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Succes, top, talent, excellent: het
zelfvertrouwen en de ambitie spatten
af van de Wetenschapsvisie 2025.
Vorige week presenteerden minister
Bussemaker en staatssecretaris Dek
ker hun plannen voor de Nederlandse
wetenschap. Naast mooie woorden
staat daarin echter ook kritiek: op de
haastcultuur, publicatiedruk en de in
flatie in aantallen promoties. Terecht
worden bepaalde perverse prikkels
weggehaald. Maar daarmee is de we
tenschap in Nederland er natuurlijk
nog niet. Hoe fraai de complimenten
ook zijn, extra geld wordt in de visie
niet toegezegd. Vrij naar een Neder
landse raptekst: het is fijn om respect
te krijgen, maar het is fijner om een
cheque te krijgen.
Ook zou de maatschappij volgens het
plan een stem moeten krijgen in de
keuze van onderzoeksonderwerpen.
Het is het zoveelste proefballonnetje
dat de mythe van de ivoren toren
huldigt. Als wetenschapper ben je
tegenwoordig al verplicht je onderzoek
voortdurend door allerlei valorisatie
molens heen te halen. Laat onderzoe
kers toch zelf bepalen wat onderzocht
moet worden en hen het publiek daar
over vervolgens optimaal inlichten.
Elke gepassioneerde wetenschapper
kan allang haarfijn uitleggen waarom
dat ‘waardevol’ is voor de samenleving.
Een van de effectiefste manieren om
de samenleving bij wetenschap en
onderzoek te betrekken is bovendien
nog altijd: onderwijs. Het op handen
zijnde leenstelsel draagt niet bepaald
bij aan de toegankelijkheid daarvan.
En op de UvA lijkt juist onderwijs
door zware bezuinigingen onder druk
te staan. Wie wetenschap en samenle
ving wil verbinden, richt de aandacht
én de cheques beter eerst daarop. yyy
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de week
Keuzeprobleem
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foto Jan van Helden

W

ij lijden eraan. U lijdt er aan.
Onze hele generatie heeft
het inmiddels: keuzestress.
Ook de Faculteit der Geestes
wetenschappen, aldus de vicevoorzitter van het
College van Bestuur Hans Amman. Middels een
haarscherpe diagnose verklaarde hij deze week de
financiële problemen van de faculteit. Die hebben
namelijk niets met geld te maken, neen: het is
bovenal een keuzeprobleem waardoor de alfa’s nu
zo diep in de shit zitten. Poe, is dat ook weer even
opgeklaard. Dachten wij toch al die tijd dat voor
behoorlijke onderwijskwaliteit geld nodig is.
Maar nee hoor, wist Amman ons uit te leggen:
geld is slechts een symptoom. En al die onrust,
die is er niet omdat de faculteit zorgvuldig wordt
afgeslacht – die is gewoon het gevolg van de
transparantie van het Maagdenhuis. Natuurlijk.
Had men die faculteit toch gewoon stilletjes om
zeep geholpen, dan was ons al dit gehuil be
spaard gebleven! Ook wist de vicevoorzitter ons
nog even de oplossing van alle geldproblemen te
presenteren: het verhuren van de UvApanden.
Aha! De academie moet gewoon weer terug
naar haar kerntaak als vastgoedexploitant en
huurbaas. Uit het verleden weten we immers hoe
solide die inkomstenbron is. Nog een tip: handel
in derivaten. Schijnt massa’s geld op te leveren!
Blij dat dat ook weer opgelost is. Ondertussen
spelen er immers prangender kwesties. Dictees
bijvoorbeeld. Wat moeten we daar toch mee
aan? Het animatieteam van de UvA en HvA
heeft zich er het afgelopen jaar het hoofd over
gebroken. Want tja: zo weinig levendig en in
teractief. Hoe kunnen we dat nou aantrekkelijk
maken voor hoogopgeleiden? Sowieso inkorten,
was de conclusie, en daarnaast opleuken met
een ‘taalspel’. Wat dat precies betekent is nog
onduidelijk, maar wij hebben alvast grootse
verwachtingen. Kiest de commissie dit jaar voor
vingerverf, of wordt het toch letters knutselen

De druk opvoeren, dat gaat protestbeweging
Humanities Rally naar eigen zeggen de komende
weken doen. Vorige week trokken ze alvast door de
Spuistraat om luidkeels hun ongenoegen duidelijk
te maken. Overigens niet luid genoeg om ook de
goedgevulde computerruimte van het PC Hoofthuis
leeg te laten stromen. De keuze tussen faculteit of
Facebook blijkt voor menigeen toch snel gemaakt.

met papiermaché? Wordt vervolgd!
Deze week werd bovendien een tipje van de
sluier gelicht over wat uw hoogleraar in de
avonduren zoal doet. Dat bleek niet mis. Naast
het adviseren van multinationals, besturen van
hoofdstedelijke cultuurinstellingen en opbouwen
van een politieke loopbaan, leidt menigeen ook
een schaduwbestaan als onderzoeker/docent.
Schokkend. De opvallendste conclusie betrof
overigens professor Ewald Engelen. Die blijkt de
afgelopen jaren namelijk met onvermoeibaar en
thousiasme te hebben bijgeklust als sprookjesver
teller. Ewald gaat dat taalspel op z’n sloffen win

nen. Voor zulke noeste arbeid nemen wij onze
pet diep af. Ook de prijs voor de competentste
rebel van 2014 kennen wij hier op de valreep
daarom graag nog aan hem toe. Als iemand het
UvAcredo no guts, no story met verve uitdraagt,
is het Ewald wel! yyy Clara van de Wiel

1 december 2014

tweet van
de week
Armen Hakhverdian
@hakhverdian
Collega’s vallen elkaar huilend in de armen.
Het waren een verschrikkelijke 20 minuten.
#geeninternet

het moment

Thirsa van Lier en Nina Muller, HvA-studenten van de televisieminor, interviewen kleinkunstenaar Herman van Veen. Tijdens de minor oefenen studenten met het
maken van talkshows en reportages voor tv. Afgelopen week maakten de studenten een televisieregistratie van de zeventigste verjaardag van tekstschrijver Rob
Crispijn, waar Herman van Veen te gast was. yyy tekst Clara van de Wiel / foto Rob van Burik

navraag Rinke van Couwelaar
Ook HvA-campusboer Rinke van Couwelaar is gebonden aan de ministeriële ophokplicht voor hobbypluimvee.
Zijn achttien kippen mogen niet meer rondscharrelen op de boerderij en leven nu onder een blauw zeil in hun ren.

Bent u bang voor de vogelgriep?
‘Haha! Nee! Nou ja, definieer bang. De
vogelgriep baart me wel zorgen en daarom
hebben we besloten om de kippen in hun ren
te houden en de ren af te dekken met een zeil.
Zo komen ze niet in contact met wilde vogels
en zijn ze ook beschermd tegen poepjes van
overvliegende vogels.’
En hoe zijn de kippen er onder?
‘Nou, die vinden het niet leuk.’
Hoe weet u wat een kip vindt?

‘Je kon zien dat ze in hun element waren toen
ze vrij over de boerderij rondliepen, scharre
lend, met hun poten de grond omspittend en
met hun snavel pikkend op zoek naar eten. Nu
krijgen ze hun voer op een presenteerblaadje
aangeleverd, dat is minder uitdagend.’

Kunnen we hun eieren nog wel eten?
‘Ja hoor, iedereen die toegang heeft tot de boer
derij kan eieren pakken en geld achterlaten in
een bakje. En ik neem ze ook wel eens mee naar
Studio HvA, waar ze gretig aftrek vinden bij
studenten. Als het in het voorjaar weer warmer

wordt gaat de productie omhoog en kunnen we
op groter schaal verkopen.’

Ziet u het stadsboeren nog wel zitten
nu u met dit soort regelgeving in
aanraking komt?
‘Ja hoor! De eieren smaken er heus niet minder
om en zo veel gedoe is het allemaal nu ook
weer niet. Ik vind het alleen jammer voor de
kippen.’ yyy Marieke Buijs
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‘Mijn vlogs zijn kunst
en ik ben er trots op’
Met meer dan 10.000 volgers op YouTube is Eric van Tok (Ericossie) een van de beroemdste HvA-studenten. Hij vlogt over zijn dagelijks leven, maar ook veel over zijn geaardheid: ‘Ik
slinger een normaal beeld van homo’s de wereld in.’ tekst Mina Etemad / foto’s Bram Belloni

V

an het woord fans houdt hij
niet. Hij noemt zijn duizenden
YouTubeabonnees liever kijkers
of volgers. Maar als er tijdens een
meeting meisjes gillend en huilend voor hem
staan, is dat voor Eric van Tok (25, student
Communication & Multimedia Design) nog
steeds bizar. ‘Er komen op die dagen honder
den mensen om met me op de foto te gaan en
me te knuffelen.’
Zelf heeft hij ook wel YouTubeidolen, vooral
Amerikaanse zoals Tyler Oakley, ‘maar ik zou
niet hysterisch of gillend naar een meeting
gaan.’ Al is Eric wel een beetje hyper in zijn snel
gemonteerde filmpjes: hij beweegt veel, praat
geanimeerd, danst door zijn kamer en verkleedt
zich graag. De ene keer voert hij de cinnamon
challenge uit met een medeYouTuber, de andere
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keer laat hij de kijker zien hoe zijn dag op de
Tilburgse Kermis was. Een groot deel van zijn
video’s zijn vlogs: hij zit voor de camera en
vertelt over zijn dag, praat over een bepaald

‘Ik probeer in te
spelen op wat hot
en happening is’
onderwerp of beantwoordt vragen van kij
kers. Bloopers of onhandigheden monteert hij
zonder gêne in zijn filmpjes en hij is niet bang
om persoonlijke dingen te vertellen, zoals of hij
wel eens drugs heeft gebruikt en of hij wel eens
gepest is met zijn seksuele geaardheid.

In het ‘echt’ komt Eric wat kalmer over en ligt
zijn spreektempo een stuk lager dan in zijn
vlogs. Hij vertelt dat het maken van een filmpje
wel zes à zeven uur kan kosten. Dan zijn er nog
alle zakelijke dingen die bij zijn eigen onder
neming horen en de grote hoeveelheid mails,
reacties op YouTube, Twitter of Facebook die hij
graag beantwoordt. Tot voor kort deed Eric dit
alles naast zijn werk als servicemedewerker in
het ziekenhuis, maar sinds begin dit jaar is hij
HvAstudent. ‘Ik wilde altijd al studeren, maar
ik vond het een grote stap om van geld verdie
nen naar het studentenleven te gaan. Nu begon
ik het gevoel te krijgen dat ik stilstond en wilde
ik mezelf ontwikkelen.’
Dus reist hij dagelijks vanaf zijn woonplaats
Gouda naar Amsterdam om in de studiebanken
te zitten tussen onder anderen zeventienja
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rige meisjes die zijn video’s wel eens bekijken.
‘Tijdens het introductieweekend kwam er een
jongen naar me toe die van een paar meisjes
moest vragen of ik een bekende YouTuber was.
Toen begonnen de meisjes me allerlei vragen te
stellen over hoe ik ben begonnen en hoe ik het
allemaal doe. Het was eerst een beetje awkward,
maar ik merkte dat ze heel erg geïnteresseerd
waren in mijn verhaal.’
Zijn opleiding sluit mooi aan op zijn passie.
‘Wat we leren kan ik meteen toepassen. Zo heb
ik met Photoshop leren werken; ik gebruik dat
nu om leuke thumbnails te maken voor mijn
filmpjes. Misschien dat er een verschil zit tussen
mij en de andere studenten omdat het voor hen
nog een aantal jaar zal duren voordat zij wat we
leren in kunnen zetten in hun werk. Maar ik
weet natuurlijk niet wat zij allemaal in hun vrije
tijd doen.’
AwEsOmE
Niet dat Eric zichzelf nu een professional zou
noemen. ‘Het kan beter; ik ben geen geweldige
editor en animeren kan ik niet, al zou ik dat
wel willen. Ik heb ook niet veel verstand van
camera’s. Maar het heeft ook zijn charme om
het simpel te houden.’ Zijn kijkers, die voor het
grootste deel bestaan uit veertien tot twintigja
rige meisjes, vergeven hem de soms donkere of
korrelige beelden of de ruis in zijn audio.
Hoe langer hij het doet, hoe meer hij een stra
tegie uitstippelt: ‘In het begin maakte ik wat ik
wilde maken en dacht niet na over wat wel of
niet zou werken. Nu probeer ik in te spelen op
wat hot en happening is, zoals laatst met Hal
loween.’ In dat filmpje zie je hoe hij – ietwat
onhandig – zichzelf schminkt en van zijn
gezicht een skelettenhoofd maakt. ‘Ik vind dat
het best goed gelukt is, wat vind jij?’ vraagt
hij de kijker. 74 enthousiaste reacties en 585
likes. Ene Ymke schrijft: ‘Ohmygash waarom
was ik niet eerder op jou geabonneerd je bent
zo awesome.’
Vragen stellen aan zijn publiek, ook dat is strate
gie. ‘Die interactie is heel erg belangrijk om hen
kijkend te houden heb ik gemerkt. Kijkers zijn
in de loop der jaren steeds luier geworden. Ik
moet ze echt aansporen om zich te abonneren,
video’s te liken of te reageren. Dat komt ook
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omdat zo veel mensen nu video’s maken.’ Toen
Eric in 2007 begon waren het er maar een stuk
of dertig – hij is dus een van de grondleggers
van de Nederlandse YouTubescene te noemen.
Omdat er toentertijd amper Nederlanders wa
ren, begon Eric in het Engels. ‘Het is verschrik
kelijk om die video terug te zien. Ik zit heel suf
voor de camera, stel mezelf voor en ga stom
dansen met een muziekje op. Mijn Engels was
in het begin ook verschrikkelijk.’ Die video staat
niet meer online, evenals andere video’s die Eric
net iets te beschamend vindt. ‘Maar toen was ik
ook nog zo jong.’
Begin 2010 ontdekte hij Nederlandse YouTubers
als Milan Knol, en schakelde hij over op Neder
lands. De kijkersaantallen groeiden. ‘Ik merk
wel dat, omdat ik een van de eersten was, mijn
naam is blijven hangen. En mijn intro blijft ook
wel hangen.’ Beelden van een dansende en gek
doende Eric wisselen elkaar af, begeleid door

‘In het begin legde ik mijn
gevoel helemaal bloot,
nu niet meer’
een vrolijk muziekje en een raar stemmetje dat
zingt: ‘Ericos, Ericos, Ericos gaat helemaal los!’
De afgelopen tijd heeft hij die intro eruit gela
ten: ‘Het idee was om mezelf wat volwassener
neer te zetten, maar ik hoor steeds dat mensen
het terug willen.’ Inmiddels beginnen de video’s
weer met die oorwurm. Volger Anne: ‘omg ik
hou van je intro ik heb m echt gemist.’
GAy tAlK
Waar Eric de meeste vragen over krijgt van zijn
volgers is homoseksualiteit. In video’s als Mijn
Coming Out Verhaal of Gay Talk #1: Coming
out tips vertelt hij op luchtige toon en heel open
over zichzelf en zijn ervaringen. In zijn coming
outfilmpje, dat al meer dan 62.000 keer is
bekeken, beschrijft hij hoe hij op zijn vijftiende
’s nachts in bed lag en zijn moeder sms’te dat hij
iets wilde vertellen, maar dat hij zich schaamde
en het niet durfde. Die vroeg hem of hij naar
beneden wilde komen, dan konden zij en zijn

vader het erover hebben. ‘Ik stond vijf minu
ten voor de kamerdeur – zo bang was ik om
naar binnen te gaan,’ vertelt Eric in de video.
Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit, kreeg
hij een liefdevolle reactie van zijn ouders en viel
er een last van zijn schouders. Enerzijds lacht hij
om zijn bange, vijftienjarige ik, anderzijds is zijn
houding er een van begrip. ‘Neem de tijd voor
jezelf, gooi het er niet zomaar uit bij iedereen,
vertel het aan de mensen die jij vertrouwt,’ geeft
hij zijn kijkers aan het eind van het filmpje mee.
‘Ik probeer nu iemand te zijn die het bespreek
baar maakt voor mensen die ermee zitten,’
vertelt hij. ‘Ik wil de kijkers laten zien dat je je
niet hoeft te schamen omdat je homo bent, dat
je niet bang moet zijn om jezelf te zijn.’ Inmid
dels wordt elk van zijn Gay Talkfilmpjes, die
hij samen met andere (homoseksuele) YouTu
bers maakt en waarin hij vragen over homo
seksualiteit beantwoordt, meer dan 10.000
keer bekeken.
Sinds een aantal maanden heeft Eric een vriend,
Gino, die regelmatig opduikt in zijn video’s. De
kijkers zijn dol op hem: ‘Ik weet niet wat het is
maar ik kan helemaal dubbel liggen om Gino!!!’
Toen ze elkaar leerden kennen (via Tinder – zie
de video Tinder Match! Q&A met Gino), wist
Gino niet dat Eric filmpjes maakte. ‘Pas nadat
we elkaar daadwerkelijk hadden ontmoet is hij
gaan kijken en hij vond het heel leuk.’ Afge
lopen week verscheen er een vlogje van hun
lekker burgerlijke zaterdag. Die begon in bed,
waar ze de kijker met slaaphoofden begroeten.
Vervolgens gaan ze samen zwemmen, lunchen
in Utrecht met vrienden, dineren in Rotterdam
met Erics ouders en naar de film. Ze wensen de
kijkers ten slotte goedenacht vanuit hun bed,
waar ze met ontbloot bovenlijf in liggen. ‘Men
sen hebben bij homo’s algauw een stereotiep
beeld van Geer en Goor. Ik slinger een normaal
beeld van homo’s de wereld in.’
Het kan uitgaan tussen hem en Gino en dat zal
vast pijnlijk zijn, maar Eric is vooral met het nu
bezig. Al is hij wel enigszins voorzichtig. ‘In het
begin legde ik mijn gevoel helemaal bloot en
vertelde in geuren en kleuren over alle dates die
ik had. Maar nu denk ik dat je dat op het gebied
van de liefde niet moet doen. Die video’s heb ik
ook offline gehaald.’

veel om met mensen die dezelfde passie delen:
YouTubers die ik heb ontmoet vanwege die ge
deelde interesses. Ik ben ook erg van de samen
werking. Sommige mensen gaan samen gamen,
ik maak met mijn vrienden video’s.’ Ergens
moet hij toch ook wel concurrentie voelen met
zijn YouTubevrienden? ‘Ik probeer dat niet zo
te zien. Uiteindelijk doe je het ook voor jezelf,
voor je eigen plezier. Als je kijkers trekt is dat
mooi meegenomen. Al hoop ik ooit de 100.000
volgers te raken. Maar wat ik doe is voor mij
ook een soort van een videodagboek maken. Ik
kijk regelmatig mijn video’s terug en herinner
me weer wat ik heb gedaan en beleefd.’
Ondertussen heeft hij vier YouTubekanalen.
Hij legt uit dat het ene kanaal zijn hoofdkanaal
is, het andere Engelstalig is, de ander bedoeld
is voor vlogjes en die laatste moet eigenlijk
helemaal weg. Hoe dan ook, hij maakt elke keer
weer video’s waarin hij de hoofdrol speelt. Is
dat niet onwijs narcistisch? ‘Ik heb wel vaker
gehoord dat mensen denken dat wij YouTubers
vol van onszelf zijn. Maar het delen van je hob
by of passie is heel erg leuk. Net zoals schilders
die hun schilderij tentoonstellen, is dit ook een
vorm van kunst. En iedereen die kunst maakt
is trots op zijn eigen werk – ik ben ook wel erg
tevreden met wat ik maak en al bereikt heb.’ yyy
Vanaf december vlogt Eric van Tok maandelijks voor
Folia Web over zijn (studenten)leven.

Eric van Tok: ‘Kijkers zijn in de loop der jaren steeds luier geworden.’

December wordt een drukke maand, want het is
dan ‘DailyDecember’: Eric gaat dagelijks vlog
gen. Dat betekent dat hij elke dag zijn camera
overal mee naartoe neemt, beelden schiet van
wat leuk of interessant is of gewoon voor de
camera gaat zitten en van wal steekt over een
bepaald onderwerp of over zijn dag. Vervol
gens zal hij de video diezelfde dag nog moeten

bewerken, een klusje dat twee à drie uur kan
kosten. ‘Nu ik ook studeer zal het wel zwaarder
worden, maar ik heb het vorig jaar ook gedaan
en ik vond het superleuk.’
Overal je camera mee naartoe nemen betekent
voor de mensen om je heen dat zij vaak ook in
je video’s te zien zijn. ‘Eigenlijk vindt bijna geen
van mijn vrienden het niet leuk. Ik ga ook wel

cv Eric van tok (26-12-1988)
2007 Start YouTube-kanaal Ericos
2008 Havo afgerond
2010 Start tweede YouTube-kanaal
EricosVlogs
2010-2014 Servicemedewerker bij IJsselland
Ziekenhuis
2011-nu Eigenaar van Ericos Media
2014 Nieuw hoofdkanaal Eric
2014-nu Student Communication &
Multimedia Design (HvA)

FoliaMagazine

9

lunchen met...

Samen vervelend doen
Tijdens de Museumnacht ‘sloeg de vonk over’ en werden ze beste vriendinnen:
Marieke Walraven en Carlijn Roovers, allebei student Europese studies. tekst en foto’s Mina Etemad
Carlijn Roovers (20) en marieke walraven (19)
Europese studies
P.C. Hoofthuis, 26 november, 13.00-13.30 uur

C

arlijn Roovers (20) heeft net een
broodje gezond gekocht als ze
Marieke Walraven (19) in de rij ziet
staan. Ze zeggen elkaar gedag met
een enthousiaste ‘heyy’ en een dikke knuffel die
mensen geven aan vrienden die ze bij gelukkig
toeval tegenkomen.
Wat er op haar broodje zit weet Marieke eigen
lijk niet, ‘maar ik lust geen ham en verder was er
niets anders. Het is wel echt een groot broodje.’
Vandaag zal ze het best nodig kunnen hebben:
ze had vanochtend van negen tot elf college, dan
heeft ze zo meteen van drie tot vijf college en
dan nog van zeven tot negen ’s avonds. ‘Op zich
kan ik tussendoor wel veel nuttige dingen doen.’
Al kan de ontmoeting met Carlijn wel voor een
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terugslag in productiviteit zorgen.
De twee vriendinnen hebben elkaar leren ken
nen tijdens het eerste jaar van hun studie. Er is
één bepaald moment dat zij als het begin van

‘We houden allebei wel
van een luxe leven’
hun vriendschap definiëren. Marieke: ‘We zaten
bij elkaar achterop de fiets.’ Carlijn: ‘Tijdens de
Museumnacht.’ Marieke: ‘En toen sloeg de vonk
over.’ Niet dat er iets heel bijzonders gebeurde
toen of dat ze het over iets speciaals hadden,
maar (beiden): ‘Het was gewoon erg gezellig.’

Even moeilijk is het om uit te leggen waarom
een van hun beste herinneringen samen zo leuk
was. ‘Vorig jaar waren we met de studiever
eniging in Hamburg,’ vertelt Marieke. ‘Het was
het weekend na de eerste tentamenweek, een
soort van kenningsmakingsweekend voor de
eerstejaars. We waren met zijn allen uitgegaan
en iedereen ging met de metro terug naar het
hostel, maar Carlijn en ik namen de taxi. Toen
hebben we Duits gepraat met de taxichauffeur,
maar we kunnen helemaal geen Duits.’ Ze wil
niet voordoen hoe dat klinkt. ‘Ik heb gewoon
een hele slechte Duitse woordenschat, dus dan
ga ik allerlei dingen verzinnen en Nederlands
praten met een Duits accent. Op een gegeven
moment had de chauffeur genoeg van ons en
zette ons af op een industrieterrein. We moesten
vet ver teruglopen.’ Ze kijkt even naar Carlijn
die ook aan het gniffelen is. ‘Het was een heel
grappig moment, maar echt zoiets dat je niet
aan anderen kan uitleggen.’

Carlijn (l) en Marieke: ‘De taxichauffeur kreeg genoeg van ons en zette ons af op een industrieterrein.’

De laatste leuke herinnering die ze hebben
samen is Sinterklaas vieren met nog zes andere
studiegenoten, afgelopen maandag. Marieke
heeft het groot aangegeven in haar agenda.
Carlijn: ‘We hadden lootjes getrokken en sur
prises gemaakt.’ Ze hadden niet elkaar getrok
ken, maar dat hadden ze ook niet per se leuker
gevonden
– met de
rest van de
studiegenoten
kunnen ze
het ook heel

goed vinden. Afgelopen jaar hebben ze geïnter
raild (Carlijn met twee van die studiegenoten en
Marieke met een van hen) en ontmoetten elkaar
allemaal in Boedapest.
Zijn er ook eigenschappen die de twee irritant
vinden aan elkaar? ‘Nee, volgens mij niet,’ zegt
Carlijn met een nadenkende blik. ‘Er zou vast iets
naar boven kunnen komen als we drie weken met
elkaar op vakantie gingen. Maar meestal is het zo
dat als jij irritant bent, ik vaak irritant met je mee
aan het doen ben.’ Marieke: ‘Ja, precies, dan vin
den anderen ons waarschijnlijk samen vervelend.’

Ze kunnen elkaar dan ook snel afleiden. ‘Als
ik heel gemotiveerd bij een college zit en Car
heeft geen zin, dan heb ik na vijf minuten ook
geen zin meer.’ Nu hebben ze allebei een andere
major gekozen (Marieke OostEuropese studies
en Carlijn geschiedenis), waardoor ze voor
elkaar en anderen een minder groot gevaar zijn
tijdens colleges.
Wat ze het allerliefst doen samen is wijn drinken
en sushi eten. Carlijn: ‘We houden allebei wel van
een luxe leven.’ Marieke: ‘Af en toe lekker genie
ten.’ Carlijn: ‘Daar bezuinigen we dan echt niet
op.’ Marieke: ‘Wanneer gaan we weer?’ yyy
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(ingezonden mededeling)

...OOK TOE AAN
EEN STALEN ROS?
asva.nl/fietsen

ASVA verkoopt de goedkoopste legale ﬁetsen van Amsterdam.
Voor €60,- ben jij in het bezit van een stalen ros.

Fotograﬁe: Vera Duivenvoorden

passie
Golf
sOpHAl mEAs (51), managementassistent bij Communication &
Multimedia Design, raakte dankzij
haar voormalige geliefde verslingerd
aan golf. De ene liefde hield op,
golfen doet ze nog steeds.
‘Ik heb van jongs af aan gehockeyd en dat
beviel me eigenlijk prima. Mijn exman
golfde en ik ben destijds een paar keer met
hem meegegaan. Hij zat bij een Social Club,
een vereniging voor ondernemers uit een
bepaald deel van de stad. Golf is en blijft
natuurlijk een netwerksport. Ik vond het
direct leuk. En doordat ik hockeyde en dus
al behoorlijk wat balgevoel had, ging het
meteen redelijk goed.
Het fijne aan golf is dat het volledige ont
spanning vereist. Als ik in een week veel
stress heb, verlies ik die helemaal als ik ga
golfen. Eerst ga je naar de baan, dan wacht
je een halfuurtje totdat je kunt beginnen
en tegen die tijd ben ik al helemaal tot rust
gekomen. Bovendien kun je jezelf eindeloos
verbeteren, zelfs als je een baan al honderd
keer hebt gelopen. De combinatie van
ontspanning en dat competitieve vind ik
het allermooist.
Ik ga regelmatig met een vriendinnen
groepje golfen, zowel in het binnen als in
het buitenland. Zo zijn we ooit beland op de
Mas Nou, een golfbaan nabij het Catalaanse
Platja d’Aro. Die baan ligt bovenop een
groene heuvel, waarvandaan je een geweldig
overzicht hebt over de omgeving. Het was
er dertig graden, maar door de wind op die
heuvel merkte je er weinig van. Dat is denk
ik wel de mooiste golfherinnering die ik heb.
Of het moet die dag zijn dat ik met mijn drie
zonen – die toentertijd op hoog niveau golf
den – op een van de oudste golfbanen van
Frankrijk heb gegolfd aan de Bretonse kust.
Het mag geen verbazing wekken dat deze pe
riode van het jaar met al dat slechte weer niets
voor mij is. Ik kan niet wachten tot het voorjaar
is en ik weer regelmatig naar de golfbaan kan.’
yyy Henk Strikkers / foto Fred van Diem
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Studenten maken
je taxirit top
Een tablet in de taxi die duidelijkheid geeft over route, prijs en chauffeur én die leuke
aanbiedingen in de buurt tipt: dat is CabTab. HvA-studenten Louaie en Ismail hebben veel
succes met dit concept. ‘De taximarkt was heel ongezond.’ tekst Ramon Holle / foto’s Daniël Rommens

‘W

elkom. Mijn naam is
Burak Peker en ik ben uw
gastheer tijdens deze taxi
rit,’ staat er op het scherm
van de tablet die achter op de hoofdsteun van de
bijrijdersstoel is bevestigd. ‘Ik ben geboren en
getogen in Amsterdam en kan u alles over deze
prachtige stad vertellen.’ Naast de tekst staat een
foto met de lachende taxichauffeur. ‘Laten we
naar Schiphol rijden,’ zegt Louaie el Rowidi (25)
op de achterbank.
Louaie is een van de twee oprichters van het
bedrijf Cabture. Samen met Ismail Ouahhoud
(24), net als hijzelf student commerciële econo
mie aan de HvA, werkte hij tijdens zijn studie
aan de CabTab: een tablet die de taxiervaring
voor zowel chauffeur als klant moet verbeteren.
Als de taxi in beweging komt verschijnt er een
nieuw scherm waarop gevraagd wordt om de
ritbestemming in te voeren. We typen ‘Schiphol’
in: onmiddellijk verschijnen route, ritprijs en
reistijd op het scherm. ‘Een taxichauffeur kan
je nu nooit meer belazeren door om te rijden of
door te veel geld te vragen voor een rit.’
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Als de taxi de A4 op rijdt, laat Louaie zien wat
er nog meer mogelijk is met de CabTab. Hij
drukt op het kopje ‘places’. Er verschijnt een
scherm gevuld met advertenties. ‘Deze pagina
is vergelijkbaar met Groupon, maar verschilt

‘Een taxichauffeur kan je
nu nooit meer belazeren
door om te rijden’
daarvan doordat deze advertenties inspelen op
tijdstip en locatie.’ Omdat het etenstijd is, is het
scherm vooral gevuld met restaurants en cafés.
De keuze valt op een Mexicaanse maaltijd met
gratis margarita’s. Na het aanklikken van deze
deal vraagt de tablet om een emailadres. Door
de schommelende bewegingen in het drukke
snelwegverkeer gaat het typen niet in één keer
goed. Als het toch gelukt is, klinkt direct het ge
luid van een ontvangen mail op de iPhone: een
email van Cabture. ‘Als je die bevestigt, hoef
je alleen nog de mail te laten zien bij aankomst

in het restaurant en dan is het geregeld,’ legt
Louaie uit. Voor buitenlanders zonder mobiel
internet op de telefoon is er geen probleem:
de tablet is tevens een wifispot. Ook taal hoeft
geen barrière te vormen: ‘De tablet kan zowel
op Nederlands als op Engels worden ingesteld.
Het is de bedoeling daar nog meer talen aan toe
te voegen.’
Op de terugweg neemt de chauffeur de afslag
bij het Rembrandtpark. Hij vertelt in het
rustiger verkeer op de Cornelis Lelylaan dat hij
voornamelijk rijdt voor hotels, waardoor hij
veel buitenlandse zakenmensen en toeristen
in de taxi krijgt. ‘Vaak vragen zij waar ze goed
kunnen eten, uitgaan of slapen. Dat was eerder
best lastig te beantwoorden voor mensen die je
eigenlijk niet kent. Nu kan ik ze gewoon naar de
tablet verwijzen.’ Bovendien vindt hij het veili
ger en scheelt het tijd: ‘Ik belde vaak met hotels
en restaurants om namens de klant vragen te
stellen. Dat hoeft niet meer.’ Louaie vindt niet
dat de tablet het contact tussen de chauffeur en
de klant volledig vervangt. ‘Het is een aanvul
ling. Als een klant vraagt naar het Rijksmu

De oprichters van Cabture: Louaie el Rowidi (l) en Ismail Ouahhoud

seum, zou je wel globaal kunnen vertellen wat
daar te zien is, maar door de CabTab komt de
klant veel meer aan de weet.’
mystERy RIdEs
De taxi komt tot stilstand bij een groot ge
bouw in NieuwWest waarin veel startups en
creatieve ondernemers gevestigd zijn – waar
onder Cabture. Onmiddellijk verschijnt een
scherm waarop wordt gevraagd om de chauf
feur te beoordelen. Dit kan door middel van
het toekennen van maximaal vijf sterren en het
invoeren van een commentaar. ‘Nog niet veel
klanten hebben tot nu toe de tijd genomen om
een commentaar te schrijven,’ vertelt Peker. ‘De
meerderheid maakt wel gebruik van de optie
om een terugrit te boeken.’ Als de klanten tevre
den zijn, kunnen ze bij dezelfde chauffeur via de
tablet een tijdstip en datum invoeren voor een
terugrit. Een uur voor de afgesproken tijd wordt
de klant opgebeld of de rit inderdaad op dat
tijdstip door moet gaan. Mocht de betreffende
chauffeur niet beschikbaar zijn, dan wordt de
klant opgehaald door een chauffeur met een ge

lijkwaardige beoordeling. ‘Het is net als met Mc
Donald’s: een Big Mac smaakt overal ter wereld
hetzelfde. Het is die voorspelbare kwaliteit die
mensen aan je bindt. Dat willen wij ook,’ zegt
Louaie. ‘Omdat het de chauffeurs extra ritten

‘We willen chauffeurs bij
wie je je eigen moeder
of zus in de taxi durft te
zetten’
oplevert en ze een extraatje ontvangen als er via
hun CabTab een reservering wordt gemaakt bij
een van onze partners, zijn ze extra gemotiveerd
om goede service te verlenen.’ Cabture is er
daarom op gebrand om goede en nette chauf
feurs in dienst te hebben. Nieuwe chauffeurs
worden eerst gescreend. Bij de geselecteerde
chauffeurs worden door ingehuurde klanten
mystery rides uitgevoerd. Zij krijgen een enquête

mee, waarmee ze de chauffeur beoordelen: be
groet hij de klant vriendelijk, houdt hij de deur
open en rijdt hij veilig? ‘We willen chauffeurs
bij wie je je eigen moeder of zus in de taxi durft
te zetten.’
tRAnspARAntIE
Samen met medeoprichter Ismail vertelt Louaie
na de rit over het ontstaan van het idee. Ismail
werkte zelf een paar jaar als taxichauffeur en
vond dat er behoefte was aan transparantie.
‘De taximarkt was heel ongezond. Taximeters
werden verstopt en er werd omgereden,’ zegt hij.
‘Bovendien was het onduidelijk waar je terecht
kon met klachten en wat daarmee werd gedaan.’
Hij zocht daarom studiegenoot Louaie op en
samen begonnen ze te werken aan een oplos
sing. ‘We kozen bij elke studieopdracht voor het
onderwerp “taxi’’. Zo konden we het plan steeds
verder ontwikkelen.’
Het was niet altijd even makkelijk om het
opzetten van het bedrijf te combineren met de
studie. ‘Vooral de verplichte aanwezigheid bij
colleges was moeilijk na te leven,’ vertelt Ismail.
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‘Gelukkig lieten de leraren ruimte om ons plan
uit te werken. Met verplichte presentie knepen
ze een oogje dicht en ook als we bij een nieuwe
opdracht weer eens kozen voor hetzelfde onder
werp, keurden ze dat goed,’ vult Louaie aan.
Inmiddels is hun plan werkelijkheid geworden.
Vier maanden geleden kregen ze hun eerste

grote opdracht; momenteel rijden er veertig
taxi’s met CabTabs rond. Eind deze maand zul
len dat er naar verwachting tweehonderd zijn,
waarvan honderd op Schiphol. En de rek lijkt er
nog niet uit. ‘Berlijn heeft al interesse getoond
en we hebben ook uitnodigingen gehad uit
Genève en Istanbul,’ vertelt Louaie. De jongens

kunnen er vooralsnog van rondkomen, maar
bekennen dat een groot deel van de inkomsten
direct weer geïnvesteerd wordt. En de studie?
‘Het is wel de bedoeling om die af te maken,’
zeggen ze allebei. yyy

Cabture

liberalisering

taxi-oorlog

Cabture is geen taxibedrijf, maar een
‘mediapartner’ in de taxibranche. Zij leveren
diverse informatievoorzieningen en reclame
aan bestaande taxiorganisaties, met als doel
de service, veiligheid en betrouwbaarheid
in de taxi te vergroten. De tablets worden
geïnstalleerd bij vakbekwame chauffeurs
die aangesloten zijn bij een toegelaten
taxiorganisatie, met een auto die jonger is
dan drie jaar. De geselecteerde chauffeurs
zijn afkomstig van alle Amsterdamse
taxibedrijven. De omzet van het bedrijf
wordt gevormd door de advertenties aan de
binnen- en buitenkant van de taxi’s en door
de commissies op deals en retourritten die
via de tablet worden geboekt. Cabture is
op zoek naar getalenteerde studenten die
betrokken willen zijn bij de uitbreiding van hun
start-up. Tweede- of derdejaarsstudenten die
een uitdagende stage zoeken kunnen zich
hiervoor aanmelden. Meer informatie en een
demo zijn te vinden op cabture.nl.

Op 1 januari 2000 werd de Nederlandse
taximarkt geliberaliseerd. De hervorming hield
onder andere in dat het vergunningensysteem
kwam te vervallen. De taxivergunningen
werden, door het beperkte aantal dat
per regio werd verstrekt, onderling voor
veel geld verhandeld. Het doel van de
afschaffing was de markt open te stellen
en door toenemende concurrentie de
taxiondernemers klantvriendelijker te maken
en de prijzen van taxiritten te laten dalen.
De afschaffing leidde tot een forse toename
in het aantal chauffeurs, waardoor er grote
frustraties ontstonden tussen gevestigde
chauffeurs en nieuwkomers. De ritprijs daalde
niet: de taxi werd in de eerste jaren juist fors
duurder. Door de vechtpartijen en intimidaties
op sommige standplaatsen kwamen er
bovendien niet meer, maar minder klanten.
Ondanks verschillende overheidsingrepen
bleef het succes uit. Het imago van de taxi
was zwaar aangetast.

Hoewel de problemen zich in alle grotere
steden voordeden, kregen de problemen
in Amsterdam de meeste aandacht in
de media. De Amsterdamse taxicentrale
TCA had een monopoliepositie, totdat het
bedrijf Taxidirekt dankzij de liberalisering
werd opgericht. Een ware taxioorlog
volgde: taxi’s werden in brand gestoken,
chauffeurs bedreigden elkaar en zelfs de
klanten moesten het soms ontgelden. In
2009 sprak Het Parool over de misstanden
op het Leidseplein: chauffeurs werden
taxigangsters genoemd. Twee dagen na
de publicatie van de reportage werd een
klant op het Leidseplein doodgeslagen door
een taxichauffeur. De ruzie ontstond na een
meningsverschil over de te hoge ritprijs.
Wederom was er vraag naar hervormingen in
de taxibranche, die tot op heden nog geen
duidelijke vorm hebben gekregen.
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op de tong

Smokin’ Barrels
Beukenplein 22 (Oost)

H

et Beukenplein: een jaar geleden
had je het nog niet op de kaart
kunnen vinden, nu kun je de
fietsroute dromen. Als je dit stukje
al niet leest door je zware montuur, draaiend
aan je hipstersnor bij een kop koffie op het terras

van Maxwell of een gin & tonic bij Bukowski. De
horecabonzen verantwoordelijk voor die hitzaken
openden deze zomer Smokin’ Barrels, waarmee
hun verovering van het Beukenplein definitief lijkt.
Bij zo’n commercieel monopolie vrees je een gelikte
formuletent, maar dat ontwijkt Smokin’ Barrels (de

naam knipoogt naar zowel een dubbelloops geweer
als de rokerige grills in de keuken) met een kaart
vol kwaliteit en een team joviale bedienvrienden.
De bebaarde vrolijkerd die, op ons tafeltje leunend,
steeds in het voorbijgaan even checkt of we geluk
kig en van drank voorzien zijn is van Amerikaans
gastvrijheidsniveau. Ook in die zin dat hij ons zo
veel mogelijk drankjes slijt – ik moet mijn laatste
slokje bewaken met mijn leven; bloedirritant als
je glas ineens verdwijnt – maar ach: de kaart met
cocktails en speciaalbiertjes noopt tot snel door
drinken. Specialiteit zijn decadente burgers met
kimchi en truffel. Nog decadenter is de surfen
turfcombinatie met kreeft: voor een luttele € 23,50
prijken, op een zilveren serveerschaal tien minuten
na bestelling, een halve helrode kreeft én een sap
pige hamburger. Geen formaat Whopper, en ook
friet en sla komen in bescheiden bakjes waardoor
het maal, met twee frisse mayosausjes, ronduit
perfect is. Ook de Arie Goldburger, met madeira
saus, rodeuicompote en truffel op desemtoast, is
een explosie van rijke smaken; al hapt het brood,
soppig van jus en vleesnat, niet echt lekker weg. De
afsluitende chocolademousse is heel goed, en komt
natuurlijk in een weckpotje – anders herkent de
hipster het immers niet als voedsel. yyy Bob van Toor
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.

KImCHI

mAdEIRA

ImpERIum

Als je bij een toko een
mooi aardewerken potje
koopt met onleesbare te
kens op het etiket, is de
kans groot dat er kimchi
in zit: Koreaanse gefer
menteerde kool. De ingelegde groenten zijn
fris en pittig in het begin van het inmaak
proces, na rijping worden de smaken sterker.
Lekker bij vis, als bijgerecht of in kimchisoep.
En op foto’s: Koreanen zeggen kimchi! zoals
Amerikanen cheese! zeggen.

De versterkte en lang
houdbare Madeirawijn
werd ontdekt toen een
schip een ongebruikte
lading wijn terug
bracht naar de haven
van de Portugese Madeiraeilanden. In het
scheepsruim was de wijn erg warm gewor
den en geschud, waardoor een bijzondere en
rijke smaak ontstond. Die wordt nog altijd
nagebootst op de eilanden; zonder schudden,
maar met toevoeging van extra druiven
alcohol en verhitting tot 60 graden Celsius.

Jason Berg, Riad Farhat
en Pieter van der Graaf
hebben een plan met
Oost. De ‘drie wijzen uit
het Oosten’ hebben elf
locaties in het stadsdeel
geselecteerd om te verjongen, zodra die vrij
komen. De Biertuin, Quatfass (tegenwoordig:
Mojo), Maxwell, Bukowski, café Kuijper en nu
Smokin’ Barrels zijn zes voltreffers gebleken.
Over de laatste vijf hotspots op hun lijstje
doen de vijftigjarige nestor Pieter en zijn
dertigjarige discipelen mysterieus, maar de
eerstvolgende wordt ‘een historische locatie’.
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Weg met dat geflex
De universiteit moet zich niet gedragen als een corporate
instelling die met holle frases probeert commercieel mee te
doen, maar doen waar ze goed in is: kritisch onderwijzen en
onderzoeken, vindt Linda Duits. illustratie Marc Kolle

W

etenschap is traag. Weten
schappers gaan niet over één
nacht ijs. Kennis moet rijpen
en dat soort dingen. Mis
schien is dat wel waarom het woordje ‘flex’ nu
pas tot de academie is doorgedrongen. In de late
jaren 90 begonnen jongeren ‘op straat’ dit woord
te gebruiken. ‘Alles flex?’ vroegen ze elkaar. Het
betekent gaaf, mieters, jottem. Eigenlijk is het te
vergelijken met het hedendaagse academische
stopwoordje ‘excellent’.
Het duurde dus zo’n vijftien jaar, maar inmiddels
is de universiteit in de ban van flex. Universitei
ten komen maar niet los van het clichébeeld van
de wetenschapper die op een zolderkamertje over
nutteloze zaken nadenkt. Dat clichébeeld wordt
keihard bestreden door zo veel mogelijk markt
werking in te voeren. De markt is woelig en met
flexibiliteit kan je klappen opvangen. Daarom is
het zolderkamertje vervangen door de flexplek.
Onderwijs is voor universiteiten een vervelende
kostenpost geworden. Studenten studeren veel
sneller af dan vroeger, maar nog steeds niet snel
genoeg. Gelukkig wordt er constructief mee
gedacht. Zo stelde Volkskrantcolumnist Aleid
Truijens flexstuderen voor. Als studenten niet per
collegejaar maar per studiepunt gaan betalen, zijn
langstudeerders helemaal niet duur, redeneerde
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Truijens. Een student kan dan zelf beslissen of
hij snel wil studeren en zichzelf daarvoor in de
schulden steekt, of dat hij het langzaamaan doet
naast een flinke bijbaan. Pay as you go.
‘Een plan met alleen maar voordelen,’ noemde ze
het zelf. Ik zie alleen maar nadelen. Onderwijs is
geen product en studenten zijn geen klanten. Een

Van Aalten

Enzo Knol
klanthouding onder studenten is een gruwel. Do
centen zijn geen verkopers die moeten slijmen
om hun product aan de man te brengen.
En dan is er het flexonderzoek, voorgesteld
door UvAdocent Marc Davidson. Hij wil dat
onderzoekers achteraf betaald worden voor
gepubliceerde onderzoeken. Wetenschappers
hoeven dan niet in dienst te zijn van de univer
siteit of tijd te verspillen aan het schrijven van
beursaanvragen. In plaats daarvan voeren ze zelf
hun onderzoeksideeën uit, op eigen risico. Leidt
dat tot een publicatie, dan is het onderzoek suc
cesvol en dan zou de flexonderzoeker daarvoor
betaald moeten worden. No cure, no pay.
Ik hoop dat het plan van Davidson gekscherend is
bedoeld. Het voegt nóg een perverse prikkel toe
aan een publicatiecultuur die al door en door ver
rot is. De eenzijdige focus op output betekent dat
niet het aantal studies dat je uitvoert telt, maar de

Straks horen we Louise
Gunning nog zeggen dat
de UvA flexcellent is
handigheid om uit een onderzoek zo veel mogelijk
producten te halen. Publicaties poepen noemen
we dat: het recyclen van onderzoeksinzichten.
Deze misplaatste productiementaliteit heeft geleid
tot een enorme toename van het aantal journals
en artikelen. Veel te veel om bij te kunnen hou
den. Dit gaat het ideaal van gedeelde kennis tegen.
Wetenschappelijke armoede dus.
De huidige wetenschap is helemaal niet gaaf,
mieters of jottem, en excellent is niets meer dan
marketingterm die te pas en te onpas overal opge
plakt wordt. Ik kan dat woord trouwens niet horen
zonder ook aan de jaren 90 te denken. Wayne’s
World, Wayne’s World, partytime, excellent.

De hedendaagse academie is helemaal niet flex.
De universiteit combineert het slechtste van bu
reaucratie met het slechtste van de markt. Ik kan
het weten. Ik was zeven jaar in dienst bij de uni
en ben nu vier jaar ondernemer. Als echte linkse
UvAwetenschapper vond ik kapitalisme altijd
vies. Maar als zzp’er ontdekte ik dat mensen in
de markt niet zozeer concurreren, maar dat we
kijken hoe we samen betekenisvol kunnen zijn.
Jazeker, betekenisvol. Want ondernemen gaat
over iets zinnigs aanbieden, over behoeften van
mensen voorzien. Daar kan je ook geld mee
verdienen, maar alle succesvolle ondernemers
benadrukken dat dat niet hun leidraad is.
De logica van de markt moet je niet opdringen
aan instellingen die daar niet voor zijn opgericht.
Toen banken hun taak gingen verleggen naar het
aanbieden van kekke producten buiten hun kern
taak, hebben we gezien welke desastreuze gevolgen
dat heeft voor de samenleving. Net als banken zijn
universiteiten too big to fail. We kunnen ons nu
een hoop ellende besparen door de wetenschap te
laten doen waar ze goed in is. Dat betekent studen
ten opleiden tot kritische kundigen, en onderzoek
doen naar vragen waarvan we niet onmiddellijk
weten wat het nut is van de antwoorden.
Als we niet oppassen horen we straks Louise
Gunning zeggen dat de UvA flexcellent is. De
universiteit moet daarom flex en excellent in de
ban doen. Sowieso zijn die woorden echt al heel
lang niet meer cool – het is iets wat mensen van
middelbare leeftijd zeggen omdat ze denken dat
ze dan scoren bij de jeugd. Dat werkt nooit, het
is alleen maar sneu. yyy

Ik zit met een dilemma. Met een gevoel van verbijs
tering en afschuw heb ik kennis mogen maken met
het verschijnsel Enzo Knol. Een soortement car
toonkarakter van de onderste plank dat op YouTube
een hit schijnt te zijn. De knul haalt gerust meer dan
150.000 views met filmpjes die werkelijk nergens
over gaan. Misschien is het alledaagse juist de reden
van zijn populariteit. Langzaamaan sijpelt zijn faam
ook door bij de oude media. Radio 1 had het erover,
Het Parool en Het Jeugdjournaal versloegen een
ontmoeting met zijn horde fans.
Ik wil Enzo Knol eigenlijk in een vat bijtend zuur
proppen, en door een transparante deksel – die ik
stevig aanduw – kijken hoe zijn paniekerige gezicht
inclusief pet wegsmelt, verbrokkelt, uiteenvalt, en
vervolgens de rest van zijn lichaam. Ik wil met mijn
vlakke hand op het deksel slaan en toeschreeuwen:
‘Ja, Enzo! Dit is de straf voor je leegte, voor de aan
dacht om niks…’ Hij vlogt verdomme bijvoorbeeld
over een set nieuwe winterbanden, waarom is dat
boeiend voor zijn fans (voornamelijk scholieren)?
Hier is mijn dilemma. Als Enzo (21, Assen) nu een
van mijn studenten zou zijn, zou ik hem vermoede
lijk een pientere knul vinden (Ondernemerschap!
Nieuwe media!) en hem aanmoedigen. Dát is mijn
dilemma. Ik veracht Enzo Knol, maar ik vind het
ergens knap dat hij met leegte zo veel aandacht
weet te genereren. Knap én verontrustend dat er zo
weinig voor nodig is om door een massa toege
juicht te worden. yyy Thomas van Aalten

Linda Duits is onafhankelijk mediaonderzoeker. Zij
sprak deze tekst uit tijdens het tweede Gala van de
Wetenschap, georganiseerd door Folia Magazine,
Het Parool en New Scientist, op 25 november in de
Stadsschouwburg in Amsterdam.
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deborah sap Literature & Culture

wendy portier militaire geschiedenis

maaike Bloem publieksgeschiedenis

tijs stokman geschiedenis

Josefien Boon van Ostade algemene sociale wetenschappen

Olwen dekker toegepaste psychologie
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lenka sucha Preservation and presentation of the moving image

marina Butt Preservation and presentation of the moving image

objectief
lInnEn tAsJEs
Praktisch isie niet, de linnen tas, en tenzij
je Roel van Duijn heet heb je ook geen claim
op de originaliteitsprijs. Waarom blijven
we die krengen dan toch liefdevol om onze
schouders gooien? Allereerst omdat je state
ment lekker duidelijk op je tas staat gezeef
drukt. Niemand weet nog wat je uitstraalt
als je een derdehands fauxbontjas combi
neert met een legerbroek, of All Stars met
een arafatsjaal. Maar met een oude gravure
van een gebruiksvoorwerp of een vogel op
je draagbare canvas heb je die vage vleug
artistiek meteen in the pocket – letterlijk!
Dat je de tassen tegenwoordig gratis bij twee
chocoladerepen krijgt is mooi meegenomen;
zeker als je die repen kocht in een verre stad,
en dat ook nog eens op de tas staat vermeld.
Maar bovenal is de linnen tas het toonbeeld
van nonchalance. Het liefst verschijn je
natuurlijk zonder enige bagage bij college
of kroeg. Geen groter sociaal kapitaal dan
het ‘o, ik hier?’ je-ne-sais-quoi dat dan van
je afstraalt, maar helaas zijn huissleutel,
labello (en die Moleskine) onmisbaar – en
afzichtelijk in je jaszak. Twee lapjes stof
zijn het minst ingrijpende compromis. De
tegenbeweging tegen dit living lightdenken
is inmiddels óók al goed op gang gekomen:
een beetje hipster grijpt voor het dragen van
een pen en een boodschappenlijstje al naar
zijn immense Herschelrugzak. yyy tekst Bob

Aman van den Eertwegh geneeskunde

sophie wiedijk economie

van Toor / foto’s Vera Duivenvoorden
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Betaal gegarandeerd minder
voor je studentenhokje
Als student in Amsterdam heb je de kamers niet bepaald voor het uitzoeken. Een hokje in de
Bijlmer voor vijfhonderd euro per maand? Wees blij, dat is hartstikke normaal. Of kan het ook
anders? Er is een manier om je huur omlaag te krijgen. En je staat daarbij volledig in je recht.
tekst Fleur Willemsen / illustraties Marc Kolle

Z

eshonderd euro betalen voor een minikamer zon
der ramen, zonder centrale verwarming en dat op
driehoog achter in een buitenwijk. Voor een student
– zeker als die nieuw is in de stad en nog niemand
kent – is het helaas eerder regel dan uitzondering. Wanneer je echt
pech hebt, bevindt het desbetreffende hok zich ook nog eens in het
huis van een particulier. Als die je ook nog eens op je vingers kijkt
bij alles wat je doet, heb je het helemaal getroffen. Je mag niks, je

Huisbazen weten:
voor jou honderd anderen
moet alleen maar blij en dankbaar zijn. Immers: je hebt een kamer
weten te bemachtigen in Amsterdam.
duuRstE stAd
Dat je veel te veel voor die kamer betaalt, weet je zelf waar
schijnlijk ook wel. Volgens de Nationale Studentenquête betalen
voltijdstudenten gemiddeld 352 euro per maand voor een kamer.
De kamerprijs in Amsterdam ligt echter ver boven dit landelijke
gemiddelde: wij betalen gemiddeld maar liefst 414 euro (bruto)
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per maand en zijn daarmee, samen met Haar
lem, de duurste studentenstad.
Ook ik koos er vijf jaar geleden voor om in de
duurste stad van Nederland te gaan wonen. Ik
begon met 330 euro voor twaalf vierkante meter
in de Bijlmer en eindigde in Bos en Lommer:
450 euro voor nog geen acht vierkante meter.
Zonder centrale verwarming, zonder geaarde
stopcontacten zodat een elektrische verwarming
ook geen optie was, zonder uitzicht op verbe
tering. Na vijf jaar exorbitant veel betalen voor
studentenkamers, was ik het zat.
mEEtlAt
Voor ik bij mijn huisbaas aanklopte voor huur
verlaging, besloot ik eerst eens te kijken hoe rea
listisch dat eigenlijk was. Iedereen wil natuurlijk
zo min mogelijk betalen, maar huisbazen weten

Bezint eer je begint
Voor jullie je en masse tot de Wijksteunpunten richten, is een welgemeende
waarschuwing wel op zijn plaats. Toen ik het
huurteam op bezoek liet komen en hierover
wilde praten met mijn huisbaas, was ik me
van geen kwaad bewust. Inmiddels weet
ik beter: mijn huisbaas was, op zijn zachtst
gezegd, not amused.
Minutenlang onafgebroken op onze
keiharde bel blijven drukken, urenlang onze
telefoons laten overgaan en talloze mailtjes
per week zijn slechts een greep uit zijn
stalkgedrag. We hebben doodsangsten
uitgestaan, onze sloten moeten laten
vervangen et cetera. Weet dus waar je
aan begint. Als onze vaatwasser stuk is,
kunnen we een vergoeding zijnerzijds echt
wel vergeten en hij zal er alles aan doen om
ons het leven zuur te maken. Heb je dat
ervoor over of is jouw huisbaas een stuk
redelijker dan de mijne? Kijk dan even naar
het stappenplan.

net zo goed als
studenten: voor
jou honderden
anderen. Na
wat googelen
kwamen mijn
huisgenoten –
die ons bouwval
lige huis inmiddels
ook goed zat waren – en
ik terecht bij het Wijksteun
punt Wonen.
Het Wijksteunpunt Wonen is het eerste
orgaan waar je je toe kunt wenden als je wilt
weten hoeveel huur je eigenlijk maximaal zou
moeten betalen per maand. We belden het
Wijksteunpunt op en maakten een afspraak met

‘O man, dit raam
kan niet eens dicht!’
het huurteam. Nog geen week later stond er een
vriendelijke mevrouw op de stoep, gewapend
met een meetlat, stapels formulieren en opmer
kingen als ‘Betaal je híér 450 euro voor?!’ en ‘O
man, dit raam kan niet eens dicht!’.
AdVOCAAt
Al gauw bleek dat we allemaal zo’n driehonderd
euro per maand te veel betaalden. Best een
schok, vooral toen we gingen bedenken hoe we
dit aan onze huisbaas moesten voorleggen. Ik
kon me voorstellen dat hij niet zou staan te jui
chen als we hem mededeelden dat we allemaal
driehonderd euro minder wilden betalen, en dat
hij voortaan 1200 euro per maand minder op
zijn rekening kon bijschrijven.
We besloten tot een vriendelijk mailtje: ‘Dag
meneer X, kunnen we binnenkort eens om tafel
gaan zitten om het over onze huurprijzen te

hebben? We hebben namelijk,
uit pure nieuwsgierigheid, gecheckt hoeveel we
zouden moeten betalen. Graag maken we hier
over een afspraak.’ Nog geen uur later hadden
we een lange, intens kwade mail terug. Wat we
wel niet dachten, dat hij hier niet op zat te wach
ten, dat we achter zijn rug om dingen regelden,
dat hij het niet zou pikken en ga zo maar door.
In paniek belden we ons contact van het Wijk
steunpunt. Die had maar één advies: meteen
naar de Huurcommissie stappen. De advocaat
werd binnen een dag voor ons geregeld. Gratis.
ZAAK AAnspAnnEn
De Huurcommissie doet uitspraak bij geschillen
tussen huurder en verhuurder over woon en
bouwtechnische kwaliteit, servicekosten en –
vooral – huurprijzen van woonruimten. Zo ge
zegd, zo gedaan: stuk voor stuk spanden we een
zaak aan bij de Huurcommissie. Dit gebeurt per
persoon. Mocht een van je huisgenoten het niets
kunnen schelen hoeveel hij of zij betaalt, dan
hoeft die persoon dus niet mee te doen. Hoe eng
het misschien ook klinkt, ‘een zaak aanspan
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www.crea.uva.nl

bekeerd
lezing over de Islam - gratis / € 5
turkije en zijn buren

debat - gratis / € 5

er was eens

theater door NSA - € 3

Saskia Aukema
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agenda 4 - 10 december

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

Diploma op zak, maar nog geen baan?
Ga aan de slag met de Startersbeurs Amsterdam.
Elke maand salaris op je rekening én relevante
werkervaring.
■
■
■
■

32 uur per week
Minimaal € 500 per maand
Maximaal 6 maanden
Bij een werkgever naar jouw keuze

Voor meer informatie en de voorwaarden:

www.startersbeurs.nu/amsterdam

Folia maakt
kennis...
...met Thomas

Vaessens

Heb je altijd al eigen baas willen zijn?
En heb je een goed idee voor een eigen bedrijf?

Meld je dan aan bij Jong & Baas.

hoogleraar Nederlandse
letterkunde UvA
Woensdag 3 december tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM

Bij Jong & Baas leer je alles over het starten van je
eigen onderneming. Deelnemen aan Jong & Baas
is gratis, wel wordt er 100% inzet van je verwacht.
Jij ■ bent tussen de 18 en 27 jaar;
■ volgt geen opleiding;
■ hebt geen werk;
■ woont in of om Amsterdam.
Voor meer informatie en de voorwaarden:
www.amsterdam.nl/jongenbaas

(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 4 december terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

10 december • Patti Valkenburg
universiteitshoogleraar Jeugd, Media en Samenleving

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

Je huur verlagen in acht stappen
1. Google het Wijksteunpunt Wonen van
jouw stadsdeel.
2. Maak een afspraak met het huurteam. Zij
komen gratis langs en checken je woning.
3. Als uit de beoordeling van het huurteam
blijkt dat je inderdaad (veel) te veel betaalt en
je wilt ruzie met je huisbaas best riskeren, laat
de puntentelling dan zwart op wit zetten. Dat
kost je 25 euro.
4. Ga eerst zelf met je huisbaas in gesprek om
te kijken of jullie er samen uit kunnen komen.

5. Komen jullie er niet uit? Tijd om naar de
Huurcommissie te gaan. Omdat je student
bent, betalen zij je advocaat. Zorg ervoor
dat het contact met je huisbaas via die
advocaat loopt.
6. Om de procedure te kunnen starten, moet
je via de site van de Huurcommissie een aantal
documenten opsturen. Dit wijst zich vanzelf.
7. En nu… afwachten. De Huurcommissie
stelt je huisbaas per post op de hoogte van
de procedure. Je huisbaas kan op zijn beurt

nen,’ je bent niet de enige. Vorig jaar ontving de
Huurcommissie in totaal bijna vijftienduizend
verzoeken tot het oplossen van een huurgeschil.
Vijftig procent van hen was huurder, vijftig pro
cent verhuurder. In totaal handelden ze bijna
veertienduizend verzoeken af; bij iets meer
dan een derde werd de zaak uiteindelijk in de
rechtbank uitgevochten. Overigens stapt men
in NoordHolland het vaakst naar
de Huurcommissie: maar liefst 38
procent van de verzoeken komt
uit onze provincie. In hoeveel
gevallen het studenten betreft, is
niet bekend.
Een zaak aanspannen gaat als
volgt. Je stuurt het verslag van de
Huurcommissie op via internet, evenals

in beroep gaan. Mocht hij dit doen, dan
mag je naar de rechtbank. Geen zorgen: de
rechter zal jou altijd in het gelijk stellen. Je
hebt immers wettelijk laten bepalen hoeveel
er gevraagd mag worden voor je kamer.
8. Nog één ding: stiekem mag je best een
beetje hopen dat je huisbaas niet akkoord
gaat. Als dit het geval is en de rechtszaak
komt voor, hoef je namelijk maar 55 procent
van het door het huurteam vastgestelde
bedrag per maand te betalen.

jouw gegevens en die van je huisbaas. Vanaf
daar pakt de Huurcommissie het op. Onze
huisbaas heeft vier brieven gekregen, van elke
bewoner van zijn pand één. De boodschap: dat
we het beu zijn, dat we in ons recht staan en
dat als hij niet akkoord gaat met het wettelijk
bepaalde huurbedrag, we hem terugzien in
de rechtbank.
Inmiddels wachten mijn huisgenoten en ik
nog op de definitieve uitspraak. We weten
zeker dat we gaan winnen – onze advocaat
blijft het herhalen: dit kun je niet verliezen
– maar spannend is het wel. En mocht
onze huisbaas het uiteindelijk willen
uitvechten in de rechtszaal? Prima. Na vijf
jaar ben ik het spuugzat om zijn huisjesmel
kerij te sponsoren. Wij zijn er klaar voor. yyy

Anna (27), commerciële economie
stadsdeel Bijlmer, 20 m2
Betaalde € 450,En nu € 219,-

Berend (24), politicologie
stadsdeel Centrum, 10 m2
Betaalde € 500,En nu € 500,-

‘In de Bijlmer wonen, daar wil je eigenlijk
niet te veel voor betalen. Maar als beginnende
student had ik weinig keus. Na vier jaar dacht
ik: ik ga wat anders zoeken. Tot een vriend
me op de Huurcommissie wees. Blij was mijn
huisbaas er niet mee, maar hij wist ook dat hij
weinig keuze had. Uiteindelijk zijn we er goed
uitgekomen. Hij begreep dat ik hier echt recht
op had en heeft eigenlijk van begin af aan
netjes meegewerkt. Geen ruzie, geen gezeik. Ik
vind het wel jammer dat ik nu nog steeds in de
Bijlmer woon, maar voor dit geld vind ik echt
niks anders.’

‘Mijn uitspraak moet nog komen. Ik heb goede
hoop dat ik straks veel minder ga betalen, ook
omdat mijn huisbaas sowieso in beroep gaat.
Dan hoef je nog minder te betalen. Heel dom
van hem, wel chill voor mij. Ik was die ach
terlijke prijs voor 10 m2 echt zat. Bang? Nee,
dat ben ik niet. Hij stuurt met enige regelmaat
boze mail en als de huur een dag te laat komt,
staat hij voor de deur om te vertellen dat ik
mijn spullen moet pakken. Tja, dat neem ik
maar voor lief: hij staat niet in zijn recht om
zoiets te doen. Zodra hij echt de grens over
zou gaan, bel ik de politie. Dat weet hij best.’

Veerle (24), media, informatie &
communicatie
stadsdeel De Pijp, 14 m2
Betaalde € 680,En nu € 322,‘Mijn huisbaas werd enorm agressief toen ik
haar vertelde waar ik mee bezig was. Ze heeft
de sleutels; toen ik niet thuis was is ze naar
binnen gegaan en heeft alles overhoop getrok
ken. Dat ontkent ze tegenover de politie, maar
het is wel waar. Ook heeft ze zo lang de reke
ning niet betaald dat ik twee maanden geen
warm water had. Als ik nog eens de keuze had,
zou ik het niet weer doen. Het gezeik – al met
al duurde het een jaar – is het me niet waard.
Maar ja, nu zit ik voor ongeveer 300 euro in de
Pijp. Weggaan doe ik niet meer.’

FoliaMagazine

25

Student Anna Beukenhorst heeft de Robbert Dijkgraaf Essayprijs 2014 gewonnen, georganiseerd
door Folia en Het Parool. Het thema was dit jaar: scepsis. Dit is haar inzending.

De eigenwijze onderzoeker:
het wonder van de wetenschap

M

ijn walkman, de man op de
maan en blauwe tomatenket
chup: dat zijn de wonderen van
de wetenschap. Althans, dat
dacht ik als kind. In mijn ogen was een weten
schapper als James Bond: een doorzetter die zich
onvermoeibaar inzet voor een betere wereld.
Ik verdiepte me in biografieën van belangrijke
wetenschappers, onder wie Alfred Wegener
(18801930), ontdekker van de platentektoniek.
Hij vond overeenkomsten in de kustlijnen,
planten en fossielen van ZuidAmerika en
WestAfrika. Hij concludeerde dat alle continen
ten ooit aan elkaar vastzaten. De academische
gemeenschap nam hem echter niet serieus: zijn
idee was moeilijk te verenigen met heersende
geologische theorieën, bovendien was hij
‘slechts’ meteoroloog. Pas in 1969, veertig jaar
na Wegeners dood, werd het paradigma van de
platentektoniek aanvaard.
Bij de moed van de Italiaanse Giordano Bruno
(15481600) verbleekt zelfs 007. Ook hij stuitte
op onbegrip over zijn ideeën, zoals het oneindi
ge heelal met oneindig veel zonnen en zonne
stelsels. Bij hem resulteerde dat in de dood. Hij
weigerde zijn beweringen te herroepen, waarna
de kerk hem veroordeelde tot de brandstapel.
BEGEEstERd
Tijdens mijn eerste semesters aan de universiteit
moest ik wennen: niet alle wetenschappers wa
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ren zo begeesterd als Alfred Wegener en Gior
dano Bruno. De universiteit bleek een ‘normale
organisatie’ met ‘normale problemen’ te zijn.
Ook in de wetenschap is er bureaucratie, belan
genverstrengeling en fraude, ook daar wint geld
(in de vorm van ‘kans op succes bij wetenschaps
financier NWO’) het soms van interesse.
Toch zijn er ook hedendaagse onderzoekers die
ik bewonder. Ik kreeg les van een hoogleraar die
zich inzet voor de kweekvleesburger, volgens
hem een mogelijke oplossing voor voedsel
tekort, vervuiling en dierenleed. Ondanks de
scepsis, zelfs onder vegetariërorganisaties, gaat
hij stug door met zijn onderzoek.
Ik ontmoet promovendi die in het weekend of
om half zes ’s ochtends naar de universiteit gaan
voor hun proefopstellingen. Zij krijgen regel
matig de vraag: ‘Waar doe je het voor? Hoeveel
mensen gaan zo’n proefschrift lezen?’ Om
zulke vragen moeten ze lachen: hun intrinsieke
motivatie is groter dan behoefte aan nachtrust
of onmiddellijke waardering.
Of die waardering ooit komt, tijdens hun leven
of postuum, kunnen ze nog niet weten.
pER OnGEluK
Onderzoek kost veel tijd en soms loopt het ner
gens op uit. Resultaten roepen vaak nieuwe vragen
op of onthullen een ander probleem; dan begint de
cyclus weer opnieuw. Een enkele keer vindt de we
tenschapper iets anders dan waar hij naar op zoek

was. Penicilline, Viagra en de zoetstof aspartaam
werden ‘per ongeluk’ uitgevonden.
Per ongeluk of expres, goede ontdekkingen
worden niet altijd geaccepteerd. Bij de intro
ductie van de stoomlocomotief kwamen boeren
in opstand: ze waren bang dat koeien van de
schrik zure melk zouden geven. Weinig mensen
dachten dat de mobiele telefoon een succes
zou worden: ‘Een gsm nemen? Ik denk er niet
over, ik heb al een antwoordapparaat.’ En ook
in 2014 is er angst voor veranderingen die de
wetenschap brengt: recentelijk kwam minister
Lodewijk Asscher in het nieuws vanwege zijn
uitspraken over toenemende ongelijkheid en
groot banenverlies door robotisering.
Wantrouwen aan de vooravond van vernieu
wing is menselijk. Nieuwe vindingen zetten
oude zekerheden op het spel. Veranderingen
pakken niet voor iedereen goed uit. De Indus
triële Revolutie was een motor voor vooruit
gang, maar had ook nadelen.
Scepsis is moeilijk te bestrijden omdat de toe
komst zich niet laat voorspellen. Het is onmo
gelijk alle gevolgen van vernieuwing te overzien.
Daarom komt het aan op vertrouwen: vertrou
wen dat de maatschappij nieuwe oplossingen
vindt voor nieuwe problemen. De schadelijke
gevolgen van de Industriële Revolutie – kinder
arbeid, extreme luchtvervuiling en erbarmelijke
werkomstandigheden – hebben wij inmiddels
onder controle.

illustratie Pascal Tieman

Juryrapport
Eigenwijze wetenschappers zijn essentieel voor
vooruitgang. We hebben persoonlijkheden nodig
die tegen de stroom ingaan. Die doorzetten,
ondanks de hoon van hun omgeving. Gelukkig
kan een nieuw inzicht niet worden terugge
draaid. Het kan een tijd worden genegeerd, maar
uiteindelijk zal het doorwerken in de techniek,
het onderwijs en ons dagelijks leven.
De bewondering die ik als kind voor weten
schappers voelde, is gebleven. Of ik kweekvlees
lekker vind of een robottuinman wil, weet ik nog
niet. Maar de enthousiaste wetenschapper die
daar wel van overtuigd is, geef ik graag mijn vol
ledige steun. Niet de walkman is het wonder van
de wetenschap, maar de onderzoeker die net zo
lang heeft doorgezet tot hij zijn doel bereikte. yyy
Anna Beukenhorst studeerde bèta-gamma en
volgt nu de master medical informatics

De jury heeft de 47 inzendingen met plezier
gelezen. Scepsis blijkt een thema dat vanuit
veel verschillende, originele invalshoeken
te benaderen is. Voor de een is scepsis
een basale voorwaarde waarzonder
wetenschapsbeoefening onmogelijk is, voor
de ander is het juist een spook dat verdreven
moet worden onder het motto: ‘ruim
baan voor de onderzoeker’. De jury heeft
uiteindelijk drie essays uit de stapel gevist
die, naar haar oordeel, de beste waren.
Het zijn goedgeschreven stukken waarin,
gebruikmakend van oorspronkelijke taal,
op heldere wijze een punt wordt gemaakt.
Scepsis 2.0 van Peter Blok verdient een
eervolle vermelding. Dat geldt ook voor het
essay De sceptische genieter van Rik Smits.
Het winnende essay is een lofzang op
de moed van de eigenwijze onderzoeker
die zich niets aantrekt van de status

quo. De auteur schetst het beeld van de
wetenschapper als een intellectuele 007 –
strijdend voor de goede zaak, ook wanneer
die strijd nog eenzaam is. Een gezonde dosis
romantiek ontbreekt niet in dit essay, dat
geschreven is vanuit een groot vertrouwen
in de zegeningen van wetenschappelijke
autonomie: onderzoekers moeten vrij zijn
om, wars van effectbejag of de waan van de
dag, hun stoutste intuïties te volgen. Of zij
die vrijheid in de wereld van vandaag zullen
krijgen, is de vraag. Maar ze hebben alvast
de onvoorwaardelijke steun van de schrijfster.
Erik Verlinde (hoogleraar theoretische
natuurkunde), Thomas Vaessens (hoogleraar
Nederlandse letterkunde), Barbara van
Beukering (hoofdredacteur Het Parool), Corina
de Boer (assistent van Robbert Dijkgraaf) en Jim
Jansen (oud-hoofdredacteur Folia Magazine).
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Het opgelegde dilemma: ben je
Marokkaan of Nederlander?
Jongeren met Turks of Marokkaans bloed voelen zich vaak onderdeel van twee identiteiten,
maar dat duidt volgens socioloog Marieke Slootman niet op een gebrek aan integratie. Marieke Buijs

‘R

ustig ademen Nas. Ik ga ook
niet huilen.’ Acteur Nasrdin
Dchar spreekt zichzelf moed in
nadat hij een Gouden Kalf heeft
gekregen voor zijn rol in de film Rabat (2011).
De camera richt zich op een fragiele, geëmo
tioneerde vader en een moeder met glanzend
gouden hoofddoek die haar tranen niet kan
bedwingen. Dchar spreekt over het volgen van
dromen en het overwinnen van angsten. ‘We
worden geïnjecteerd met angst.’ De zaal staat op
en applaudisseert, maar Dchar smeekt om stilte.
‘Wacht, ik heb meer te zeggen! Want een paar
maanden geleden las ik een artikel [waarin]
onze minister Verhagen aangaf dat het heel
begrijpelijk is, die angst voor buitenlanders.
Nou, meneer Verhagen en met u ook Geert Wil
ders, en met u alle mensen die achter u staan,
ik ben een Nederlander, ik ben heel trots, met
Marokkaans bloed. Ik ben een moslim en ik heb
een fokking Gouden Kalf in m’n handen!’ Het
publiek barst los in uitzinnig gejuich.
sOulmAtEs
Wat beweegt ‘sociale stijger’ Dchar om op dat
moment zijn achtergrond naar voren te bren
gen? Waarom is etnische identificatie een thema
voor iemand die het zo ver heeft geschopt in
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de Nederlandse samenleving? Die vragen stelt
socioloog Marieke Slootman in haar promotie
onderzoek naar hoogopgeleide Turkse en Ma
rokkaanse Nederlanders. Om een antwoord te
vinden, vroeg ze vijftien volwassen kinderen van
Marokkaanse en Turkse ouders in interviews
terug te kijken op jeugd en studie en analyseerde
ze een enquête onder duizend hoogopgeleide
Turkse en Marokkaanse Nederlanders. 5 decem
ber promoveert ze op de resultaten.
Slootmans proefschrift heet Soulmates. Ze werd,
vertelt ze, tijdens haar onderzoek namelijk het

‘Sinds de discussie is
verhard, is het Marokkaan
zijn belangrijker voor me’
meest getroffen door de passie en euforie waar
mee haar gesprekspartners spraken over andere
kinderen van gastarbeiders die ze ontmoetten
op de universiteit. ‘Dat was voor hen echt een
openbaring. Ineens bleken ze niet alleen te
staan in hun jeugdervaring als buitenbeentje op
school en bij de sportclub en in de worsteling
met de druk van ouders om goed te presteren.

Die herkenning beschreven mensen als een
openbaring, een piekmoment. Ze noemden die
studievrienden lotgenoten of soulmates.’
Veel van Slootmans geïnterviewden waren bui
tenbeentjes op de basis en middelbare school.
‘Zij waren de oudste kinderen van gastarbeiders
en vaak de eersten van Turkse of Marokkaanse
afkomst in de klas. Sommigen werden daarom
gepest.’ De socioloog meent dat Turkse en
Marokkaanse Nederlanders die nu naar de uni
versiteit gaan, die openbaring minder ervaren
omdat ze ook op de basis en middelbare school
al werden omringd door ‘lotgenoten’.
ERVARInGEn dElEn
Maar ook de huidige Turkse en Marokkaanse stu
denten delen veel met studiegenoten van dezelfde
afkomst, vermoedt Slootman. Het is daarom niet
verwonderlijk dat sommigen lid worden van
Turkse en Marokkaanse studentenverenigingen.
Iets dat in Nederland met argwaan wordt bekeken,
omdat het gezien wordt als teken van gebrekkige
integratie en afkeer van de Nederlandse cultuur
en samenleving. ‘Veel Nederlanders denken dat
studenten bij zo’n vereniging in het Arabisch
spreken over het geloof en Marokko, terwijl het
meer gaat over hoe je in Nederland leeft met een
Marokkaanse of Turkse achtergrond.’

Nadat Geert Wilders in maart zijn beruchte
‘Minder Marokkanen’-uitspraak deed, gingen Marokkaanse Nederlanders
op sociale media als protest massaal op de foto met hun Nederlandse paspoort.

Het feit dat mensen Turkse of Marokkaanse
vrienden hebben of zich als Turk of Marokkaan
identificeren, betekent dan ook niet dat ze zich
niet Nederlands voelen, zo blijkt uit de enquête
onder hoogopgeleide Marokkaanse en Turkse
Nederlanders. De meerderheid identificeerde zich
als Turk of Marokkaan én als Nederlander. In de
interviews diepte de promovenda dat verder uit.
‘Mensen zeggen zich bijvoorbeeld Nederlander
te voelen omdat ze het Nederlands individu
alisme waarderen, zich rationeel opstellen of
recht door zee zijn, of geven aan dat ze in het
Nederlands denken en dromen, maar voelen zich
tegelijkertijd echt Turk als het gaat om gastvrij
heid, of Marokkaan in hun geloof of hun liefde
voor eten.’ Voor de geïnterviewden zat daar geen
tegenstrijdigheid in, ze hadden alleen het gevoel
dat de buitenwereld van hen verlangt een keuze te
maken: ben je Nederlander of ben je Marokkaan?
De aanname is dat je slechts loyaal kunt zijn aan
één land en één cultuur.
Wie in Nederland thuishoort en wie niet wordt
steeds vaker gedefinieerd in termen van cultuur
en identificatie, schrijft Slootman. Van immigran
ten en hun kinderen wordt verwacht dat zij de

progressieve ‘Nederlandse’ normen internaliseren
en zich niet als Turks of Marokkaans, maar als
Nederlands identificeren. Maar die nadruk op as
similatie werkt averechts, zo bleek in gesprek met
de Turkse en Marokkaanse Nederlanders. ‘Vroe
ger was het niet zo’n issue,’ zei een van hen. ‘Toen
hing je gewoon na school met je Nederlandse
vrienden bij de Febo en daarna kwam je thuis en
dronk je thee en sprak je Berbers met je moeder.

‘Aangesproken worden
als Marokkaan of Turk
draagt de boodschap uit
dat je er niet bij hoort’
Sinds de discussie is verhard, word ik vaker als
Marokkaan aangesproken en is het Marokkaan en
moslim zijn belangrijker voor me geworden.’
Is dat erg? Juist als identificatie als Turk of
Marokkaan niet betekent dat je je verder onttrekt
van de Nederlandse maatschappij, is dat wellicht
niet iets om je zorgen over te maken. Maar Sloot

man vindt de toegenomen nadruk op etnische
identiteit in het debat wel kwalijk. ‘Omdat het
betekent dat mensen er niet zelf voor kiezen zich
meer als Turk of Marokkaan te identificeren,
wanneer ze dat label opgeplakt krijgen. En dat
label impliceert toch dat ze er minder bij horen
en roept de connotatie op met criminaliteit, ho
mofobie, achterlijkheid.’ Vaak gaat dat impliciet,
zegt Slootman. Een van haar gesprekspartners
was bijvoorbeeld verbouwereerd over een collega
die vroeg wat hij als Marokkaan vond van een in
cident met een tasjesdief. ‘Aangesproken worden
als Marokkaan of Turk draagt toch de boodschap
uit dat je er niet helemaal bij hoort.’
Bij de Turkse en Marokkaanse Nederlanders
die Slootman sprak, hing de identificatie met
hun afkomst ook samen met een toegenomen
zelfvertrouwen. Nu ze, eenmaal volwassen, als
arts of consultant aan het werk waren, durfden
ze hun minderheidsidentiteit uit te lichten
zonder bang te zijn gepest of buitengesloten te
worden. Ze deden dat ook bewust in een poging
negatieve stereotypen te doorbreken. Zoals de
acteur die werd gekroond tot nationale trots, de
moslim met het fokking Gouden Kalf. yyy
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De man van het getal
voor de komma
Deze week in Folia maakt kennis: hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde en
onderzoeksdirecteur van de Faculteit der Geesteswetenschappen Thomas Vaessens.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

N

eerlandicus Thomas Vaessens
is een man die tot de kern van
de zaak wil doordringen. Niet
iemand van de kleine dingetjes in
de marge, maar iemand van de grote zaken. Zijn
goede vriend en medeneerlandicus Geert Buelens,
hoogleraar in Utrecht, zegt het zo: ‘Thomas zet
niet een bestaand getal ná de komma, maar
een nieuw getal vóór de komma. Hij is iemand
die de zaak in de kern aanpakt. Daarbij past
ook zijn mentaliteit om grote stappen te willen
zetten. Hij maakt een analyse en zet vervolgens
zo’n grote stap. Zo zit hij academisch, maar ook
bestuurlijk in elkaar en dat komt de geplaagde
faculteit nu misschien goed van pas. Thomas is
iemand die aan de knoppen wil zitten. Hij wil
meedenken en meebepalen hoe de toekomst
van zijn vakgebied eruitziet.’
Neerlandicus en literatuurhistoricus Thomas
Lambertus Vaessens (Maastricht, 1967) stu
deerde Nederlandse taal en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1998,
ook in Utrecht, op een proefschrift met de titel
Circus Dubio & Schroom. Nijhoff, Van Ostaijen
en de mentaliteit van het modernisme. Hij publi
ceerde verschillende boeken over het moder
nisme en postmoderne poëzie en is sinds 2005
hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde.
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In 2009 verscheen De revanche van de roman;
literatuur, autoriteit en engagement, waarin hij
aan de hand van werk van verschillende auteurs
ingaat op het nieuwe maatschappelijke engage
ment van wat hij noemt de laatpostmoderne
roman. Vaessens is sinds september dit jaar on
derzoeksdirecteur van de Faculteit der Geestes
wetenschappen en maakt derhalve deel uit van
het faculteitsbestuur dat onlangs het gewraakte

‘Besturen vindt hij leuk.
Want hij is niet alleen
dromer, maar vooral
doener’
en heftig bekritiseerde onderwijshervormings
model Profiel 2016 presenteerde. Het plan werd
grotendeels ingetrokken, maar een nieuw plan
is in de maak om de in problemen verkerende
faculteit van een nieuwe toekomst te voorzien.
Bij zijn aantreden als onderzoeksdirecteur liet
Vaessens aan studenten en medewerkers weten
het aan de UvA zo naar zijn zin te hebben
‘omdat er zulke leuke mensen werken: slim, vol
plannen en onconventioneel’. Hij voegde eraan

toe: ‘Het is belangrijk dat die mensen uitge
daagd worden door het ambitieuze onderzoeks
klimaat aan onze faculteit en de vrijheid hebben
om hun creativiteit ten volle te benutten.’
Een mooie opvatting, maar wel een opvatting die
de vraag opwerpt hoe slim, creatief en oncon
ventioneel Vaessens zelf eigenlijk is. Dat vragen
we aan neerlandica Yra van Dijk, tot voor kort
collega van Vaessens in Amsterdam, maar nu
werkzaam in Leiden. Ze zegt lachend: ‘Misschien
is het ook een zelfportret. Thomas is heel creatief
en onconventioneel, ook in zijn academisch
denken. Dat zag je vorig jaar ook in zijn toen ver
schenen handboek Geschiedenis van de moderne
Nederlandse literatuur. Een heel goed handboek,
maar anders van toon en inhoud dan waar ieder
een aan gewend was. Dat hij nu tot het bestuur
van de faculteit is toegetreden verbaast me niet.
Besturen vindt hij leuk. Misschien omdat hij niet
alleen een dromer is, maar vooral een doener.
Hoe hoger het niveau waarop je bestuurt, hoe
beter de bestuurders ook zijn, vertelde hij mij
eens. Het gaat hem niet om de macht of zo, maar
om de fascinatie voor onderwijs en onderzoek
en de vraag hoe dat beter kan worden. Ik denk
dat dit voor hem ook de drive is bij de huidige
problemen op de faculteit. Hij wil de FGw een
hele goede agenda voor de toekomst geven en

Folia maakt
kennis
daaraan bijdragen. Thomas wil productief zijn
binnen de situatie die zich aandient en daar het
beste van maken. Hij is helemaal niet iemand die
bij de pakken neer gaat zitten.’
We blijven even in Leiden, waar Esther op de
Beek docent is. Eerder was ze docent aan de UvA,
waar Vaessens haar baas was. Inmiddels zijn ze
vrienden. Ze noemt hem ‘heel gedreven, iemand
met een visie, zorgzaam, maar ook met een zeker
fanatisme’. Daarmee bedoelt ze niet alleen de
manier waarop hij omgaat met zijn werk, maar
ook met zijn grote passie: hardlopen. ’t Liefst elke
ochtend, gedisciplineerd ontspannen. ‘Lopen zou
ik bijna een verslaving van hem noemen,’ zegt
Op de Beek. In zijn werk voelt Vaessens een grote
verantwoordelijkheid om het goed of nog liever
beterbest te doen. ‘Maar hij is geen koele ma
nager. Bij de bezuinigingen die nu voor de deur
staan bij de FGw wil Thomas zo goed mogelijk
zorgen voor zijn mensen. Hij is niet iemand die
wat met de poppetjes schuift en dan komt het wel
goed, helemaal niet. Hij is een energiek en opge
wekt denker die een klus wil klaren zonder alleen
aan zijn eigen vierkante meter te denken.’ yyy
Op 3 december zendt Folia Radio een interview uit
met Thomas Vaessens. Aan de orde zullen komen de
Nederlandse letterkunde, de (financiële) situatie van
de FGw, masteronderwijs en onderzoek en samenwerking met de VU. Bijwonen kan: de uitzending vindt
plaats om 16.00 uur vanuit OBA aan de Oosterdokskade. Te beluisteren via AmsterdamFM, in de ether
op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen 16.00 en
17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug te luisteren via
foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag
15.00 uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl
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toehoorders
Hoorcollege inleiding sociologie door Sébastien Chauvin, dinsdag 25 november,

FoliaWeb

13.00 uur, Roeterseilandcomplex. tekst en foto’s Ramon Holle

Aanwezigen 56
percentage vrouwen 70
Aantal vragen 0
scrabblewoorden differentiation, femininity,
intermarriage

H

oewel de Nederlandstalige titel op de
eerste slide van het college ‘Burger
schap en illegale migranten’ anders
doet vermoeden, wordt dit eerste
jaarsvak vandaag in het Engels gedoceerd. De Franse
docent Sébastien Chauvin bekent dat hij liever in het
Engels lesgeeft, hoewel hij wel enigszins Nederlands
kan spreken. Hij leidt het onderwerp in door te
vertellen dat drie procent van de wereldburgers in
een ander land woont dan waar ze zijn geboren. ‘O
wacht,’ zegt hij daarna, ‘het was eigenlijk de bedoe
ling om jullie het percentage te laten gokken.’ Er
klinkt gelach in de zaal.
Tot de pauze vertelt Chauvin over collega’s in de
sociologie die onderzoek hebben gedaan naar
migratie. Hij vertelt zo enthousiast over hun werk,
dat hij er bij vlagen van begint te stotteren. Sommige
studenten blijken wat minder geïnteresseerd in de
opsomming van sociologen en hun publicaties. Een
studente op de vijfde rij is op haar laptop door de
Ikeacatalogus aan het scrollen; ze is zo te zien op
zoek naar een geschikte lamp.
Omdat Chauvin vandaag eigenlijk ziek is, blijft hij na
de pauze op een stoel zitten. Het tweede deel gaat over
zijn eigen onderzoeken. Hij benoemt kort zijn onder
zoek naar illegale migranten en arbeid in Parijs, maar
besluit daarna de studenten vragen te laten stellen over
zijn artikelen die ze voor vandaag moesten lezen. ‘Daar
staat namelijk al alles in wat ik hier ga vertellen.’ Het
blijft pijnlijk stil in de zaal. ‘Stond er niets in waardoor
jullie ideeën zijn veranderd?’ Eén medelevende student
antwoordt voorzichtig: ‘We moesten deze week enquê
tes afnemen voor een ander vak. Ik, en waarschijnlijk
ben ik niet de enige, ben daarom niet toegekomen aan
het lezen van de artikelen. Aan de artikelen ligt het dus
niet.’ Chauvin lacht en hervat zijn college. yyy
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Chris van Kalkeren
19, sociologie

‘De eerste helft van het college
vond ik niet zo boeiend. Wie wat
doet in de sociologie gaat het ene
oor in en het andere uit. Som
mige sociologen die behandeld
werden kende ik al van eerdere
gastcolleges. Het is makkelijker
om je aandacht erbij te houden bij degenen die je al kent.
De tweede helft, waarbij Chauvin zijn eigen onderzoek
toelichtte, vond ik veel interessanter. Hij ging een stuk
dieper op dat onderwerp in.’

Humanities Rally
Honderden studenten
protesteerden 27 november
tegen de voorgenomen
bezuinigingen op de Faculteit der
Geesteswetenschappen.

Shoshan Valé
23, sociologie

‘Dit is een college waarin een
van de specialisaties wordt
behandeld. Later tijdens de ba
chelor moeten we namelijk een
specialisatie kiezen en die komen
allemaal bij dit vak voorbij. Soms
zitten er colleges tussen over
specialisaties die ik niet interessant vind, maar dat was
vandaag niet het geval. Ik twijfel nog tussen migratie en
arbeid, dus bij dit college heb ik goed opgelet.’

AsCoR
De Amsterdam School of Com
munication Research (ASCoR)
van de UvA is door een interna
tionale commissie beoordeeld als
excellent. (illustratie: Marc Kolle)

Lilith Philips
19, sociologie

‘Er komen tijdens dit vak veel
verschillende onderwerpen aan
de orde. Dat vind ik enerzijds
heel leuk, maar anderzijds is het
soms frustrerend. Er is geen tijd
voor meer verdieping over een
onderwerp als je dat een keer
wel wilt. Wat ik heel sterk vind aan het vak, is dat er veel
gastdocenten komen vertellen over hun eigen werk. Dan
kom je meer te weten over sociologie in de praktijk.’

Kookblog
Heb jij getrainde smaakpapillen,
een goede pen en kun je met een
studentenbudget een overheerlij
ke maaltijd op tafel zetten? Dan
zoekt Folia jou om onze vaste
kookblogger te worden! Mail
naar redactie@folia.nl.
LEES MEER OP FOlIAwEB.nl

Benmiloud

promoties
dOndERdAG 04/12
10.00 uur: Daphne van der Pas –
Communicatiewetenschap

From the Press to Politics and Back. When do Media set the
Political Agenda and when do Parties set the Media Agenda?
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Hyung Elfrink – Geneeskunde

Rab6 and Unfolded Protein Response-mediated Proteostasis in
Alzheimer’s Disease. (Agnietenkapel)

VRijdAG 05/12
10.00 uur: Janeline van Hus – Geneeskunde

Neurodevelopment and the Effects of a Neurobehavioral
Intervention in Very Preterm-born Children. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Rojman Zargar – Natuurkunde

Thermodynamics and Vibrational Modes of Hard Sphere
Colloidal Systems. (Aula)

12.00 uur: Dóra Matzke – Psychologie

Bayesian Explorations in Mathematical Psychology.
(Agnietenkapel)

14.00 uur: Marieke Slootman – Sociologie

Soulmates. Reinvention of Ethnic Identification among Higher
Educated Second Generation Moroccan and Turkish Dutch.
(Agnietenkapel)

15.00 uur: Enrico Schioppa – Natuurkunde

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using
Energy Sensitive Pixel Detectors. (Aula)

dInsdAG 09/12
10.00 uur: Jasper Winkel – Psychologie

Brain Mechanisms of Speeded Decisions in Humans.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Irena Ajdinović – Letterkunde
Five Osmans. The Ottoman Crisis of 1622 in Early
Seventheeth-Cnetury Literature. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Rogier Jansen – Geneeskunde

Molecular Detection of Respiratory Pathogens: Towards
Clinical Interpretation. (Agnietenkapel)

16.00 uur: Mathieu Brinkhuis – Psychologische
methoden
Tracking Educational Progress. (Agnietenkapel)

wOEnsdAG 10/12
11.00 uur: Trilce Navarrete – Informatiewetenschap
A History of Digitization: Dutch Museums. (Aula)

12.00 uur: Gert-Jan van Baaren – Geneeskunde
Economic Evaluations and Clinical Decision Making in
Obstetrical Care. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Olga Hartoog – Sterrenkunde

Spectroscopy of the Environments of Long Gamma-ray Bursts
and their Progenitors. (Agnietenkapel)
Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

hora est
Jasper Winkel
Psychologie

9 december 2014, 10.00 uur, Agnietenkapel

‘Onverwachte resultaten zijn
leuk, maar ook frustrerend’
Bevinding ‘In mijn pro
motieonderzoek probeerde
ik te begrijpen hoe het
brein werkt als iemand een
snelle beslissing neemt.
Zo’n snelle beslissing kun
je alleen nemen als je met
weinig informatie genoegen neemt. Ik heb
aangetoond dat een bepaald gebiedje in de
hersenen, het striatum, cruciaal is bij het
verlagen van die informatiedrempel. Daar
naast verwachtte ik dat in dat striatum de stof
dopamine een belangrijke rol zou spelen bij
snelle besluiten, maar dat bleek juist niet zo
te zijn.’
leuk ‘Het was leuk om te zien dat sommige
voorspellingen uitkwamen. Daarnaast laat
mijn onderzoek zien dat je ook een stapje ver
der kunt komen als een hypothese niet klopt,
zoals met de dopamine. Ondanks dat het on
derzoek daarnaar niet de gewenste resultaten
opleverde, is het toch gepubliceerd.’
moeilijk ‘De onverwachte resultaten waren
leuk, maar af en toe ook frustrerend. Soms
dacht ik het antwoord gevonden te hebben,
maar bleek het toch niet te kloppen. In het
algemeen ben ik blij dat ik mijn promotie
onderzoek gedaan heb, maar ook blij dat ik
het af heb. Onderzoek doe je veel in je eentje
achter de computer. Ik haal meer voldoe
ning uit de interactie die je hebt als je voor
de klas staat. Daarom richt ik me na mijn
promotie voornamelijk op lesgeven aan de
UvA.’ yyy Yannick Fritschy

Avontuur to go
Om op je dertigste een beetje tevreden terug te kun
nen kijken op deze tijd is een diploma halen en een
paar jaartjes dronken door de stad slieren natuurlijk
niet genoeg. Er moet levenservaring opgedaan wor
den, en naast onvermijdelijke levenslessen in de vorm
van al dan niet herhaaldelijk gefaalde tentamens, ge
broken harten en piepende bankpasjes ga je daarvoor
meer moeten zien dan de binnenstad van Amsterdam.
De druk ligt hoog om vrijwilligerswerk te doen in
Afrika, te eilandhoppen in Azië of te roadtrippen in
Amerika, als het er maar voor zorgt dat je terugkomt
met veel ‘relativeringsvermogen’ en ‘innerlijke rust’.
De bedoeling is zorgen dat je zo veel mogelijk
unieke ervaringen hebt opgedaan, maar ik vind het
persoonlijk verdomd moeilijk om nog een beetje
uniek bezig te zijn wanneer iedereen dat al is. Ik wil
jullie niet tegenkomen aan de andere kant van de
planeet, maar toch liever mezelf of in ieder geval een
schattige inheemse apensoort. Maar het is lastig om
een persoonlijke ervaring op te doen, wanneer elke
les al voorverpakt en in blogs beschreven lijkt.
Ik zoek avontuur, maar steeds blijkt de wereld daar te
klein voor. Stage lopen bij een hoogblonde Ameri
kaanse alchemist in de Egyptische woestijn? Iemand
van de afdeling geschiedenis had nog wel een leuk
‘westers schoon’ studentenhotel voor me op weg naar
de Sahara. Matjes vlechten bij een Ecuadoriaanse sja
maan in het Andesgebergte? Die moet ik dan vragen
om een bloemenbad, ‘dat is echt een ervaring die je
niet kan missen.’ Alles lijkt al gedaan, getest, veilig
verwesterd en voorverpakt als Burning Man.
Misschien is het grootste avontuur wel gewoon
undercover in een tijgerbadpak tijdens een allin
vakantie in een Turks resort met aquajogging,
ongelukkige getrouwde koppels en van de suiker
stuiterende kindersirenes. Ik weet vrij zeker dat
ik mezelf daar tegen zou komen, en met vrij veel
relativeringsvermogen over de westerse beschaving
huiswaarts zou kunnen keren. Wedden dat dat nog
niet is gedaan? yyy Hadjar Benmiloud
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DEM Damloop

DMCI Studiebeurs

De Dam tot Damloop levert de maatschappij miljoe
nen euro’s op. Dat concluderen Michiel de Nooij en
Peter Horsselenberg, onderzoekers van het Centre
for Applied Research on Economics & Management
(Carem). Zij namen drie grootschalige enquêtes
af onder lopers en bezoekers van de Damloop en
bewoners van Amsterdam. Daaruit bleek dat het hardloopevenement de
regio Amsterdam 982.000 euro oplevert. Daarnaast is de maatschappelijke
opbrengst ruim 3,3 miljoen euro.

Twee MICstudenten hebben een beurs gewonnen
tijdens hun uitwisselingssemester aan de Hochschule
der Medien in Stuttgart, waardoor ze daar nu een extra
opdracht mogen doen. Mart Goeijers en Michel Ge
schiere gaan studeren in Stuttgart promoten en willen
zorgen voor een betere samenwerking tussen studen
ten tijdens hun uitwisselingstraject. De beurzen worden jaarlijks beschik
baar gesteld door de deelstaat BadenWürttemberg. De Hochschule der
Medien is al langer een partnerschool van DMCI.

DT Studieprijs

DT Scriptieprijs

Oudstudent civiele techniek Tom Godthelp won
vorige week de ENCI Studieprijs 2014. Hij sleepte de
prijs in de wacht met een voorstel om het vervangen
van verzakkende vloeren te verbeteren. De ENCI
Studieprijs wordt uitgereikt door het ENCI Studiefonds
dat ‘betononderwijs in Nederland stimuleert’ en wordt
jaarlijks toegekend aan studenten en recent afgestudeerden van hoger
onderwijsopleidingen in Nederland en Vlaanderen. Godthelp ontving
de eerste prijs in de categorie Hogescholen en een geldprijs van 750 euro.
Voor zijn afstudeeropdracht kreeg hij een 9.

Aaron Bussue en Kriston Sorton, studenten Aviation,
zijn de winnaars van de scriptieprijs van de Neder
landse Vereniging voor Luchtvaartechniek (NVvL) en
het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). In hun
scriptie beschreven de twee een methode om met ge
luidsgolven beschadigingen op te sporen in composiet,
het materiaal waar de nieuwste Boeing 787 van is gemaakt. Het opsporen
van krassen en scheuren met ultrasoon geluid is een nieuwe techniek. De
HvAstudenten maakten met hun scriptie een belangrijke stap voorwaarts
in dit veld, vond de jury.

Floor Montessori

USC Fotowedstrijd

Op 4 december organiseert Floor weer een Collegecafé,
waar schrijvers komen vertellen over hun werk en je
na afloop zelf met ze in gesprek kunt gaan. Deze editie
staat het montessorionderwijs, dat honderd jaar be
staat, centraal. Te gast zijn Mirjam Stefels (coördinator
montessoripabo) en Garrelt Verhoeven (hoofdconser
vator Bijzondere Collecties UvA).Om 16.30 uur begint het programma,
dat wordt afgesloten met een borrel. Toegang is gratis, aanmelding via de
website van Floor.

Ook dit jaar organiseert het Universitair Sportcen
trum een wedstrijd voor de mooiste sportfoto. Alle
sportfoto’s mogen worden ingestuurd: van ganzen
bord tot snowboarden tot pokeren tot diepzeeduiken.
Stuur uiterlijk 31 december jouw inzending naar
m.e.hoekstra@usc.uva.nl en maak kans op een jaar
abonnement fitness en groepsfitness. Heb je al een jaarabonnement, dan
win je een gratis verlenging. Op 5 januari zal de winnende foto door een
jury bestaande uit Rodrigo Coesel, Irene Dirven en Marco Hoekstra van
het USC worden bekendgemaakt via de USCsite.

HvA Lichtbol

Academie Projectvaardigheden

Acht HvAstudenten hebben voor het Amsterdam
Light Festival een grote lichtbol ontworpen, die met
kleuren de stemming van de stad weergeeft. De bol
staat sinds donderdag 27 november naast de Toronto
brug. Door een analyse van tweets met de hashtag Am
sterdam, wordt bepaald welke stemming er in de stad
heerst en welke kleur de bol krijgt. De bol is een samenwerkingsproject
van onderzoekers uit het Citizen Data Lab met studenten van de opleidin
gen bouwkunde, Product Design, commerciële economie en informatica
en is tot 18 januari te bekijken.

Binnen de HvA wordt op veel plekken projectmatig
gewerkt. Professionalisering van projectvaardigheden
wordt een belangrijk aandachtspunt van het HvA
management. Daarom verzorgt de HvA Academie een
meerdaagse training projectmanagement. Onderwer
pen zijn: het onderkennen van de veranderkundige
aspecten en krachtenvelden, het managen van een project en adviesvaar
digheden in de relatie met de opdrachtgever. Startdatum: 15 januari 2015,
aanmelding via de site van de HvA Academie.
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FEB Faculteitsband

FNWI Shell

Voor wie geen zin heeft om op 5 december Sinterklaas
te vieren is er een mooi alternatief: een optreden
van de faculteitsband ABSolutely FEBulous in café
De Heeren van Aemstel aan het Thorbeckeplein.
De bandleden Rosanne Sluiter, Yolanda Carrasco
(beide zang), Kirsten Metten (zang en viool), Peter
van de Waal (toetsenist), Lex van der Drift (bas), Toon Meulemans en
Peter Boswijk (beide gitaar) en Richard Jansz op drum zullen voor een
onvergetelijk heerlijk avondje zorgen. Aanvang: 22.30 uur.

Afgelopen vrijdag ontving Guizela Huelsz Prince
een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde van 5000
euro bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen. De Mexicaanse won de prijs voor
onderzoek naar het gedrag van moleculen in levende
cellen. Voor haar scriptie onderzocht ze de ruimtelijke
patroonvorming van de vulva van de Caenorhabditis elegans, een niet
parasitaire rondworm. Dit wormpje wordt ongeveer één millimeter lang
en leeft in de bodem.

UvA Docent

FMG ASCoR

van het Jaar

Afstudeerprijs

Een kunsthistorica, een sociaal wetenschapper, een
logicus, een fiscaal econoom, een neuroloog en een
privaatrechtdocent: dat zijn de genomineerden voor
de verkiezing van de UvADocent van het Jaar 2014.
Zij zullen zich op 4 december tijdens de voordrachts
avond presenteren. De genomineerden zijn Wendelien
van WelieVink (kunstgeschiedenis), Martijn Dekker (sociale weten
schappen), Ulle Endriss (kunstmatige intelligentie), Joris Marée (fiscale
economie), Yvo Roos (neurologie) en Edgar du Perron (privaatrecht). De
winnaar wordt op 8 januari bekendgemaakt.

‘Het lijdt geen twijfel dat de Amsterdam School of
Communication Research ASCoR wereldwijd tot de
topinstituten in de communicatiewetenschap behoort.’
Dit concludeert een internationale commissie die het
UvAonderzoek op het terrein van communicatiewe
tenschap in de periode 20082013 evalueerde. In haar
rapport schrijft de commissie met betrekking tot ASCoR dat zij ‘nauwe
lijks kritiekpunten kan noemen of aanbevelingen voor verbetering heeft’
en dat het ASCoRonderzoek wordt erkend door academici wereldwijd,
over de volle breedte van het vakgebied.

UvA Jaarverslag

FMG De

Het UvA Jaarverslag 2013 is zo mooi dat het is geno
mineerd voor de Deloitte Kordes Award 2014, een
prijs voor het beste jaarverslag in de publieke sector.
Het UvAjaarverslag scoort volgens Deloitte Kordes de
laatste jaren steeds hoger op de Transparantiebench
mark van het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie. Dit jaar is de UvA de op een na best scorende
universiteit op deze benchmark. Ook de jaarverslagen van de TUD, de
RUG en de UM zijn genomineerd. De winnaars van de Kordes Award
2014 worden op 10 februari 2015 bekendgemaakt.

Antropoloog en geograaf Rivke Jaffe is afgelopen week
toegetreden tot de Jonge Akademie, het platform dat
de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Weten
schappen (KNAW) in het leven heeft geroepen voor
jonge topwetenschappers. Als enige UvA’er van de tien
nieuwe leden is Jaffe voor vijf jaar benoemd tot lid
van dit eregezelschap. Jaffes onderzoek richt zich vooral op het snijvlak
van het stedelijk milieu en politiek. Volgens de Jonge Akademie is Jaffe
uitverkoren vanwege haar werken aan een beter begrip van de stedelijke
samenleving en ongelijkheid.

FNWI Pieter

AMC Accreditatie

Zeemanprijs

De tweejaarlijkse Pieter Zeemanprijs van 2.500 euro
voor de beste afstudeerscriptie natuurkunde aan de
UvA is toegekend aan Berend Zwartsenberg voor
zijn scriptie Taking Control of the Surface Electronic
Structure of 3D Topological Insulators. De jury
bestond uit Ivo van Vulpen (fysica van elementaire
deeltjes), Noushine Shahidzadeh (experimentele fysica) en Bernard
Nienhuis (theoretische fysica). De prijs wordt uitgereikt door de UvA,
in samenwerking met de scholengroep Pontes Pieter Zeeman en de
gemeente SchouwenDuiveland.

Jonge Akademie

Het Internationaal Olympisch Comité heeft de
gebundelde sportresearch van het AMC en VUmc
vorige week aangewezen als een van de negen wereld
wijde centra waar onderzoek wordt gedaan naar het
voorkomen van sportblessures en naar de gezondheid
van topsporters in het algemeen. De komende vier jaar
gaan deze centra onderzoek doen naar de beste manier om blessures bij
topsporters te behandelen en te voorkomen. Behalve in Amsterdam zijn
er zulke centra in Australië, Canada, Denemarken, ZuidKorea, Noorwe
gen, Qatar, ZuidAfrika en GrootBrittannië.
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wasdom
Het was
nu of nooit
Thomas Gast
Leeftijd 31 (Oosterbeek, 1 november 1983)
Beroep Cabaretier
Studie Media & cultuur
Afgestudeerd 2008
Docent ‘Dan Hassler-Forest, ik weet niet meer
welk vak ik bij hem volgde, maar herinner me
nog dat hij in zijn reader fragmenten uit het boek
Understanding Comics had opgenomen. Een
fantastisch boek, dat ik meteen heb gekocht en
dat ik nog vaak inkijk.’
Locatie ‘De meeste colleges en werkgroepen
had ik op het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort.’
Café ‘Ik kwam veel in het Atriumcafé, daar waren de borrels van studievereniging Off-Screen.
En ik moet ook bekennen dat ik regelmatig in
café Casablanca op de Zeedijk te vinden was.’
Afknapper ‘De bureaucratie. Ik werkte een tijdje
bij mediastudies en zag de hele dag studenten
langs de onderwijsbalie komen. Zij waren zich
dan bijvoorbeeld vergeten in te schrijven voor een
werkgroep en kregen te horen dat ze te laat waren en pech hadden. Die harde, weinig creatieve
en kantoorachtige structuur stond me tegen.’
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stage
Hij studeerde media & cultuur, maar wilde stiekem niets
liever dan op het podium staan: cabaretier Thomas Gast.
tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘E

igenlijk wilde ik na de
middelbare school naar
de kleinkunstacademie of
toneelschool. Ik volgde zelfs
een landelijke vooropleiding, maar vond
het daar zo zweverig en niet bij mij passen
dat ik besloot iets heel anders te gaan doen.
Omdat veel van mijn vrienden in Groningen
gingen studeren, schreef ik me daar in voor
een studie Nederlands. Dat bleek geen goede
keuze. Ik had gehoopt dat ik wat leuke boeken
moest lezen, maar natuurlijk kwamen er ook
veel droge vakken zoals taalkunde bij kijken.
Na een half jaar hield ik het voor gezien en
ging ik terug naar mijn ouders. Zij vonden
het prima dat ik weer thuis kwam wonen,
zolang ik maar een baantje zou vinden om
geld mee te verdienen. Via via kwam ik bij
een suf kantoor terecht waar ik ruim een jaar
gewerkt heb. Ik vond het daar zo ongelooflijk
saai dat het me enorm motiveerde om weer
te gaan studeren. Ik begon aan een studie
media & cultuur aan de UvA en dat beviel
een stuk beter dan Nederlands. Het was wat
creatiever en inmiddels was ik iets ouder en
had ik dankzij dat kantoorbaantje een beter
idee van hoe mijn leven eruit zou zien als ik
niet zou studeren. Ik leerde veel over films en
in het eerste jaar zaten we zelfs een dag per
week in de bioscoop om allerlei oude films te
kijken. Nadat ik mijn bachelor had afgerond
en nog twijfelde of ik een master zou gaan
volgen, werd ik door een meisje dat ik kende
gevraagd voor het open podium van Crea.
Zij zei: “Volgens mij ben jij best grappig, doe
een keer mee.” Ik had al zo lang in mijn hoofd
dat ik wilde optreden, en nu werd ik ook nog

gevraagd – dit moest ik doen. Ik trad op met
een paar verhaaltjes die ik al een tijd in mijn
hoofd had, dingen die ik in de loop van mijn
leven verzameld had. Natuurlijk was ik knet
terzenuwachtig, maar tegelijkertijd voelde het
ook laagdrempelig omdat het bij Crea was.
Dat optreden ging heel goed en in een vlaag
van verstandsverbijstering besloot ik om dan
ook maar meteen bij het open podium van
comedycafé Toomler op te treden. Misschien
wel vanuit een soort fatalistische gedachte dat
het nu of nooit was. Ook bij Toomler ging het
goed. Aangemoedigd door dat succes trad
ik er nog een paar keer op, waarna ik auditie
deed en werd aangenomen bij Comedytrain.
Omdat ik toen antikraak woonde en per
maand maar tachtig euro huur betaalde, kon
ik al snel van mijn optredens leven. Een mas
ter volgen is er dus nooit meer van gekomen.
Bij Comedytrain leerde ik Merijn Scholten
kennen. We maakten samen de documentaire
Alles voor een lach en werden door Hans
Sibbel gevraagd of we in zijn voorprogramma
wilden staan. Samen optreden beviel zo goed,
dat we besloten om in 2013 als De Partizanen
mee te doen aan het Leids Cabaret Festival.
Toen we dat wonnen, hadden we opeens een
impresariaat dat ons met een avondvullend
programma in theaters door heel Nederland
wilde laten spelen.’ yyy
De Partizanen (Thomas Gast en Merijn Scholten)
zijn net gestart met hun tournee en spelen t/m mei
2015 in zalen door het land. Wil je kaartjes winnen
voor hun optreden van 7 februari in De Meervaart
Amsterdam? Mail dan naar Stephanie Gude:
stephanie@folia.nl.

Jate Bleeker (22)
studie Planologie (UvA)
stage Bouwfonds Investment Management
Verdiensten € 350,sterren JJJJJ
‘Na mijn bachelor planologie besloot ik eerst
meer werkervaring op te doen voordat ik aan een
master ging beginnen. Van een vriendin hoorde
ik dat ze bij het vastgoedbedrijf Bouwfonds IM
een stagiair zochten. Ik solliciteerde en loop
sindsdien vier dagen per week stage; twee dagen
in Hoevelaken en twee op Schiphol.
Ik onderzoek hoe de bouwindustrie er in 2050
uit zal zien. Daarvoor heb ik vier megatrends
vastgesteld: demografie, technologie, politiek en
economie. Ik kijk hoe deze trends de industrie beïn
vloeden en welke investeringsstrategie het beste bij
de nieuwe situatie past. Zo verdiep ik me in hoeveel
bewoners Nederland dan zal hebben, wat econo
misch de belangrijkste landen ter wereld zullen
zijn en wat technologische ontwikkelingen zoals de
3Dprinter voor de bouwindustrie zullen betekenen.
Als ik klaar ben, zullen de resultaten worden gepub
liceerd in het vastgoedmagazine IP Real Estate.
De lange dagen waren even wennen, maar
inmiddels vind ik dat niet meer erg. Ik heb veel
verantwoordelijkheid, aangezien ik het onder
zoek alleen doe. Ik word daarbij goed begeleid
door mijn baas. Het is een heel leerzame stage
met leuke extra’s. Zo mag ik binnenkort naar een
congres in Londen en ga ik drie maanden bij het
kantoor in Berlijn stage lopen.
Toch denk ik niet dat ik later bij een soortgelijk
bedrijf ga werken. Zulke bedrijven kopen wo
ningen op, omdat ze er financieel gewin in zien.
Ik ben wat idealistischer, ik wil werken aan een
optimale stad. Dat gaat over meer dan financiën
alleen.’ yyy Ramon Holle

FoliaMagazine

37

overigens

Op steeds meer middelbare scholen gebruiken leerlingen dagelijks hun laptop of tablet in de les.
Colleges in het hoger onderwijs zijn vaak een stuk ouderwetser.

Ook in het hoger onderwijs moeten docenten hun studenten
veel vaker een laptop of tablet laten gebruiken in college.

Geert lovink
Lector netwerkcultuur
‘Eens, maar dan moet je de middelen wel zinvol
inzetten. We moeten ophouden papier en
digitaal kinderachtig tegen elkaar uit te spelen,
alsof je slimmer wordt door je computer uit of
juist aan te zetten. Lessen hoeven niet te wor
den opgeleukt met frisse apps. Als je verhaal
niet goed genoeg is, moet je het verhaal zelf
verbeteren. Laptops en tablets zijn wel handig
om een presentatie beschikbaar te maken, links
te delen en aan te geven waar je verdere infor
matie kunt vinden. Het is belangrijk om weg
te komen van Google, Facebook en Twitter en
hun voorspelbare aanbevelingen en gebruik te
maken van andere software en platforms. Met
standaardkanalen vind je alleen wat je geacht
wordt te vinden. Op de basisschool en middel
bare school krijgen leerlingen les in mediawijs
heid, maar in het hoger onderwijs bestaat dat
helemaal niet. Studenten zijn de hele dag bezig
met computers, maar weten niet waar ze iets
moeten opzoeken of hoe hun eigen machine
werkt. Een vak computervaardigheden kan
dat veranderen en de UB kan daarin een nog
grotere rol spelen dan nu.’
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Rick Kwekkeboom
Lector Community Care
‘Deels mee eens. Je ontkomt nu al niet aan de
grote hoeveelheid laptops en tablets in college.
Tijdens mijn lessen zit zeker de helft van de
studenten naar een scherm te staren. Dat is
begrijpelijk, omdat het een goede manier is
om aantekeningen te maken. Maar aan de
andere kant kunnen ze natuurlijk ook hun
mail checken of YouTubefilmpjes bekijken.
Zonder die afleiding zou ik het gebruik van
digitale middelen alleen maar toejuichen. Als
docent kun je lessen interactiever maken en
studenten leren waar ze zelf dingen kunnen
opzoeken. Dat laatste geldt met name voor
de universiteit, want hbostudenten hoeven
informatie meestal niet zelf te zoeken. Het
risico van zulke lessen blijft echter dat studen
ten naar elke site kunnen gaan die ze willen.
Chinese censuurpraktijken waarbij je alleen
bepaalde sites kunt bezoeken lijken me on
haalbaar. Wij docenten kunnen beter meegaan
met de tijd en onze lesmethoden aanpas
sen, zodat ze aansluiten bij het toenemende
gebruik van laptops en tegelijkertijd studenten
ervan weerhouden afleiding te zoeken.’

André nollkaemper
Hoogleraar internationaal publiekrecht
‘Deels mee eens. Ongeveer 30 procent van mijn
studenten gebruikt al een laptop of tablet. Voor
het maken van aantekeningen en snel combine
ren van informatie bieden ze natuurlijk enorme
voordelen. Bovendien kun je cases ermee in
zichtelijker maken, bijvoorbeeld door met land
kaarten de situatie in de Krim weer te geven.
Veel studenten zijn visueel ingesteld, dus dat
zou de stof levendiger maken. Maar er zijn grote
nadelen, vooral in grotere hoorcolleges. Met
name bachelorstudenten zijn snel geneigd om af
te dwalen op internet. Zolang die mogelijkheid
tot afleiding er is, wegen voor hoorcolleges wat
mij betreft de risico’s zwaarder dan de voorde
len. In werkgroepen zijn die risico’s kleiner en
zou er meer gebruik kunnen worden gemaakt
van laptops en tablets. Dat mag echter nog altijd
niet ten koste gaan van de aandacht voor de ta
ligheid. Recht hangt volledig op taal en het taal
en tekstbegrip van studenten is momenteel al
zorgelijk. Je zou in mijn vakgebied dus beperkt
tablets kunnen inzetten om kleine werkcolleges
aantrekkelijker te maken, maar ze moeten niet
de overhand krijgen.’ yyy Yannick Fritschy

wat doe je nu?

foto Mats van Soolingen

‘I

k heb welgeteld één weekend zonder studie of
baan gezeten. Ik studeerde op vrijdag af en op
maandag zat ik op het Science Park om aan
mijn baan te beginnen. Ik werk als projectlei
der voor Outreach op de Faculteit Natuurwetenschappen.
Wij geven door middel van practica en lessen voorlich
ting op scholen over het onderzoek van de UvA over alle
bètadisciplines. Ik coördineer het programma, maar ik
geef zelf ook nog wel eens les. Ik geef dan bijvoorbeeld een
forensisch practicum, waarbij leerlingen op een bivak
muts op zoek gaan naar sporen van een verdachte van een
misdrijf. Dat lesgeven vind ik echt heel leuk. Soms loop
ik tegen didactische vraagstukken aan, waar ik best iets
meer over zou willen weten. Zoals bijvoorbeeld wanneer
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een basisschoolleerling een vraag wil stellen, maar dan
alleen maar een verhaaltje vertelt. Dan moet ik altijd even
nadenken hoe ik daarop reageer. Die didactiek komt ook
kijken bij het ontwikkelen van nieuwe lesprogramma’s.
We zijn nu bijvoorbeeld ook bezig met een EEGpracti
cum. Dan gaan we dus met van die caps met elektrodes
aan het werk met leerlingen uit drie havo. Onze voor
naamste doelgroep zijn de bovenbouwers uit het vwo en
de havo, want zij moeten een studie kiezen. Maar ook in
de onderbouw doen we aan voorlichting: die leerlingen
moeten immers ook weten waarom ze wel of niet een
bepaald profiel gaan kiezen. Ik vind het heel leuk om met
mensen te werken en de wereld een beetje beter te maken.
Ik word ook echt enthousiast van de onderwerpen die ik
behandel met Outreach. Soms denk ik dat ik het mis
schien wel leuker vind dan de leerlingen. Ik heb nu een
heel leuke baan, dus ik wil niet te veel vooruitkijken,
maar ik wil op een gegeven moment misschien voor de
recherche gaan werken. Forensisch onderzoek lijkt niet op
wat je in CSI ziet. Als je bijvoorbeeld bij het Nederlands
Forensisch Instituut werkt, krijg je bewijsmaterialen in
anonieme zakken opgestuurd en doe je wat routinewerk.
Ik wil juist aan de andere kant staan: het politiewerk. Dat
is wel weer een opleiding van drie jaar, maar ik heb nog
de tijd.’ yyy Daniël Rommens
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8 december Doelenzaal UB

UvA-HvA
Dictee & Taalspel
Taal en humor hebben veel met elkaar te maken.
Meld je aan voor het UvA-HvA Dictee & Taalspel 2014 en beleef het zelf!
Ook dit jaar heb je als student of medewerker van de UvA en de HvA weer de kans je taalkennis
in de strijd te gooien. Deze keer niet alleen door het dictee foutloos te maken, maar ook door je
te laten gelden tijdens een spannend taalspel. En lachen mag, want humor is het thema.
Het dictee wordt gemaakt en voorgelezen door stand-up comedian Thijs van Domburg,
bekend van onder meer ComedyTrain en Toomler. Ook zal hij als presentator het spel in
goede banen leiden.
Een deskundige jury onder leiding van UvA
rector magnificus Dymph van den Boom
beoordeelt de resultaten. Natuurlijk zullen
er ook weer bekende Amsterdammers op
het gebied van taal en cultuur, politiek en
maatschappij en onderwijs en wetenschap
meedoen en zich blootstellen aan de
spellingstruikelblokken.

Schrijf je nu in via
www.hva.nl/floor!
• Maandag 8 december 2014,
Doelenzaal UB (Singel 425)
• 16.00 uur inloop,
16.30 uur start programma
• Pauze met brood en soep
en borrel na afloop

Thijs van
Domburg

Win een
iPad mini of een van
de boekenpakketten
van Athenaeum
Boekhandel

