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Als slapen een
nachtmerrie wordt

(advertentie)
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AMSTERDAM LEEFT!
EEN RADIOPROGRAMMA VAN URBAN MANAGEMENT EN AMSTERDAM FM

Wat speelt er in Amsterdam? Wat is de dynamiek van deze stad en welke
dilemma’s brengt het met zich mee? Studenten en experts bespreken dit met
betrokkenen in het radioprogramma Amsterdam Leeft!
Hoe staat het met de gezondheid in Amsterdam? We zien grote verschillen tussen
gezondheid en levensverwachting tussen Amsterdammers. Is daar iets aan te doen
en bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Praat mee tijdens de opname op vrijdag 21
maart tussen 13.00 en 14.00 uur in de OBA op de Oosterdokskade. Of luister op
dinsdag 25 maart tussen 18.00 en 19.00 uur naar Amsterdam Leeft!.
106.8 fm - kabel 103.3 - www.amsterdamfm.nl

CREATING TOMORROW
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redactioneel
Master en meester

’trusten! 6

Afgelopen week hield HvA-docent Rik
Almekinders, werkzaam bij het Domein Techniek, in dit blad een pleidooi
voor vakmanschap en meesterschap op
het hbo. Ik was het roerend eens met
zijn betoog dat het onzin is om iedere
hbo-docent de verplichting op te leggen een universitaire master te halen.
Eindelijk eens iemand die recht voor
zijn raap zei wat ik zelf al heel lang
denk: waar komt toch die overdreven
zucht naar academisering van het hbo
vandaan? Wordt het hbo daar per se
beter van? En als het hbo kennelijk niet
goed (genoeg) is, ben je er dan door
docenten met een masterdiploma voor
de klas te zetten? Natuurlijk niet! Laat
ik vooropstellen dat een hbo-docent
uiteraard (net zoals iedere docent trouwens) inhoudelijke kennis en didactische vaardigheden moet hebben. Maar
waarom heb je daarvoor academisch
geschoolde docenten nodig? Niet alleen zijn die vaak, zoals Almekinders
terecht stelt, ‘te arrogant en te academisch voor het hbo’, er wordt ook een
verkeerd signaal mee afgegeven: alsof
een hbo-opleiding niet de vereiste kwaliteitsdocent zou kunnen opleiden. Als
het hbo kennelijk geen goede docenten
kan opleveren, laten we dan investeren
in het beter maken van hun bachelordiploma, in plaats van te eisen dat ze
een master halen. yyy

Slechte slapers houden hun slapeloosheid zelf in
stand en aan nachtmerries kun je een happy end
maken, zegt onderzoeker Jaap Lancee.

CSI-UvA 12

Dankzij state of the art-onderzoek van de afdeling
conservering & restauratie werd van een aantal
Anton Heyboer-etsen ontdekt dat ze vals waren.
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Een dode taal leren is één ding,
Discipulus editor Foliae heros est
maar er is zelfs een hele conferentie
waar uitsluitend Latijn gesproken wordt.
Omnia vincit amor
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Wanneer je als mbo’er geboren bent,
word je dan ooit een hbo’er? Als het aan de
hogescholen ligt, wordt stapelen nog moeilijker.
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de week
Excellente imago’s

I

magebuilding, het valt allemaal niet mee.
Ook voor de stad Amsterdam niet, bleek
deze week. Volgens UvA-rector Dymph
van den Boom heeft de hoofdstad zich
namelijk veel te veel gericht op haar imago als cultuurstad, ten koste van dat als ‘science-stad’. Menig broek zal van die uitspraak toch zijn afgezakt.
Hebben we verdorie meer dan twintig jaar elke
cent van het stadsbudget op het Museumplein
geloosd, is het voor onze rector weer niet goed.
Van den Boom blijkt ooit zelfs voorgesteld te
hebben in plaats van de leus I Amsterdam, de
slogan ‘Amsterdam, City of Science’ in gebruik
te nemen. Maar, zo vertelde de rector: de stad
wilde dat niet. Onbegrijpelijk. Terwijl het toch
zo’n pakkende slogan is. Eigenlijk zou het wat
ons betreft nog wel explicieter mogen. Come
study at the University of Amsterdam, pay our
higher tuition fee and help us fake an international image. Giet ’m in plastic en iedereen wil er
vast dolgraag mee op de foto.
Ondertussen was het al een tijdje angstvallig stil
rond HvA-domein Economie & Management.
Weet u nog: dat domein waar men het liefst
via De Telegraaf met elkaar communiceert. Wij
noemen ze hier wel de LPF-fractie van de HvA.
Deze week rommelde het er gelukkig weer eens.
Een heuse motie van wantrouwen werd er tegen
de voorzitter van de domeinraad ingediend,
waarna die zijn biezen mocht pakken. Wat de
precieze reden was, daarover wil niemand iets
loslaten. En dat is mooi, want dat betekent dat
wij naar hartenlust kunnen speculeren. Heel
toevallig werd namelijk dezelfde dag ook iets
bekend over een zekere staatssecretaris en het
witwassen van een behoorlijke som geld. En
nou schijnen ze op dat domein best verstand te
hebben van financiële constructies. We houden
hier helemaal niet van complottheorieën, maar
dit is gewoon net iets te toevallig. In Den Haag
is voorlopig nog niemand vanwege de kwestie
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Nee, deze foto werd niet in Aleppo of Kiev
genomen. De radicaalste strijders vond je deze
week gewoon op de Vrije Universiteit. Een kluitje
aardwetenschappers bezette daar nota bene de
Kerkzaal. Met de zegen van het opperwezen hield
men dus in elk geval wel rekening!

opgestapt. Maar u en ik weten: het eerste slachtoffer viel alvast bij DEM.
Deze week werd ook bekend dat de HvA gaat
experimenteren met driejarige trajecten voor
vwo’ers en excellente havisten. De écht knappe
koppen kunnen hun studie er daar binnenkort
dus snel doorheen jassen. Maar wacht even. De
HvA was toch net druk bezig alle eigen studenten excellent te noemen? Die zijn kennelijk wel
weer minder excellent dan de nieuwe sneltreinstudenten? Het wordt zo wel erg ingewikkeld, maar misschien kan Huib de Jong hier in
een persbericht wat duidelijkheid over geven.
Binnenkort hebben we op de HvA dus gewone
vwo’ers, excellente havisten, gewone havisten en

excellente HvA’ers? En daarnaast natuurlijk nog
de rest van het hogeschoolgepeupel, waarvoor
nog even een naam moet worden verzonnen.
Wij dachten zelf aan ‘dommies,’ maar de afdeling marketing heeft er ongetwijfeld een betere
term voor. yyy Clara van de Wiel

10 maart 2014

tweet van
de week
Etienne Goudriaan
@etiennegoud
#Hva teachers be like: geen youtube
filmpjes kunnen starten..

het moment

Tijdens de open dag van de HvA werd afgelopen zaterdag vier uur lang live radio gemaakt door Folia Radio in samenwerking met studenten van de radiominor van
het DMCI. Vanuit het glazen aquarium in het Benno Premselahuis waar een tijdelijke studio was gebouwd kwamen onderwerpen als studeren en doceren aan de
HvA aan bod. V.l.n.r: HvA-docent audio, video & beeld Bart Ponjee, Folia Magazine-hoofdredacteur Jim Jansen, Folia-directeur Paul van de Water en stadsdeelwethouder van Amsterdam-Oost Thijs Reuten. yyy tekst Bien Borren / foto Mats van Soolingen

navraag
Vijfenveertig jaar na de Maagdenhuisbezetting waart het activistisch spook nog steeds door studerend Amsterdam: boze studenten namen
deze week de Kerkzaal van de VU in bezit. Oud-Maagdenhuisbezetter Ewout van der Hoog (68) ging vrijdag bij de jonge activisten op bezoek.

Was het uw eigen idee de bezetters
moed in te gaan spreken?
‘Nee, ze vroegen of ik langs wilde komen. Dat
wilde ik wel, maar ik wist direct dat het geen
‘opa vertelt’ moest worden. Dus heb ik grondig
uitgezocht waarvoor ze strijden. Uiteindelijk
gaat dit niet alleen om hun eisen, maar om het
failliet van het onderwijsbeleid en het wereldwijde kapitalisme.’
Leek het op hoe het vroeger ging?
‘Ik zag inderdaad vooral overeenkomsten: jonge
mensen die zich niet neerleggen bij beslis-

singen van hogerhand. En iedereen zegt altijd
wel dat de vrouwen in het Maagdenhuis alleen
de broodjes mochten smeren, ik weet dat ik
zelf mijn boterhammen heb gesmeerd en de
vrouwen volop meededen – en dat was hier ook
zo. Maar waar wij alles met de stencilmachine
verspreidden, gaat dat met mobieltjes tegenwoordig wel een stuk makkelijker.

Kon u ze tips geven?
‘Ik heb ze dringend aangeraden citroenen, water
en theedoeken in huis te halen, mocht er bij een
ontruiming traangas worden ingezet. En ook

heb ik ze op het hart gedrukt constant met elkaar in gesprek te blijven over wat ze willen bereiken. Niet via e-mail of sociale media: gewoon
blijven praten. Alleen zo blijf je een eenheid.’

En, gaan ze iets bereiken?
‘Ja. Ze hebben goede eisen en het gaat uiteindelijk om een klein bedrag. Ik heb ze ook verteld:
deze week is belangrijk om publiciteit te krijgen.
Maar hierna moeten jullie een organisatie op
poten zetten, het naar de Dam brengen en een
jaar lang doorgaan. Dan kunnen ze alles binnenhalen.’ yyy Clara van de Wiel
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‘Nachtmerries
zijn aangeleerd’
Slapeloosheid en nachtmerries zijn aangeleerde gewoontes, die je dus ook weer kunt afleren,
zo ontdekte psycholoog Jaap Lancee. Een terugkerende nachtmerrie kun je bijvoorbeeld
terwijl je wakker bent een ander scenario geven. tekst Marieke Buijs / illustraties Pascal Tieman / foto’s Danny Schwarz

‘I

n de tijd dat mijn moeder een relatie
had met een man droomde ik dat zij
en ik hem vermoord hadden. […] in
onze paniek hebben we hem in stukken gezaagd en overal in het huis […] een deeltje
verstopt. Je ziet er helemaal niets van, […] echter
[…] even later zie ik overal bloed en vlees uitsijpelen. Ook uit een kroonluchter […] sijpelt heel
langzaam een stuk bloedend vlees naar beneden.
Hoe ik ook probeer alles terug te stoppen, het blijft
tevoorschijn komen en ik ben bang dat mensen
het gaan ontdekken.’
Zo luidt de beschrijving van een terugkerende
nachtmerrie op de website van slaaponderzoeker Jaap Lancee (psychologie, UvA). Het
kan er heftig aan toegaan in onze slaap. Naar
schatting twee tot drie procent van de mensen
heeft meerdere nachtmerries per week. Dat
veroorzaakt oververmoeidheid, slapeloosheid en psychische klachten, en blijkt zelfs
gecorreleerd aan zelfmoordneigingen, ook
na correctie voor de invloed van depressie.
En dat terwijl Lancee ontdekte dat nachtmer-
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ries relatief eenvoudig te behandelen zijn
met zelfhulptherapie.
Wat zegt bovenstaande droom over de
dromer?
‘Dat kan ik niet beoordelen. Juist terugkerende
nachtmerries hebben vaak geen diepere beteke-

‘Angst voor een nare
droom kan ervoor zorgen
dat je wakker ligt’
nis en zijn geen teken van labiliteit, maar zijn als
het ware aangeleerd. Over het algemeen stuurt
een mengelmoes van emoties, verwachtingen
en recente indrukken je dromen. Angst en
negatieve verwachtingen roepen nare dromen
op, maar die kun je alleen duiden als je iemands
levenssituatie en bezigheden kent. Algemene
droomsymboliek, een trein die de levensreis
symboliseert bijvoorbeeld, gaat niet op.’

Maar als emoties en verwachtingen je
dromen sturen, kunnen dromen je wel
iets vertellen over die drijfveren.
‘Klopt, maar je bent zelf de enige die dat kan
doorgronden, omdat jij precies weet wat je hebt
gedaan en misschien ook vermoedens hebt over
je eigen angsten, verlangens en verwachtingen.
Als je in die context je eigen droom zinvol kunt
interpreteren kun je nieuwe inzichten opdoen,
maar de interpretatie moet je altijd met je gezonde verstand toetsen aan de werkelijkheid.’
Hoe ontstaat een nachtmerrie?
‘Door nare associaties. Tijdens je droomslaap
projecteert je hersenstam beelden op je netvlies.
Daarbij is je werkgeheugen uitgeschakeld: je
onthoudt dus geen verhaallijn bij je droom,
maar interpreteert de beelden die je worden
voorgeschoteld. Je ziet bijvoorbeeld een steegje
en associeert dat met een enge man en die
man met een mes en een moord. Die droom
jaagt angst aan en angst voor dat scenario kan
een drijfveer zijn om hetzelfde script in een

Myrthe Dutrieux (22)
Media, informatie & communicatie (HvA)
‘Ik droom al van jongs af aan over de Tweede
Wereldoorlog en dit gebeurt nog steeds wekelijks. In mijn droom ben ik een Joods meisje
dat zich moet verbergen. De droom speelt zich
af in Amsterdam, waar ik mij dan verstop,
bang om gepakt te worden. Deze dromen heb
ik eigenlijk al sinds ik voor het eerst te horen
kreeg over de Tweede Wereldoorlog, dus dat
is sinds groep vijf. Ik onthoud mijn dromen
goed, maar niet specifiek tot in de details. Wel

is de droom altijd heel persoonlijk, hij draait
echt om mij. De nachtmerries zijn er vaker
als ik films of documentaires kijk, zoals Na de
bevrijding. Ik ben niet bang voor een oorlog in
Nederland, maar als ik televisie kijk ben ik wel
heel bewust met het onderwerp bezig. Volgens
mij hebben mijn nachtmerries ook betrekking
op bepaalde situaties. Als ik bijvoorbeeld een
belangrijke afspraak heb, zal ik sneller dromen
dat ik te laat kom.’
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volgende droom weer af te spelen. Een neutraal
beeld, dat enigszins gerelateerd is, bijvoorbeeld
het beeld dat je over straat loopt, triggert dan
de associatie met het steegje en zo speel je de
nachtmerrie weer af.’
Dat lijkt een soort selffulfilling prophecy,
hoe is die te doorbreken?
‘Met zogenoemde Imagery Rehearsal Treatment. Daarbij bedenken mensen een nieuw
einde voor hun nachtmerries en beelden ze zich
het nieuwe scenario overdag in. In het geval
van het steegje kan de dromer zich bijvoorbeeld
omdraaien en de engerd wegjagen, of de dromer
kan ineens vliegen en zweeft weg uit het steegje.
Dat inbeelden heeft tweeledig effect. Aan de ene
kant denkt de dromer in een neutrale context
aan zijn nachtmerrie, waardoor die zijn angstaanjagende lading verliest. Anderzijds maakt de
dromer een nieuw spoor aan in zijn hersenen,
dat het nare scenario overspoelt.’
Dat klinkt eenvoudig.
‘Ja, dat is het ook. Tijdens mijn promotieonderzoek voerden mensen die frequent nachtmerries
hadden die therapie zelfstandig uit, met een
zelfhulpboek. Daarmee halveerde het gemiddeld
aantal nachtmerries. Nu heb ik dezelfde behan-
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deling – maar dan in gesprekstherapie met een
psycholoog – getest bij psychiatrisch patiënten,
die vaak al jaren last hadden van nachtmerries.
Ook bij die groep had de behandeling effect. Je
hoeft dus niet rond te blijven lopen met angst
voor je dromen.’

steeds later naar bed gaat, omdat je bang bent
om wakker te liggen, of als je lang uitslaapt of
overdag dutjes doet omdat je moe bent. Die
strategieën zorgen ervoor dat je ’s avonds moeilijker inslaapt, waardoor je de slapeloosheid in
stand houdt.’

U doet ook onderzoek naar de behandeling van slapeloosheid. Waar is die op
gebaseerd?
‘Op het doorbreken van slechte slaapgewoontes. Iedereen ligt weleens wakker, of slaapt een

periode slecht; vaak komt dat door stress over
iets als een naderend tentamen of een verbroken
relatie. Ook de angst voor een terugkerende
nachtmerrie kan ervoor zorgen dat je slecht
slaapt. Chronische slapeloosheid ontstaat wanneer je ongezonde manieren ontwikkelt om met
dit slaapgebrek om te gaan. Bijvoorbeeld als je

Hoe werkt de behandeling?
‘De meest werkzame behandeling is cognitieve
gedragstherapie. Daarbij daag je bijvoorbeeld de
maalstroom uit die je wakker houdt. Een ander
onderdeel van de behandeling is erop gericht
mensen zo min mogelijk slapeloos in bed te
laten liggen. Stel, jij ligt acht uur per nacht in
bed, maar de eerste twee uur lig je piekerend
wakker. Tijdens de behandeling mag je dan nog
maar zes uur per nacht in bed liggen. Zo raak
je nog vermoeider en verhoog je de slaapdruk.
Die uitputting is ontzettend zwaar, maar op een
gegeven moment zorgt die ervoor dat je in slaap
valt zodra je je kussen raakt. Dan ga je je bed
weer met slaap associëren, in plaats van met
woelen en wakker liggen, en kun je het aantal
uren in bed langzaam uitbouwen. Deze aanpak
bleek succesvol als online therapie onder digitale begeleiding van een psycholoog. Momenteel ontwikkelen en testen we ook een app om
mensen door de behandeling te loodsen.’

Sophie de Groen (23)
Amfi (HvA)
‘Ik heb een nachtmerrie die al sinds mijn zesde
met regelmaat terugkomt. In de droom lig ik
op een koude tafel en zie ik overal wit licht en
dokters om mij heen. Als ik probeer weg te
komen, merk ik dat ik ben vastgebonden. Zodra
ik me beweeg, schrik ik verstijfd wakker. Ik ben
vroeger vaak geopereerd en denk dat het daar
iets mee te maken heeft, misschien ben ik ooit
niet goed onder narcose gebracht. Nu heb ik de

nachtmerrie nog één keer per jaar, maar vroeger
was dit vaker. Enge films beïnvloeden mijn
dromen vaak. Een tijd geleden heb ik een film
gezien over klimmen, een sport die mijn familie
ook beoefent. In de film gaat er natuurlijk van
alles fout en vallen er mensen naar beneden. Ik
heb er toen wekenlang nachtmerries over gehad
en als ik er nu meer over ga vertellen droom ik
er ongetwijfeld vannacht ook over.’

‘Slapeloosheid blijft
bestaan als je er op
een ongezonde manier
mee omgaat’

Welk voordeel biedt een behandeling
per app?
‘Een app kan contact met je leggen op momenten dat een therapeut dat nooit kan. Voor
aanvang van de behandeling hou je met de app
een slaapdagboek bij en op basis van je slaapgewoonten stelt de app een slaapplan voor. Daar
kun je zelf nog aanpassingen in maken en vervolgens helpt de app je om het plan te volgen.

Hij kan je dus om twaalf uur ’s nachts helpen
herinneren dat je hebt afgesproken binnen een
uur naar bed te gaan en tot die tijd rustig te
lezen, of je om half acht ’s ochtends laten weten
dat het je plan was om op dat moment uit bed
te komen. Een psycholoog kan er nooit op die
momenten voor je zijn, dus ik verwacht dat zo’n
app mensen beter zal helpen hun slapeloosheid
te doorbreken.’ yyy

Sam Duijf (21)
Media & cultuur (UvA)
‘Nachtmerries heb ik niet vaak, maar toevallig
had ik er afgelopen week twee in één nacht. In
de eerste nachtmerrie speelde ik in een band en
kreeg de concurrent ontzettend veel publiciteit en
mijn band niet. De nachtmerrie heeft wat mij betreft een duidelijke aanleiding, ik speel namelijk
zelf ook in een band en de concurrentie in mijn
droom is een bestaande band van gelijk niveau.
De tweede droom had juist helemaal geen aanlei-

Jaap Lancee
1980 Geboren in Zeist
2000-2005 Studie klinische psychologie
2011 Promotie Utrecht
2012 Postdoc Utrecht
2012-nu Universitair docent, UvA

ding. Hier kon ik ontzettend hard rennen tot ik
op een gegeven moment hoog sprong en vloog.
Ik vloog zo hoog dat ik mijn controle verloor en
keihard naar beneden viel. In mijn nachtmerries
heb ik altijd een rol en ze eindigen allemaal zeer
abrupt, bijvoorbeeld doordat er iemand overlijdt.
Ik herinner ze me het best als ik me verslaap.’ yyy
kaders Sunny de Blok
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BESTUUR 14 | 15
Wil jij je een jaar lang inzetten voor Amsterdamse
studenten door te vechten voor meer studentenkamers,
vette evementen te organiseren en na te denken over
verbeteringen in het onderwijs? Wil je een heleboel
nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe dingen leren en
nieuwe projecten opzetten? Solliciteer dan voor het
ASVA-bestuur van 2014 | 2015!
Kijk op ASVA.nl/nieuwbestuur voor meer informatie

GEZOCHT :

Fotograaf en/of
illustrator

Hou jij van fotograferen of illustreren en wil je op deze
gebieden meer ervaring op doen? Dan ben je van harte
welkom om onze beeldredactie te versterken.

GEZOCHT :

Redactielid

Schrijf jij graag, ben je inhoudelijk sterk en lijkt
het je wat om met een gemotiveerde redactie een
vlijmscherp magazine te leveren? Kom dan bij de
redactie van het studentenmagazine ‘de Peper’!

GEZOCHT :

Teamlid
evenementen

Een festival voor 5000 man organiseren? Meedenken
en ervaring opdoen met het organiseren van leuke
evenementen? Dan is de evenementencommissie op
zoek naar jou!

fotografie:
Vera Duivenvoorden

ASVA
ZOEKT
JOU
ASVA is er om alle Amsterdamse studenten te
vertegenwoordigen en te ondersteunen in alle
facetten van hun studentenleven. Wij zijn een
grote organisatie met zo’n twintig studenten in
dienst als medewerker en zo’n vijftig activo’s die
zich vrijwillig inzetten.
Kijk voor meer informatie op ASVA.nl/vacatures

foto Mats van Soolingen

op de tong

Trust

Albert Cuypstraat 210 (De Pijp)

O

p donderdagavond, als de Albert
Cuypstraat verlaten en troosteloos aandoet omdat de markt al is
opgeruimd, slenteren we naar een
bijzonder tentje waar nog licht brandt. Dit is Trust:
overdag een lunchzaak met versgebakken taarten en

soja-latte’s, en op donderdagavond een restaurant
met driegangenmenu. Maar dat is niet wat Trust zo
speciaal maakt. Het vernieuwende van Trust is dat
er geen prijzen zijn. ‘Pay as you feel’, luidt het motto.
Hoe je dat doet? Nou gewoon, wat voel je als je je
soep eet of je thee drinkt? Dat geef je.

REStAURAnt zonDER pRijzEn
Het idee voor een restaurant waar je zelf bepaalt wat je betaalt komt
uit Londen. Michael
Vasos, eigenaar van de
bistro Just Around the
Corner, begon er in 2005 mee. Het concept
bleek goed te werken: klanten betaalden Michael graag gul voor zijn beroemde gevulde
krab en de andere gerechten op de kaart. In
Londen kreeg hij al snel navolging: ook de
restaurants Lanes en Mju hanteren nu dit
betaalsysteem. Tegenwoordig kun je dus ook
in Amsterdam ‘betalen wat je voelt’, bij Trust.

BEtALEn WAt JE REDELijK vinDt
Het concept ‘zelf de prijs
bepalen’ kreeg grote bekendheid toen de band
Radiohead in 2007 het
nieuwe album In Rainbows op deze manier
als download aanbood op de eigen website.
Bij het downloaden verscheen bij wijze van
prijs de tekst ‘It’s up to you’. Herlaadde je de
pagina, dan stond er ‘It’s really up to you’.
Niks betalen was hierbij ook een optie, en
daar koos de meerderheid van de fans voor.
Desondanks leverde In Rainbows de band
meer geld op dan een gewone albumrelease.

We bestellen het menu van de dag. Al snel arriveert een soep van geroosterde tomaat met rode
peper, die smaakvol maar erg pittig is. Er lijkt
geen einde aan de kom te komen; ze zijn gul
in hun porties bij Trust. We wachten met een
loopneus op het hoofdgerecht. Ondertussen
kijken we rond. De inrichting doet denken aan
de common room van een hostel, met vrolijke
mozaïekmuren. Overal hangen gedichten en tekeningen en geen tafel of stoel is hetzelfde. We
vangen flarden van buitenlandse gesprekken op,
en beseffen dat we omringd zijn door toeristen.
Ons hoofdgerecht is een bonte verzameling van
groenten op een berg rijst met linzen. De helft
van de bietjes, worteltjes, pastinaak en champignons is gaar, de andere helft is nog hard. Het
zijn te veel verschillende smaken door elkaar,
wat ons al snel verzadigt. De fruitsalade als
nagerecht is fris, en doet erg zomers aan met
meloen en mango. We vragen ons na elke gang
af: wat geef je? En vooral: wat geven de andere
gasten? Voelt te veel geven goed? Nee. Voelt
te weinig geven goed? Nee. We bedenken een
middenweg en stoppen ongemakkelijk wat
briefjes in de ‘giftbox’; € 25,- in totaal. Eigenlijk
zijn prijzen zo gek nog niet. yyy Tess Hol
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.

CURSUSSEn Bij tRUSt
‘Come as you are, pay
as you feel’: het klinkt
redelijk hippie. Bij Trust
blijken ze dan ook niet
vies van een mopje soul
searching op zijn tijd.
Het café organiseert elke dinsdag een avond
met de veelbelovende naam ‘Return2yourSelf
and become the joy and love you are meant
to be’, en op woensdagavond kun je er terecht
voor de cursus ‘Learn2Trust’.
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CSI Amsterdam: valse
Heyboers ontmaskerd
Een miljoenenfraude met vervalste kunstwerken van Anton Heyboer is aan het licht gekomen
dankzij UvA-papieronderzoeker Bas van Velzen. Andere hoofdrolspelers in dit misdaadverhaal zijn twee Amsterdamse winkeliers, een tv-kunstkenner, een UvA-paleograaf en
de vier weduwes van Heyboer. Welkom bij CSI Amsterdam. tekst Yannick Fritschy

H

et onwaarschijnlijke verhaal begint in 2004, kort voor het overlijden van de Nederlandse kunstenaar Anton Heyboer (1924-2005).
Bij de Anton Heyboer Winkel aan de Prinsengracht komt een Haarlemse handelaar langs die
zich voorstelt als ‘Bijvoet’. Hij heeft een stapel
etsen bij zich, waarvan hij beweert dat hij ze in
een schuur heeft gevonden. Tot grote verrassing van winkeleigenaren Georges Knubben en
Couzijn Simon blijkt uit de jaartallen op de etsen
dat ze afkomstig zijn uit Heyboers Haarlemse
periode (1952 -1960), terwijl de kunstenaar zelf
altijd beweerd heeft dat hij al zijn werken uit die
tijd heeft vernietigd. Bijvoet legt uit dat de prenten afkomstig zijn uit de nalatenschap van de in
1988 overleden Haarlemse kunstenaar Josef Santen, die in de jaren vijftig met Heyboer bevriend
was. In de loop der jaren komt de handelaar
regelmatig met een nieuwe lading schilderijen
en etsen. Hij wil zich nooit legitimeren, maar
de winkeliers vertrouwen Bijvoet blindelings en
kopen in vijf jaar tijd maar liefst 4500 Heyboers.

12
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‘Met het geld ging hij naar de hoeren,’ vertelt Simon in 2013 in een interview op ThePostOnline.
In de winkel worden de werken gemiddeld voor
enkele duizenden euro’s per stuk verkocht, zodat
ze in totaal een miljoenenbedrag opleveren.
AAnGiFtE
In 2009 ontstaat er voor het eerst twijfel over de
authenticiteit van de prenten. Kunstkenner Willem de Winter, bestuurslid van de Anton Heyboer
Foundation en bekend van het tv-programma

‘Niemand had ooit
gehoord van het bestaan
van een dergelijke collectie’
Tussen kunst en kitsch, stuit op een kunstbeurs op
enkele werken uit de zogenoemde Santencollectie.
‘Toen ik de etsen zag, gingen er bij mij meteen
belletjes rinkelen. Zoals voetballiefhebbers moeiteloos Sjaak Swart en Johan Cruijff op een foto

van elkaar kunnen onderscheiden, zo kon ik door
mijn jarenlange ervaring als taxateur onmiddellijk
zien dat het geen echte Heyboers waren,’ zegt De
Winter. Wanneer De Winter het verhaal over de
herkomst van de prenten onder de loep neemt,
blijft er volgens hem niets meer van over. ‘Ik heb
gesproken met familie en kennissen van Santen
en niemand had ooit gehoord van het bestaan
van een dergelijke collectie,’ zegt de kunstkenner.
De Winter besluit daarom de vier weduwes van
Heyboer, die aangifte willen doen, te helpen. ‘We
wilden de handel in vals werk tot staan brengen
en het vertrouwen van de verzamelaar terugwinnen. Mensen bleken hun vakantiegeld te hebben
weggegooid aan vervalsingen.’
Later wordt er nog drie keer aangifte gedaan tegen
de winkeliers. Die weigeren te geloven dat de etsen vals zijn en wijzen met beschuldigende vinger
naar de befaamde weduwes van Anton Heyboer,
die met hem samenwoonden in een boerderij in
Den Ilp. In de galerie van Heyboers ‘vijfde vrouw’
Petra aan de overkant zorgen de dames voor de
verkoop van zijn werken. Volgens Simon komt

© Spaarnestad Photo / Hollandse Hoogte

Een valse ets waarvan de inkt is ‘uitgebloed’

Anton Heyboer en zijn vier vrouwen

de aanklacht tegen zijn winkel voort uit jaloezie.
‘Heyboer was homo, maar dat willen die vrouwen
van hem niet weten. Zij willen zelf zijn werk verkopen,’ zegt hij in het eerdergenoemde interview
op ThePostOnline. De winkeliers plaatsen in 2012
een advertentie in de krant waarin ze 50.000 euro
uitloven aan degene die aantoont dat de Heyboerwerken vals zijn. De Winter: ‘Ze hebben mij
destijds zelfs 2,5 ton geboden om dat aan te tonen,
maar toen ik daar op inging lieten ze niks meer
van zich horen.’

Rond diezelfde tijd roepen de winkeliers de
hulp in van papierdeskundige Georgine Calkoen. Die vraagt het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI) om de handtekeningen op de
etsen te onderzoeken. Daar krijgt ze echter nul
op rekest, omdat het NFI geen opdrachten van
particulieren aanneemt. Calkoen zoekt daarop
contact met Jos Biemans, die als paleograaf
aan de UvA gespecialiseerd is in middeleeuws
schrift. ‘Mevrouw Calkoen vroeg me hoe je met
vergelijkend handschriftonderzoek kunt uitma-

Een echte Heyboer uit 1954

ken of schriftspecimina echt of vals zijn,’ vertelt
Biemans. ‘Ik houd me weliswaar niet bezig met
modern schrift, maar omdat het NFI niet wilde
meewerken en omdat ik benieuwd was of de
paleografische methode ook werkt bij modern
schrift, heb ik haar toch enkele tips gegeven.’
Calkoen verrichte vervolgens een maandenlange studie, waaruit ze concludeerde dat de
handtekeningen van Heyboer zelf moesten zijn.
‘Dat onderzoek heeft ze in mijn ogen voortreffelijk uitgevoerd,’ zegt Biemans. ‘Op basis daarvan
had ik de indruk dat de handtekeningen best
echt zouden kunnen zijn. Er was echter meer
onderzoek nodig om de echtheid van de etsen
aan te tonen. Toen het destijds tot een rechtszaak kwam heb ik dan ook bepleit dat het NFI
de kwestie alsnog zou onderzoeken.’

Conservering & restauratie

De UvA heeft als enige universiteit in Nederland een opleiding conservering & restauratie van cultureel erfgoed.
Deze opleiding tot restaurator bestaat uit drie delen: een minor van 60 EC met onder meer kunstgeschiedenisen scheikundevakken, een tweejarige master en een tweejarig postinitieel traject. De master en het postinitiële
traject kennen acht specialisaties met elk een eigen atelier, gevestigd in het grote ateliergebouw naast het
Rijksmuseum. Wanneer je de volledige opleiding hebt voltooid, mag je jezelf een internationaal gekwalificeerde
restaurator noemen.
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Het onderzoek
Dat gebeurt uiteindelijk ook in 2013, na
een vooronderzoek aan de UvA. Willem de
Winter komt via Heyboerverzamelaar Olaf
van Herpen in contact met Lisya Biçaçi,
docent glas-, steen- en keramiekrestauratie.
Die brengt op haar beurt haar collega Bas
van Velzen op de hoogte, die gespecialiseerd
is in papierrestauratie. Hij ziet wel iets in
een onderzoek naar de etsen. ‘Het leek me
een mooi project om met een student te
doen. Een groot deel van onze opleiding is
praktijkgericht, daarom is er altijd behoefte
aan geschikte projecten,’ zegt Van Velzen.
MiLJoEnEnBEDRAG
Nog voordat het onderzoek goed en wel
begonnen is, zoekt het Openbaar Ministerie
contact met Van Velzen. ‘Normaal ziet het
OM vervalsingszaken als een probleem dat
kunsthandelaren onderling moeten oplossen. Nu het echter om een miljoenenbedrag
ging, was dat anders,’ zegt Van Velzen. ‘Ze
vroegen me om geheimhouding en om de
onderzoeksresultaten met hen te delen.’
Van Velzen krijgt via De Winter en Van
Herpen zes etsen aangeleverd, zonder te
weten hoeveel van die etsen vals zijn. Samen
met postinitieel student Judith Geerts
begint hij alle eigenschappen van de prenten
uit te kammen. Vervolgens vergelijkt Van
Velzen ze met enkele Heyboeretsen uit de
jaren vijftig, waarover geen twijfel bestaat
dat ze echt zijn. ‘Dat konden we niet meteen doen, omdat we dan bevooroordeeld
zouden zijn geweest. Uit het onderzoek
was al gebleken dat een van de prenten
op verschillende punten afweek van de
andere vijf (zie kaders). Nu bleek dat die
zesde prent ook nog eens sterk afweek van
Heyboers andere werk uit die periode,’ zegt
Van Velzen.
Ook Heyboers weduwes dragen hun steentje bij aan het onderzoek. Van Velzen: ‘Zij
voorzagen ons van informatie over de wijze
waarop Heyboer gewoonlijk te werk ging.
Dat ging dan bijvoorbeeld om wat voor papier en pigment hij gebruikte, en met welke
technieken hij de etsen drukte.’
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Dit alles leidt Van Velzen tot de conclusie dat
het ‘hoogst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk is dat ets nummer zes in de jaren vijftig
door Heyboer is gemaakt.’ Deze ets blijkt
vervolgens als enige van de zes uit de Santencollectie te komen. Dat bewijst echter nog
niet dat alle etsen uit de collectie vals zijn.
Het is niet volledig uit te sluiten dat Heyboer
bij het maken van de etsen afweek van zijn
gebruikelijke technieken. Bovendien zegt
het onderzoek niets over de mogelijkheid
dat Heyboer de etsen in een latere periode
heeft gemaakt.
De stapel aan indirecte bewijzen overtuigt
het OM er desondanks van het NFI een
vervolgonderzoek te laten uitvoeren.
Uit dat onderzoek blijkt eveneens dat de

Het OM verzocht de
UvA het onderzoek
geheim te houden
etsen uit de Santencollectie afwijken wat
betreft papier en inkt. Het definitieve
bewijs dat ze vals zijn volgt uit vergelijkend
handschriftonderzoek, waarvan de resultaten in tegenspraak zijn met het eerdere
werk van Calkoen. Het OM besluit daarop
de mysterieuze Bijvoet te vervolgen. De
aangifte tegen Knubben en Simon wordt
geseponeerd, maar de winkeliers mogen
de etsen alleen verkopen als ze erbij vermelden dat het geen originele werken van
Heyboer zijn.
Zo speelt de UvA-afdeling conservering &
restauratie uiteindelijk een cruciale rol in
dit detectiveverhaal. Toch ziet Van Velzen
zijn opleiding niet uitgroeien tot een soort
CSI Amsterdam: ‘Dit project was wel een
beetje CSI-achtig door de combinatie van
materieel onderzoek en het doorgronden
van historische context. We gaan echter niet
elke mogelijke vervalsing uitpluizen, daar
zijn commerciële bureaus voor. Wij voeren
alleen onderzoek uit dat voor de studenten
interessant en nuttig is.’ yyy

papier
Ets nummer zes is
gedrukt op velijnpapier en heeft
geen watermerk.
De overige etsen
zijn allemaal
gedrukt op papier
van Van Gelder Zonen. Dat bewijst op zich niets,
want Heyboer gebruikte verschillende papiersoorten.
Hij had echter wel een duidelijke voorkeur voor zaken
als de kleur en de dikte van het papier en ook daarin
is ets zes afwijkend. Het duidelijkste bewijs kwam
voort uit een XRF-opname (met röntgenstraling) van
de etsen. Daaruit bleek dat het papier van de zesde
ets een grote hoeveelheid calcium bevat, terwijl
dat pas sinds de jaren tachtig aan papier wordt
toegevoegd om verzuring tegen te gaan.
Druktechniek
Bij het drukken
van een drogenaald-ets zie
je gewoonlijk
de indruk van
de drukplaat
in het papier
en een reliëf van inkt. Bij de zesde prent is dat
allebei vrijwel afwezig, wat erop wijst dat de ets
waarschijnlijk op een andere manier is gedrukt.
Ook is de inkt uitgelopen, wat duidt op een andere
inktsamenstelling. Daarnaast zijn alleen op ets zes
de kleuren met een kwast aangebracht. Tot slot
is het papier van de zesde ets te breed voor de
drukpers die in die tijd door Heyboer werd gebruikt.
pigment
Onder meer uit
opnames onder
uv-licht bleek dat
de inkt in de zesde
prent in gekleurde
stukken is
‘uitgebloed’, zoals
de inkt van een vulpen uitvloeit op een servetje. Dat
gebeurt niet bij pigment, omdat pigment niet oplost
in water. Kleurstoffen lossen wel op in water, maar
Heyboer gebruikte in zijn werk nooit kleurstoffen.

passie

Marsepeintaarten
SAnDRA DiEtS (41, secretaresse bij klinische psychologie) vindt uitdaging in het versieren van marsepeintaarten.
‘Vier jaar geleden mocht ik met een vriendin
mee naar een cursus taarten versieren. Sindsdien maak ik geregeld taarten, met marsepeinen versiersels in verschillende vormpjes en
kleuren. Je kunt ze niet allemaal zelf opeten,
dus ik maak ze meestal op bestelling; bijvoorbeeld voor de kinderen van collega’s.
Dat vergt wel wat planning, want ik doe twee
avonden over één taart. Eén avond bakken en
daarna een avond versieren. Vooral met bijzondere verzoekjes waar geen vormpjes voor zijn, zoals

een Barbapapa- of piratentaart, kan dat uren
duren. Toch vind ik die opdrachten het leukst. Ik
ben voor aanvang bang dat het me nooit zal lukken en stel het werk uit, uit angst het te verpesten.
Stiekem lukt het bijna altijd; ik tekende vroeger
al veel, dus ik heb een vaste hand en kan goed
natekenen. Toch stuur ik van iedere taart eerst
een foto naar een goede vriendin. Van haar heb ik
de bevestiging nodig dat het ermee door kan, dat
ik die taart de volgende dag met een gerust hart
aan de opdrachtgever kan meegeven.

Ik ben heel geduldig tijdens het maken van de
taart, ik neem er de tijd voor en voel dus geen
haast. Dat is rustgevend. Het is secuur werk, je
moet je aandacht erbij houden, maar ondertussen
kun je wel nadenken of muziek luisteren. En na
een avond priegelen heb ik tastbaar resultaat. Dat
geeft voldoening. Helemaal als de opdrachtgever
er blij mee is. Ik kreeg laatst een foto van een
jongetje dat springend van blijdschap naast zijn
Super Mario-taart stond. Daar doe ik het voor.’ yyy
tekst Marieke Buijs / foto Fred van Diem
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opinie

Roeterseiland: studeerwalhalla
of goedkope truc?
De UvA misleidt studenten en docenten door te doen alsof
de verhuizing naar het Roeterseiland voor iedereen beter is.
Terwijl het alleen maar om geld gaat, stelt student Sophie
van Oostvoorn. illustratie Marc Kolle

B

eter en innovatief onderwijs, integratie met de stad en haar maatschappelijke discussies en een kenniscentrum dat past bij deze tijd: het
Roeterseiland in een notendop volgens de UvA.
Instellings- en beleidsplannen staan bol van
allerlei beloftes over het Roeterseiland: er zal een
optimaal studeerklimaat gecreëerd worden voor
studenten, docenten en onderzoekers. Door het
neerzetten van een nieuw gebouw zullen zelfs
studieresultaten verbeteren; het gebouw belooft
een walhalla te worden voor de gebruikers. Maar
zullen de studenten er werkelijk op vooruitgaan
door een gebouw, of gaat de verhuizing toch
ergens anders over?
‘ziEn WERKEn DoEt WERKEn’
De UvA zegt dat de belangrijkste reden van de
verhuizing het versterken van de banden tussen
studenten, docenten en onderzoekers is. Want,
zo staat bijvoorbeeld beschreven in het Instellingsplan 2011-2014: ‘In de open stadscampussen kunnen zij [studenten en docenten] elkaar
op een natuurlijke en gemakkelijke manier ontmoeten.’ Ook zullen studenten elkaar onderling
makkelijker ontmoeten en elkaar zien werken.
‘En zien werken doet werken’, dus volgens de
UvA gaan we met z’n allen betere studieresulta-
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ten behalen wanneer we naar het Roeterseiland
gaan. Maar is dat wel zo?
In de begroting van 2013 beargumenteert de
UvA dat de concentratie van verschillende faciliteiten op bepaalde plekken in de stad stimulerend zal werken op de studieresultaten.

Dijkgraaf

Ja, nee, misschien
Op welke manier dit precies gaat gebeuren,
wordt niet duidelijk. Hoe komt de UvA hierop?
Is er onderzoek naar gedaan, of hebben studenten dit aangeven? Het enige argument dat hier
wordt gegeven is ‘zien werken, doet werken’.
Verwacht de UvA dat als studenten anderen
zien studeren op een zonnige vrijdagmiddag,
zij ook gelijk de boeken openslaan in plaats van
door te lopen naar een terrasje? Die nieuwe
studeerplekken moeten wel heel aantrekkelijk
zijn, willen ze kunnen wedijveren met een
zonnig terras met wellicht een alcoholische versnapering. Daarnaast zien studenten elkaar al
studeren in bijvoorbeeld de Oudemanhuispoort
en het Bushuis. Dus daar hebben we geen nieuw
gebouw voor nodig.
Op het Roeterseiland zal er meer interactie gaan
plaatsvinden tussen studenten en docenten,
volgens de UvA. Hartstikke gezellig, maar in het

Meer interactie? In het
nieuwe gebouw kom je
elkaar juist niet tegen
nieuwe B/C-gebouw worden de studenten en
docenten juist van elkaar gescheiden. Volgens
de voorlopige plannen komen de hoorcollegezalen en werkgroeplokalen op de onderste drie
verdiepingen en de kantoren van de docenten
op de verdiepingen daarboven. Dus in principe
hebben de studenten daar niet veel te zoeken,
behalve als ze een afspraak hebben met een
docent. Daarnaast zullen de gangen waar de
kantoren komen alleen toegankelijk zijn met
een pasje. En wie hebben die pasjes? De docenten, niet de studenten. De interactie tussen studenten en docenten wordt dus niet bevorderd,

in tegendeel: de docenten zullen onzichtbaar
worden voor studenten.
SLAppE ARGUMEntEn
Als antropologiestudent breng ik veel tijd door in
het Spinhuis. Hier zijn de werkgroeplokalen en
kantoren van docenten allemaal in hetzelfde gebouw van ongeveer 10.000 m2. Daarnaast hebben
we hier de Common Room, waar docenten en
studenten van verschillende disciplines elkaar regelmatig spreken onder het genot van een kopje
koffie of een broodje. Hier is wél sprake van een
natuurlijke en gemakkelijk ontmoeting. Hoe dit
moet gaan gebeuren in een gebouw dat ongeveer
twee keer zo groot is en waar niet alleen studenten en docenten van antropologie rondlopen,
maar van de hele FMG, is voor mij een raadsel.
De UvA gaat er ook vanuit dat wanneer men
elkaar zo gemakkelijk en natuurlijk ontmoet, er
meer betrokkenheid bij de universiteit ontstaat.
Dus in een gebouw met heel veel mensen die elkaar niet kennen, verwacht de UvA dat studenten
plotseling heel betrokken zullen zijn?
Een van de charmes van de UvA vind ik de
monumentale panden waar de colleges gegeven
worden: ’s ochtends hoorcollege in de Oudemanhuispoort en even een kopje koffie in het Spinhuis
voordat je naar werkgroep moet. Natuurlijk is het
begrijpelijk dat de UvA verschillende faculteiten
bij elkaar wil hebben. Dat scheelt een enorme
hoeveelheid stook- en andere onderhoudskosten.
En je bent meteen van die bewerkelijke monumentale panden af. Maar zeg dat dan gewoon,
en kom niet met van die slappe gelegenheidsargumenten die bovendien onwaar blijken te zijn.
We gaan verhuizen voor de centjes. Niet voor de
gezelligheid of voor betere studieresultaten. yyy
Sophie van Oostvoorn is tweedejaarsstudent
culturele antropologie

Vorige week woonde ik een conferentie bij met een
uiterst boeiende groep entrepreneurs, academici,
politici en journalisten, velen afkomstig uit Silicon
Valley. De meesten waren jong, héél erg jong. Nu
heb ik gezworen niets hierover te vertellen. Niet
waar de conferentie was, niet wie er was, en niet
wat er besproken werd. Dus deze column wordt
een beetje lastig. Maar laat ik u enkele korte geanonimiseerde schetsen geven.
Zo was er een ondernemer die op twintigjarige
leeftijd had besloten eerst rijk te worden en dan
de wereld te gaan verbeteren. Maar helaas, zijn
eerste bedrijf mislukte, alsook zijn tweede, derde en
vierde. Maar zijn vijfde bedrijf had hij net voor een
miljard dollar verkocht en nu wilde hij een herseninstituut oprichten. Hij was net dertig geworden.
Een andere softwarespecialist leidde al lange tijd
een bedrijf dat het allermoeilijkste inlichtingenwerk voor de CIA doet. Zijn belangrijkste taak was
het interviewen van nieuwe werknemers. Hij had
dat de afgelopen jaren zo’n vijfduizend keer gedaan.
Maar zijn probleem was dat de sollicitanten hem
meer en meer als een grootvader gingen zien. Tja,
hij was dan ook al 31 jaar oud.
En zo ging het door. De een nog jonger dan de
ander, maar allen met een imposante serie mislukkingen én successen op hun cv.
Gelukkig waren er ook enkele Europeanen. Hun
favoriete onderwerp was het Brusselse spel. Hier
klonken ineens andere geluiden. De Europese
leiders blonken uit in ‘doortastende twijfel’ en ‘beslissende ambiguïteit’. Zo vertelde iemand over een
vergadering waar een van deze leiders omringd was
door ja-stemmers aan de ene kant van de vergadertafel en nee-stemmers aan de andere kant. Na een
eindeloze discussie sloeg hij krachtig met zijn vuist
op tafel en sprak de verlossende woorden: ‘Stop!
Het antwoord is: misschien!’
Europa krijgt het nog moeilijk. yyy Robbert Dijkgraaf
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Ik denk, dus ik spreek Latijn
Latijn staat bekend als een dode taal. Ten onrechte, volgens UvA-student klassieke talen

Vincent Peters. Zijn vereniging Athenaeum Illustre organiseert een internationaal congres waar
de voertaal Latijn is. tekst Yannick Fritschy / illustratie Pascal Tieman
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ogito ergo sum,’ hoor je soms
nog van een gewezen gymnasiast in een filosofische bui. Een
aangeschoten student roept
tegen zijn dispuutgenoten weleens ‘nunc est
bibendum!’ als hij het glas heft. Verder is het
gesproken Latijn tegenwoordig overal dood,
morsdood. Overal? Nee: een kleine nederzetting blijft moedig weerstand bieden aan de
overweldigers…
De spreektaal van de Romeinen was in de
middeleeuwen al in een diep coma geraakt,

maar kende daarna een sterke opleving als taal
van de intellectuelen. De humanisten zorgden
ervoor dat Latijn eeuwenlang de voertaal was
van wetenschappers als Erasmus, Newton en
Spinoza. Ook bij de oprichting in 1632 van het
Athenaeum Illustre, de voorloper van de UvA,
hielden Casparus Barlaeus en Gerardus Vossius
in de Agnietenkapel hun inaugurele redes in het
Latijn. Bijna 250 jaar later ging het Athenaeum
Illustre over in de Gemeente Universiteit en was
het Latijn inmiddels verdrongen door moderne
talen als Engels en Duits.

Sinds 2012 hebben we in Amsterdam opnieuw
een Athenaeum Illustre. Deze vereniging keert
zondag 23 maart terug in de tijd met een congres
in diezelfde Agnietenkapel, waarbij het Latijn
wederom de voertaal zal zijn. De sprekers zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland, Italië en Mexico.
In vloeiend Latijn zullen ze het hebben over ‘de
positie van de klassieke talen tussen de natuurlijke
talen door de eeuwen heen.’ De organisatie is in
handen van onder meer Camilo Schutte, oprichter
van Athenaeum Illustre, en Vincent Peters, student
klassieke talen aan de UvA.

Geen ja, geen nee

Moderne begrippen

Uitspraak

Een van de eerste moeilijkheden die je
tegenkomt als je Latijn probeert te spreken,
is dat de taal geen equivalenten heeft voor
‘ja’ en ‘nee’. Gesloten vragen moet je dus
op andere manieren beantwoorden. Je kunt
het woord waarop de nadruk ligt herhalen,
met bij een ontkenning het woord non erbij.
‘Estne Marcus intus? (Non) est’ betekent
bijvoorbeeld ‘Is Marcus binnen? Dat is hij
(niet).’ Voor stellige antwoorden heb je
woorden als scilicet (uiteraard) en
minime (allerminst).

Klassiek Latijn heeft uiteraard geen woorden
voor internet, gangster en voetbal. Daarom
publiceert het Vaticaan eens in de zoveel jaar
een nieuwe editie van het Lexicon recentis
Latinitatis, een vuistdik woordenboek met
Latijnse vertalingen van deze ‘neologismen’.
De woorden zijn vaak gevormd als een
omschrijving. Voetbal is bijvoorbeeld
pediludium (spel met de voet) en gangster
gregalis latro (bij een kudde horende rover).
Op internet (interrete) wordt de lijst regelmatig
bijgewerkt.

Niemand weet hoe het Latijn precies werd
uitgesproken. Gelukkig hebben geleerden er
rond die tijd ook al teksten over geschreven.
Ook zijn er voorbeelden van woorden die
destijds in het Griekse alfabet werden
omgezet, zodat je ze kunt vergelijken.
Daarnaast geven moderne Romaanse talen
veel inzicht. Tot slot kun je een hoop afleiden
uit spelfouten die de Romeinen maakten, net
zoals je aan onze d/t-fouten kunt zien dat die
letters aan het eind van een woord hetzelfde
worden uitgesproken.
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Volgens Peters zorgt het congres ervoor dat er in
Nederland een nieuw netwerk ontstaat van sprekers van het Latijn. ‘Vorig jaar hebben we mensen bij elkaar gebracht die niet van elkaar wisten
dat ze dezelfde passie voor het Latijn hadden,’
zegt hij. De student denkt dat het congres ook te
volgen is voor mensen die alleen passief Latijn
kennen. ‘Misschien moeten je oren even wennen, maar uiteindelijk is het gewoon een taal
zoals alle andere,’ zegt Peters. Dat de sprekers
verschillende accenten hebben is volgens hem
geen probleem. ‘Cicero kwam uit Lazio, Seneca
uit Spanje. De uitspraak van het Latijn doet niet
ter zake, zolang je elkaar maar verstaat. Dat zal
bij onze gasten zeker het geval zijn.’

‘Ik zag daar een jongen van 16 die een jongen
van 13 in het Latijn uitleg gaf over een Grieks
dictaat. Iedereen kan Latijn leren spreken, mits
in de juiste omgeving en met de juiste metho-

‘Misschien moeten je
oren even wennen, maar
uiteindelijk is het een taal
zoals alle andere’

als een doorgeslagen clubje hobbyisten; iets waar
Peters zich aan stoort. ‘We leren geen Latijn om
over koetjes en kalfjes te kunnen praten. Het doel
ervan is om Latijnse teksten veel beter te kunnen lezen. Nu ben je jarenlang aan het puzzelen
en kun je uiteindelijk met een woordenboek
op schoot met moeite een tekst vertalen,’ zegt
Peters. Hij zou dan ook graag zien dat de actieve
lesmethode op scholen en universiteiten wordt
ingevoerd. ‘Dat het werkt, zie je aan tieners die
nu vloeiend Latijn spreken. Na het congres gaan
we ons dan ook meer op onderwijs richten.’
Peters verwacht dat het aantal Latijnsprekers
(wereldwijd zo’n 10.000) de komende jaren
sterk zal toenemen. ‘Ik denk dat er een nieuwe
generatie zal opstaan, die inziet dat actief Latijn
leren veel leuker en effectiever is dan alleen passief vertalen.’ Zoals Livius zegt: eventus docebit,
oftewel: de afloop zal het leren. yyy

n
corpore
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em
den,’ zegt Peters. ‘Tot in de 19e eeuw gebeurde
het nog. Waren ze toen nou zoveel slimmer?’

niEt MoEiLijK
Peters spreekt zelf ook een aardig woordje Latijn
dankzij een zomercursus in de Accademia Vivarium Novum in Rome, waar jongeren zowel
binnen als buiten de leslokalen Latijn of Grieks
met elkaar praten. Volgens hem is het leren van
actief Latijn niet zo moeilijk als iedereen denkt:

HoBByiStEn
Maar of het nou domheid is of desinteresse,
tegenwoordig kun je jezelf vrijwel nergens ter
wereld in het Latijn verstaanbaar maken. Alleen
in Vaticaanstad is het een officiële taal, maar ook
binnen de muren van het dwergstaatje spreekt
men onderling gewoon Italiaans. Veel mensen
zien de huidige sprekers van het Latijn daarom

Schuttingtaal

nuntii Latini

potjeslatijn

Bij Latijn denk je al snel aan verheven
woorden uit de klassieke literatuur. Op straat
werd echter een heel andere taal gesproken,
namelijk het vulgair Latijn. ‘Vulgair’ heeft hier
geen negatieve betekenis, maar de Romeinse
straattaal bevatte wel de nodige vulgariteiten.
Dat kun je zien in Pompeï, waar muren met
graffiti eeuwenlang onder de as bewaard zijn
gebleven. Dat er in 2000 jaar schuttingtaal
niet veel is veranderd, blijkt uit een (foutief
gespelde) tekst als ‘imanis metula es’ (‘een
enorme lul ben jij’).

Als je in Finland de radio aanzet, kun je zomaar
een zin horen als ‘Discrimen in Ucraina non
remittit’ (‘De strijd in Oekraïne neemt niet af’).
De Finse Radio 1 brengt onder de naam Nuntii
Latini namelijk sinds 1989 wekelijks het nieuws
in het Latijn, iets dat zelfs de Vaticaanse
radio niet doet. Dat Finnen iets hebben met
actief Latijn, blijkt ook uit de muziek van
literatuurwetenschapper Jukka Ammondt. Als
‘Doctor Ammondt’ brengt hij nummers van
Elvis Presley op afschuwelijke wijze in het Latijn
ten gehore (zie youtu.be/46yY3LSgiLI).

Een woord of zin die wel klinkt als bestaand
Latijn, maar dat niet is, noemen we potjeslatijn.
Voorbeelden zijn aqua crana voor kraanwater
en de tandartsenspreuk carpe dentem. De term
is ontstaan doordat apothekers vroeger vaak
geleerd aandoende pseudo-Latijnse begrippen
op hun potjes schreven, zoals mimosa noli me
tangere in plaats van kruidje-roer-mij-niet. Er
zijn ook veel schunnige vormen van potjeslatijn,
zoals penis agricolae (boerenlul), penis aqua
rosa (lulletje rozenwater) en het briljante penis
papyrus practicus (lul-de-behanger).

Pediludium
bellum
est
discimus
Oderint dum
Quidmetuan
pro quo
Meer informatie over Athenaeum Illustre en het Latijn-

congres, met onder meer filmpjes van de vorige editie,
vind je op athenaeumillustre.org.
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objectief
StER MEt GRoEiStUipEn
De geboorte van een ster is voor astronomen
een buitengewoon interessant fenomeen dat
inzicht geeft in de manier waarop sterren en
bijbehorende planetenstelsels zich vormen.
Helaas zijn er relatief weinig sterren in de
eerste levensfase, zodat ze moeilijk te vinden
zijn. En als je er een hebt gevonden, kun je
alsnog niet zomaar het hele geboorteproces
in kaart brengen, want dat duurt minstens
100.000 jaar.
De vorige week gepromoveerde sterrenkundige Lucas Ellerbroek slaagde er toch in
om van een jonge ster het vormingsproces
te achterhalen. Hij bestudeerde met de
Very Large Telescope in Chili de zogeheten
jets van de ster. Dat zijn straalstromen die
uitgestoten worden door een groeiende ster
en van de ster vandaan bewegen. ‘Net zoals
de jaarringen de leeftijd van een boom laten
zien, zo geven jets informatie over de vroegere groei van een ster. Als de jets ver van de
ster dikker zijn, groeide hij vroeger sneller
dan nu,’ zegt Ellerbroek.
De ster die Ellerbroek onderzocht bleek last
te hebben van groeistuipen. Elke zestien jaar
spuwt hij meer materiaal in de jet dan normaal, wat waarschijnlijk betekent dat de ster
met diezelfde regelmaat een grote hoeveelheid materiaal verorbert. ‘Hoe dat komt, is
aan anderen om te onderzoeken. Misschien
scheert er wel een babyplaneet langs het
steroppervlak,’ zegt Ellerbroek.
De sterrenkundige bestudeerde ook andere
jonge sterren in zijn onderzoek. ‘Mijn belangrijkste bevinding is dat sterren zwaarder
dan de zon zich op dezelfde manier vormen
als lichtere sterren. Dat betekent dat planetenstelsels rond die sterren op gelijke wijze
ontstaan als ons zonnestelsel. We kunnen
dus ook naar zwaardere sterren kijken als we
iets willen leren over het ontstaan van de zon
en de aarde.’ yyy Yannick Fritschy

1

De geboorte van een ster. Een wolk van sterrenstof (1.© NASA) krimpt ineen tot een snel
draaiende schijf (2.© NRAO). In het midden ontstaat een groeiende babyster die aan weerszijden
van de schijf jets uitspuwt (3.© ESO). Uiteindelijk
verdwijnen de jets en verandert de schijf in een
planetensysteem (4.© NASA).
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Als ze dat eerste jaar
maar overleven
Een brandbrief van de Vereniging Hogescholen vorige week: de massaal instromende
mbo’ers hebben een ‘gebrekkig kennisniveau’ en dat gaat ten koste van de
onderwijskwaliteit, met name op de pabo’s. Maar doen ze het eigenlijk wel echt zo slecht,
die mbo’ers? tekst Clara van de Wiel / illustraties Marc Kolle

‘I

k weet nog dat ik de eerste dag op
het hbo direct verdwaalde,’ vertelt
HvA-studente Esmee van Veen. ‘Alles
was zo groot, je had overal een pasje
voor nodig en je zat steeds in een andere klas.
Hoe werkt het hier in godsnaam, dacht ik.’ Het
duurde destijds vijf dagen tot Van Veen de handdoek in de ring gooide. Vooral omdat de studie
communicatie haar bij nader inzien toch weinig
interesseerde, geeft ze toe. Maar ook het overweldigende van het hbo zorgde ervoor dat ze het
er snel had gezien. ‘Bij het mbo zit je gewoon
fijn in je eigen klas en heb je altijd contact met
dezelfde leraar. Ik voelde me op die hogeschool
een beetje aan mijn lot overgelaten.’
Inmiddels is Van Veen (25) derdejaars pedagogiek aan de HvA en haalt ze volop achten. Maar
haar eerste kennismaking met het hbo karakteriseert wel die van veel doorstromende mbo’ers.
Die vallen namelijk veelvuldig uit, vaak al in het
eerste jaar. Bijna een kwart geeft er na minder
dan één jaar op het hbo alweer de brui aan. Bij
de instromers van de havo en het vwo ligt dat
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uitvalpercentage in het eerste jaar, met respectievelijk 13,5 en 6,5 procent, een stuk lager. En dat
terwijl mbo’ers een belangrijk deel uitmaken van
de studentenpopulatie op het hbo. Op de HvA

‘Die extra eisen leveren
vooral veel rompslomp op’
is van de eerstejaars een derde afkomstig van
het middelbare beroepsonderwijs, tegenover 47
procent havisten. Bij sommige opleidingen ligt
dat percentage nog hoger. De instroom bij de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening
bestaat bijvoorbeeld voor 59 procent uit mbo’ers.
intiMiDEREnD
Ook docent Nederlands op de HvA Asis Aynan
startte zijn studiecarrière op het mbo. Doorstuderen, daar piekerde hij in eerste instantie niet
over. Pas na lang aandringen van docenten waagde hij de stap. ‘Alleen al de term hoger onderwijs:
die is voor heel veel mbo’ers zo intimiderend.

Je bent altijd middelmatig geweest, en nu ga je
opeens naar iets dat hoger is. Als ze de stap toch
durven zetten, dan is dat al een hele prestatie.’
Toch liggen de mbo’ers, nu het verbeteren van
studiesuccescijfers bij zowel hogescholen als de
politiek topprioriteit heeft, onder vuur. Onacceptabel, noemde voorzitter van de Vereniging
Hogescholen (VH) Thom de Graaf de hoge
uitval van mbo’ers op de pabo vorige week. In
een brandbrief pleitten de hogescholen naast de
al bestaande rekentoets voor een uitgebreider
toelatingsexamen. En ook in Den Haag ligt de
doorstroom onder het vergrootglas. Eind vorig
jaar besloot minister van onderwijs Jet Bussemaker dat een mbo-diploma vanaf september
2015 niet meer automatisch toegang geeft tot
elke hbo-opleiding. Voor zeven zogenaamde
doorstroomroutes gelden vanaf dan strengere eisen. Wil je bijvoorbeeld als mbo’er gezondheid je
studie in het hbo vervolgen in de economie, dan
kan het zijn dat je je eerst moet laten bijscholen.
Extra hobbels op de doorstroomweg dus. Maar
gaan die de uitval terugdringen? Beleidsmede-

werker mbo-hbo van de HvA Ilona Bonnema
betwijfelt het. ‘Uitval vindt net zo goed plaats
bij wel aansluitende opleidingen. Bijvoorbeeld
mbo’ers economie, die een soortgelijke opleiding op de hogeschool gaan doen. Soms zijn
switchers zelfs juist extra gemotiveerd. Deze
extra eisen van de minister leveren vooral veel
rompslomp op, terwijl het maar de vraag is of
het veel helpt.’ Ook uit cijfers van de VH zelf

blijkt dat de overstap naar een andere sector
weinig invloed heeft op het al dan niet succesvol
zijn. Überhaupt blijkt uit die cijfers dat afgezien
van de uitvallers in het eerste jaar, mbo’ers het
helemaal niet zo slecht doen. Na vijf jaar op
het hbo heeft 52 procent van de mbo’ers een
diploma, tegen 49 procent van de havisten. Na
acht jaar liggen de havisten met 73 tegen 68 procent weer iets voor, maar uiteindelijk haalt een

heel redelijk deel van de mbo’ers dus netjes een
diploma. Als ze dat eerste jaar maar overleven.
SLECHt vooRBEREiD
Maar waar lopen mbo’ers in dat eerste jaar dan
tegenaan? Tanja Ilbrink (23) stapte in 2009 na
een opleiding sociaal-cultureel werk aan het ROC
Arnhem over naar de studie media, informatie
& communicatie aan de HvA. Ze voelde dat ze
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(advertentie)

afgenomen. Floor vertelt: ‘Aanvankelijk was ik een buitenbeentje binnen
de pabo, omdat ik meer gericht was op theorie dan praktijk. Ik kon me
pas uitleven in het excellentieprogramma: je kunt vakken op een hoger
niveau en vakken buiten je opleiding volgen.’ Sid, student Technische
Bedrijfskunde, herkent dit gevoel: ‘In het eerste jaar kregen de studenten
veel aandacht die moeite hadden met de studie, maar ik zocht juist meer
uitdaging. Het honoursprogramma bood uitkomst; dat was zo gaaf: je
kunt onderzoek doen, een onderneming opzetten, meepraten met de
opleiding. Je doorloopt een zoektocht naar wat je wilt en kunt.’
‘JE BLIJFT JEZELF VERBAZEN’
Hoe zit het met de prestatiedruk? Sid voelt zich juist beter nu meer
van hem gevraagd wordt: ‘Ik kwam van het mbo en had helemaal geen
hoge pet op van mezelf. Vervolgens bleek ik de extra prikkels van het
excellentieprogramma telkens aan te kunnen. Je legt de lat steeds hoger–
je blijft jezelf verbazen.’ Jessica, die Pedagogiek studeert, houdt ook meer
van een druk schema: ‘Ik ben een bezig bijtje, en in een opleiding word
je zo ingekaderd. Met het honoursprogramma krijg je de vrijheid om
verschillende interesses te ontwikkelen.’

De luie student- ooit een standaardverschijning- lijkt
tegenwoordig een uitstervend soort. Wat is er gaande
op universiteiten en hogescholen? Tien jaar geleden
was het stoer om nooit voor elf uur ’s morgens op
college te verschijnen, nu zit de bieb ‘s ochtends vroeg
al vol. De ijverige student is in opkomst, niemand
schaamt zich er meer voor ambitieus te zijn.
Op Nederlandse hogescholen en universiteiten melden steeds meer
studenten zich aan voor een excellentie- of honoursprogramma. Te lang is
aan de onderkant bijgespijkerd, vinden de onderwijsinstellingen, dus nu
bieden zij uitdaging aan de studenten die boven het maaiveld uitsteken.
Tegelijkertijd klinkt kritiek op excellentie als een typisch ‘Amerikaans’
verschijnsel: deze prestatiemaatschappij dwingt jongeren telkens om
perfectie na te streven, met enorme prestatiedruk tot gevolg.

EXCELLENTE STUDENTEN: KOM NAAR DE ONDERWIJSCONFERENTIE!
Bij de HvA volgen steeds meer studenten een excellentieprogramma.
Floor en Sid merken dat de belangstelling stijgt: ‘We hebben nu al vijftig
aanmeldingen binnen voor E.V.A. en de groeipotentie is enorm.’ Leden
van excellente studentenvereniging E.V.A. krijgen op 10 april de kans om
mee te praten met HvA-beleidsmakers tijdens de Onderwijsconfer¬entie,
waar normaal gesproken alleen medewerkers komen. Ben je excellente
student? Grijp deze kans, word lid van EVA en laat je stem horen op de
HvA Onderwijsconferentie op 10 april!
Meld je zsm aan via bestuur@eva-amsterdam.nl

Praat mee over excellentie tijdens de Onderwijsconferentie
HvA XL-EXCELLENT LEREN voor alle medewerkers van de HvA.
Meld je aan via www.hva.nl/onderwijsconferentie.
STUDENTEN DIE MEER UITDAGING WILLEN
HvA-studenten Sid van Wijk, Floor de Nooij en Jessica Roodenrijs
volgen een honoursprogramma en richtten onlangs de Excellentievereniging Amsterdam (E.V.A.) op, de eerste vereniging voor excellente
studenten in het hbo. Deze studenten vielen in het eerste jaar op doordat
zij achten en negens haalden, maar dit werd ze niet altijd in dank

Bestuur Excellentievereniging Amsterdam; v.l.n.r.: Sid van Wijk, Floor de Nooij,
Jessica Roodenrijs, Joren Bruins Slot.

Aantrekken-afstoten

De hbo-ambities van mbo’ers worden nu
misschien getemperd, een aantal jaar geleden
was dat omgekeerd. In 2009 waren er zorgen
over het feit dat steeds minder mbo’ers
doorstroomden. Terwijl dat juist bevorderd
moest worden om het aandeel hogeropgeleiden
te vergroten. Oorzaak voor de daling destijds:
het aantrekken van de arbeidsmarkt, zodat
studenten met een mbo-diploma overal aan de
slag konden. Het zou dus zomaar kunnen dat
als de werkloosheid daalt, ook de doorstroom
van mbo naar hbo weer afneemt.

meer in haar mars had, vertelt ze, en ook vond ze
zichzelf nog wat jong om als jongerenwerker aan
de slag te gaan. Maar het viel haar zwaar. ‘Vooral
wat betreft taal liep ik ontzettend achter. Dat had
ik op mijn mbo gewoon heel slecht gehad.’ Ilbrink
schreef zich in voor alle mogelijke begeleiding,
volgde naast haar opleiding bijlessen en studeerde
door tot in de avonduren. ‘Vaak ging ik na het
eten direct weer door. Dan zat ik tot een uur of
tien te blokken.’ Inmiddels zit ze in het derde jaar
en heeft ze alles gehaald. Maar nog steeds neemt
Ilbrink het haar mbo kwalijk dat ze zo slecht
voorbereid was. Onlangs bracht ze zelfs een bezoek aan haar ROC, om ze daarmee te confronteren. ‘Als je een opleiding hebt afgerond, mag
je toch verwachten dat ze je een redelijk niveau
Nederlands en Engels hebben bijgebracht. Dat
had ik dus niet. Mij lijkt vooral dat de lat in het
mbo omhoog moet. Dan verloopt de doorstroom
naar het hbo vanzelf soepeler.’
vooRLiCHtinG
Ook volgens Bonnema is het taalniveau voor
veel doorstromende mbo’ers een probleem. Maar
vooral het verschil in de manier van onderwijs
is volgens haar een struikelblok. ‘Ze moeten bij
de start echt nog “leren om te leren”. Hoe je moet
studeren, daar hebben ze na die vier jaar op het
mbo nog geen ervaring mee.’ Een speciale minor,
waardoor mbo’ers tijdens hun opleiding alvast
kennis kunnen maken met hoger onderwijs, dat
zou volgens Bonnema een goed idee zijn. ‘Zodat
ze een reëel beeld krijgen van wat studeren op
een hogeschool inhoudt. Door ze bijvoorbeeld de
dikke, Engelse boeken te laten zien. Dat is echt
een verschil met de dunne lesboekjes op de mbo.’

instroomrecht

Het mbo is opgedeeld in vier niveaus, waarvan
alleen het hoogste niveau 4 toegang geeft tot
het hbo. Met zo’n diploma heb je instroomrecht
bij alle hbo-opleidingen; alleen de kunst- en
sportopleidingen mogen selecteren. Scholieren
met een havodiploma hebben dat recht niet.
Zij kunnen alleen terecht bij opleidingen die
aansluiten bij hun middelbare schoolprofiel. Die
ongelijkheid wil de minister met nieuwe regels
wegnemen. Zodat je bijvoorbeeld met je mbo
economie alleen automatisch toegang hebt tot
een hbo economie.

Stapelen

Op het mbo starten jaarlijks 514.500 studenten.
Daarvan doen 240.000 een opleiding op
niveau 4, waarmee je naar het hbo mag. Van
de 62.000 studenten die jaarlijks zo’n diploma
halen, doen dat er 30.000; bijna de helft dus.
Daarmee is de route de meest gebruikte voor
ambitieuze vmbo-scholieren om te stapelen.
Ook voor allochtone studenten blijkt het een
belangrijke manier hogerop te klimmen. Ruim
40 procent van de allochtone studenten aan
hbo of universiteit is begonnen in het vmbo, en
van hen gebruikte driekwart de mbo-hbo-route.

diploma op zak. Als het even moeilijk gaat, zullen ze sneller besluiten te stoppen met de studie.’

Vooralsnog is zo’n programma er niet. Ook is
er dit jaar geen HvA-brede mbo-middag meer,

‘Als ze de stap durven
zetten is dat al een
prestatie’
waar zulke voorlichting wordt gegeven. In haar
prestatieafspraken heeft de HvA de focus op
speciale programma’s voor vwo’ers gelegd, ten
koste van de mbo-programma’s. Jammer, vindt
Bonnema. Want om de uitval te beperken is
goede voorlichting volgens haar juist het allerbelangrijkste. Zodat mbo’ers bewuster kiezen
tussen ofwel doorstuderen ofwel werken. ‘Er zijn
zo veel redenen waarom ze uitvallen,’ legt ze uit.
‘Een gebrek aan kennis is daar maar één van.
Vaak moeten ze om hun studie te bekostigen veel
ernaast werken. En bovendien hebben ze al een

zoRGWEKKEnD
Dat gold ook voor Van Veen, die nadat ze haar
eerste hbo-opleiding staakte aan de slag ging
bij een kinderdagverblijf. Toch droomde ze nog
steeds van doorstuderen, vertelt ze. In 2011
begon ze opnieuw, deze keer aan een opleiding
die wel aansloot bij haar mbo pedagogisch
werk. Het was een schot in de roos. ‘Vanaf
dag één beviel het me ontzettend goed. Leuke
vakken, aardige mensen. En het bouwde heel
goed voort op wat ik al had geleerd.’ Door haar
eigen ervaringen is Van Veen huiverig over het
instellen van extra ingangseisen. ‘Als er een
rekentoets was geweest, had ik hier nu niet
gezeten. Dat doet wel pijn. Vooral omdat ik tijdens de opleiding nog niet één keer heb hoeven
rekenen.’ Tijdens haar huidige stage op een mbo
ziet Van Veen bovendien hoe hard sommige
mbo’ers voor hun opleiding werken. ‘Het zou
zo lullig zijn als ze die kanjers door zo’n toets
zouden weigeren. Zij verdienen ook een kans.’
Ook Aynan denkt dat het vaak niet het niveau is
waarmee mbo’ers worstelen op het hbo. ‘Die kennis, die spijker je zo bij. Maar veel mbo’ers missen
het zelfvertrouwen om door te zetten. Ze denken
vaak: ik kan het toch niet. En dan geven ze te snel
op.’ Dat de doorstroommogelijkheden mogelijk
worden afgesloten, vindt hij zorgwekkend. ‘Extra
eisen maken de stap voor mbo’ers nog groter en
beangstigender. Terwijl iedereen recht heeft op de
kans zich verder te ontwikkelen. Dat is zo belangrijk in onze samenleving. Daar moeten we ons
echt sterk voor blijven maken.’ yyy
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Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 20 maart terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

26 maart • Ottho Heldring
voorzitter OR (VU)

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

20 mrt t/m 5 apr | stadsschouwburg amsterdam
(020) 624 23 11 | tga.nl

FLOOR AGENDA

KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.FLOOR.HVA.NL
GRATIS LUNCHCONCERT CHIMAERA TRIO
Dinsdag 25 maart, 13.00 -14.00 uur,
Kohnstammzaal
Het Domein Onderwijs en Opvoeding van
de HvA organiseert gratis lunchconcerten in
samenwerking met het Conservatorium Amsterdam. Deze keer speelt het Chimaera Trio,
drie jonge musici die aan het conservatorium
van Amsterdam studeren en al flink aan de
weg timmeren. Het trio bestaat uit Annemiek
de Bruin (klarinet), Irene Kok (cello) en Laurens
de Man (piano). Afgelopen jaar waren ze te
horen op Radio 4 en traden ze op bij het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht van Janine Jansen en bij Kamermuziek in het Groen.
Ze wonnen zowel de eerste prijs tijdens het
Tristan Keuris kamermuziekconcours als de
Publieksprijs Storioni Ensemblewedstrijd.

CREATING TOMORROW

DE VISIEFABRIEK DEBATTEERT:
QUARTERLIFE CRISIS
Vandaag, 19 maart, inloop 16.00 uur, start
debat 16.30 uur, Kohnstammhuis - Tribunes
Op woensdag 19 maart gaat De Visiefabriek
samen met FLOOR in op het thema quarterlife crisis. Emma Westermann (documentairemaker), Philip Bos (ex-voorzitter van het
Amsterdamsch Studenten Corps en arts)
en Thijs Launspach (coauteur van Quarterlife: kansen, kopzorgen en keuzes van de
twintigers van nu). Herken jij de keuzedruk?
Of ben jij juist van mening dat de huidige
maatschappij ervoor zorgt dat wij juist kansen krijgen? Kom luisteren en discussiëren
vanmiddag bij FLOOR. Inloop om 16:00 uur,
debat begint om 16.30 uur. Borrel na afloop.

overigens
‘Overigens’ staat in het kader van Science in Transition (SiT), een beweging van ontevreden wetenschappers. Ze maken zich zorgen
over publicatiedruk, de ondemocratische aard van de wetenschap, het aanzien dat wetenschappers genieten en de kwaliteit van
het wetenschappelijk onderwijs. Meer lezen, of zelf reageren, kan op foliaweb.nl.

Succesvolle onderzoekers worden vrijgesteld van
onderwijstaken, onderwijs blijkt dus bijzaak op de universiteit.

Han van Dissel
Decaan economiefaculteit
‘Oneens. Dit is een klassiek dilemma. In de
VS zeggen ze gekscherend dat promotie- en
aanstellingsbeslissingen voor vijftig procent
op onderwijs en negenennegentig procent op
onderzoek zijn gebaseerd. Perverse elementen
stellen het belang van het individu tegenover
het belang van groep of universiteit: succesvolle onderzoekers hebben meer kans beurzen
uit de tweede en derde geldstroom binnen te
halen, daardoor krijgen ze meer onderzoektijd waardoor ze weer meer kans hebben op
vervolgbeurzen en sneller carrière maken. Bij de
FEB krijgen succesvolle onderzoekers weliswaar
meer onderzoektijd, maar blijft iedereen proportioneel aan zijn aanstelling deels onderwijs
geven. Overigens zijn toponderzoekers vaak
ook toponderwijzers. Dat zijn de mensen die
je als universiteit aan je wilt binden. Daarvoor
moet je het hele takenpakket van een groep en
ook stadia in individuele carrières meewegen.
Als sectievoorzitter heb je tot taak de juiste mix
aan vaardigheden in je sectie te creëren en door
te ontwikkelen. Je wilt immers toponderzoekers,
toponderwijzers, topvaloriseerders en toptalent
als groep laten samenwerken.’

Mieke Bal
Hoogleraar literatuurtheorie
‘Succesvolle onderzoekers langdurig vrijstellen
van onderwijs is inderdaad dubieus. Maar aan
zowel de stelling als de gewraakte praktijk ligt
een vermeende tegenstelling tussen onderwijs
en onderzoek ten grondslag en daar ben ik het
hartgrondig mee oneens. Iemand die actief en
opgewonden onderzoek doet geeft beter onderwijs, omdat hij of zij enthousiasme en inspiratie
overbrengt op studenten – die daardoor meer
interesse krijgen, kritische vragen leren stellen
en zich betrokken voelen. Degenen die geen
zin, talent of inspiratie hebben om onderzoek te
doen, staan suffer voor de klas, geven routineuzer les en brengen weinig teweeg bij studenten.
Overigens werken momenteel met name jonge
docenten zich uit de naad aan onderwijs.
Dat de kwaliteit soms niet optimaal is, komt
doordat ze te veel colleges moeten geven. De
schuld daarvan bij hen leggen is blaming the
victim. Het zijn de voortdurende reorganisaties, evaluaties, verkorting, stroomlijning en
gelijktrekking van de onderwijsprogramma’s
die stress, tijdgebrek en minder enthousiasme
voor het onderwijs teweegbrengen – bij zowel
docenten als studenten.’

Louis tavecchio
Emeritus hoogleraar en lector pedagogiek
‘Helaas is onderwijs momenteel inderdaad
secundair op veel universiteiten. Ik heb zelf
ondervonden dat medewerkers, ook aan de
UvA, vooral worden beoordeeld op de impact
van hun publicaties en niet op hun inspanningen en kwaliteiten als docent. Gevolg is dat
veel onderzoekers proberen hun onderwijstaken te verminderen, om zo veel mogelijk
tijd aan onderzoek te kunnen besteden. Dat
afdelingshoofden en decanen dat toelaten en
zelfs in de hand werken, betekent dat ze hun
vak niet verstaan. Een universiteit is namelijk
in eerste instantie een opleidingsinstituut en
je zult mensen dus ook moeten selecteren en
waarderen voor hun onderwijs. Dan moet
je de vooraanstaande onderzoekers dus ook
inzetten om studenten te boeien voor het vak.
De colleges van onder meer de hoogleraren
Nico Frijda en Adriaan de Groot maakten grote
indruk op mij als eerstejaarsstudent. Meestal
kunnen goede onderzoekers ook bevlogen over
hun onderzoek vertellen. En als dat niet zo is
moeten ze proberen dat te ontwikkelen, of werk
zoeken bij een onderzoeksinstituut, maar dan
horen ze niet thuis op de universiteit.’ yyy
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Henk Strikkers

SpECtACULAiR BEtERE
DopinGtESt
Wetenschappers van de University of Texas in Arlington
hebben een dopingtest gemaakt
die veel gevoeliger is dan de
test die op dit moment door
onder meer het Internationaal
Olympisch Comité en het Wereld
Anti-Doping Agentschap wordt
gebruikt. Volgens onderzoeker
Hongyue Guo kan zijn techniek
door middel van Ion Electrospray
Ionization één dopingdeeltje per
miljard urinedeeltjes ontdekken,
terwijl dat nu slechts één deeltje
per miljoen is.

LAnGERE BLoEitijD in
RoCKy MoUntAinS
Een studie naar wilde bloemen in
de Rocky Mountains, die maar liefst
39 jaar duurde, heeft uitgewezen dat
door klimaatveranderingen twee
derde van de bloemen in een andere
periode bloeit dan voorheen. Volgens
onderzoekers van de University of
Maryland is het bloeiseizoen van de
wilde bloemen gewijzigd van eind
mei tot begin september in eind april
tot eind september. De biodiversiteit van de Rocky Mountains kan
hierdoor onder druk komen te staan,
omdat veel dieren afhankelijk zijn
van het bloeiseizoen, bijvoorbeeld om
hun jongen te voeren.
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onDERzoEK

tEqUiLApLAnt KAn HELpEn
tEGEn oBESitAS En DiABEtES
De plant die het hoofdbestanddeel van
tequila vormt, de Agave tequilana, zou
uitkomst kunnen bieden voor mensen
met diabetes en obesitas. Mexicaanse
wetenschappers van het onderzoeksinstituut Cinvestav hebben ontdekt dat
uit de plant zoetstoffen te winnen zijn
die voor een lager bloedglucoseniveau
zorgen. Daarmee zou de plant overgewicht kunnen voorkomen of doen
afnemen. Bovendien heeft de zoetstof
een molecuul in zich dat de insulineproductie verhoogt. Dit laatste zou
diabetespatiënten kunnen helpen.

StUDEntEn

AnDERE
UnivERSitEitEn

BRitSE DUo vERKoopt
pERSoonSGEGEvEnS StUDEntEn
De Universities and Colleges Admission Services (Ucas) – de Britse DUO – verkoopt de
persoonsgegevens van studenten, scholieren
en hun ouders aan grote bedrijven zodat die
gericht kunnen adverteren. Dat stelde de
Britse krant The Guardian vorige week. Onder meer Microsoft, Vodafone en Red Bull
maken gebruik van de persoonsgegevens.
Studenten kunnen zich uitschrijven voor die
dienst, maar ontvangen dan ook geen mails
van universiteiten meer. Alhoewel de Ucas
zich binnen de wet begeeft, ligt de organisatie zwaar onder vuur vanwege deze verkoop.

‘BoEF Uit CURAçAo’
Een 23-jarige student van de Hogeschool Rotterdam werd bij zijn zoektocht naar een stage onaangenaam verrast door een reactie van ING Bank. In
een interne mail, die per ongeluk werd
meegestuurd naar student Reedie, werd
hij ‘die boef uit Curaçao’ genoemd.
Zowel de student als de Hogeschool
Rotterdam hebben bij de bank om
opheldering gevraagd. De bank bood
Reedie excuses en een nieuwe stage
aan, maar in dat laatste aanbod had de
student geen trek.

Benmiloud

promoties
DonDERDAG 20/03
10.00 uur: Bianca van Bers – Psychologie
Dynamics, Models, and Mechanisms of the Cognitive
Flexibility of Preschoolers. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Peter van Galen – Geneeskunde

Molecular Regulation of Human Hematopoietic Stem Cells.
(Agnietenkapel)

vRijDAG 21/03
11.00 uur: Joanna Klopotowska – Geneeskunde
Medication Safety in Older Inpatients. Measurement and
Intervention Strategies. (Aula)

12.00 uur: Rachel van der Pol – Geneeskunde

Pediatric Gastroesophageal Reflux Disease. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Jonathan Coutinho – Geneeskunde

Epidemiology, Diagnosis and Treatment of Cerebral Venous
Thrombosis. (Agnietenkapel)

DinSDAG 25/03
10.00 uur: Harald Bastiaanse – Logica

Very, Many, Small, Penguins Vaguely Related Topics.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Viviana Cobos Jiménez –
Geneeskunde

HIV-1 Infection in Macrophages and Genes Involved
Throughout: Big Eaters versus Small Invaders. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Annemarieke de Jonghe –
Geneeskunde

Studies on Circadian Rhythm Disturbances and Melatonin in
Delirium.(Agnietenkapel)

WoEnSDAG 26/03
11.00 uur: Marian ter Haar –
Communicatiewetenschap

Communiceren en Improviseren. Omgaan met dynamiek en
complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een
gezondheidsinterventie. (Aula)

12.00 uur: Sameer Rana – Geneeskunde

Molecular and Genetic Basis of Congenital Conotruncal Heart
Defects. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Liselore Havermans – Bedrijfskunde
Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with
Complex and Paradoxical Demands. (Aula)

14.00 uur: Ilona Zoer – Geneeskunde

Towards Improving Workers’ Health by Matching Work and
Workers. (Agnietenkapel)

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda

hora est
Ilona Zoer
Geneeskunde

26 maart,14.00 uur, Agnietenkapel

‘Jarenlang promoveren zonder
dat ik het wist’
Bevinding ‘Ik heb bij
mensen met beroepen
die fysiek en of mentaal
belastend zijn, bijvoorbeeld
treinconducteurs, gekeken
waar werkbelasting en
werkvermogen verstoord
raken. Op basis van de resultaten adviseer ik
werkgevers onder andere periodiek preventief
medisch onderzoek te doen om tijdig problemen te herkennen.’
Leuk ‘Ik volgde een heel ander traject dan de
meeste promovendi. Ik schreef mijn scriptie
en volgde mijn afstudeerstage bij het Coronel
Instituut voor Arbeid en Gezondheid, bij het
AMC. Ik had al verschillende onderzoeken gepubliceerd toen er anderhalf jaar geleden werd
besloten dat deze publicaties samen een geheel
konden vormen voor een promotie. Omdat
ik al vier van de zes artikelen had geschreven,
was ik eigenlijk al jarenlang aan het promoveren zonder dat ik het wist. Dit scheelde veel
tijd en stress. Ik heb zelfs een studie ernaast
gevolgd en ben ook nog parttime als ergotherapeut gaan werken.’
Moeilijk ‘Vooral de laatste loodjes waren
zwaar. Dit kwam omdat ik de artikelen, die
eerst nog niet echt een geheel vormden, toch
moest proberen samen te voegen; het duurde
even voor ik de rode draad zag. Ook was
fulltime onderzoeken niet een van mijn favoriete bezigheden. Als ik er dag in dag uit mee
bezig was, miste ik op een gegeven moment
toch de mensen en het rumoer om me heen.’
yyy Sunny de Blok

Rustig aan
Vriendin S. heb ik al een tijdje niet meer op college gezien. Ondertussen zijn Bieber en Selena al
meermaals bij elkaar gekomen en weer uit elkaar
gegaan, dus we hebben wat te bespreken. Op de
schoolstoep in het prille lentezonnetje bel ik haar.
Spontaan, dat is het leukste. Ze klinkt gehaast, maar
gehaastheid is haar levenshouding. En dat werkt: ze
presteert op alle vlakken in haar leven fantastisch.
Iedereen kent wel een S., en tegen deze types moet
je extra vaak zeggen hoe goed ze bezig is... want dat
vergeet ze zelf weleens.
‘Hedj, sorry lieverd, ik heb je zo lang niet meer gesproken, jou bellen staat al een paar dagen op m’n
to-do-lijst, bovenaan!’ Niemand is van haar gewend
dat dingen langer dan één dag op de to-do-lijst
blijven staan, dus ik vraag wat er aan de hand is.
‘Ik doe het een beetje rustig aan. Het werd allemaal
een beetje te veel, en ik wil niet overspannen raken.
Dus ben ik proactief.’ Grinnik. ‘Dus heb ik een vak
laten vallen, ga niet meer naar elke verjaardag, probeer mijn dagen niet vol te plempen met koffie-afspraken en ik ben een beetje lief voor mezelf. Sorry
dat ik niet had gebeld. Kan ik het goedmaken? Wil
je mee naar een spa dit weekend?’ Daar is maar
één antwoord op mogelijk. ‘Ik zal even voor je
opzoeken welke behandelingen nog open zijn. Als
je me je voorkeur doorgeeft in ranglijst, dan boek
ik – zal ik het even voorlezen? O schat, en zullen
we morgen koffie drinken tussen half drie en kwart
voor vijf? Er is een waterstraalmassage, een chakramassage… – heb je klachten? Ik pak even een pen.’
‘Zullen we anders gewoon spontaan doen?’ opper
ik voorzichtig. ‘Sorry, maar voor spontane chaotische dingen heb ik even geen ruimte… Ik moet het
rustig aan doen.’ Typisch.
Later maak ik een enorme to-do-lijst uit schuldgevoel, met bovenaan: bloemen brengen naar S.
Iedereen zou zo’n vriendin moeten hebben. Om
ons te inspireren… om het vooral níet rustig aan te
doen. yyy Hadjar Benmiloud
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De man van de spelletjes
en raadseltjes
Deze week in Folia maakt kennis: Han van der Maas, hoogleraar
in de psychologische methodenleer. Hij houdt van puzzeltjes en
heeft geen gebrek aan opvattingen.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

H

et komt niet vaak voor dat als
we iemand vragen de wekelijkse
hoofdpersoon voor deze serie te
typeren, we als antwoord krijgen:
‘Hij is altijd in voor spelletjes, puzzels en raadseltjes.’ Maar toch was dit het antwoord dat we kregen toen we deze vraag voorlegden aan Maartje
Raijmakers, hoogleraar ontwikkelingspsychologie
en echtgenote van hoogleraar psychologische
methodenleer Han van der Maas. Werk en privé
lopen bij Van der Maas en Raijmakers helemaal
door elkaar heen: zelfde werkadres, zelfde huisadres. Raijmakers: ‘Puzzels, raadsels, spelletjes. Hij
legt ook puzzeltjes voor aan onze drie kinderen.
Maar het moeten wel logica-achtige spelletjes zijn
waarbij het aankomt op behendigheid of intellectuele uitdaging. Zo vindt hij pingpongen heel
leuk, en badminton. Vroeger speelde hij ook veel
volleybal, want hij komt uit een volleybalfamilie.
Maar spelletjes als mens-erger-je-niet, waarbij
het aankomt op geluk, daar vindt hij niets aan.
Blufpoker daarentegen weer wel, want daarbij gaat
het om de psychologische misleiding.’
Spelletjesman Han van der Maas (Utrecht, 1966)
studeerde psychologie aan de UvA. Hij studeerde
cum laude af in de psychologische methodenleer
en promoveerde – ook cum laude – als ontwikkelingspsycholoog. Daarna was hij gedurende
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vijf jaar KNAW-fellow. Hij kwam vervolgens
terug naar de UvA, eerst als hoofddocent en
vervolgens als hoogleraar. Sinds 2008 is hij ook
directeur van de Graduate School of Psychology.
Verder is hij wetenschappelijk directeur van Oefenweb.nl, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de
ontwikkeling van leersystemen als Rekentuin.
Onlangs deed Van der Maas’ opvatting over dyslectische studenten tamelijk wat stof opwaaien.

‘Han is een onuitputtelijke
bron van creativiteit’
In een opiniebijdrage in Folia Magazine verkondigde hij dat dergelijke studenten – die moeite
hebben met lezen en schrijven – geen extra tentamentijd moeten krijgen: ‘Extra tentamentijd
wordt vaak verdedigd met het idee dat iemand
met een ernstige psychische functiebeperking
zeer intelligent kan zijn.’ Dat is volgens Han een
verouderde opvatting: ‘In moderne theorieën
van intelligentie is algemene intelligentie een
index of optelsom van een groot aantal cognitieve vaardigheden. In deze theorieën verlagen
psychische functiebeperkingen de intelligentie
per definitie. Net zoals je geen topatleet bent

met een slecht uithoudingsvermogen, zwakke
knieën of ernstige faalangst. Je bent dan eenvoudig een mindere atleet en je krijgt geen halfuur
voorsprong bij de marathon.’
Van der Maas maakt van zijn hart geen moordkuil en ventileert dus rustig zo’n controversiële
opvatting over een populair onderwerp als dyslexie, vertelt Raijmakers. ‘Een voor de hand liggende mening heeft hij vaak niet, maar dat kan
hem ook niets schelen. Hij houdt er niet per se
een bij anderen geliefde opvatting op na. Als hij
ergens van overtuigd is, dan neemt hij gewoon
dat standpunt in. Overigens zijn dat nooit losstaande opvattingen, er zit wel een idee achter.’
Ook collega Ingmar Visser, ontwikkelingspsycholoog en vicevoorzitter van de centrale ondernemingsraad, zegt dat Van der Maas ‘nooit te beroerd’ is om tegen heilige huisjes aan te schoppen.
‘Dat doet hij wel altijd goedgemutst en volhoudend, waardoor hij mensen toch mee krijgt.’
Maar er is meer te zeggen over Van der Maas. Zo
weet hij volgens Visser mensen bij elkaar te brengen en verbindingen te leggen. Visser typeert
Van der Maas verder als ‘heel informeel’. ‘Han
houdt helemaal niet van formele en procedurele
contexten. Hij doet aan “management by walking
around”. Als hij lastige beslissingen moet nemen,
weet hij mensen toch te overtuigen door zo’n

Folia maakt
kennis
beslissing in een informele setting en buiten een
vergadering alvast aan te kaarten.’
Wat een complimenten allemaal. Zijn er dan helemaal geen kritiekpunten? Toch wel. Collegehoogleraar Denny Borsboom weet er twee op te
noemen. ‘Han werkt zo hard dat sommige van
zijn medewerkers het idee hebben zelf niet hard
genoeg te werken en daarom nog harder gaan
werken. Dat is niet per se goed. Ook schrijft
Han niet best Engels. Daar mankeert wel wat
aan. Han is de ideeënman, maar niet de opschrijfman; althans niet in het Engels.’ Maar dat
gezegd hebbende is ook Borsboom vol lof. ‘Han
loopt over van ideeën en is een onuitputtelijke
bron van creativiteit. Hij is bovendien een buitengewoon competent manager. Zijn managementstijl zou ik omschrijven als “hard, maar
eerlijk”. Doordat hij de zaken eerlijk en open
brengt kan hij op een constructieve manier
slecht nieuws brengen. Hij doet heel veel dingen
tegelijk en kan heel veel dingen. Hij is echt een
universele wetenschapper, een renaissancefiguur. Ik zou hem de Leonardo da Vinci van de
psychologische methodenleer noemen.’ yyy

Op 19 maart zendt Folia Radio een interview uit met
Han van der Maas. Aan de orde zullen komen de
stand van zaken in de psychologische methodenleer,
dyslexie en spelend leren. 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

FoliaMagazine

31

(advertenties)

FoliaMagazine

gemist?

FoliaMagazine
weekblad voor HvA en UvA

FoliaMagazine

nr. 18 29/01/2014

weekblad voor HvA en UvA

nr. 17 22/01/2014

FoliaMagazine
weekblad voor HvA en UvA

FoliaMagazine

nr. 16 15/01/2014

weekblad voor HvA en UvA

Dichter
Lieke Marsman
Uitstel of AFStel?

Olaf heet nu Nadir

weekblad voor HvA en UvA

weekblad voor HvA en UvA nr. 10 6/11/2013

FoliaMagazine
weekblad voor HvA en UvA nr. 09 30/10/2013

weekblad voor HvA en UvA

‘Terwijl mijn vrienden
afstudeerden, las ik
Help, de doctor is blut
Beertje Pollewop’

‘Terwijl mijn vrienden
afstudeerden, las ik
Beertje Pollewop’

Astrid kreeg op haar 25e
een hersenbloeding

Astrid kreeg op haar 25e
een hersenbloeding

FoliaMagazine

14/10/2013

FoliaMagazine

nr. 11 20/11/2013

FoliaMagazine

nr.nr.
1213
27/11/2013
4/12/2013

nr. 12 27/11/2013

FoliaMagazine

weekblad voor HvA en UvA
nr. 06 02/10/2013

brief
Geen stemadvies

Studenten blokkeren doorgang bètafusie

weekblad voor HvA en UvA

FoliaMagazine

weekblad
weekbladvoor
voorHvA
HvAen
enUvA
UvA

Ron
aan het
roer

Niet meer bang
voor de angst

De blonde moslim

FoliaMagazine

nr. 14/15 18/12/2013

weekblad voor HvA en UvA nr. 05 25/09/2013

FoliaMagaz
ine
Joris Zevenbergen schreef in zijn ingezonden brief in
Folia Magazine #23 over de redactie van Folia het volgende. ‘Zij heeft ervoor gekozen om in verkiezingstijd
slechts één lijsttrekker in het zonnetje te zetten.’ en ‘Dit
is ongegeneerd campagne voeren voor de PvdA’. Als hij
het interview met Hilhorst had gelezen, dan had hij deze
vragen en opmerkingen niet hoeven maken. Het is een interview
met de wethouder van onderwijs: er wordt alleen gesproken over het
hoger onderwijs. De rest van zijn portefeuille (financiën) komt niet aan
de orde; ook plannen van de PvdA voor Amsterdam komen niet aan de
orde. Er wordt zelfs niet gemeld dat Hilhorst lijsttrekker is van de PvdA.
Kortom, voor een hoger-onderwijsblad is het een interview met een
passend onderwerp, en in geen enkel opzicht een stemadvies. yyy
weekblad
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T. Janssen, oud-docent logica

Direct na zijn afstuderen moest
Clenton vluchten. Zijn Rwandese
diploma is hier niets waard.
Met steun van het UAF kan hij
weer studeren en een nieuw
bestaan opbouwen.
www.uaf.nl
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LOVE IT...

MET AL JE
VRIENDEN IN
ACTIE KOMEN

KOM OOK IN ACTIE
CHECK FIGHTCANCER.NL

Clenton, gevlucht uit Rwanda:

‘Dankzij mijn studie
heb ik weer een toekomst’
Clenton en 3.100 andere vluchtelingstudenten hebben uw steun nodig. Rekening 76300
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illustratie Denise van Leeuwen
In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Abu Zjazja
Deel 19 Waarin ik een controversiële
lezing bijwoon

‘B

roeders, zusters en anderen,’
waren de eerste woorden van
Abu Zjazja, de aanvoerder van
Het Arabisch Legioen. Het was
druk in de collegezaal. Ook de trap, waarop ik
mij bevond, stond vol. Ik leunde tegen de muur.
De schrik van de gearresteerde rabbijn, die een
kopstoot had uitgedeeld, was in mijn benen gaan
zitten. Ze voelden slap.
Er was een videoverbinding met de collegezaal
ernaast, die ook afgeladen was. ‘Ik wil allereerst de
studentenvereniging Selsabiel bedanken voor hun
uitnodiging en professionele organisatie. U bent
een voorbeeld voor de moslimmedemens, voor
uw gemeenschap. Ik wil ook direct mijn excuses
aanbieden, want ik heb u overlast en moeilijkheden bezorgd.’ Aan de randen van het podium
stonden beveiligers. De sfeer was gespannen.
‘De jongens en meisjes van deze jonge studentenvereniging mogen vandaag geen gebruik maken
van hun ruimte, omdat de autoriteiten bang zijn
dat we in het lokaal iets beramen dat dit land zou

kunnen schaden. Tegen die autoriteiten zeg ik: U
respecteert uw eigen grondwet niet. Vrijheid van
vereniging en vergadering zijn een grondrecht.
Lijdt u aan selectief geheugenverlies? Nee, nee,
u heeft vandaag uw ware gezicht getoond. En
daarom bestaat Het Arabisch Legioen. Om u te
ontmaskeren.’ Een groot deel van het publiek
applaudisseerde verkoeling in de warme en
klamme schoolzaal. Abu Zjazja glimlachte kort.
Hij werd gesterkt door de bijval. ‘De hoogste
politieke leider van dit land wil proberen HAL
te verbieden. De burgemeester van Antwerpen
heeft ons vergeleken met de knokploegen van de
nazi’s. Maar wat is Het Arabisch Legioen anders
dan een groep moslims die zich organiseert om
hun plek in deze maatschappij te verstevigen? We
hebben het spel door: de grondrechten die u ons
nu ontzegt, krijgen wij als we zoals jullie worden.
U wilt ons assimileren.’ Abu Zjazja pakte een
bekertje water van de grote docenttafel.
‘Assimilatie, broeders en zusters.’ Hij nam een
slok. ‘Assimilatie is fascisme. Wij willen niet zoals
hen zijn. Wij willen dezelfde rechten, zoals ieder
ander in dit land, in Europa. Wij zijn geen onderdanen, maar mondige burgers en wij eisen onze
rechten op. En wel nu. Wij accepteren geen ra-

cisme meer, of discriminatie op de arbeidsmarkt,
of een andere behandeling op de huwelijksmarkt
als wij een partner uit het land van herkomst
halen. Dat we worden gedwarsboomd bij het bouwen van een moskee. De… ’ Zjazja liet het geklap,
gejoel en voetgestamp tussen hem en zijn woorden komen. ‘Hier op loopafstand is in een kerk
een dienst gaande. Mannen en vrouwen in lange
gewaden en hoedjes op vereren hun geboden.
Daarna zal een voorganger een oratie uitspreken,
vanuit de kerkbankjes wordt geluisterd. Het zijn
academici, mensen die God almachtig dood
hebben verklaard, omdat Hij niet in feiten en
cijfers gevat kan worden. Hoe vaak schudden deze
mensen het hoofd als ze naar religieuzen kijken,
en in het bijzonder moslims. Maar beste broeders
en zusters, ik heb medelijden met hen die God om
zeep hebben geholpen, omdat Hij niet gereduceerd kan worden tot een rekensom. U broeder, u
zuster, u weet beter. Bij ons is het niet het een of
het ander. Wij vegen niet alles op één hoop.’ yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.

FoliaMagazine

33

prikbord HvA

34

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

DEM Webwinkel-seminar

DG 25

Op donderdag 27 maart organiseert het Centre for
Applied Research on Economics & Management van
de HvA een seminar over de vestigingsvoorkeuren van
webwinkels. Die dag wordt het gelijknamige rapport
gepresenteerd dat het onderzoekscentrum schreef in
samenwerking met Seinpost Adviesbureau. Hierin
wordt onder meer onderzocht in hoeverre webwinkels behoefte hebben
aan een eigen permanente winkel. De middag begint om 14.00 in Casa
400 (Eerste Ringdijkstraat 4) en eindigt met een borrel die om 17.15 uur
aanvangt. Inschrijven voor de middag kan via bit.ly/OcAOV6.

Woensdag 12 maart vierde de opleiding hbo-verpleegkunde haar 25-jarig bestaan met een groots opgezet
symposium: ‘De HBO-V van de toekomst 3.0’. Tot in
de jaren zeventig werden verpleegsters letterlijk in de
praktijk opgeleid, maar door een toegenomen behoefte
aan beter opgeleide verzorgers besloot de Hogeschool
van Amsterdam in 1988 een verpleegkunde-opleiding op te zetten. Het
symposium was met name gericht op medewerkers en zorgprofessionals.
Of er ook nog activiteiten voor studenten worden georganiseerd is op dit
moment onduidelijk.

DEM Domeinraad

DOO Doorstroom

11 maart jongstleden heeft de Domeinraad van het Domein Economie & Management een motie van wantrouwen aangenomen tegen zijn voorzitter Peter Fonkert.
Daarmee is hij officieel voorzitter-af. De aanleiding voor
de motie was onenigheid over de te volgen procedures
en een gebrekkige interne communicatie, zo liet vicevoorzitter Tom Geul weten. Geul neemt de taken van Fonkert over totdat er
een nieuwe voorzitter is gekozen. Fonkert, docent ondernemerschap, blijft
in ieder geval tot de komende verkiezingen lid van de domeinraad.

De Vereniging Hogescholen wil dat lerarenopleidingen
op hbo-niveau mbo-studenten aan de poort kunnen
selecteren. De uitval onder pabo-studenten die van
het mbo afkomstig zijn is hoger dan de uitval onder
studenten die voorheen havist waren. De Vereniging
Hogescholen schrijft dit in een brandbrief aan de
Tweede Kamer. Huib de Jong, rector van de HvA, ageert eveneens tegen
het toelatingsrecht van mbo’ers. De HvA wil meer investeren in docentschap en minder in bijspijkercursussen van achterblijvers. De Jong wil een
toelatingstoets invoeren.

HvA Verkeershinder

DEM Vwo-trajecten

Vanwege de nucleaire top die 24 en 25 maart wordt
georganiseerd in Den Haag zal Amsterdam twee dagen
slechter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en
per auto. De Hogeschool van Amsterdam heeft op die
dagen tentamens gepland en zal deze niet verzetten.
Het is aan te raden om voorafgaand aan de twee dagen
na te gaan hoe je reis wordt beïnvloed door de nucleaire top. Treinreizigers kunnen de site van de NS raadplegen, autogebruikers kunnen
eventuele afzettingen bekijken op vananaarbeter.nl.

Vanaf september is het voor vwo’ers en scholieren die
de havo cum laude afronden mogelijk om een driejarige
opleiding bedrijfseconomie en International Business &
Management Studies te volgen. Die driejarige vwo-trajecten krijgen een eigen curriculum en zullen leiden tot
dezelfde eindtermen als de vierjarige varianten. Tijdens
de studie zullen een aantal praktijkgerichte opdrachten worden omgevormd
tot analytische opgaven. Bovendien is het mogelijk om na drie jaar hbo en
een zogenaamde academische minor door te stromen naar een UvA-master.

DT Zeevaartmaster

DOO Onderwijsconferentie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de HvA-master Marine Shipping Innovations
gefiatteerd en zal deze bovendien gaan bekostigen.
Daardoor kan deze master vanaf september van start
gaan. De deeltijdopleiding is een samenwerking tussen
de HvA en het Maritiem Instituut Willem Barentsz, dat
op Terschelling gehuisvest is. De masterstudenten zullen hun onderwijs
ook daar gaan volgen. De master is een synthese van scheepsontwerp,
maritieme operaties en duurzaamheid en is toegankelijk voor studenten
met een bachelor maritiem officier of scheepsbouwkunde.

Op 10 april vindt in Carré de HvA Onderwijsconferentie 2014 plaats. Het thema dat dit jaar aan het congres
is meegegeven is ‘HvA XL – Excellent leren’. Onder
anderen Alexander Rinnooy Kan, rector Huib de Jong
en collegevoorzitter Louise Gunning zullen op de donderdag een bijdrage leveren aan het discours over nut
en noodzaak van excellentie op het hbo. En in de middag zal de winnaar
van de Docent van het Jaar-verkiezing van de HvA worden bekendgemaakt. Aanmelden kan via bit.ly/PwqGrq en meer informatie is te vinden
op hva.nl/onderwijsconferentie.
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Science Park

Nieuwe glossy

Voor kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae veranderde
er veel in de oorlog. Maar wat waren die veranderingen,
en hoe werd er door de Arti-leden op gereageerd? Hoe
paste kunst van Arti-leden binnen de nationaalsocialistische idealen van de bezetter? Deze vragen staan
centraal in de tentoonstelling Arti in oorlogstijd, gemaakt
door UvA-studenten. De expositie is door hun docent Claartje Wesselink
beschreven in haar proefschrift Kunstenaars van de Kultuurkamer. Geschiedenis en herinnering. Opening: 28 maart, 15.30 uur. Locatie: Arti, Rokin 112.

Het Amsterdam Science Park, waar de bètafaculteit
van de UvA en het Amsterdam University College
huizen, heeft sinds kort een eigen glossy magazine. In
de eerste editie van Bright & Leading verschenen onder
meer een interview met de naar de Verenigde Staten
vertrokken Robbert Dijkgraaf en een artikel over ondernemers die op het Science Park zijn begonnen. Het magazine is in een
oplage van 5.000 verschenen.

FGw Cameratoezicht

FNWI Documentaire

De UvA heeft afgelopen week cameratoezicht geïnstalleerd in de hal van het Bungehuis, het P.C. Hoofthuis
en de UB. Volgens de UvA is dit noodzakelijk omdat er
de laatste tijd incidenten met onbevoegden in de panden zijn voorgevallen. Volgens een UvA-woordvoerder
hingen op de drie locaties vaak ‘mensen rond die er
niet thuishoren. Sommigen vielen zelfs medewerkers en studenten lastig.’
Door de camera’s kunnen portiers vanuit hun loge gemakkelijk zien wie
het gebouw betreedt en optreden als dat nodig is.

Promovendus Nick Laan van het Institute of Physics
en masterstudent/filmmaker Siesja Kamphuis hebben
samen een korte documentaire gemaakt, waarin ze
laten zien hoe leuk wetenschap volgens hen kan zijn.
De documentaire, met de titel The egg challenge, is
gebaseerd op een populair Amerikaans experiment dat
scholieren daar tijdens de wetenschapsles moeten uitvoeren: ze moeten
ervoor zorgen dat een rauw ei een val overleeft van zes meter. De film is te
zien op YouTube.

Studenten Liftwedstrijd

FNWI Awesome

De befaamde Kleio-liftwedstrijd komt er weer aan! In
het weekend van 5 en 6 april kun je vertrekken naar
een nu nog geheime locatie ergens in Europa. Op
zaterdagochtend 5 april hoor je waarheen. Ook dit
jaar zullen er weer punten te verdienen zijn met een
bucketlist. Dit betekent dat het team met de meeste
punten uiteindelijk wint en dus niet het team dat het eerste de bestemming bereikt. Inschrijven kan tot 23 maart. Kosten: € 30 per persoon, inclusief overnachting. Terugreis op eigen kosten. Info: kleio-amsterdam.nl.

De Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam
(Via) organiseert voor de vierde keer haar jaarcongres
Awesome IT. Tijdens het congres zullen onderwerpen
binnen human-computer interaction (HCI) aan bod
komen. Gedurende de dag zullen zes sprekers een
lezing geven met thema’s als HCI, intelligent user interfaces, cognitive computing experience en nog veel meer. Datum: 4 april van
9.30-17.00 uur. Locatie: Concern Congres Centrum, Weesperstraat 113.
Deelname kost € 8,50. Info en details: awesomeit.nl.

Sport Roetersrun

Wetenschap Reisbeurzen

Op 8 april vindt de negende Roetersrun plaats. Deze loopwedstrijd van 5 kilometer is toegankelijk voor iedereen en
is meteen de aftrap van de duursportcompetitie. Pas op:
vanwege de verbouwing van het Roeterseiland bestaat de
Roetersrun dit jaar niet uit de traditionele rondjes rond de
Roeterseiland Campus. Vandaar dat in samenwerking met
de gemeente en de UvA is besloten om dit jaar uit te wijken naar het Science
Park. Check Facebook voor info en inschrijven. De organisatie is ook nog op
zoek naar vrijwilligers: mail naar roetersrun@asavaquila.nl.

Nederlandse en Franse onderzoekers die een samenwerkingsverband willen beginnen of voortzetten
kunnen nu een reisbeurs aanvragen voor de periode
2014-2015. De beurzen worden verstrekt vanuit het
Van Goghprogramma, een bilateraal programma dat
door Frankrijk en Nederland wordt gefinancierd.
Vanaf dit jaar wordt het programma door de Nuffic beheerd. De beurs is
voor onder meer Veni, Vidi, Vici’s, Franse en Nederlandse ERC-bursalen,
Spinozaprijswinnaars en hun Franse tegenhangers. Info: nuffic.nl.

IT
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Echt iets
betekenen
Jan Paternotte
Leeftijd 30 (geboren op 26 februari 1984)
Beroep Fractievoorzitter D66 Amsterdam, adviseur en gespreksleider bij adviesbureau &MAES.
Studie Bachelor politicologie, master European
Union Law (UvA)
Afgestudeerd: 2012
Docent ‘Martijn van Tol, docent ontwikkeling van
de politicologie. Een enorm enthousiaste verteller
met droge humor.’
Locatie ‘De Oudemanhuispoort natuurlijk!
Al hebben de IWO-tentamenzalen op een
heel andere manier ook een onuitwisbare
indruk gemaakt.’
Café ‘In mijn eerste jaar kwam ik vaak in café
’t Gasthuys. Eigenlijk vooral vanwege de goedkope en riante kipsaté en het goedkope bier.’
Afknapper ‘Bij politicologie werden te veel vakken met een onduidelijk doel gegeven. Zo heb ik
democratische samenleving, ontwikkeling van de
politicologie, politieke theorieën én politieke theorieën en gedrag gevolgd. Het verschil tussen deze
vakken is me nooit helemaal duidelijk geworden,
al waren ze stuk voor stuk erg interessant.’
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Al tijdens zijn studie politicologie was hij betrokken
bij de lokale politiek en hij is dat altijd gebleven: D66fractievoorzitter Jan Paternotte. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘N

a mijn eindexamen had ik
bijna een stageplek gekregen bij de Amerikaanse
senator John Edwards in
North-Carolina, maar dat ging last minute
niet door. Het was een week voor het begin
van het collegejaar en ik moest nieuwe plannen maken. Omdat ik toch wel graag weer
iets wilde doen na drie maanden zomervakantie en eindexamenfeesten, schreef ik me
in voor politicologie. Ik was geïnteresseerd
in de maatschappij en hoe politiek werkt. Als
de studie tegen zou vallen, dan zou ik na een
half jaar wel weer verder kijken.
Tijdens mijn studententijd werd ik al snel actief binnen de Jonge Democraten. Toch vond
ik in mijn eerste jaar nog wel de tijd om met
studiegenoten uit te gaan en bijna al mijn studiepunten te halen. Al kreeg ik het wel steeds
drukker met het opzetten van acties en het
organiseren van bijeenkomsten. Toen ik in
mijn tweede jaar in het landelijk bestuur van
de Jonge Democraten kwam, heb ik mijn studie op een heel laag pitje gezet. Mijn ov-kaart
gebruikte ik alleen nog maar om het land
door te reizen, niet om naar de collegezaal te
komen. Ik ontdekte dat ik ontzettend interessante dingen kon doen, zoals de discussie
aanzwengelen rondom de pensioenleeftijd of
twee weken achter Geert Wilders aan toeren
om campagne te voeren voor de Europese
Grondwet. Mijn studie heb ik pas na een
paar jaar weer echt opgepakt. Vanaf het
moment dat ik besloot dat het weer tijd was
om studiepunten te halen, ben ik twee keer
zo hard gaan werken. Het vereiste keiharde
discipline en de vaardigheid om mijn mobiele

telefoon uit te zetten, maar het is gelukt. Ik
vond het ook een interessante studie, met veel
bevlogen studenten die de hele dag praatten
over wat er in de wereld gebeurt en wat er in
de krant staat. Niet voor niets zijn veel van
hen later politiek actief geworden.
Nadat ik mijn bachelor had gehaald, wist ik
zeker dat ik ook nog een master wilde volgen.
Ik had inmiddels een tijdje voor Europarlementariër Marietje Schaake gewerkt in het
Europees Parlement en besloot een schakelprogramma rechten te doen, gevolgd door de
master European Union Law. Volgens mij ligt
onze toekomst in Europa en in samenwerking
met de andere lidstaten. Daarom is het goed
om te weten hoe het recht van de EU is ontstaan, waar het naar toe gaat en te begrijpen
waar de juridische moeilijkheden liggen in het
creëren van een situatie waarin er rechtsgelijkheid is voor alle achtentwintig lidstaten.
Tijdens mijn master werd ik gemeenteraadslid
en fractievoorzitter van D66 Amsterdam. Lokale politiek is een goede plek om een verschil
te kunnen maken. Mensen denken misschien
dat het veel over regels gaat en dat het een
traag systeem is, en dat klopt ook wel voor
een deel. Maar als je dat doorziet en daarmee
werkt, kun je echt iets betekenen voor de stad.
Ik hoop dan ook dat we deze verkiezingen heel
groot worden in Amsterdam en dat D66 mede
de koers van de stad gaat bepalen. Als we in de
coalitie komen, dan zou ik graag de komende
vier jaar de fractie leiden vanuit de gemeenteraad. Wat ik daarna ga doen, dat zie ik dan wel
weer. Ik plan niet waar ik over vijf jaar wil zijn,
maar ik ben altijd geneigd geweest om nieuwe
omgevingen op te zoeken.’ yyy

Kevin Liebrand (24)
Studie Mariene biologie, major communicatie
Stage Redactie New Scientist
verdiensten € 375,- per maand
Sterren JJJJJ
‘Ik zit nu ruim drie weken op de redactie van
de Nederlandstalige New Scientist en tot nu toe
bevalt het me prima. Ik vind het vooral gaaf dat
ik meteen al veel verantwoordelijkheid heb. Zo
mocht ik vlak voor de deadline nog stukken corrigeren. Dan denk je wel even: ‘nu moet ik geen
fout maken!’ Voor het volgende nummer ga ik
zelfs een interview doen. Je wordt hier dus echt
in het diepe gegooid, maar dat vind ik niet erg.
Bovendien is de begeleiding super. Niet alleen
mijn officiële begeleider, maar ook de andere
redactieleden geven me veel tips. Als ik een stuk
heb ingeleverd krijg ik daar soms wel een hoop
aanmerkingen op, maar mijn begeleider zegt er
dan gelukkig bij dat het vooral kleine dingen zijn.
Naast het praktische werk doe ik ook theoretisch
onderzoek, waarbij ik artikelen op onze website
vergelijk met stukken in het magazine. Dat is een
verplicht onderdeel van mijn stage dat wel leuk
is, maar ook veel tijd kost. Een dag per week is
ervoor gereserveerd, maar dat is eigenlijk net niet
genoeg. Als ik zou mogen kiezen, zou ik misschien liever al mijn tijd aan het redactiewerk
besteden. Al was het maar vanwege de gezellige
sfeer en de gezamenlijke lunch. Of ik later als wetenschapsjournalist ga werken, weet ik nog niet.
Ik hou er ook heel erg van om zelf wetenschap te
bedrijven. Deze stage zie ik vooral als een goede
test om te zien waar mijn hart het meeste ligt.’ yyy
Yannick Fritschy
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Hoorcollege Grondslagen van de psychologie door Denny Borsboom,
dinsdag 11 maart, 13.00 uur, Lutherse Kerk. tekst en foto’s Bien Borren

Man-vrouwverhouding 20:80
Opvallende items kinderboek van Toon Tellegen
Opvallende look blonde dames met dip-dye
Scrabblewoorden counterfactual, empirische
cyclus, tabula rasa, linguistic turn

O

p de zonovergoten stoep van de
Lutherse kerk aan het Spui drommen
de studenten als een kudde koeien
samen. Over enkele minuten start het
college en tot die tijd geldt de zon als eerste levensbehoefte. Maar het is opvallend hoe opgewekt de
studenten het felle daglicht inwisselen voor de donkere, koele kerk. Denny Borsboom kan exact om één
uur beginnen en heeft meteen ieders aandacht. Zijn
lage stem galmt langs het orgel via de kroonluchter
richting het blauwe hemelgewelf.
Plato, Socrates, Descartes: alle grote namen komen
aan bod. Borsboom heeft een handige techniek om
het verleden minder ver weg te laten lijken: elke
honderd jaar duidt hij met één opa. Dus tachtig opa’s
geleden verscheen de eerste mens ten tonele en nog
veel meer opa’s terug was de oerknal.
Halverwege het college haalt Borsboom een kinderboek tevoorschijn: De almacht van de boktor,
van Toon Tellegen. ‘Ik wil jullie graag het verhaal
vertellen van de Hazelmuis,’ kondigt hij aan en hij
leest met gedragen stem – en bijbehorende geluidseffecten – voor hoe de Hazelmuis zijn verjaardag
zoekt. De studenten wordt gevraagd welk soort
fout het beestje maakt. Gemurmel uit het kerkgangpad volgt. ‘Inderdaad, dit is een typisch voorbeeld van reïficatie,’ bevestigt Borsboom. Vervolgens begint de docent met het boek te gooien, ter
illustratie van de analyse van oorzakelijkheid van
Hume. De zaal eet uit zijn hand. Het is vermakelijk
om te zien hoe Borsboom de studenten bespeelt en
regisseert en hoe de jongeren op het puntje van de
ongemakkelijke uitklapstoeltjes zitten. ‘Hij is net
een soort moderne priester,’ zucht een meisje op de
twaalfde rij. ❙❙❙
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Meike van den Bongaardt (21)
Psychologie

‘Het is een fijn vak, we gaan
namelijk terug naar de beginselen
van de wetenschap. Ik vind vooral de locatie bijzonder. De kerk
is heel sprekend qua historische
achtergrond. Niet concreet de
bouwstijl, maar het is wel degelijk
dankzij de Lutherse kerk dat het vak begint te leven in je
hoofd. Je voelt de historie van de stad en de wetenschap.
Het grappige is dat we dit college in een kerk krijgen, terwijl dit vak de religieuze gedachtegang weerlegt.’

Wessel de Jong (20)
Psychologie

‘Hiervoor hadden we veel exacte
vakken, die liggen mij niet zo.
Dit vind ik veel mooier, nu gaan
we weer terug naar het begin. En
ja, de kerk is tof. Alhoewel ik dat
blauwe dak maar stom vind. Ja,
ook tijdens dit soort boeiende
colleges dwalen je gedachten af en je ogen omhoog en dan
stuit je op dat stomme plafond. Maar, deze docent heeft
wel echt die shine factor.’

Lisan Kroese (20)
Psychologie

‘Dit zijn de leukste colleges tot nu
toe. Het is een onwijs leuke leraar, zijn lessen dagen mij uit. Hij
houdt mijn aandacht langer vast
dan andere docenten. Ik vond het
leuk toen hij ging voorlezen uit
dat boek. Volgens mij is dat een
hele ouderwetse manier van lesgeven, alhoewel, in deze
tijden is het vooral een beetje gek. Het was mij trouwens
helemaal niet opgevallen dat het een kinderboek was.’
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de lezer
cultureel studentencentrum

agenda 20 - 26 mrt

missie in mali
lezing - gratis / € 5

do

20
20:00

Wat zijn de veiligheidsrisico’s van de missie
in Mali voor de Nederlandse militairen?
Spreker: Pieter Bindt
I.s.m Jonge Atlantici

theatersport
met placebo
comedy - € 5 / € 7,50

vr

21
20:30

De Placebo-spelers
kijken er naa ruit je te
vermaken met geïmproviseerde scènes die uit het
leven gegrepen zijn.

plankgasten
muziek - gratis

za

22
20:30

Hét spiksplintervernieuwde open podium
van CREA. Van intieme
singer-songwriters tot
cabaret! Alle remmen
gaan los!

JoHAn HoEvE (27), LERAREnopLEiDinG KLASSiEKE tALEn (UvA)
‘Ik zit ongeveer een keer per week in de UB en als ik dan een Folia zie liggen, denk ik: ‘nunc est
legendum’ [‘nu moet er gelezen worden’, red.]. Dankzij de goede vormgeving heeft het blad een
vriendelijke uitstraling. Ik lees Folia vooral om op de hoogte te blijven van wat er op de UvA
gebeurt, daarom blader ik in eerste instantie naar het prikbord en de promoties. Ook ‘Folia
Vond’ lees ik vaak; mooi om te zien dat Kanye West zoveel interesse heeft in
wetenschap. Daarnaast viel mijn oog in dit nummer meteen op de ‘Passie’
met de tissu-acrobate. Ik weet niet of het bewust is, maar met deze pose
lijkt ze sterk op het beeld van Laocoön uit de klassieke beeldengroep.
Als het onderwerp me aanspreekt lees ik ook weleens een langer artikel. Ik
vond bijvoorbeeld het coververhaal met bijlesleraar Hicham een leuk stuk.
Zelf heb ik ook veel bijles gegeven, maar een dergelijke Biebermania heb
ik helaas nooit meegemaakt. Het artikel over de hockeyster heb ik
niet gelezen, maar in tegenstelling tot de vorige lezer vind ik het wel
goed dat Folia hier aandacht aan besteedt. Datzelfde geldt voor het
stuk over de verkiezingen; hopelijk spoort het jongeren aan om te
gaan stemmen. Het interview met Peter Sloot is voor mij als alfa
wat ver van mijn bed. In het algemeen zou ik het dan ook leuk
vinden als er meer alfa-onderwerpen in Folia komen, bijvoorbeeld een rubriek waarin een kunstwerk wordt besproken. Ook
een kort verhaal zou ik met plezier lezen.’ yyy Yannick Fritschy

deining
‘Ik vind het schokkend dat er zulke persbreidel
kan bestaan. Dat iemand een boek kan tegenhouden omdat de inhoud hem niet zint.’ Musicoloog
tHEA DERKS over de moeilijkheden waar ze
tegenaan liep bij het schrijven een biografie over
dirigent Reinbert de Leeuw, in Het Parool.

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

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

Sch
je NU rijf
in!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

‘Ik had er toen sowieso het geld niet voor, maar
met een kogelvrij vest kun je minder hard rennen
en val je juist op.’ Oorlogsverslaggever LEnnARt HoFMAn over de beweegredenen en
gevaren van zijn werk, in de Volkskrant.
‘Het is een uitholling van je democratische stem.
Ik wil niet materieel beloond worden, ik wil dat
een politicus iets doet met mijn stem.’ Politicoloog ARMèn HAKHvERDiAn over het met
cadeautjes lokken van mensen naar de stembus,
in EenVandaag.

‘Het is, kortom, ook voor dit gezelschap gemakkelijker om kritiek te hebben op wat niet deugt, dan
te bedenken wat wél moet.’ Hoogleraar economie
en bedrijfskunde ALExAnDER Rinnooy
KAn over Het crisisdiner, een boek waarin
economische specialisten aan tafel de crisis
bespreken, in NRC Handelsblad.
‘Ik hoorde het natuurlijk voor het eerst, want in
1977 was ik een jaar oud en nog niet geïnteresseerd in lange interviews.’ Cabaretière pAULiEn
CoRnELiSSE over een interview met Annie
M.G. Schmidt, in NRC Handelsblad.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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In de maand maart zal Marcel van
Roosmalen (columnist van nrc.next
en schrijver van onder meer de
biografie van Theo Bos en een
prijswinnend boek over Vitesse)
op geheel eigen wijze de
voetbalcompetitie van het
USC-Sportcentrum verslaan.

Vanaf april zijn we op zoek
naar een ‘nieuwe’ Marcel van
Roosmalen die wekelijks een
column schrijft.

Ga naar Foliaweb.nl
voor alle details.
Meer info?
redactie@folia.nl

