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Maretjes
De prijs voor een Maretje bedraagt €6,– per
30 woorden, opgegeven via redactie@mare.
leidenuniv.nl uiterlijk t/m maandag 16.00 uur.
Maretjes aangeboden voor commerciële doeleinden worden niet geplaatst, evenmin als
Maretjes waarin zaken worden aangeboden
die de waarde van 4.500 euro te boven gaan.
Werken met kinderen? Het onderwijs in?
Onderwijswinkel zoekt nieuwe vrijwilligers
huiswerkbegeleiding op basisschool in Leiden-Zuid. Tijd: dinsdagmiddag van 3-4 uur.
Ben je tot de kerst beschikbaar? Bel of mail
de onderwijswinkel. Tel: 071-5214256 of
st.onderwijswinkel@planet.nl
GEZOCHT: enthousiaste parttime juristen in
spé. Heb jij je propedeuse afgerond, zoek je
een leuke bijverdienste en wil je praktijk ervaring opdoen? Kijk dan voor meer informatie
op http://www.incassopartners.nl/solliciteren
Studentverkooptalent gezocht! Suitable
herenmode biedt een casual, business en
galacollectie aan voor de man van deze tijd.
Ervaring geen vereiste wel een pre. 10 uur per
week. Kijk voor meer info op www.suitableshop.nl of loop even binnen Nieuwe Rijn 20
(naast Einstein).
B4KIDS Kinderopvang is op zoek naar een
invalmedewerker voor de klantenservice. Ben
je op zoek naar een leuke bijbaan en ben je
flexibel inzetbaar, stuur dan je reactie naar
s.nachtegeller@b4kids.nl<mailto:s.nachtegeller@b4kids.nl
HOU JE VAN REIZEN EN SCHRIJVEN? Dan ben
jij de nieuwe stagiair webredacteur van
Australië.nl, Zuid-Afrika.nl, ZuidoostAzië.nl en
meer. Vanaf oktober/november werk je minimaal vier tot zes maanden hartje Amsterdam
met een jong team voor onze websites. Je
schrijft nieuws- en achtergrondartikelen, verzamelt beeldmateriaal en verzint leuke prijsvragen. We zoeken een enthousiaste stagiair
met bij voorkeur een journalistieke, media
of taalstudie, maar die vooral graag schrijft.
Vrijdagmiddag wordt er geborreld. Bekijk de
vacature op één van onze sites, mail je motivatie en CV plus reiservaring naar Marjolein den

Filmfestival
Dekker: vacatures@addmissions.nl of bel voor
meer informatie 020-5141360
GEZOCHT: Lieve, vrolijke en vlotte oppas aan
huis voor kindjes 4 en 6 jaar. Ma en/of do na
school en/of schoolvakanties. Wassenaar centrum. Bus 43 stopt voor huis. mrjm18@gmail.
com
Het Diversiteitsproject van de Universiteit Leiden is op zoek naar een studentassistent per
15 oktober die op declaratiebasis varierend van
1/2-1 dag per week flexibel inzetbaar is. Brief
met Cv naar J.Delwel@SEA.leidenuniv.nl.
THEOLOGIE IN DISPUUT De Leidse predikantsopleidingen organiseren dit najaar wederom
een serie herfstdebatten over controversiële
theologische thema’s. De bijeenkomsten zijn
openbaar en vinden plaats op woensdag van
14.00-16.00 uur in het Lipsiusgebouw, zaal
227, Cleveringaplaats 1. Programma:13 oktober: De kerk als contrastgemeenschap? prof.dr.
Herman Noordegraaf versus prof.dr. James C.
Kennedy. Moet de kerk laten zien dat samenleven ook anders kan dan in de maatschappij gebruikelijk is? 3 november: Jezus: bron
of breuk? dr. Reijer J. de Vries versus dr. Johan
Smit (Philadelphia / ITSI) Over pastoraat tussen postmodernisme en nieuwe vroomheid.
Wanneer en hoe valt er in deze tijd zinvol en
bezielend te spreken over Jezus in het pastoraat? 17 november: Meervoudige religieuze
identiteit dr. Rick (H.S.) Benjamins versus dr.
Manuela Kalsky Is een meervoudige religieuze
identiteit hedendaagse noodzaak, of het bittere einde? Meer informatie op: www.pthu.nl/
TheologieInDispuut
Plexfitmaatje gezocht: ik zie er altijd tegenop
om alleen naar de Plexfit te gaan. Ik, ouderejaars, man, niet-sporter in aanleg, zoek een
“maatje” (M/V) om elkaar te motiveren. 0626988571.
Stichting Wij Helpen Daar zoekt nieuwe bestuursleden! Lijkt het je leuk om met andere
studenten 4 vrijwilligersreizen naar voormalig Joegoslavië te organiseren? Mail dan naar
info@wijhelpendaar.org voor de sollicitatieprocedure.

Trap jij graag een balletje? Wij (D7, Hockeyclub Roomburg, 2e klasse, zondag competitie)
zoeken een leuke, pittige keepster. Geen hockeyervaring? Met goede reflexen en balgevoel
ook welkom! Reacties: Ine, i.g.m.vangorkum@
zonnet.nl.
RKJ Leiden voor Katholieke studenten. De
plek om geloofsgenoten te ontmoeten en je te
verdiepen in het geloof. Maandelijkse bijeenkomst met avondeten, H. Mis, spreker, borrel
na afloop. www.rkjleiden.nl

Leren om

Behalve acteurs schitteren ook Leidse we

Lezing: “Avatars, mythe of werkelijkheid?”.
Door het Theosofisch Genootschap. Toegang
gratis. Woensdag 29 september, 20.00 uur
precies. Plaats: Centrum voor Onderwijs en
Advies, Lorentzkade 15a (vlakbij Lammenschansweg). Inlichtingen: 0713617417, www.
stichtingisis.org.
Doe iets met je kennis. Help een leerling op
streek in 1 uur per week. Vijf Marokkaanse
kinderen uit groep 3 hebben hulp nodig bij
taalontwikkeling; Somalisch meisje, Nederlands, brugklas anderstaligen; zes Marokkaanse leerlingen uit groep 7 en 8 vragen hulp
bij taal, rekenen of studievaardigheden; 25
Marokkaanse, Turkse, Afghaanse en Somalische kinderen uit groep 4, 5, 6 hebben hulp
nodig bij taal, rekenen en zaakvakken. Onderwijswinkel, Driftstraat 77, ma,- wo en do.
15-17 u. Tel: 5214256, LET OP ons e-mailadres
is: st.onderwijswinkel@planet.nl N.B. In buurthuis Vogelvlucht in Leiden-zuid wordt op dinsdagmiddag bijles gegeven. Ook daar is hulp
nodig.
Meditatie voor beginners, elke woensdagavond van 19.30 tot 20.30 in Oegstgeest.
Voor meer informatie kijk op www.shambhala.
nl of bel Bart 06-44345779
Beginnerscursussen Mandarijn Chinees:
Wenhai Chinese taalschool begint op 2 oktober
met 10 zaterdagochtendlessen (lesduur 1,5 uur)
Mandarijn, in Leiden! Enthousiaste en vakbekwame docenten, leuk lesmateriaal, afsluitende excursie. Zeer voordelig: € 175 p/sem. Info/
inschrijven: www.wenhai.nl

Maretjes extra
Maretjes-extra zijn bedoeld voor semi-commerciële instanties. De prijs voor een Maretjeextra is x23,– incl. BTW voor elke vijfendertig
woorden. U kunt deze advertenties uiterlijk de
op de vrijdag vóór het verschijnen van Mare
opgeven bij Bureau van Vliet B.V., postbus 20,
2040 AA Zandvoort, telefoon 023-571 47 45.
E-mail: Zandvoort@bureauvanvliet.com
Advocatenkantoor Buitelaar Meijer - Raadhuisstraat 100 - 2406 AH Alphen aan den Rijn,
gespecialiseerd in Personen- en Familierecht
en Scheidingsbemiddeling is op zoek naar:
een oudere jaars rechtenstudente met uitgesproken belangstelling voor de advocatuur en
het personen- en familierecht als secretaresse
voor 2 dagen per week, met de mogelijkheid,
als het klikt, in te stromen als advocaat. sollicitaties naar marijkemeijer@buitelaarmeijer.nl

O P R O E P: KLEINE STUDENTENWOONGROEP
IN LEIDEN Centrum ZOEKT NOG EEN AARDIGE
MEDEBEWONER. BIJ VOORKEUR EEN RUSTIGE
MASTER STUDENT DIE HET LEUK LIJKT OM
GEZAMENLIJK DE BOEL DRAAIENDE TE HOUDEN.
REACTIES: Tel. 06-13836764
Toneelvereniging Ploef zoekt spelers! Voor
ons nieuwe kinderstuk “De wonderbaarlijke
klok van prinses Fiona” , zijn wij op zoek naar
enthousiaste spelers. Niet spelen, maar wel
handig? Decorbouwers, kostuummakers, lichten geluidmensen zijn ook van harte welkom!
Voor informatie: www.ploef.net of bel: D. de
Romijn : 06-25532021.
Scholten en van Leeuwen: Degelijk juridisch
onderwijs en tentamentraining in kleine
groepen door ervaren en professionele do-

centen. verbintenissenrecht (mr G. Scholten)
goederenrecht (mr G. Scholten) inleiding
burgerlijk recht (mr G. Scholten) scriptiebegeleiding (mr G. Scholten en mr S. Veenis)
encyclopedie (mr J.P. van Leeuwen) inleiding
staats- en bestuursrecht (mr J.P. van Leeuwen) inleiding internationaal- en europees
recht (mr J.P. van Leeuwen) romeins recht
(mr J.P. van Leeuwen) staats- en bestuursrecht (mr J.P. van Leeuwen) europees recht
(mr J.P. van Leeuwen) internationaal recht
(mr J.P. van Leeuwen) geschiedenis van het
europese privaatrecht (mr J.P. van Leeuwen)
Voor meer informatie:Scholten: 071-5126714
of gijs.scholten@planet.nl /Van Leeuwen:
071-5121492 of repetitor@planet.nl Zie ook
http://www.repetitor.nl

Museum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de
Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de
Geneeskunde. Voor aanvulling van het huidige team
publieksbegeleiders zoeken wij studenten die in het
Nederlands én Engels enthousiast kunnen vertellen.
Een bèta achtergrond helpt, maar is geen noodzaak.
Geïnteresseerden worden verzocht schriftelijk voor
17 oktober te reageren.
Adres: Postbus 11280, 2301 EG Leiden,
of via E-mail: presentatie@museumboerhaave.nl
Voor meer informatie tel. 5662, daarna 714 of 715

Van de Venetiaanse kanalen tot de miljoenenwijken
17-09-2010 09:51:22

mare-boerhaave 100913.indd 1

van Sjanghai gingen Mare-redacteuren op zoek naar
Leidse wetenschap in actie.
Nu te koop, voor € 19,90

In Rijssen zijn de rapen gaar
Emile van Rouveroy van Nieuwaal, emeritus hoogleraar antropologie, legde in Overijssel de strijd
vast tussen gereformeerden en
moslims. ‘Over godsdienstvrijheid
heeft men zo zijn eigen gedachten.’
‘Ik zit in een niche
van gereformeerde gezindten. Daar
worden geen documentaires over
gemaakt.’ Zo beschouwt Emile van
Rouveroy van Nieuwaal (1939) zijn
huidige positie als filmmaker. In de
gesloten wereld van Staphorst wist
hij na jaren kerkdiensten en gemeenteraadsvergaderingen gevolgd
te hebben toch deuren te openen.
Staphorst in tegenlicht won in 2008
een NL-Award voor de beste documentaire van regionale omroepen.
In zijn nieuwe film Rijssens Stille
Oorlog laat hij zien hoe verschillende orthodox-gereformeerde gemeenschappen zich bedreigd voelen
door de opkomst van de islam en
hoe dit leidt tot onderlinge spanningen. Tweeëneenhalf jaar lang toog
de filmmaker elke vrijdag naar een
soennitische moskee in de Overijsselse gemeente om het gebed bij te
wonen: ‘Dat was schoenen uit en
bidden.’
De titel van de film is gebaseerd op
een uitspraak van een - ondertussen
met de dood bedriegde -moslima
en inwoonster van Rijssen, die in
de film vertelt dat er sprake is van
een stille oorlog tussen moslims en
gereformeerden. Zo kostte het de
soennitische gemeenschap erg veel
moeite om ruimte voor een moskee
te krijgen in het dorp, terwijl er een
grote groep moslims woont. Uitein-

Door Dirk-Jan Zom

delijk is er nu beschikking over een
kleine moskee, zonder minaret.
Van Rouveroy merkte al snel dat
er weinig moslims op bestuurlijk niveau actief zijn in Rijssen. SGP is er
de grootste partij na in 2010 bij de
verkiezingen de in 2006 verloren positie in de coalitie weer terug gepakt
te hebben. In aanloop van die verkiezingen in 2010 probeert een moslim
namens de PvdA in de gemeenteraad
te komen. De filmmaker: ‘Inzweren
op de Koran en niet op de bijbel?
Dan zijn de rapen natuurlijk gaar.’
De orthodox gereformeerden volgen artikel 36 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis uit 1561, waarin
de overheid gemaand wordt ‘valse
godsdiensten’ te weren. ‘Over godsdienstvrijheid heeft men zo zijn eigen gedachten. Maar ze moeten het
nu wel accepteren.’
De filmmaker vraagt zich af wat
tolerantie betekent in Nederland.
Het speelt volgens hem niet alleen
regionaal: ‘Je hebt anti-moslimpartijen in Denemarken en Zweden. Het
Duitse boek van Thilo Sarrazin heeft
ook hier zijn weerklank (= Duitse
sociaal-democraat die een kritisch
werk schreef over immigratiepolitiek). Het is de bedoeling een nationale discussie op gang te brengen die
verder gaat dan wat Wilders roept.
Het zou moeten gaan over hoe we
met de islam omgaan. Of wat je doet
met het erkennen van de sharia. Die
discussie is niet meer ver weg.’
Rijssens Stille Oorlog
Nederlands Film Festival
Za 25 sep (première), di 28 en do 30 sep
IKON zendt de docu uit op 21 oktober
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m de camera te negeren

etenschappers op het Nederlands Film Festival

Stills uit de documentaires

Hij was heel open, niets was hem te dol
Peter en Petra Lataster maakten een
documentaire over de Leidse wiskundige Hendrik Lenstra. ‘Als hij
begon uit te leggen, snapten we het
na één zin al niet meer.’
Door Dirk-Jan Zom Hoe maak je een film

over het leven van iemand als je eigenlijk niet snapt waar diegene precies mee bezig is? Filmmakers Peter
en Petra Lataster kwamen voor deze
vraag te staan, bij het maken van een
documentaire over oud-Spinozapremiewinnaar Hendrik Lenstra. De
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW) wilde
voor het 200-jarig jubileum het leven
van zeven wetenschappers laten zien
in een documentairereeks Magie van

wetenschap. Op een gearrangeerde
ontmoetingsdag waarop de geselecteerde filmmakers uit een groep
wetenschappers konden kiezen, ontstond een klik tussen de wiskundige
en het filmende echtpaar.
Lenstra noemde het gebeuren een
paardenmarkt, vertelt Peter Lataster
over de wetenschapper die in de jaren tachtig bekend werd vanwege het
LLL-algoritme, dat hij met twee andere wiskundigen ontwikkelde. Peter Lataster: ‘Het was het een soort
speeddating, maar wat je meteen
merkt is dat het zo’n volstrekt open
en eigen man is. Hij is compleet
zichzelf en bijzonder geestig.’ Petra
Lastaster: ‘Hij vertelde dat hij wiskunde bedrijft, omdat het leuk is en
omdat het nut ervan niet direct duidelijk is. Dat is in de maatschappij te-

genwoordig tegenovergesteld, hij wil
die duurzaamheid juist koesteren.’
De filmmakers volgden Lenstra
in zijn werkende leven, tijdens een
congres in Berlijn, op een Duits wiskunde-instituut, maar ook in zijn

‘Zonder die gedrevenheid red je het niet’
privé-leven. Zo is te zien hoe Lenstra
zijn bejaarde moeder verzorgt. Peter
Lataster: ‘Hij was heel open, hij is
niet iemand die probeert zijn privéleven er buiten te houden. Niets was
hem te dol.’
Voorheen portretteerden de filmmakers vooral kunstenaars. En dat is

anders, legt Petra Lataster uit: ‘Het
verschil met Lenstra is dat het moeilijk was om uit te leggen waarmee hij
precies bezig is. De titel is De dingen
die je niet begrijpt. Als hij begon uit
te leggen snapten we het vaak al na
één zin niet meer. We moesten accepteren dat het onuitlegbaar is. Het
gaat dus niet over wiskunde, maar
over de passie ervoor. Dat als je dat
hebt, je het heel ver kunt schoppen
in dit vak. Het is een portret van een
uitzonderlijk gepassioneerde man.’
Peter Lataster: ‘We hebben Lenstra
op dezelfde manier als de kunstenaars benaderd, als een creatieve
geest, iemand die over grenzen heen
kijkt. Hij gaat creatief om met de dingen die hem interesseren.’
Beiden zouden graag vaker wetenschappers portretteren. Petra La-

taster: ‘Films maken gaat altijd over
mensen. Die dragen de film. Topwetenschappers zijn altijd bijzondere
personen . Ze moeten hartstochtelijk
zijn, zonder die gedrevenheid red je
het niet.’

De dingen die je niet begrijpt
Nederlands Film Festival
Di 28 sep (12u), do 30 sep (14u)
Ook de Leidse archeoloog Wil Roebroeks is
te zien
The more you know, the less you need
Nederlands Film Festival
di 28 sept, (14.30u) en do 30 sept (16u)

Wiskunde voor wroetende varkens in de rozentuin
Hendrik Lenstra is een vooraanstaand getaltheoreticus - de versleuteling van bankverkeer op internet is
gebaseerd op zijn werk. Ook gaf hij
zijn naam aan het Lenstra-LenstraLovász-algoritme - de tweede Lenstra
in die naam is zijn broer Arjen. Het
LLL-algoritme is een methode voor
zogeheten roosterbasisreductie (het
LLL-algoritme), dat ook al toepassingen heeft in de cryptografie. Lenstra
zelf heeft die toepassingen overigens
nooit omarmd; hij vergeleek bankiers met ‘varkens die wroeten in een
rozentuin’.
Wiskundig gezien was het uitrekenen
van M.C. Eschers ets De Prentententoonstelling niet Lenstra’s grootste
prestatie, maar publicitair gezien wel.
De ets verbeeldt een man die kijkt
naar een prent, maar via een ingenieuze vervorming van het beeld een
afbeelding van zichzelf. In het mid-

den zit een wit gat; daar wist Escher
het niet meer. Lenstra en zijn studenten wel; ze haalden er de internationale media mee, en het podium van
Lowlands.
Was u direct bereid mee te werken
aan de documentaire?
‘Ja, maar ik heb ook het idee dat ik het
ook een beetje hoor te doen. Ik word
ook betaald uit belastinggeld. Ik ben
wiskundige, ik heb er plezier aan en
ik voel me een bevoorrecht mens. Ik
denk dat het goed is dat er mensen
zijn die zich bevoorrecht voelen. We
willen mensen ook informeren over
wiskunde. Zoals het op de middelbare school gepresenteerd wordt, daar
zijn we het niet altijd mee eens.’
Hoe is het om door een camera gevolgd te worden?
‘Je bent je bewuster van het feit dat

alles wat je doet op een of andere manier wordt vastgelegd. Je denk dat je
toch zo gewoon mogelijk moet doen.
Er waren ook mensen die zich zeer
onbehaaglijk voelden met die camera’s in de buurt. Je mag niet direct in
de lens kijken, of iets zeggen. Ik denk
dat ik redelijk geleerd heb om binnen
de grenzen van het mogelijke de camera zoveel mogelijk te negeren.’
Maar de wiskunde zelf was te moeilijk om uit te leggen.
‘Daar is natuurlijk niets aan te doen.
Niet dat het zo moeilijk is, maar je
moet wel een paar jaar in de collegebanken hebben gezeten om de taal te
kunnen verstaan. Ik denk dat de makers een soort boodschap met metaforen hebben willen brengen: Ik weet
niet wat wiskunde precies is, maar het
is wel leuk, want deze man heeft er
plezier aan.’

