gedachte dat romantische liefde niets anders is
dan de prozaïsche interactie tussen hormonen
en neurotransmitters in het brein vinden veel
verliefden lastig te verkroppen. Maar volgens
neurowetenschapper Victor Lamme zien mensen dat verkeerd. ‘Denk aan de biodiversiteit. Ik
kan versteld staan van wat er allemaal op aarde
rondvliegt, -loopt, -kruipt en krioelt. Maar ik
kan er nog tien keer meer van genieten als ik
begrijp dat dat allemaal bestaat dankzij Darwins
simpele principes van natuurlijke selectie. Op
dezelfde manier vind ik vertrouwen nog mooier
als blijkt dat we het kunnen terugbrengen tot iets
als uitgestelde beloning, of liefde tot de interactie
tussen moleculen. Het betekent namelijk dat we
beter begrijpen wat het is, dat we beter de vinger
kunnen leggen op hoe de wereld in elkaar zit.’ yyy
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‘Piketty bedrijft
geen wetenschap’
De bestseller van de Franse econoom Thomas Piketty over vermogensongelijkheid komt
nu ook uit in een Nederlandse vertaling. Wat vinden economen van Kapitaal in de
21ste eeuw? Dirk Wolthekker

H

oe succesvol kun je zijn als
auteur van een economisch boek
vol historische statistieken en
grafieken? Heel succesvol, weet
inmiddels Thomas Piketty, werkzaam aan de
Ecole d’économie de Paris en aldaar wetenschappelijk directeur van de Ecole des hautes études
en sciences sociales. Piketty, politieke darling van
president François Hollande en eerder economisch adviseur van de socialistische presidentskandidate Ségolène Royal, heeft de afgelopen
vijftien jaar gewerkt aan een monumentale
historische studie naar kapitaalaccumulatie in
verschillende Europese landen en Amerika. De
vermogens zullen volgens Piketty de komende jaren zo hard groeien – en daarmee de vermogensongelijkheid – dat hij pleit voor een, bij voorkeur
internationale, progressieve belasting op kapitaal.
Vorig jaar kwam zijn studie uit in de oorspronkelijke Franse versie: Le Capital au XXIe siècle. Het
boek, uitgegeven bij Éditions du Seuil, verkocht
direct goed en staat inmiddels al meer dan een jaar
in de Franse bestsellerlijsten.
De essentie van het boek is een economische
formule die bekendstaat als r > g. Dit is een op
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empirisch onderzoek gebaseerde verwachting
van Piketty dat het rendement op vermogen (r)
groter is dan de groei van het nationaal inkomen (g). Zoals bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer in Trouw concludeerde:
‘Het logische gevolg hiervan is dat vermogens
in het algemeen sneller groeien dan het totale

‘Piketty’s thema werd
ook al door Stiglitz
aangesneden’
inkomen en dus ook dan arbeidsinkomens.
Oftewel, in alledaags Nederlands, de vermogenden worden steeds rijker ten opzichte van
andere inkomenstrekkers, en omdat vermogen
erg ongelijk verdeeld is leidt dit tot een steeds
grotere concentratie van vermogen bij een klein
deel van de bevolking.’
Op de bewering van Piketty valt volgens De
Beer nog wel iets af te dingen, want volgens hem
is de toename van de inkomensongelijkheid
voor het grootste deel toe te schrijven aan de

groeiende ongelijkheid van arbeidsinkomens;
voor de meeste topinkomens is inkomen uit
vermogen slechts een ondergeschikt deel van
hun totale inkomen. Echte macht ligt volgens
De Beer meer bij de topmanagers dan bij
de topvermogenden.
MoDELLENfixATiE
Hoe succesvol het boek in het relatief egalitaire
– vrijheid, gelijk, broederschap – Frankrijk ook
was en nog is, Piketty’s echte zegetocht begon
pas afgelopen voorjaar toen het boek uitkwam
op de Amerikaanse markt. Het prestigieuze
uitgeefhuis Harvard University Press gaf het
zevenhonderd pagina’s tellende werk uit en
is inmiddels spekkoper. Dat is geen wonder,
concludeerde de New York Times in een groot
artikel onder de kop Why Piketty’s book is a bigger deal in America than in France. Een van de
conclusies van de krant was dat de maatschappelijke ongelijkheid in Amerika veel groter en
minder geaccepteerd is dan in Frankrijk en het
boek aan de overkant van de oceaan dus meer
losmaakt dan in Frankrijk. Nu is de vraag wat
het boek van Piketty in het – eveneens relatief

egalitaire – Nederland doet.
Op hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen heeft Kapitaal
in de 21ste eeuw inmiddels al veel
indruk gemaakt. Engelen prijst
het boek, dat de van het rechte
spoor geraakte macro-economie
weer op de rails zou zetten. ‘In een
economische beroepspraktijk die
meer en meer toegepaste wiskunde
is geworden en een hardnekkige
modellenfixatie heeft ontwikkeld,
is dit boek een verademing. Terug
naar een minder theoretische en
meer empirische economie is volgens
mij een goede zaak. Ik ben dan ook
blij dat Piketty deze weg wijst. Als je
onder hard economisch onderzoek
het verzamelen van empirische data
verstaat, is Piketty’s boek daarvan
een toonbeeld. Het maakt bovendien
zichtbaar dat vermogensongelijkheid
niet alleen groot en groeiend is in de
VS, maar ook in Europa. Daarmee corrigeert
Piketty het wat zelfgenoegzame zelfbeeld van
Europa en belicht een aspect van het contemporaine kapitalisme dat tot nog toe onderbelicht was. Daarvoor kan hij wat mij betreft niet
genoeg geprezen worden.’
KARL MARx
‘Dat het boek juist in Amerika zo is aangeslagen, begrijp ik best. Daar is de vermogensongelijkheid immers ook veel groter dan in Europa,’
zegt ook econoom en emeritus hoogleraar
Arnold Heertje. Niettemin vindt hij het boek
van Piketty in Europa net zo belangrijk. ‘Vooral
uit empirisch oogpunt. Piketty is zeer ijverig
geweest en heeft heel veel materiaal verzameld
over de inkomens- en vermogensverdeling
en de accumulatie daarvan in de afgelopen
eeuwen. Dat is niet eerder op die schaal ver-

richt. Dat gezegd hebbende is het boek theoretisch vrij zwak. Piketty is daarom zeker niet de
nieuwe Karl Marx, zoals wel wordt beweerd.
Marx gaf een veel theoretischer analyse van
economische verhoudingen. Piketty constateert,
maar verklaart niet. Hij legt ook wel erg de
nadruk op vermogensverkrijging via vererving.
De ongelijke vermogensverdeling die daardoor

‘Hij schrijft goed, maar het
probleem is: hij toetst niet’
ontstaat is bovendien door Nobelprijswinnaar
Stiglitz ook al aan de orde gesteld.’
Ook hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen wijst op een eenzijdige constatering van
Piketty. ‘Zijn opvatting wordt gedomineerd door
het idee dat vermogens zich hebben opgestapeld

door de opdrijving van huizenprijzen in Londen, New York en
Parijs. Maar grote vermogens ontstaan tegenwoordig door innovatie
en wat mensen daarmee verdienen,
en door de vergrijzing. Er komen
steeds meer oudere mensen en die
hebben – in ieder geval in Nederland – meer bezit en vermogen dan
jongeren. Het boek van Piketty gaat
bovendien voorbij aan waar het in
de economie echt om moet gaan:
armoede en de bestrijding ervan. De
echte armen maken veelal geen deel
uit van de formele economie en komen ook niet in de statistieken voor.’
Bovendien vindt Van Wijnbergen het
boek niet wetenschappelijk verantwoord. ‘In professionele kring wordt
er om het boek van Piketty gelachen.
Niet omdat hij niet zijn best heeft
gedaan, integendeel. Hij schrijft goed
en begrijpelijk, maar het probleem
is: hij toetst niet. In de wetenschap gaat het
om het formuleren van een hypothese en het
toetsen daarvan. Dat heeft Piketty niet gedaan,
want er is geen hypothese en er valt dus ook
niets te toetsen. Daarom is het in wetenschappelijk opzicht een slecht boek. Het gaat over
de vermogensongelijkheid in verschillende
landen door de eeuwen heen, maar wat er
achter die vermogensongelijkheid zit? Daar
komen we niet achter.’ Maar Van Wijnbergen
heeft ook complimenten voor het boek: ‘Het is
een mooie publicatie over lange economische
trends. Niet helemaal foutloos, maar over het
algemeen zorgvuldig gemaakt. Zie het maar
eens beter te doen.’ yyy
Kapitaal in de 21ste eeuw komt op 30 oktober uit bij De
Bezige Bij. De avond met Thomas Piketty in Paradiso
op 5 november is helaas uitverkocht.
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Op zoek naar de persoon
achter het boek
HvA-docent Bart Gielen presenteert sinds kort zijn eigen boekenclub in het Betty Asfalt Complex. Het is nog even zoeken naar de juiste toon, maar aan zijn enthousiasme zal het sowieso
niet liggen: ‘Ik ben zo ontzettend blij dat dit op mijn pad is gekomen.’ tekst Mina Etemad / foto Bas Uterwijk

Z

ijn haar en nek waren doornat
van het zweet en onder zijn
oksels hadden zich grote vlekken
gevormd. Een beetje zenuwachtig
kwam presentator van Barts Boekenclub
Bart Gielen (36), docent bij de lerarenopleiding geschiedenis aan de HvA, wel over. Hij
richtte zich lachend tot het publiek: ‘Jullie
vragen je vast af waarom die man zo veel
zweet!’ Toch bleef hij moeiteloos een diepgaand gesprek voeren met zijn gast, schrijfster Angela Dekker.
VALsE sTART
Nu Gielen terugkijkt op de eerste editie van
zijn boekenclub op 7 oktober, weet hij waar het
misging: ‘Ik had precies bedacht welke vragen ik
zou gaan stellen, maar toen ik ging zitten kwam
ik met een vraag die ik totaal niet wilde stellen.
Ik dacht dat ik na één seconde de regie kwijt
was. Het publiek zei later er weinig van gemerkt
te hebben, maar voor mij was het echt een
valse start. Bij Hanna Bervoets, de tweede gast,
merkte ik dat ik weer relaxed was. Weer Bart
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was.’ En Bart is vooral een enthousiasteling die
zijn verwondering en bezieling graag wil delen.
VERBoUWEREERD
Gielen wilde altijd al iets doen met presenteren,
vertelt hij. Na zijn studie geschiedenis werkte
hij achter de schermen mee aan programma’s
van Paul de Leeuw en Arjan Ederveen, maar
hij voelde zich in de televisiewereld toch niet

‘Ik dacht dat ik na één
seconde de regie
kwijt was’
zo op zijn plek. Zeven jaar geleden ging hij het
onderwijs in. ‘Ik ben voor de klas ook een beetje
aan het presenteren, voor studenten die als een
publiek voor me zitten.’
Nu mag hij dus maandelijks zijn eigen boekenavond presenteren in het Betty Asfalt Complex.
‘Daar was ik een keer bij een voorstelling van
Paul Haenen die als Margreet Dolman optrad.

Na afloop raakte ik met Paul en zijn vriend
Dammie van Geest in gesprek over van alles,
en over wat ik nog wilde doen in mijn leven.
Een aantal weken later vroegen ze me of ik een
boekenprogramma wilde presenteren in hun
theater. Ik was helemaal verbouwereerd, maar
vond het meteen onwijs leuk om me bezig
te kunnen gaan houden met presenteren en
met literatuur.’
Want boeken vind hij geweldig. ‘Ze prikkelen
je fantasie, verrijken je wereld, bieden nieuwe
perspectieven.’ Diezelfde aspecten vindt hij ook
zo mooi aan het vak geschiedenis: ‘Mensen uit
andere tijdperken kregen met dilemma’s te maken waar wij ook mee te maken krijgen, maar
zij gingen er anders mee om. Je krijgt inzicht in
compleet andere tijden en werelden.’
Daarom bespreekt hij graag non-fictie in zijn
boekenclub. Angela Dekker had net haar boek
Diplomaat van de tsaar gepubliceerd, over
de nazaten van Russische emigranten na de
revolutie in Rusland. Goede materie voor de
eerste boekenclub.
Maar ook fictie vindt hij interessant: ‘Ik ben

‘Ik wil beter leren luisteren’

vooral nieuwsgierig naar de persoon achter
het boek. Hoe zie je de wereld om je heen en
hoe geef je dat weer in je boek?’ Met Efter, de
onlangs verschenen roman van Hanna Bervoets
over de nabije toekomst waarin verliefdheid als
psychische aandoening wordt beschouwd, had
hij dat heel sterk. Dat leverde een vlot gesprek
op over wanneer iets als psychische ziekte
wordt beschouwd, over schrijverschap en het
schrijfproces. Gielen wil nog wel een cursus
over interviewen volgen, om zo meer te leren
over hoe hij baas kan blijven over het gesprek.
‘En ik wil beter leren luisteren, echt horen wat
iemand zegt, dat verwerken en daar verder op
door kunnen vragen.’
VEiLiG GELEEfD
Bezoekers van zijn boekenclub hoeven de

besproken boeken niet gelezen te hebben. ‘Wat
ik wil bereiken is dat mensen getuige zijn van
een mooi, diepgaand verhaal over een boek. Ik

‘Ik hoop mijn studenten
vaker terug te zien in
de zaal’
hoop op een publiek van achttien- tot honderdjarigen die openstaan voor nieuwe ideeën en
nieuwe werelden.’ Zijn studenten hoopt hij ook
wel terug te zien in de zaal. Dat viel de eerste
keer tegen; er was voornamelijk ouder publiek
aanwezig. ‘Ik vertel mijn studenten wel over
de boekenclub en ze reageren leuk, maar of ze
komen is punt twee.’

Maar Gielens enthousiasme kan niet stuk. ‘Ik
ben zo blij dat dit op mijn pad is gekomen.
Normaal gesproken vind ik veranderingen
doodeng – ik heb altijd veilig geleefd. Al is het
paradoxale dat ik wel behoefte heb aan uitdagingen. Met de boekenclub dacht ik: dit is zo
ontzettend gaaf om te doen, ik kan dit niet aan
me voorbij laten gaan.’ yyy

Op 5 november vindt om 20.30 uur de tweede editie
van Barts Boekenclub plaats, met als gasten Philip
Huff en Bas von Benda-Beckman. Kaarten (€ 10,-)
zijn te bestellen via de website van het Betty Asfalt
Complex: bettyasfalt.nl.
Op 19 november is er een extra editie van de boekenclub. Dan komen Ineke Riem, Iris Hannema en Anne
Eekhout praten over debuteren als schrijver.
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brieven
Renske Keizer

flutblad

In het interview met de pas benoemde hoogleraar vaderschap, Renske Keizer, in de Folia van
22 oktober stelt zij dat ‘…de meerderheid van
de kinderen na een scheiding aan de moeder
wordt toegewezen.’ Vervolgens voegt ze hier aan
toe: ‘Je zou ook het co-ouderschap als standaard
kunnen instellen, zoals nu in België het geval is.’
De ontwikkeling rond gezamenlijk ouderschap
in Nederland is al enkele decennia oud. In 1984
stelde de Hoge Raad vast dat gezamenlijk gezag
van beide ouders over hun kind (toen nog
ouderlijke macht geheten) ook na echtscheiding
mogelijk was. In de jaren daarop is dit verruimd
zodat ook niet-getrouwden samen gezag over
hun kind kunnen uitoefenen. Wat toen nog
uitzondering was, is inmiddels regel geworden;
ook na ontbinding van het huwelijk blijven de
ouders die gezamenlijk het gezag hebben dit
gezamenlijk uitoefenen.
De rechterlijke toewijzing van het gezag aan
één ouder is de uitzondering in die gevallen
dat de ouders niet in onderling overleg tot een
oplossing kunnen komen. Met haar opmerking over co-ouderschap en toewijzing van
het kind aan de moeder lijkt Keizer te verwijzen naar een situatie die al vele jaren tot het
verleden behoort. yyy

Mijn naam is Chris van der Oord ik ben derdejaarsstudent fysiotherapie aan de Hogeschool
van Amsterdam. Mij stoort het al sinds aanvang
van mijn studie dat Folia – excusez le mot – een
flutblad is. Minstens eens per maand ben ik patiënt in VUMC en daar lees ik met interesse en
plezier de Advalvas. Dat je een blad kunt maken
voor studenten, medewerkers en buitenstaanders over alles wat op een onderwijs- en onderzoeksinstelling gebeurt kan dus kennelijk wél.
Het niveau van dat blad is een verademing als ik
het vergelijk met Folia, ik word als lezer serieus
genomen. Toegegeven, de vormgeving is wat
minder flitsend maar dat lever ik graag in voor
wat meer diepgang. Geen heel rare afweging
voor een kennisinstelling, lijkt me.
Dat ik u nu een bericht stuur heeft zijn aanleiding in het laatste nummer van Folia. Daarin
wordt een succesvol initiatief in het Nicolaes
Tulphuis om studenten hun troep te laten opruimen op een zure manier belachelijk gemaakt.
Ten eerste getuigt het van gebrek aan kennis van
de situatie: het was al jaren een onacceptabele
bende in de kantine vóór dit initiatief. Er is
vorig jaar nieuw meubilair geplaatst (wat elders
in het stukje ook wordt beschimpt; waar liggen
de prioriteiten, Folia?) maar de troep maakte de
kantine nog steeds onbruikbaar. De dame die
verkleed als poetsvrouw de studenten aansprak
bij aanvang van het nieuwe jaar riep vragen op,
maar haar inzet werkte. Recent overwoog ik
om haar op te zoeken en te vragen nogmaals
een ronde te doen, omdat de troep weer sterk
toenam. Zelf medestudenten aanspreken helpt
maar een klein beetje en zij had veel meer succes. Voordat ik dat kon doen hingen er weer
afbeeldingen van haar in en rond de kantine
met haar oproep troep op te ruimen. Alweer:
het werkte, prima dus. Want er wordt een probleem opgelost, er wordt actie ondernomen. Dat
is positief.
Er is genoeg aan te merken op onze hogeschool, er zijn kwaliteitsmetingen waar we
slecht uitkomen, er gebeuren dingen met IT die

Jack Jan Wirken, docent rechten aan de UvA
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niet optimaal verlopen, er zijn administratieve
problemen, het indelen van stages verloopt
verre van optimaal of de kwaliteit van docenten
laat te wensen over. Dat Folia daar kritisch over
schrijft zou ik kunnen begrijpen, dat wil ik zelfs
graag, maar daar lees ik niet over. Ik wil dat de
Hogeschool leert van fouten en actief problemen oplost en aanpakt. Zoals met de dame die
zorgt dat de kantine weer leefbaar wordt.
Wat ik bij medestudenten niet accepteer is wél
blijven zeuren over problemen, maar er niets
aan doen. Aan fatalisme hebben we niets en
wij zijn zelf degenen die het probleem kunnen
helpen oplossen. Wat ik echt stuitend vind is
dat Folia zich als een zeurend kind opstelt: het
stukje waar ik over val staat bol van makkelijk cynisme en de gevonden oplossing wordt
belachelijk gemaakt. Feitelijk onjuist en op zoek
naar negativiteit, passend bij een toontje dat de
steller ervan kennelijk belangrijker vindt dan de
inhoud, de feiten.
Ik wil graag een blad waar kritisch en relevant
verslag wordt gedaan van de gang van zaken op
mijn hogeschool en, omdat we bestuurlijk aan
elkaar gekoppeld zijn, ook graag van die op de
Universiteit van Amsterdam. Daarbij lijkt het
mij prettig als er een niveau wordt gehaald dat
recht doet aan dat van de instellingen waarover
het bericht. Dus artikelen die ergens over gaan
en een op waarheidsvinding gerichte houding
en toon, in plaats van vooringenomen negativiteit die de werkelijkheid ondergeschikt maakt.
Geen blad waarvoor je je als student moet
schamen als je het überhaupt nog leest.
Excuses voor de lengte van deze e-mail. Ik kan
het niet hebben dat negativiteit het deel is van
de dame die zo succesvol, en naar ik begreep
op eigen initiatief, een probleem opgelost
heeft. Negativiteit afkomstig van een blad dat
zich daarin wentelt en vergeten lijkt waar haar
taak ligt. yyy
Chris van der Oord, student fysiotherapie
aan de HvA

Benmiloud

promoties
12.00 uur: Alejandra Goldenberg – Biologie

hora est

14.00 uur: Nadine Phoa – Geneeskunde

31 oktober, 12.00 uur, Agnietenkapel

VRijDAG 31/10 oKToBER

‘Patiënten kunnen veel sneller
behandeld worden’

DoNDERDAG 30/10
See attached. Unravelling Drivers for the Spatial
Distribution of Diatom Communities in Eutrophic Wetlands.
(Agnietenkapel)
Endoscopic Management of Barrett’s Esophagus with
Dysplasia. (Agnietenkapel)

10.00 uur: Jesse Veenvliet – Neurowetenschap
The Born Identity: Molecular Mechanisms of Dopaminergic
Subset Specification. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Sanne Zinkstok – Geneeskunde
Optimizing Thrombolysis in Acute Ischaemic Stroke.
(Agnietenkapel)

13.00 uur: Kirsten Boonstra – Geneeskunde

Primary Sclerosing Cholangitis and Primary Biliary Cirrhosis:
Epidemiology, Risk Factors, and Outcome. (Aula)

14.00 uur: Wilma Uijterlinde – Geneeskunde

Prediction of Toxicity in Concurrent Chemoradiation for NonSmall Cell Lung Cancer. (Agnietenkapel)

DiNsDAG 04/11 NoVEMBER
12.00 uur: Jing Guo – Rechtsgeleerdheid

From Case to Law. A Study on How Cases Fulfil the Role of
a Source of Law in the Netherlands and its Implications for
China and Comparative Law. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Sarah Janssen – Geneeskunde

Molecular Mechanisms Underlying Primary Open Angle
Glaucoma. (Agnietenkapel)

WoENsDAG 5 NoVEMBER
10.00 uur: Akueini Davelaar – Geneeskunde

A Search for Molecular Biomarkers in Gastro-Intestional
Cancer. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Anouk van Drunen –
Communicatiewetenschap

“They Are Not Like Us”: How Media and Audiences Frame
Muslims. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Sarah Ketelaar – Geneeskunde

Caring for Healthcare Professionals: Improving Prevention in
Occupational Healthcare. (Agnietenkapel)
Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

(advertentie)

proefschriften.nl
Aandacht voor uw
proefschrift.

Sanne Zinkstok
Geneeskunde

Bevinding ‘Ik deed onderzoek naar de acute behandeling van herseninfarcten.
De eerste vraag was of het
toevoegen van aspirine
aan de standaardbehandeling met intraveneuze
trombolyse zou leiden tot een betere uitkomst.
Daarvoor hebben 642 patiënten met een acuut
herseninfarct uit 37 ziekenhuizen geloot voor
hun behandeling. De ene groep kreeg aspirine
samen met intraveneuze trombolyse, de andere
alleen intraveneuze trombolyse. Uiteindelijk
bleek er geen verschil in herstel te zijn. De
tweede vraag was hoe patiënten sneller behandeld kunnen worden. Zo heb ik onderzocht
dat de tijd van aankomst in het ziekenhuis tot
aan de start van de intraveneuze trombolyse
verkort kon worden van 75 minuten naar 28
minuten door de opvang van patiënten beter
te stroomlijnen. Zij herstelden bovendien
ook beter.’
Leuk ‘Ik mocht een kijkje nemen bij heel
veel verschillende ziekenhuizen. Ik kon in elk
ziekenhuis zien hoe de acute beroertezorg
georganiseerd was en heb ook veel andere
neurologen leren kennen.’
Moeilijk ‘Je moet een flinke dosis geduld hebben. Hoewel de vraag over de toevoeging van
aspirine op zichzelf niet zo moeilijk is, duurde
het uiteindelijk vijf jaar voordat ik er een antwoord op had.’ yyy Ramon Holle

Huurlingen
Omdat ik de laatste tijd nauwelijks thuis ben en
dat best wel zielig vind voor mijn eenzame katten
en deurwaarders, heb ik besloten mijn slaapkamer
te verhuren aan een zielige eenzame student. Dan
kunnen ze het samen nog gezellig maken. Als je een
kamer te verhuren hebt, plaatst dat je bovenaan de
voedselladder van het Amsterdamse studentenleven.
Niet alleen brengen alle gegadigden steevast hippe
nutteloze kadootjes uit typische hebbedingetjeswinkels (als het niet van gegraveerd hout is dan is
het harig en heeft het ogen) en complimenten over
mijn outfit (‘Mooie joggingbroek! Echt prachtig grijs,
mag ik voelen? Je hebt zo veel stijl, Hadjar. Niet dat
ik je kleren zou willen lenen hoor!’) naar me toe, ze
bieden ook nog eens tegen elkaar op met huurprijzen
en secundaire huurdersvoorwaarden. Al bereiken
ze daar niet altijd mee wat ze willen, want bij het
selecteren van een nieuwe huisgenoot ben ik net zo
kritisch als mijn machtige positie me toestaat: héél.
‘Mijn vader heeft gezegd dat ik 50 euro meer bied
dan wat je ervoor vraagt.’ Zeg maar tegen je vader
dat ik zijn dochter één kamer minder aanbied dan ze
vraagt. ‘Als ik bij je mag wonen, maak ik elke week
alles schoon, of nee, twee keer per week!’ Eén opruimneuroot in huis lijkt me wel genoeg, maar bedankt.
‘Ik spreek eigenlijk nooit af met vrienden, heb geen
liefdesleven en luister alleen Bach, dus ik ben heel
erg rustig.’ Leuk, maar ik heb weinig zin om na drie
weken bloedvlekken van mijn net gewitte muren af te
poetsen, een begrafenis te organiseren en me twintig
jaar lang schuldig te voelen over je zelfmoord.
Hoe meer huurlingen zich aanbieden en hoe meer ze
hun best doen, hoe minder zin ik heb om mijn huis te
delen met slijmerige, aanhankelijke, neppe mensen.
De ideale huurling houdt niks hoog en is net zo lomp
en eerlijk als ik zelf ben. ‘Als je op de bank slaapt,
moet ik dan voor die paar honderd euro ook nog
superstil zijn of kunnen we gewoon normaal doen?’
Aangenomen. Daar kunnen mijn katten en deurwaarders wel wat mee. yyy Hadjar Benmiloud
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Hoogleraar met
aangeboren ritmegevoel
Hij is een enthousiaste perfectionist die nooit stopt met werken, maar ook begrijpt
dat andere mensen weleens pauze nodig hebben. Deze week in Folia maakt kennis:
Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie. tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

‘H

et eerste woord dat bij me
binnenvalt als ik aan Henkjan
denk is bevlogenheid. Hij
heeft een ongebreideld enthousiasme voor zijn vakgebied,’ zegt promovenda Fleur Bouwer over haar promotor en baas
Henkjan Honing. ‘Het lijkt alsof zijn interesse
eindeloos is. Het onderwerp hoeft maar een
beetje met muziekcognitie te maken te hebben
of Henkjan wil er alles van weten en stopt er al
zijn energie in. Daarbij is hij heel kritisch. Hij
neemt niet zomaar aan wat je zegt of vindt, hij
wil bewijzen zien. “Overtuig me maar”, zegt hij
dan. Bovendien is hij ook een heel goede baas.
Zelf stopt hij nooit met werken, het lijkt alsof
hij dag en nacht bezig is. Maar dat verwacht hij
niet per se van zijn medewerkers. Hij houdt er
rekening mee dat andere mensen niet zo zijn
en af en toe eens een pauze in het nadenken
willen inlassen.’
Henkjan Honing (Hilversum, 1959) is hoogleraar muziekcognitie – officieel cognitieve en
computationele muziekwetenschap – en als
zodanig verbonden aan zowel de alfafaculteit
(FGw) als de bètafaculteit (FNWI). Hij studeerde in Utrecht aan het Instituut voor Sonologie,
een onderwijs- en onderzoekscentrum voor
elektronische muziek en computermuziek,
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waarna hij naar Stanford vertrok om onderzoek
te doen. Zijn promotieonderzoek verrichtte hij
in Londen, waar hij in 1991 aan de City University promoveerde bij musicoloog en psycholoog
Eric Clark, inmiddels werkzaam in Oxford. Zijn
promotieonderzoek Music and the representation
of structure. From issues to microworlds luidde
een glanzende carrière in de muziekcognitie in.
Naast het hoogleraarschap bekleedde hij eerder

‘Henkjans interesse
lijkt eindeloos’
de Hendrik Muller-leerstoel van de KNAW. Bij
het grote publiek oogstte hij veel lof met zijn
boeken Iedereen is muzikaal. Wat we weten over
het luisteren naar muziek en Op zoek naar wat
ons muzikale dieren maakt. Hij zit in verschillende adviesraden, heeft talrijke wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en werd
afgelopen jaar onderscheiden met een Lorentz
Fellowship. Hij won veel prijzen en haalde een
groot bedrag aan grants binnen. Het wachten is
eigenlijk alleen nog op de Spinozapremie.
Muziekcognitie is een relatief nieuw vakgebied,
dat een stapje verder gaat dan de traditionele

musicologie, die zich vooral bezighoudt met
de bestudering van componisten of repertoires. In de muziekcognitie staat de luisteraar of
muzikant veeleer centraal. Honing: ‘Om muziek
te bestuderen maak ik gebruik van methoden
uit de cognitieve wetenschappen, waaronder
psychologie, computer- en taalwetenschappen.’
Henkjan Honing komt uit een muzikale familie:
beide ouders zijn pianist, zijn broer Bill is drummer en zijn broer Yuri een gerenommeerd saxofonist die twee jaar geleden de Boy Edgar Prijs
won. ‘Henkjan is een en al muziek. Zelfs als hij
loopt zie je dat het ritmegevoel hem aangeboren
is,’ zegt voormalig FGw-decaan José van Dijck,
tegenwoordig hoogleraar vergelijkende mediastudies aan de UvA. ‘Met zo’n familie is het onmogelijk om geen ritme uit te stralen. Ik heb veel
voordrachten van Henkjan gezien en die waren
altijd even leuk. Hij kan heel goed uitleggen en
enthousiast vertellen over zijn onderzoeksresultaten. Een hilarisch filmpje dat hij vaak laat zien
en waar ik geen genoeg van kan krijgen, is van
een swingende papegaai die ritmisch op muziek
meebeweegt. Maar het leukste optreden ooit was
een lezing van Henkjan en daarna een optreden
van Yuri, die wat mij betreft de beste saxofonist
van Nederland is. Zo zie je de muzikaliteit van
deze familie in volle glorie.’

Folia maakt
kennis
Enige tijd geleden werd hij samen met zijn
broer Yuri geïnterviewd in het blad De Psycholoog. Daarin zei Henkjan over het gezin waar
hij uit komt: ‘Ja, nee, nou ja… een muzikale
familie in de zin dat muziek heel belangrijk is,
zo niet het belangrijkste… maar mijn ouders
vonden muziek zo belangrijk, dat ze benadrukten dat je het professioneel vooral niet moest
proberen na te streven. De lat ligt zo hoog, het
is bijna onmogelijk om dat niveau te halen.’
Fleur Bouwer sluit daarop aan en noemt Honing een perfectionist; hij wil de zaken perfect
doen of anders liever niet. ‘Zo gaat het ook met
de muziek. Hij heeft bij hem thuis een vleugel
staan, maar hij speelt er niet meer op. Want hij
haalt niet het niveau dat hij wil halen en dan
speelt hij liever niet. Dan wijdt hij zich liever
helemaal aan de wetenschap. Hij heeft zijn
vakgebied dan ook geweldig op de kaart gezet,
ik denk dat hij dit nu verder wil uitbouwen.’ yyy

Op 29 oktober zendt Folia Radio een interview
uit met Henkjan Honing. Aan de orde zullen
komen muziek en het brein, muziek als kunstuiting, de positie van de kleine studies en de
financiële problemen bij de FGw. Bijwonen kan:
de uitzending vindt plaats om 16.00 uur vanuit
de OBA. Te beluisteren via AmsterdamFM, in de
ether op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen
16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag
terug te luisteren via foliaweb.nl/radio. De
uitzending is op zaterdagmiddag 15.00
uur terug te zien op Salto TV. Daarna
via salto.nl
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(ingezonden mededeling)

DE HVA WACHT OP JOUW STEM
Ben je HvA-student en vind je dat het beter kan? Geef je mening in de
medezeggenschapsraad. Samen met bestuurders bepaal jij het beleid van
de HvA. Meld je aan, want zonder studenten is er geen inspraak.

Meer weten? Kijk op de DLWO-pagina van jouw domein en lees
het onderzoek over medezeggenschap op asva.nl/onderzoek

Fotograﬁe: Vera Duivenvoorden

toehoorders
FoliaWeb

Hoorcollege Europese cultuur door Robert Simon, donderdag 23 oktober,
Benno Premselahuis, 15.20 -17.00 uur. tekst en foto’s: Mina Etemad

Aandeel vijfenveertigplussers 60 procent
scrabblewoorden recalcitrance, sublime
landscape

spinhuis
De Spinhuiskrakers en de UvA zijn
vrijdag bij het kort geding niet tot
een oplossing gekomen. Daarom is
er komende vrijdag een tussenzitting. Uitspraak volgt 7 november.

Lectoren
Een aantal lectoren van verschillende hogescholen sticht op 3
december een beroepsvereniging:
de Vereniging van Lectoren. Maar
zitten de HvA-lectoren daar wel op
te wachten? (illustratie Marc Kolle)

1 mei
De UvA sluit per volgend jaar niet
langer op de Dag van de Arbeid.
De laatste jaren was er veel kritiek
op het verplichte verlof op deze
socialistische feestdag. Hoewel politieke neutraliteit nu niet als reden
voor afschaffing wordt aangevoerd,
verdwijnt de vrije dag toch. (foto
ComIntern, Wikipedia)
Lees meer op foLiAWEB.NL

W

ie een powerpointpresentatie
heeft met veel tekst, kan maar
beter benoemen dat hij ook wel
weet dat je dat beter niet kan
doen. Dat moet Robert Simon gedacht hebben
toen hij zijn college voorbereidde: hoewel hij veel
sheets met afbeeldingen van schilderijen voorbij
laat komen, vullen vooral tekstrijke sheets zijn powerpoint. ‘This is an example of how not to do it’,
zegt hij. Zijn excuus is dat het op de DLWO zal komen te staan, waardoor iedereen het later op zijn
gemak kan teruglezen. Niet dat er niet alsnog wat
studenten zijn die driftig mee zitten te schrijven en
aantekeningen maken over de basisprincipes van
de Romantiek, waar het deze week over gaat. Op
de vraag wie de Romantische schilderijen zou willen kopen, antwoordt Simon: ‘At the time? Nobody.’
De docent ziet er een beetje uit als Seinfeld: bril,
nasale stem en met een dik Amerikaans accent.
Even humoristisch als Seinfeld is hij echter niet,
al gooit hij zo nu en dan wat grapjes in zijn college. De studenten zijn over het algemeen stil.
Eén meisje vraagt af en toe wat bepaalde Engelse
woorden betekenen, zoals ‘pastoral’. Wanneer een
medestudente een interpretatie geeft van een van
William Turners schilderijen en analyseert dat het
licht symbool staat voor het achterlaten van het
verleden, roept het meisje met de vragen uit: ‘Ik
snap er helemaal niets van!’
Gelukkig herhaalt Simon een aantal keer dat het
hem er niet om te doen is definities te geven,
maar om de studenten stof tot nadenken te
geven. De studenten zullen er zelf mee aan de
slag moeten en worden aangemoedigd hun eigen
interpretaties te geven en te beargumenteren.
Niettemin snapt Simon het als de studenten zich
aan het eind van het college in ‘a state of confusion’ voelen achtergelaten. yyy

Rob Roos

33, lerarenopleiding Engels, HvA
‘Het college was chaotisch, maar
wel duidelijk. Simon behandelde
verschillende culturen, zoals de
Franse en de Spaanse, en alles
wat eromheen gebeurt. Dat zorgt
dat het wat lastiger is om in beeld
te krijgen wat er waar gebeurt.
Gelukkig krijgen we huiswerk van tevoren, dat zorgt
ervoor dat je de historische context beter kunt begrijpen.
Zonder voorwerk zou het lastiger zijn te snappen wat er
allemaal gebeurd is.’

Charlotte Wenner

53, lerarenopleiding Engels, HvA
‘Meestal doe ik het voorwerk
voor colleges wel, maar deze keer
had ik daar geen mogelijkheid
toe. Ik heb wel zelf informatie
opgezocht over bijvoorbeeld
Turner, waardoor ik op bepaalde
dingen lette. Zoals het licht in
zijn schilderijen. Verder vond ik het heel boeiend, omdat
Simon in de chaos toch een paar punten wist te benoemen
waardoor ik alles wat hij vertelde kon begrijpen. Ik waardeer wel dat hij de sheets op de DLWO gaat plaatsen.’

Rufus Baas

28, lerarenopleiding Engels, HvA
‘Ik ben zelf niet heel erg bezig
met kunstgeschiedenis, ik vind
het vaak een hele grote brij aan
gebeurtenissen en veranderingen. Het is daarom prettig als iemand een soort rode draad weet
aan te wijzen waardoor alles op
zijn plek valt. Het visuele is ook heel belangrijk, dus veel
afbeeldingen bij de tekst vind ik erg prettig. Het college is
soms misschien lichtelijk intellectueel waardoor sommige
mensen afhaken, maar ik geniet daar wel van.’
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ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

DBSV Tafeltennis

FLOOR Collegecafé

HvA-student Christel Petiet is tweede geworden op
het Nederlands studentenkampioenschap tafeltennis.
Ze was niet sterk genoeg voor winnaar Jacintha de
Hoop van de Hogeschool Utrecht. Vorig jaar bereikte
Petiet, student sport, management & ondernemen,
dezelfde positie. In 2012 was zij Nederlands Studentenkampioen. Deze zomer nam Petiet nog deel aan de European Universities
Games in Rotterdam.

Tijdens de nieuwe programmareeks Collegecafé nodigt
discussieplatform Floor interessante schrijvers uit om
te vertellen over hun werk. Aansluitend kun je tijdens
de borrel ook zelf met de schrijvers in gesprek gaan. De
eerste editie is woensdag 29 oktober, met twee Foliacolumnisten die allebei bekende namen binnen en buiten de HvA en UvA zijn: schrijver en docent bij MIC Thomas van Aalten
en Emma Curvers, die onlangs haar debuutroman Iedereen kan schilderen
uitbracht. Het begint om 16.30 uur en de toegang is gratis.

DMCI Crossmedia

HvA Sociale

Op 4 november zal Harry van Vliet, lector Experience
Design for Crossmedia Content, zijn lectorale rede
houden. In de rede, getiteld Crossmediascapes, gaat Van
Vliet in op veranderingen in de communicatie met
klanten. Hoe kunnen organisaties als musea, festivals
en winkels de nieuwe mogelijkheden van media benutten voor betere dienstverlening en een versterking van de klantbeleving?
Het programma start om 16.00 uur in de Kohnstammzaal in het Kohnstammhuis en is gratis toegankelijk.

Op 3 november vindt weer een editie van het inloopspreekuur sociale media plaats. Elke eerste maandag
van de maand kunnen docenten, medewerkers,
studenten en overige geïnteresseerden daar hands-on
hulp, advies of informatie over het gebruik van sociale
media krijgen. De social media managers van de HvA
en UvA zitten van 15.30 tot 16.30 uur klaar op UvA-locatie Roeterseiland,
REC C4 ‘De Brug’.

DT Luchtvaartfeiten

DEM HR-management

Dertig studenten van de Aviation Academy van de HvA
hebben de website Luchtvaartfeiten.nl gemaakt. Op
deze site presenteren de studenten de resultaten van hun
onderzoek naar hoe vliegtuigongelukken samenhangen
met menselijke fouten. Daarnaast staat op de website
ook onderzoek over de groeigrenzen van Schiphol en de
overloop naar Eindhoven en Lelystad. Daaruit blijkt dat veel KLM-reizigers
met intercontinentale bestemmingen overstappers zijn. Deze passagiers
leveren minder geld op dan reizigers met bestemming Schiphol.

Ben je geïnteresseerd in themasessies van specialisten
op het gebied van human resource management? Kom
dan op 13 en 14 november naar het congres ‘De veranderende waarde(n) van werk: gevolgen voor HRM’.
Vanuit het HvA-lectoraat gedifferentieerd HRM presenteren Maryna Rusthoven, Daniël van Middelkoop,
Arthur Zijlstra en Machteld Middelveld daar een sessie. Najat Bay en Joop
Zinsmeister gaan tijdens de ‘Food for Thought’ in op de arbeidsmarktpolitiek. Meer info en aanmelden via hrmlectoren.nl

DG RAAK-subsidie

DBSV Damloop

Het Hipper-project heeft een RAAK-publieksubsidie
gekregen, die worden toegekend aan geslaagde projecten van hogescholen in samenwerking met de publieke
sector. Hipper is een samenwerking van de HvA-lectoraten Digital Life, ergotherapie, fysiotherapie en oefentherapie. In het project wordt met behulp van sensortechnologie een behandeling voor revalidatieproblemen ontwikkeld, die
zowel patiënten als zorgverleners meer inzicht geeft in de voortgang. Dit
vergroot het zelfmanagement van de patiënten en stelt zorgprofessionals
in staat om een effectieve en efficiënte behandeling te geven.

Grote hardloopevenementen zijn een aanmoediging
voor mensen om te gaan sporten. Dat blijkt uit onderzoek dat bewegingswetenschapper Marije Baart de la
Faille-Deutekom deed naar de Dam tot Damloop 2014.
65 procent van de deelnemers zei zich naderhand gezonder te voelen en was meer gaan trainen. Tijdens de
recente Amsterdam Marathon heeft Baart de la Faille-Deutekom het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Een deel van de deelnemers heeft daarvoor
een online vragenformulier toegestuurd gekregen. Binnenkort worden de
uitkomsten hiervan gepresenteerd.
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ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Symposium Zwarte

Piet

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur, wat leidde
tot politieke omwentelingen in heel Oost-Europa.
Ook op andere terreinen was de val van de Muur van
betekenis: zo raakte de vorming van de Europese Unie
in een stroomversnelling. Het proces van verwerking
van de tweede dictatuur op Duits grondgebied is
nog in volle gang. Het Duitsland Instituut organiseert op 9 november in
samenwerking met partners een cultureel evenement rondom het 25-jarig
jubileum van de val van de Muur. Locatie: De Melkweg. Aanvang: 14.00
uur. Toegang: € 10,- (€ 8,- voor studenten).

Het studentenplatform voor diversiteit Amsterdam
United organiseert op 5 november een symposium
over Zwarte Piet. Tijdens de avond geven historici en
sociaal-wetenschappers hun visie op de Nederlandse
traditie. Hoofd van de VN-werkgroep voor mensen
van Afrikaanse afkomst Mireille Fanon-MendesFrance zal de keynote verzorgen. Vervolgens is er een discussie met o.a.
Bertjan Doosje en Sunny Bergman. Het symposium vindt plaats in het
B/C-gebouw van de Roeterseilandcampus en start om 18.00 uur.

FdR Islamitische

FNWI Bètasamenwerking

Staat

De studievereniging voor internationaal recht ASA
International Law, organiseert op 4 november een lezing over de luchtaanvallen op IS, de Islamitische Staat.
Hoogleraar internationaal recht André Nollkaemper
zal een lezing geven met als titel ‘The (il)legality of airstrikes against IS’. Recentelijk hebben de VS en andere
landen, waaronder Nederland, een coalitie gevormd tegen IS. Daarbij
worden ook bombardementen uitgevoerd. Nollkaemper gaat in op de
rechtmatigheid daarvan. Locatie: OMP, lokaal C3.17, aanvang 17.00 uur.

Verschillende interuniversitaire kernteams onderzoeken hoe de samenwerking tussen de drie bètafaculteiten
van UvA en VU gestalte moet krijgen. Er zijn inmiddels
negen kernteams samengesteld, waarin medewerkers,
bestuurders en studenten van UvA en VU per discipline verkennen wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn. Daarnaast zijn er verkenningsteams die gaan kijken hoe het
onderwijs binnen het bèta-conglomeraat goed kan worden vormgegeven.
Deze verkenningsteams zijn nog op zoek naar meedenkende studenten.
Wil je meer info of je aanmelden, mail dan naar fnwi@studentenraad.nl.

Onderzoek Veni,

IM Matthias

vidi, vici

Giebler

NWO organiseert op 6 november een informatiebijeenkomst voor onderzoekers die een Veni-, Vidi- of
Vici-beurs willen aanvragen. De ochtend is voor de
domeinen bèta, technische wetenschappen en levenswetenschappen en de middag is voor alfa- en gammawetenschappers. Je krijgt praktische informatie
en tijdens een Q&A-sessie delen beoordelingscommissieleden, NWOcontactpersonen en onderzoekers hun ervaringen. De voertaal is Engels.
Locatie: NWO-gebouw, Den Haag. Deelname is kosteloos, maar je moet je
wel aanmelden. Meer info op de onderzoek & resultaten-portal van nwo.nl

Op 20 oktober overleed verhuiscoördinator Matthias
Giebler (1958). Hij was werkzaam op de afdeling Facility Services. In een in memoriam laat de dienst weten
een bijzondere collega en vriend te betreuren. ‘Onze
waardering heeft niet alleen met zijn professionele
kwaliteiten te maken, maar zeker ook met de persoon
die hij voor ons was. Een markante persoonlijkheid, bijna vergroeid met
zijn bluetooth-telefoonoortje, wiens inzet, loyaliteit, hulpvaardigheid en
vriendelijkheid velen tot voorbeeld strekten.’ De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Alumni AUV-dag

Lezing Louise

Er komen vier nieuwe alumnikringen bij aan de UvA.
Het gaat om de alumnikringen biologie, Italiaans,
biomedische wetenschappen en een algemene FNWIkring. Het totale aantal kringen is nu dertig. De nieuwe
alumnikringen worden op 8 november opgericht
tijdens de viering van het 125-jarig bestaan van de
Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV), de algemene alumnivereniging van de UvA. De AUV-dag staat dit jaar in het teken van ‘liberal
arts & sciences’. Ook wordt die dag de AUV-alumnusprijs uitgereikt. Voor
aanmelden, zie de alumniportal van de UvA-site.

Collegevoorzitter Louise Gunning geeft op 3 november in de Pauluskerk in Breukelen een lezing met als
titel ‘Vrouw en carrière’, over de positie van de vrouw
in de huidige tijd. Ze zal uit ervaring kunnen spreken, want ze heeft een lange carrière in het openbaar
bestuur achter de rug. Ze zal ingaan op vragen als:
hoe is haar carrière verlopen en waarom? Welke visie heeft zij op de
emancipatie van de vrouw en welke hobbels komen vrouwen tegen op
de arbeidsmarkt? Aanvang: 20.00 uur. Adres: Straatweg 37, Breukelen.
Toegang: gratis.

Gunning
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wasdom
Slauerhoff
voordragen
kwam er niet van
Nina Polak
Leeftijd 28 (geboren op 25 juni 1986)
Beroep Journalist bij De Correspondent en
schrijver
Studie Nederlands en Cultural Analysis (UvA)
Afgestudeerd 2012
Docent ‘Piet Gerbrandy, docent klassieke talen,
heeft mij enorm geïnspireerd. Hij was zo erudiet
en zo gepassioneerd over zijn vak.’
Locatie ‘Ik zat het meest op het P.C. Hoofthuis.
Een lelijk gebouw, maar ik was er dol op. Het is
er licht en het zit op een fijne plek in de stad.’
Café ‘Koffie dronk ik bij De Barones in de Torensteeg, bier bij café De Zwart op het Spui. Daar
kwamen we met de mensen van Propria Cures.
We werkten hard aan het blad, maar zaten nog
meer in de kroeg.’
Afknapper ‘Mijn diploma-uitreiking was echt
een trieste vertoning. Ik had gehoopt dat het
feestelijk zou worden, maar de uitreiking werd in
een leeg zaaltje gehouden en was in tien minuten
voorbij. Erg jammer.’
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stage

Ze studeerde Nederlands en leerde in Amerika wat hard
werken is: schrijfster Nina Polak. ‘Ze hadden bij Propria
Cures een Antilliaan verwacht.’ tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k had romantische ideeën over
mijn studie: ik zou de complete
canon van de Nederlandse literatuur lezen en in een zolderkamer
wonen waar ik in bed Slauerhoff zou voordragen aan een mooie vrouw. De werkelijkheid viel tegen; we hoefden helemaal niet zo
veel boeken te lezen en Slauerhoff voordragen kwam er ook niet van.
De eerste jaren was ik geen goede student,
ik was voornamelijk aan het feesten. Later
is dat omgeslagen, omdat ik de studie
toch wel interessant vond. Met name het
literatuurgedeelte. Ik wist al vrij snel dat
ik wilde schrijven en dan het liefst voor
het studentenblad Propria Cures, waar al
wat vrienden van mij bij zaten. Het blad
werkt met columnwedstrijden en omdat ik
vastberaden was om erbij te komen, stuurde
ik voor één wedstrijd twee columns in.
Die onder mijn eigen naam werd afgewezen, maar met een column onder de naam
Raimon Pelikaan – een anagram van Nina
Marie Polak – werd ik uitgenodigd voor een
gesprek. De redacteuren hadden een Antilliaan verwacht en keken verbaasd op toen ik
binnenkwam. Ik heb daarna nog een tijdje
als Raimon gepubliceerd.
Tegen het einde van mijn bachelor raakte ik
geïnteresseerd in Amerikaanse literatuur en
heb ik een halfjaar in New York gestudeerd.
Die interesse begon met de boeken van
Philip Roth. Inmiddels ben ik wat anders
over zijn werk gaan denken, maar toen was
ik er echt door gegrepen en wilde ik nog
veel meer Joods-Amerikaanse literatuur lezen. In New York moest er keihard gewerkt

worden – iets wat ik niet gewend was, maar
wel heel prettig vond. Het heeft een ambitie
in mij aangewakkerd die er eerder niet
was. Na dat halfjaar wilde ik graag langer
blijven en heb ik stage gelopen bij Mars van
Grunsven, correspondent voor De Groene
Amsterdammer. Hij heeft me drie maanden
op sleeptouw genomen. Toen ik terugging
naar Nederland, belde hij hoofdredacteur
Xandra Schutte en mocht ik ook nog bij De
Groene stage komen lopen.
Na New York meldde ik me aan voor de
master Cultural Analysis. In eerste instantie werd ik afgewezen, omdat mijn cijfers
maar matig waren. Toen heb ik een brief
geschreven waarin ik vurig betoogde dat
ze een fout maakten als ze mij niet zouden
aannemen – ik kon het tenminste proberen, dacht ik – en mocht ik alsnog komen.
Tijdens en na mijn master bleef ik schrijven;
journalistieke stukken voor De Groene, maar
ook korte verhalen. Ik werd door een aantal
uitgeverijen benaderd met de vraag of ik aan
een roman werkte. In de VS had ik een kort
verhaal geschreven waar ik graag mee verder
wilde en dat is uiteindelijk mijn eerste boek
geworden. Ik ben geen hardcore journalist,
daar ben ik te dromerig voor en te veel met
de tekst zelf bezig. Fictie en essays gaan me
natuurlijker af. Wat ik de komende jaren ga
doen, weet ik nog niet. Ik maak geen langetermijnplannen en weet alleen zeker dat
ik nog een boek ga schrijven. Ik vind ik het
ook fijn om ergens deel van uit te maken,
zoals nu bij De Correspondent. De combinatie van fictie en schrijven over cultuur is
voor mij ideaal.’ yyy

Naam Yannick Déjean (22)
studie Master Business Studies
stage BNR Nieuwsradio
Verdiensten € 375,sterren JJJJJ
‘Tijdens mijn studie nam ik met veel plezier
interviews af voor het discussieplatform Room
for Discussion. Ik heb toen besloten een stage te
zoeken waar ik kon ontdekken of ik verder wilde
in de journalistiek. Voor Room for Discussion
kregen we een interviewtraining van Paul van
Liempt, een interviewer die een dagelijks programma heeft bij BNR Nieuwsradio. Ik heb hem
benaderd en zo ben ik hier terechtgekomen.
Ik werk met name aan Pauls dagelijkse interviewprogramma. Ik bereid de interviews grondig voor
door me in te lezen en door voorgesprekken te
voeren met de kandidaat. Aan de hand daarvan
stel ik een lijst van vragen op die Paul in de uitzending kan stellen. Zo was laatst Hans Leijtens,
commandant van de marechaussee, te gast in de
uitzending. Hij is betrokken bij de opsporing van
wrakstukken van vlucht MH17 in Oekraïne. Dat
vond ik heel interessant.
Ik werk vijf dagen per week en ook buiten werktijd ben ik met mijn stage bezig. Ik probeer elke
avond Nieuwsuur en PowNews te kijken om op
de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.
Het is heel druk op kantoor, dus moet ik vaak
zelf om feedback vragen. Ondanks de druk van
de dagelijkse deadlines werk ik met plezier. Door
de stage weet ik zeker dat journalistiek inderdaad
de goede carrièrerichting voor mij is. Als ik hier
mag blijven, doe ik dat zeker. Zo niet, dan wil ik
graag ergens anders interviews doen voor radio
of televisie.’ yyy Ramon Holle
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overigens
Tijdens Amsterdam Dance Event overleden drie bezoekers na drugsgebruik.

We kunnen drugsdoden alleen voorkomen
door veel harder op te treden.

sjoerd Repping
Hoogleraar voortplantingsgeneeskunde
‘Helemaal niet mee eens! We moeten accepteren dat het leven niet volledig controleerbaar
is, dat mensen overlijden ten gevolge van
drugsgebruik is en blijft een gegeven. Dat er
zoveel commotie is over de doden bij ADE,
getuigt van weinig relativeringsvermogen;
dagelijks overlijden gemiddeld zestig mensen
aan de gevolgen van roken. In Nederland
hebben we zelfbeschikkingsrecht, dat is een
groot goed. Niemand mag in mijn ogen voor
een ander bepalen hoe die zijn leven dient te
leiden, er is geen wet die je verbiedt je thuis
dood te drinken. De ambulances die nu uitrukken voor drugsongevallen moeten we voor
lief nemen, dat doen we ook bij de marathon.
Natuurlijk houdt die vrijheid op wanneer je
gedrag een risico vormt voor anderen. Als de
doden waren gevallen omdat gebruikers in een
waan raakten en met een vuurwapen om zich
heen begonnen te schieten, was het een ander
verhaal. Nu lijkt gedogen me de beste optie,
met voldoende voorlichting over de gevaren.
Zodat iedereen zelf een reële afweging kan
maken van de risico’s.’
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Wilma scholte op Reimer
Lector Evidence Based Nursing
‘Oneens! Een pilletje is niet moeilijk te verstoppen, meer controle haalt niet veel uit. Betere
voorlichting is effectiever. Jongeren luisteren
goed naar elkaar, dus stimuleer de discussie tussen jongeren en voed hen met correcte informatie. Motivational interviewing is een effectieve
manier om gedragsverandering te bereiken,
bijvoorbeeld bij hartpatiënten die roken. Daarbij
laat je het belerende vingertje achterwege, maar
toon je veel begrip voor het roken, waardoor
de persoon in kwestie uiteindelijk zelf gaat
benoemen wat de nadelen zijn en wat gezonder gedrag is. Via eenzelfde strategie kunnen
professionals uit de drugshulpverlening tijdens
een themaweek op school of op online fora in
gesprek gaan met jongeren.
Daarnaast is het belangrijk dat mensen drugs
kunnen laten testen. Gemeentes zouden
festivalorganisatoren moeten verplichten een
testmogelijkheid te bieden. Dat mag nu niet,
omdat het gebruik zou stimuleren. Maar als
dat al zo is, lijkt iets meer gebruik me te verkiezen boven de slachtoffers die nu vallen door
vervuilde drugs.’

Mies Westerveld
Hoogleraar sociaal verzekeringsrecht
‘Nee, drugsdoden zijn niet te voorkomen. Mensen zijn nu eenmaal geneigd tot roekeloos gedrag en dat ze soms doodgaan aan het gebruik
van genotsmiddelen is niet uitzonderlijk. Denk
aan roken of alcoholmisbruik. We moeten ook
niet te hyper doen over deze drie sterfgevallen,
hoe tragisch ook: er waren 350.000 bezoekers
op ADE. Verbieden heeft geen zin, het risico op
een straf schrikt de – veelal jonge – gebruikers
niet af. Misschien zelfs integendeel; het is verboden en dus spannend.
Ik vind wel dat we moeten proberen drugsgebruik zo veel mogelijk terug te dringen en
ik ben daarom ook geen voorstander van een
gedoogbeleid. Ik zie meer in een terugkeer van
de drugslabs waar je je pillen kunt laten testen.
Het bestaan daarvan confronteert gebruikers
met het gevaar dat ze lopen. De wetenschap
dat het slikken van een pil fataal kan zijn, heeft
denk ik meer effect op jongeren dan het risico
op een boete. Bovendien voorkom je dat vervuild spul gebruikt wordt en je kan misschien
ook de producenten daarvan eerder op het
spoor komen.’ yyy

wat doe je nu?

foto Mats van Soolingen

‘I

edere dag maak ik een lijstje van wat ik moet
doen. Mailtjes naar potentiële werkgevers en
andere interessante contacten sturen en beantwoorden, maar ook dingen als boodschappen doen of stofzuigen schrijf ik erop. Het is fijn om aan
het eind van de dag dingen af te vinken en het gevoel te
hebben dat ik iets heb gepresteerd. Veel vrienden werken,
met hen kan ik dus overdag niet afspreken. Ik lees wel
veel boeken en kook en bak bijna dagelijks. Maar soms
word ik toch lamlendig van de vrijblijvendheid. Dan ga
ik bijvoorbeeld pas om vijf uur ’s middags douchen en
heb ik het gevoel dat ik in een energieloze put zit. Toch
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Naam Mathilde Verbrugge
Leeftijd 23
studie Business Studies (UvA)
Afgestudeerd op Dienstmarketing en klantervaring;
hoe klanten hun wachttijd bij bijvoorbeeld de huisarts
of op het station ervaren
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wil ik doorgaan met het zoeken naar die ene baan die
echt bij me past.
Ik ben afgestudeerd in de marketing, maar wil niet in het
bedrijfsleven aan de slag – ook al zou een inkomen het leven wel makkelijker maken. Bedrijven die alleen bestaan
om winst te maken, daar kan ik me niet in vinden. Ik wil
bijdragen aan de ervaring van mensen in alledaagse situaties, zoals tijdens mijn afstudeerproject waar ik in kaart
bracht hoe we wachttijd prettiger kunnen maken door
lichtinval, een interessant patroon op de muur, informatieverstrekking of achtergrondmuziek. Maar jammer
genoeg besteden de meeste bedrijven hier nog niet zo veel
aandacht aan en zijn er dus nauwelijks vacatures.
Maar dat ik weet wat ik wil is al luxe. En ik kan het me
financieel permitteren om de tijd te nemen voor de
zoektocht. Dus stuur ik gericht mailtjes naar bedrijven
die zich wél richten op klantervaring, zoals de NS, en
vraag ik of ik mag langskomen voor een beroepsoriëntatiegesprek. Daar komt vaak een positieve reactie op
en dat geeft me het vertrouwen dat ik op de goede weg
zit en moet doorzetten. Ik heb tot en met december vier
van dat soort gesprekken gepland en hoop dat dit via via
tot iets leidt. Al is het maar een stageplek. Het lijkt me
heerlijk als de wekker gaat en ik uit bed moet komen om
écht iets te gaan doen.’ yyy Marieke Buijs
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Robbert Dijkgraaf
Essayprijs
Student, oud-student of medewerker van
één van de instellingen voor hoger onderwijs
in Amsterdam? Doe dan mee aan de
Robbert Dijkgraaf Essayprijs.

u

u

Het Parool, Folia Magazine en New
Scientist reiken voor de derde keer
de Robbert Dijkgraaf Essayprijs uit.
Hiervoor roepen ze Amsterdamse
wetenschappers, studenten en
alumni op een essay te schrijven
met als thema: Scepsis.
Het winnende essay verschijnt in
zowel Folia Magazine als Het
Parool. Tevens ontvangt de winnaar
een kunstwerk van Louise te Poele
(www.louisetepoele.nl). Inzendingen van 600 tot 700 woorden,
moeten vóór 1 november worden
gemaild naar: stephanie@folia.nl.
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