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GEWOON,
BORSTEN

De Boobie Bible: feminisme anno 2016

JANNAH LOONTJENS
ASTERDORP
HUTSPOT
Nostalgische ode aan
Hoe Amsterdam asocialen Studenten AUC helpen
de vrije jaren negentig
netter leven bijbracht
vluchtelingen op weg
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INGEZONDEN MEDEDELING

HUUR ONS BAKBEEST
Tijd om te verhuizen, of gewoon tijd voor een feestje?
Huur dan voor een vriendenprijs ons bakbeest!

www.asva.nl/bakfiets
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R E P O R TA G E

Dit is geen seks
Een boekje met alleen borstenfoto’s,
als feministisch statement. Op het
AUC wordt de Boobie Bible, met
daarin de tieten van anonieme stu
denten, gemaakt om te laten zien dat
borsten niet per se seksueel zijn. Folia
stuurde, tot verdriet van de meeste
mannelijke redacteuren, een vrouw
naar de shoot.

18

INTERVIE W

Nineties
nostalgie
Jannah Loontjens is schrijfster. Maar
in de jaren negentig was ze student,
gogodanser en kraker. Over die pe
riode gaat haar nieuwe boek Roaring
nineties, waarin ze zoekt naar de be
tekenis van die periode. ‘We hadden
geen angsten, geen zorgen.’

OBJECTIEF

24

Plaatjes
promotie
Nick Sousanis promoveerde op
een stripboek dat hij zelf tekende.
Daarin daagt hij wetenschappers uit
vraagtekens te zetten bij het enorme
belang dat ze hechten aan het ge
schreven woord.
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Buddies worden vrienden
Op het AUC krijgen vluchtelingen les als gaststudent. Daarbij hoort ook een buddy,
die ze wegwijs maakt in Nederland. En soms per ongeluk een vriend wordt voor het
leven.
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Boobies
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia
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LE AGUE OF LEGENDS

Esports
The National Students Esport League, founded by
AUCstudent Tim Alpherts, has Dutch students
battle each other at League of Legends. You don’t
have to be excellent, as long as you love gaming.
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ja, het zal wel aan mij liggen.
Sterker: ik geef ronduit toe dat ik er niets van begrijp, en ik
wil eventueel ook accepteren dat dit te maken heeft met mijn
seksistische inslag, een onverwerkt oedipuscomplex en met een
hopeloos ouderwets idee mijnerzijds over genderverschillen.
De hardcore feministen van FemCom zullen het me vast
niet in dank afnemen, maar als ik de beelden zie van de
fotoshoot voor hun nieuwe Boobie Bible (vanaf pagina 10),
gebeurt precies het tegenovergestelde van wat ze beogen.
Het zijn hele gewone lichaamsdelen, ontdaan van elke vorm
van erotiek, zeggen ze.
Borsten roepen een onterechte associatie op met sensualiteit
en lust, menen ze.
Gewoon, borsten als statement. En fuck society, voegen ze
daar aan toe.
Het spijt me te moeten constateren dat de beelden bij mij
alleen maar een onbestemde kriebel in de onderbuik oproepen, hoe hard ik ook probeer te denken aan dood, verderf en
bedorven voedsel.
Nogmaals: mea culpa. Maar ergens, in het schemergebied
tussen ideaal en uitvoering, is toch ook iets gruwelijk misgegaan bij het Feminist Commitee. Gebeurt soms gewoon: als
Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren in de Tweede
Kamer een tirade afsteekt tegen het ritueel slachten, krijg ik
ook de onbedwingbare behoefte een medium doorbakken halal biefstukje van de islamitische slager in de pan te gooien.
Het argument dat die verfoeide mannen tegenwoordig
uitgaan van een ideaalbeeld en dat wij denken dat vrouwenlichamen en hun borsten perfect moeten zijn, leg ik ook zonder moeite naast me neer. Ik heb nieuws voor jullie: zo kijken
de meeste mannen helemaal niet naar vrouwen. Van perfecte lichamen worden we maar onzeker, en een randje vet mag
best – om dan maar in termen van vleeswaren te blijven.
Ook op de inhoud kan ik de ideeën van de jonge feministes
slecht volgen.
Hoezo draagt de Boobie Bible bij aan gelijkwaardigheid in de
samenleving?
Eerder beweerde ik op deze plek dat bij Folia de macht allang
is overgenomen door enkele vrouwen. Iets in mij zegt dat
ze die macht niet zullen bevestigen of versterken als ze zich
massaal ontdoen van bovenkleding en bh.
Over een uitzondering voor Vrouwendag, op 8 maart, valt
uiteraard altijd te praten. ↙
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

27

minuten speelde Tim de
Rijk, student bedrijfskundeMER, in
de halve finale van de KNVBbeker.
Zijn amateurclub VVSB ging met 30
onderuit tegen FC Utrecht.

Sporten op de bank

Z

it jij vaker achter je PlayStation dan achter je studieboeken? Dan is er nu goed nieuws: je studieontwijkende gedrag zou komende maand zomaar eens goed
van pas kunnen komen. Op 13 april vindt in Tilburg het
allereerste Nederlands Studentenkampioenschap FIFA 16
plaats. Studenten van hogescholen en universiteiten uit
het hele land kunnen dan met de populaire voetbalgame hun sportiviteit bewijzen.
Want gamen is wel degelijk een sport, meent de
overkoepelende studentensportvereniging in Tilburg,
Fosst, die het kampioenschap organiseert. ‘Je kunt het
vergelijken met tafeltennis,’ zegt een woordvoerder, ‘het
draait heel erg om oog-handcoördinatie.’ Tilburgse studenten richtten vorig jaar Link op, een e-sportvereniging
voor studenten, en het NSK FIFA 16 moet e-sports onder
studenten nog verder promoten. ‘Met het NSK richten
we ons bewust ook op studenten van buiten Tilburg.’
Op 13 april staan in de sporthal van het Tilburg
University Sports Center zestien sets klaar van ieder
een PlayStation, een tv, een stoel en een bank. Vanaf
zes uur ‘s avonds barsten de eerste rondes van de
poulefase los. Gespeeld wordt volgens de normale FIFA
16-regels: vier minuten per helft, elk team dat je wilt,
met buitenspel, maximaal drie wissels, random stadion, random weersomstandigheden. Spelproducent
EA Sports heeft overigens dit jaar voor het eerst ook
vrouwenteams aan de game toegevoegd, waardoor de
keuze niet meer alleen beperkt is tot mannenteams.
Aanmelden kost tien euro en kan op fosst.nl. Momenteel zijn 13 van de in totaal 96 plekken al vergeven, waarvan 1 aan een vrouw. Fosst heeft de prijzen
al klaar liggen, maar wil voorlopig niet verklappen
wat er precies te winnen valt. ↙ Steffi Weber
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uur zat UvApromovendus Matt Cornell
in de cel. Hij werd op basis van een Starbucksbeker, een
paar tweets over Pegida en een tip gearresteerd als ver
dachte in de zaak rond de nepbom bij de Pegidademon
stratie van 6 februari.

5

masters van de UvA zijn door de Keuzegids Masters beoordeeld als beste van Nederland. System & Net
work Engineering is zelfs de op één na beste universitaire
master van alle masters.

24

vierkante meter is de oppervlakte van
de studentenkamers van het Amsterdam University
College. Ook van die van de Noorse miljardair Katharina
Andresen.
tekst Henk Strikkers
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Gaat de UvA weer door de knieën voor de bezetters?

De Week
We Are VU

H

et zit de UvA tot nog toe niet
mee in 2016. De slogan We Are U,
die anderhalf jaar geleden nog met
veel tromgeroffel werd aangekondigd,
is verkozen tot op een na domste van
Nederland. Enkel de compleet debiele
slagzin van de Groninger universiteit,
Born Leaders Reach for Infinity werd
nog dommer geacht door de mensen
die op de poll van Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten
stemden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat die universiteit direct
een nieuwe campagne aankondigde
met het motto Think Bold. De UvA
liet weten daar voorlopig niet aan te
beginnen.
Een week later werd bekend dat
de Keuzegids Masters de UvA de
slechtste masteruniversiteit van Nederland vindt. Zelfs de VU, voorheen
steevast op de laatste stek, is de
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UvA voorbij gestoken. Je zou bijna
denken dat er maar één universiteit
is die profiteert van de bètasamenwerking. Daar komt nog bij dat de
UvA juist een van de universiteiten
is die de meeste masterstudenten
aan de poort selecteert. Het lijkt
een recipe for disaster: de meest ontevreden masterstudenten van het
land in huis hebben en dan ook nog
eens streng selecteren aan de poort.
Het is dat de spoorstudenten nog
steeds in de spits naar Amsterdam
mogen komen van de HvA en de
UvA, anders zou de bezettingsgraad
van collegezalen binnenkort onder
de 25 procent duiken.
Gelukkig komen er ook nog studenten naar de UvA die de universiteit een beetje decorum kunnen geven: de op een na jongste miljardair
ter wereld bijvoorbeeld. De Noorse

Katharina Andresen huurt ondanks
een geschat vermogen van 1,2 miljard gewoon een studentenkamertje
op het Amsterdamse Science Park,
net zoals alle andere Amsterdam
University College-studenten.
Dat AUC valt binnenkort onder de
verzamelnaam Amsterdam Universities, waarmee de VU, de UvA en de
HvA hun bestaande samenwerkingen
beter willen uitlichten. Het moet ‘een
overkoepelend merk van samenwerkingsverbanden’ worden en expliciet
geen nieuwe samenwerking, zo
wisten meerdere voorlichters ons op
het hart te drukken. Maar goed ook,
want een nieuwe slogan We Are VU
ligt immers al te zeer voor de hand. ↙

tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Patricide
professor doctor patricide (57)
toespraken van urenlang
overtuigd van z’n eigen.
proviand in zijn aktetas
bruin brood met pindakaas
zelf gesmeerd: autonoom.
nepotisme was het kwaad
individualisme aantastend
dat bewoog de goede man
carrières af te gelasten
‘nee tegen nepotisme!
tegen zulk despotisme!
iedereen zijn eigen brood
iets wat rijmt op –isme!’, zei zijn actiegroep.
‘En hij heeft duizenden volgelingen’, zei mama.
‘Pat, hoe laat kom je thuis?’ zei papa elke dag.
‘Páá-aap! Doe – normáál!’
stiekem wil Pat zijn vader nooit meer zien
en daar goede leuzen over schrijven
beide nooit bereikt
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Ashley
Burgoyne
Douwe Bob maakte vorige week het num
mer bekend waarmee hij Nederland op het
Eurovisie Songfestival gaat vertegenwoor
digen: Slow Down. Ashley Burgoyne, een
UvAmuziekwetenschapper die onderzoek
doet naar de catchiness van muziek, schijnt
zijn licht op de Nederlandse inzending.
Wat is je eerste indruk?
‘Ik heb mixed feelings. Het is een grappig nummer
omdat bijna iedereen met wie ik praat het gevoel
heeft dat hij het nummer al eens eerder heeft ge
hoord. Daarnaast vind ik dat het ongelooflijk Amerikaans klinkt. Het heeft echt een countrygeluid, met
een heel gelijkmatige textuur. Ik kende Douwe Bob
zelf niet, maar je zou bijna denken dat het door een
Amerikaan was gemaakt.’

Heeft hij de wetten van de catchymu
ziekwetenschap goed gevolgd?
‘Een van de belangrijkste factoren bij het goed
onthouden van een nummer is dat het repetitief is.
Dit nummer heeft een herhaling die al sinds Bach
bekend is: een zin zingen, dan letterlijk herhalen en
dan net iets anders herhalen. Dat is een van de beste
trucjes. Daarnaast is het verschil tussen hoge en lage
tonen niet extreem, wat ook goed is voor de catchiness van een nummer. Ook de hook, waarin bijna
alle instrumenten wegvallen, zit erin. Uitzonderlijk
genoeg heeft die hook wel bijna dezelfde textuur als
de rest van het nummer.’

De vraag der vragen is natuurlijk: maken
we een kans?
‘Pfoeh. Dat is heel moeilijk. Het Songfestival is een
heel eigen studieobject, met heel eigen regels. Het
nummer is in ieder geval catchy. De laatste jaren
doen echter ﬂashy nummers met confetti en allerlei
ongein het vooral goed. Daar is dit nummer bijna het
tegenovergestelde van.’
… onder gelijken …
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Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ

tekst Henk Strikkers
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OP Z’N DUITS
Als Emma
de UvA

E

en van de grootste feministen van onze tijd is actrice
Emma Watson. In 2014 hield ze
een speech voor de Verenigde
Naties waarin ze mannen
opriep mee te doen met
feminisme. De hele wereld was
verheugd dat een actrice haar
podium gebruikte voor zo’n
positief doel. Zo dapper ook dat
ze uit de kast kwam als feminist!
Van HeForShe
hebben we
nooit meer iets
gehoord. De
25-jarige Watson
nam een sabbatical om zich te
verdiepen in het
feminisme. Nu
heeft ze een nieuwe ingeving. Pornografie vindt
ze viesbah en slecht, en daarom zouden feministen alternatieven moeten maken.
Het is duidelijk dat Watson haar feministisch
onderricht niet aan de UvA geniet. Dan had
ze iets geweten over de geschiedenis van het
feminisme en dan had ze niet zo’n modderfiguur
geslagen. Kritiek op porno kent een lange traditie, inclusief steekhoudende weerwoorden.
In 1976 publiceerde Andrea Dworkin de klassieker Pornography: Men Possessing Women. De
hoofdlijn werd samengevat in de slogan: Pornography is the theory, rape is the practice. Porno
zou mannen leren dat dwang tegen vrouwen
acceptabel is. Het was een moralistisch vertoog
waarin alle seks een smerige smaak kreeg. Dat
schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat.
Hoe zat het met plezier?
Criticasters organiseerden in 1982 de Barnard
Conference on Sexuality. Deze feministen wilden
op een positieve manier nadenken over seks. Dat
werd een heus gedoe. De antipornofeministen

Watson aan
studeerde

demonstreerden buiten met
borden. De sprekers op de conferentie kregen jij-bakken toegesnauwd: iemand die van sm houdt
kon in de ogen van de anti’s geen
goede wetenschapper zijn.
Die confrontatie op straat luidde
het begin in van de Sex Wars, een
conflict binnen het feminisme dat nog
steeds voortduurt. De ene partij ziet
mannen als beesten en vrouwen als zachtmoedige slachtoffers; de andere kant
verzet zich tegen
zulk stereotiep denken en komt op voor
erotische diversiteit
en seksuele rechten.
In dat laatste kamp,
dat pro-seks wordt
genoemd, zitten ook pornoproducenten.
In 1984, toen Watson min zes jaar oud was,
richtte pornoster en feminist Candida Royalle Femme Productions op, waarmee ze films
maakte die stelletjes samen konden kijken. Nina
Hartley begon in hetzelfde jaar met expliciete
voorlichtingsfilms. In het nieuwe millennium zijn
feministische pornomakers geen unicum meer.
Spanje heeft Erika Lust, Zweden Mia Engberg en
wij hebben Jennifer Lyon Bell, een Amerikaanse
die aan Harvard psychologie studeerde en aan
de UvA filmwetenschap.
Had Watson dit kunnen weten? Ja. Had ze
het moeten weten? Ja. Het is allemaal leuk en
aardig dat actrices willen dat hen op de rode loper meer gevraagd wordt dan welke designer ze
dragen, maar doe dan niet zo onnozel. Watson
heeft nog heel wat lees- en kijkwerk te doen.
Daarbij moet ik haar wel waarschuwen: die
feministische porno is niet soft of steriel, maar
brengt genot maximaal en geil in beeld. Zoals
porno hoort te zijn. ↙

Zo dapper ook dat ze uit de
kast kwam als feminist!

Folia 22_1610_3.indd 9

07-03-16 18:01

10

Actueel Feminisme
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‘OKÉ, DAAR
GAAN WE!
TIETEN ERUIT!’
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Het concept – een boekje vol tietenfoto’s – zal
menig man als muziek in de oren klinken, maar
dat is bepaald niet het doel van de Boobie Bible.
Nee, AUCstudenten trekken hun bh’s juist uit
als een feministisch statement: borsten zijn geen
lustobjecten maar gewone lichaamsdelen.
tekst Bien Borren foto’s Vera Duivenvoorden

M

atilda Medard (19) stelt
de lens van haar camera
scherp op de tepel van
Sophie Lafayette (19) en drukt af. Het
is niet het eerste paar blote borsten dat
Matilda op de gevoelige plaat vastlegt.
Samen buigen de studenten zich over
het scherm van de camera, beiden zijn
topless. Vingers volgen de contouren
van de borsten, Lafayette lacht verheugd
wanneer ze haar eigen buste terugziet.
Hun naakte lichamen schuiven rakelings
langs elkaar, waarmee het niet zelden
voorkomt dat de boezem van het model
bij het vooroverbuigen de schouder van
haar fotograaf aantikt. Medard roemt
het zachte licht dat de borsten van haar
model accentueert. De jonge vrouwen
zijn totaal op hun gemak, van gêne is
geen sprake.
Het had de openingsscène van een
lesbische pulproman kunnen zijn, ware
het niet dat het portretteren van borst
partijen op deze maandagmorgen in een
studentenkamer op de campus van Sci
ence Park volgens Medard van elke vorm
van erotiek is ontdaan. Wat voor som
migen als een fantasie leest, is voor haar
volledig het tegenovergestelde. ‘Borsten
worden vaak geseksualiseerd terwijl het
heel gewone lichaamsdelen zijn. Waarom
reageert iedereen altijd zo gevoelig op
een tepel die tevoorschijn piept?’

Ideaalbeeld
Medard – ‘ik ben een hardcore femi
nist’ – legt een zogenaamde Boobie Bible
aan. Ze heeft inmiddels twintig plaatjes

Folia 22_1610_3.indd 11

geschoten en hoopt er nog dertig aan toe
te voegen. Met als resultaat een collectie
foto’s van borsten in talloze vormen,
kleuren en maten, gebonden in een
handzaam formaat. Ze bladert door de
editie van twee jaar geleden. De foto’s
zijn allemaal exact op dezelfde manier
uitgesneden waardoor de borsten bij
uitstek geschikt zijn als vergelijksmate
riaal. ‘We groeien op met een idee van
de perfecte borsten. Dat is vaak een
illusie, want elk lichaam is anders. Hoe
kun je dan ooit aan het ideaal voldoen?’
De Française fronst en recht haar rug,
een beweging waarbij haar naakte buste
meedeint. ‘Als je te veel toont ben je een
slet, als je alles opbergt ben je preuts. Dat
schemergebied irriteert me.’ Lafayette
haakt in. Ze zegt nu wel tevreden te zijn
met haar eigen borsten, maar dat was
niet altijd zo. ‘Ik heb vrij kleine borsten.
Voor passende bh’s ga ik naar de kinder
afdeling. Vroeger stelden mijn moeder
en andere vrouwen mij gerust door te
zeggen dat ik geduld moest hebben, mijn
decolleté zou heus nog vorm krijgen.
Maar die groeispurt bleef uit. Ik hekelde
het idee van kleine borsten, omdat het
algemeen oordeel luidt: borsten horen
groot. En dat terwijl ik mijn klein ge
schapen borsten eigenlijk heel fijn vind.’
Sophie Valcour (19) is Amerikaans
en studeert aan het AUC. Ze is uit de
kleren gegaan omdat ze het een ‘cool
project’ vindt. ‘Ik heb vaak de druk
ervaren dat het vrouwenlichaam perfect
moet zijn terwijl dat beeld onrealistisch
is.’ Medard knikt enthousiast van achter

07-03-16 18:02
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Sophie Valcour: ‘I love being naked. Fuck society!’

haar camera. Valcour vervolgt: ‘Het leek
me leuk om naakt te zijn met vrouwen
onderling, op een ontspannen manier
en te praten over mijn tieten. Bovendien
heb ik nog nooit foto’s gemaakt van
mijn eigen borsten!’ Ze praat terwijl ze
poseert, haar armen rond haar borsten
gewikkeld. Medard: ‘Jouw lichaam heeft
zoveel vormen!’ Valcour is voor het eerst
verlegen en zegt wat meewarig: ‘Dat zijn
mijn uitstekende ribben.’ De fotograaf
schudt het hoofd en tuurt weer door de

lens. Op de achtergrond zingt Jacques
Brel Franse chansons.

Seksisme
Het Boobie Bibleproject is een initiatief
van FemCom, de Feminist Commit
tee waarvan Medard bestuurslid is.
FemCom bestaat sinds januari dit jaar
en enkel bij de gratie van een aantal
zeer gemotiveerde voorvechters van
het feminisme. Eerdere pogingen een
dergelijke club op te richten strand

Op Vrouwendag 2014 kwam de eerste editie van de Boobie Bible uit, met
daarin vierenzeventig paar borsten. Uiteindelijk werden er honderdtwintig boekjes verkocht, wat zich vertaalde in een donatie van zeshonderd
euro aan de Blijf Groep, een organisatie die zich inzet voor de strijd tegen
huiselijk geweld. Het jaar daarop werd voor vrouwendag een Build-aBoob-workshop georganiseerd, waar AUC-studenten een gipsafgietsel
van hun borsten konden laten maken, om deze vervolgens op kunstzinnige wijze te beschilderen. Dit jaar keren ze op het AUC echter terug naar
het beproefde recept met de tweede editie van de Boobie Bible.

Folia 22_1610_3.indd 12

den bij de toelatingscommissie van de
universiteit, vertelt Medard. De term
feminisme zou uitsluitend zijn, de ini
tiatiefnemers niet neutraal genoeg. Het
jaarlijks georganiseerde women’s week op
het AUC zorgde in 2015 voor de nodige
ophef. Het woord feminisme mocht niet
in de mond genomen worden want het
zou een te activistisch karakter hebben.
Na alle controverse begon FemCom
begin dit jaar aan haar proefperiode,
iets wat gebruikelijk is bij het officieel
gaan als organisatie. De club bestaat
momenteel uit zes leden en ‘bevordert de
rechten van vrouwen, is voorstander van
het feminisme, breekt racisme rondom
gender en ontmantelt elke vorm van
patriarchaat,’ zegt Nick Handfiel-Jones
(20), vooralsnog de enige man in het
gezelschap. Volgens hem is het geluid
van FemCom een belangrijke toevoeging
aan het AUC. ‘Hoewel de universiteit
zich presenteert als een prachtige, diver
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‘Een vrouwen
lichaam moet
perfect zijn,
maar dat is niet
de realiteit’

teit, geaardheid, cultuur, ras en meer.
Aan de hand van workshops, debatten en
exposities worden thema’s als positieve
seks, interseksualiteit en mannelijkheid
besproken. Tevens wordt tijdens deze
week de Boobie Bible verkocht op de
eerste verdieping van het AUC.

Aanrandingen

Hannah Vanseventer: ‘Tieten eruit!’

se regenboog, overtuigt die boodschap
mij niet. Er wordt te weinig aandacht
besteed aan seksisme.’
Sinds de oprichting organiseren de
leden discussieavonden, lezingen, film
vertoningen en, in de tweede week van
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april, women’s week. FemCom wil tijdens
die week een platform creëren om het
discours rondom genderproblematiek
aan te gaan. In een tijd waarin het etiket
feminist controversieel blijkt, willen ze
aandacht besteden aan seksuele identi

Medard verwondert zich over het Am
sterdam University College. ‘Voor zo’n
internationaal georiënteerde school is
het AUC nogal bekrompen. De enige
keren dat feminisme ter sprake komt,
is in relatie is tot een ander onderwerp.
Het wordt soms aangestipt, maar niet
voldoende.’ Volgens Isabel Frey (21),
tevens lid van FemCom, besteedt de
UvA, en met name het AUC, bij lange
na niet genoeg aandacht aan feminis
me. ‘Aanrandingen en seksueel mis
bruik zijn een groot probleem onder
studenten en volgens mij is dat typisch
iets voor universiteitscampussen, dus
ook die van het AUC. Ik ken verhalen
over incidenten die zich afspelen in
een zogenoemde grijze zone. Bijvoor
beeld tijdens een feestje of een uit de
hand gelopen date. We kunnen hier
nauwelijks open over praten omdat er
een stigma aan kleeft. Veel vrouwen
schamen zich te erg om er iets over te
zeggen en ze geven zichzelf de schuld.
Ondertussen wordt er geen onderwijs,
geen leidraad en geen steun geboden
vanuit de universiteit.’ Dat er geen
genderstudies op het AUC worden
aangeboden verbaast de twee vrouwen
dan ook zeer. ‘Vanaf volgend jaar
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Lafayette checkt haar foto; links fotograaf Medard.

komt daar godzijdank verandering in,’
vertelt Frey.
Ze heeft nare dingen meegemaakt als
vrouw, zegt Medard. ‘Ik heb verschillen
de vormen van seksisme ondervonden.
Je zou niet moeten worden gediscrimi
neerd vanwege je sekse, daar ben ik fel
op tegen. Ik zie in Europa steeds minder
homofobie en dat is een geweldige ont
wikkeling, mede omdat het de weg voor
de vrouwenbeweging opent.’
Maar we zijn er nog niet, meent
de student. Medard en Frey waren in
Spijkenisse op zaterdag 23 januari. Ze
protesteerden tegen Geert Wilders die
de plaatselijke markt van de stad bezocht
om ‘verzetsspray’ uit te delen. Volgens
de PVVleider stijgt het aantal zeden
delicten evenredig met het aantal
asielzoekers in Nederland. De
studenten werden gearresteerd
terwijl de achterban van de
politicus de meest vrouwon
vriendelijke leuzen scandeerden.
Medard is oprecht verbaasd en
zegt niet te snappen wat Wilders
bezielt. ‘Hij gebruikt vrouwen
rechten voor zijn eigen doeleinden.
Hij zegt Nederlandse vrouwen te willen
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beschermen. “Onze vrouwen lopen
gevaar,” roept hij. Daarmee verheft Wil
ders zich boven vrouwen, los van het feit
dat zijn uitspraken te weerleggen zijn.
Hij komt het wel even oplossen, zal alle
Nederlandse vrouwen beschermen. Het
is voor mij een ironische en paradoxale
ervaring gebleken, daar in Spijkenisse.
Een menigte die zegt op te komen voor
vrouwen maar ondertussen slingerden
ze ons teksten toe als: “Daar moet een
piemel in”.’

Tits on tits
Terug in Medards kamer worstelt de
19jarige Hannah Vanseventer zich uit
haar vele lagen winterkleding. ‘Oké
daar gaan we! Tieten eruit!’ Samen
met Valcour doet ze een voorstel aan

de fotograaf. ‘Tits on tits on tits,’ lacht ze.
De twee nemen plaats achter elkaar,
Valcour legt haar borsten te ruste op de
schouders van Vanseventer. De vrouwen
lachen smakelijk wanneer ze de foto’s
terugzien. De drie halfnaakte vrouwen
winden er geen doekjes om: borsten
kunnen seksueel zijn, maar ook grappig
of vreemd. ‘Grote, kleine, donkere,
lichte: ik leg de talloze maten en soorten
van borsten vast.’
‘Waarom ik mij naakt laat fotogra
feren?’ Valcour pareert de vraag met
enige felheid terwijl ze haar handen met
haar borsten vult en ze daar laat rusten
voordat ze druk met haar handen begint
te gebaren. ‘I love being naked. Maar dat
is niet algemeen geaccepteerd en vaak
voel ik me niet comfortabel genoeg om
te doen waar ik zin in heb. Naakt zijn
wordt onterecht geassocieerd met
sensualiteit en lust.’ Haar handen
zet ze in haar zij. ‘We doen er
goed aan dat beeld te veranderen
en ik zet graag een stap in de
juiste richting.’ Valcour richt haar
blik op de lens, rekt zich uit en
vouwt haar handen achter haar
hoofd. ‘‘So fuck society
society.’ ↙

07-03-16 18:02

FLOOR_

ADVERTENTIE

FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR
COLLEGECAFÉ BOEKENWEEK:
‘WAS ICH NOCH ZU SAGEN HÄTTE’

DE HVA MAAKT ER EEN PUNT VAN:
OUDER WORDEN IN DE STAD

15 maart, 16.30-18.00, LET OP andere locatie: OBA Roelof Hartplein

31 maart, 16.30-18.00, tribune Kohnstammhuis

Wist je dat met Duits je kans op de arbeidsmarkt zes keer
groter is? Reden genoeg om je eens in Duitsland te verdiepen.
Dit jaar richt de Boekenweek zich op deze grote buur. Onder
leiding van reisschrijver en gespreksleider Alexander Reeuwijk
een talkshow met drie schrijvers: Merlijn Schoonenboom,
Jerker Spits en HancoJürgens

Het was even slikken voor de bewoners van het seniorenwooncomplex Amstelhuis: zomaar werd de tramhalte voor de
deur weg! Een prachtig voorbeeld van hoe het niet moet. Wat
doen studenten en onderzoekers van de HvA én de stad zelf
wel aan het verbeteren van de leefomgeving voor ouderen in
Amsterdam? Voorbeelden vanuit de HvA. Te gast o.a. wethouder
Eric van den Burg.

MASTERCLASS RADICALISME DOOR JEAN TILLIE
16 maart, 17.00-18.30, Kohnstammzaal

AMSTELCAMPUS DEBATTOERNOOI

Actueler dan ooit, hoe ga je om met discussies en gesprekken
over radicalisme, extremisme en democratie? Masterclass voor
docenten in het hoger onderwijs.

13 april, 13.00-20.00, Kohnstammhuis

HVA CARRIÈRE-EVENT
17 maart, 13.30-20.00, Kohnstammhuis

Deze middag en avond draait alles om jou en je toekomst
met o.a. tips & tricks om je te ondersteunen bij je zoektocht
naar de perfecte (loop)baan. Met o.a.Humberto Tan en Tanja
Jadnanansing (Tweede Kamerlid).

EXTRA BASISTRAINING OP 10 MAART! Meld je aan via
www.hva.nl/debattoernooi. FLOOR en het Nederlands
Debat Instituut organiseren dit jaar een debatprogramma op
de Amstelcampus, compleet met gratis debattrainingen.
We sluiten af met een groot toernooi waar beslist
zal worden wie het beste zijn standpunten
kan verdedigen!

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

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR

FLOOR_agenda_Folia
Folia
22_1610_3.indd 22_1-1
15 pagina_v1.indd 1

4-3-2016
16:37:47
07-03-16
18:02

16

FOLIA 22

WAAROM
DE AKKER
RUIMEN
IN OOGSTTIJD?
De interdisciplinaire studie van
neurowetenschap en filosofie, de
neurofilosofie, dreigt te verdwijnen aan
de UvA. Dat is het kind met het badwater
weggooien, vinden Jelle Bruineberg, Twan
Kieboom en Mara Neijzen. Internationale
wetenschappers vallen hen bij.
illustratie Marc Kolle

D

e UvA loopt voorop in de neurofilosofie. Vijf
jaar geleden is met veel tamtam universitair
docent Julian Kiverstein binnengehaald
om het onderwijs en onderzoek in dit vakgebied
verder op poten te zetten. Maar juist nu het vakgebied
wereldwijd tot bloei komt en een populair en goedbe
zocht vakkenaanbod is gevormd, besluit de UvA de
vakken te schrappen en de UD te ontslaan.
Waar andere universiteiten in Nederland plan
nen hebben voor een volledige master in de neurofi
losofie, serveert de UvA dit vakgebied rücksichtslos
af. Dit is extra schrijnend omdat de UvA de afgelo
pen jaren flink heeft ingezet op interdisciplinariteit
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en kruisbestuiving tussen de geesteswetenschappen
en de hersen en cognitiewetenschap, bijvoorbeeld
in de vorm van SMART Cognitive Science en de
interdisciplinaire Master Brain & Cognitive Scien
ces. Nu het tijd is om te oogsten, besluit de UvA de
akker te ruimen.
De neurofilosofie is een jong vakgebied dat de
afgelopen dertig jaar van onschatbare waarde is ge
worden voor de filosofie. Dit vakgebied onderzoekt
de relevantie van neurowetenschappelijke inzichten
voor de filosofie en bestudeert kritisch de reikwijdte
van neurowetenschappelijke claims. Grondlegger
Patricia Churchland, auteur van Neurophilosophy
(1986), schrijft: ‘Filosofisch onderzoek naar bijvoor
beeld het maken van keuzes, de basis van sociaal
gedrag en de rol van emoties in het oplossen van
problemen heeft sterk geprofiteerd van ontdekkin
gen in de neurowetenschap en de experimentele
psychologie.’ Daniel Dennett, UvAeredoctoraat
houder en oudSpinozahoogleraar, zegt: ‘Philosophy
of mind is compleet getransformeerd door nieuwe
inzichten in de neurowetenschappen. In de ethiek
en de kentheorie dringen de effecten hiervan nu
ook door.’ Deze centrale rol onderstreept ook Marc
Slors, hoogleraar cognitiefilosofie aan de Radboud
Universiteit: ‘De cognitieve neurowetenschappen
maken in toenemende mate onderdeel uit van het
menselijke zelfbegrip. Aangezien dit zelfbegrip al
tijd al een van de belangrijkste focuspunten van de
filosofie is geweest, betekent dit dat neurofilosofie
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deel uit is gaan maken van de kern van de filosofie.’
Niet alleen heeft de neurowetenschap veel te
bieden aan de filosofie, verschillende auteurs bena
drukken ook het belang van filosofie voor de neuro
wetenschappen. Zo schrijft Dennett bijvoorbeeld:
‘In geen ander deel van de filosofie hebben filosofen
hun wetenschappelijke collega’s zoveel te bieden als
in de neurofilosofie. De neurowetenschap worstelt
om de beste versie van haar eigen definiërende vra
gen te ontdekken en begint in te zien dat het daarbij
hulp nodig heeft van empirisch geïnformeerde filo
sofen.’ Daarnaast zijn veel theoretische kaders in de
neurowetenschap expliciet gebaseerd op filosofische
debatten. ‘In de morele psychologie stammen alle
leidende theoretische posities direct uit de filosofie,’
zegt Jesse Prinz, directeur van CUNY’s Committee
for Interdisciplinary Science Studies. ‘Dit werk zou
onmogelijk zijn zonder een constructieve dialoog
tussen filosofen en neurowetenschappers.’
En nog veel belangrijker: goede neurofilosofen
zorgen voor een kritische reflectie op neuroweten
schappers en wetenschapsjournalisten die overen
thousiast met het brein aan de haal gaan. Giovanna
Colombetti, professor in de cognitiefilosofie aan
de Universiteit van Exeter, stelt: ‘Hoewel het brein
natuurlijk cruciaal is, moeten we oppassen voor een
té reductionis
tische opvatting
van de geest. Het
is de verantwoor
delijkheid van de
universiteit om
kritische brein en
cognitiestudenten op te leiden die in staat zijn om
neurowetenschappelijke studies op waarde te schat
ten en te nuanceren.’ Bryce Huebner, neurofilosoof
verbonden aan Georgetown University: ‘Zowel
neurowetenschappers als wetenschapsjournalisten
maken geregeld claims die veel verder gaan dan
wat neurowetenschappelijke data eigenlijk aan kan
tonen. Neurofilosofen zijn getraind om zulke claims
kritisch te evalueren en te ontkrachten.’
Het belang van neurofilosofie moge duidelijk
zijn, maar waarom moet dat specifiek op de UvA?
Het antwoord is dat juist hier over de afgelopen
jaren een onvervangbare expertise gecreëerd is.
‘Amsterdam loopt voorop in het verschaffen van
inzicht in de filosofische en conceptuele tekortko
mingen van de neurowetenschappelijke studie van

de geest,’ stelt Dan Zahavi, directeur van het Centre
for Subjectivity Research in Kopenhagen, ‘het zou
zonde zijn als dat verloren gaat.’ Volgens Dennett
is het daarom ‘ironisch dat de UvA, die al zeer lang
het belang van de cognitiewetenschap en -filosofie
heeft onderschreven,
zijn neurofilosofievak
ken opheft juist nu het
veld tot bloei komt.’
Bij zware gevallen
van epilepsie kan
ervoor worden
gekozen om het corpus callosum, de verbinding
tussen beide hersenhelften, door te snijden. Door
het verdwijnen van neurofilosofie scheidt de UvA
de geestes en de neurowetenschappen, waardoor
filosofen zo meteen niets meer van het brein
snappen en neurowetenschappers een kritische blik
en theoretisch kader missen. Laat de UvA geen
split-brain patient worden! ↙

Laat de UvA geen splitbrain patient worden!
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Jelle Bruineberg is promovendus wijsbegeerte,
Twan Kieboom is student Brain & Cognitive
Sciences en Mara Neijzen is student wijsbegeerte.
De gebundelde reacties zullen 2 maart aan het
bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen
worden overhandigd.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘WIJ
HADDEN
DE RUIMTE
OM TE
SPELEN’
tekst Nina Schuyffel

Met Roaring nineties schreef Jannah Loontjens een nostalgische ode aan de jaren
negentig, jaren van vrijheid en overvloed. Ze studeerde in Amsterdam, danste voor de
kost in nachtclubs en verdiepte haar liefde voor filosofie. ‘Het was een tijd waarin we
geloofden dat alles mogelijk was.’
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Jannah Loontjens LOOPT
ALS ROXY-MODEL EEN MODESHOW IN HET
HILTON HOTEL, 1995.
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E

en bijzondere naam? Dat hoort
de zoon van Jannah Loontjens
wel vaker. Egon – in zijn geboortejaar zijn er maar drie andere
kinderen in Nederland zo genoemd.
Hoe hij dat weet? ‘Gewoon opgezocht,’ zegt de achtjarige
nonchalant. Loontjens
lacht. ‘In mijn tijd was dit
dus onvoorstelbaar; als je
iets niet wist legde je je er
gewoon bij neer. Nu is het
allemaal met één klik te
vinden. Mijn kinderen zijn
soms beter op de hoogte
dan ik.’
Ze zit in de keuken van haar woning in Amsterdam-West. Deze week
verschijnt Roaring nineties, waarin
Loontjens haar herinneringen deelt
aan de jaren negentig. Ze schrijft
over haar filosofiestudie aan de UvA,
toen ze per brief met haar docenten
communiceerde. Over de avonden
die ze doorbracht in de bibliotheek,
op zoek naar de juiste boeken
– toen nog met een kaartenbakkensysteem. Over New York, waar
ze vakken volgde van de filosoof
Derrida, naar muziek luisterde op
haar walkman en soms een collect
callgesprek voerde met Nederland.
En over nachtclubs als de Supperclub
en de RoXY, waar ze werkte in de
bediening en als gogodanser.

Je beschrijft de jaren negentig als
een tijd zonder zorgen.
‘Dat was het ook. Of tenminste, zo
voelde het. Mijn medestudenten en
ik waren ons niet zo bewust van de
problemen in de wereld. Nu klinkt
dat naïef, want er was natuurlijk
wel ellende. Terugkijkend zie je ook
allerlei tekenen die voorspelden dat
het de verkeerde kant op zou gaan.
Het populisme kwam op, de Britse
schrijver Salman Rushdie moest
jarenlang onderduiken nadat de
Iraanse leider Khomeini opriep hem
te doden omdat moslims zijn boek
als godslasterlijk hadden ervaren.
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Maar het bleef allemaal ver weg. De
oorlog in Joegoslavië trokken we ons
niet zo aan zoals we nu met Syrië
doen. Dat komt ook omdat er nog
geen mobieltjes en sociale media
waren, de ellende kwam niet op

De politie kwam langs, we leidden
ze rond, de sfeer was heel gemoedelijk. We mochten contact opnemen
met de gemeente om stroom aan
te leggen. Uiteindelijk hebben we
het pand omgebouwd tot een van
de levendigste
culturele centra
van Amsterdam.
Op de begane
grond kwam de
Pallet Club, een
drukbezochte
nachtclub, en
het vegetarische
restaurant The Fridge. Op de derde
verdieping werd het grootste skatepark van Nederland gemaakt, waar
skaters uit heel het land naartoe
trokken. Dat zou nu niet meer mogelijk zijn. Wij hadden de ruimte om
te spelen – tegenwoordig is alles veel
meer gereguleerd.’

‘We geloofden
in de multiculturele
samenleving’
een passieve manier binnen. Je kon
ervoor kiezen je volledig op je studie
te richten, er was verder niet zo veel
dat je afleidde.’

Er wordt heel nostalgisch over de
jaren negentig gedaan. Waarom
dwepen we zo met die periode?
‘Ik denk dat veel generaties met een
gevoel van weemoed terugkijken op
het decennium van hun jeugd. Denk
maar aan de sixties en de seventies, met de flowerpower, hippies
en Grease - die worden ook altijd
verheerlijkt. Ik ben opgegroeid in de
wat donkerdere jaren tachtig. Het
was de tijd van de atoombom, van
angst, van de Koude Oorlog. Er was
een recessie, veel mensen waren arm
en hadden een fatalistisch idee over
de toekomst. Maar toen kwamen
de jaren negentig. Opeens was er
weer optimisme voelbaar. Mensen
geloofden dat de grote oorlogen
voorbij waren en hadden vertrouwen
in een multiculturele samenleving. Er
heerste een sfeer van voorspoed en
optimisme. De welvaart nam toe, de
consumentenmaatschappij leefde
op. Het was een tijd waarin we geloofden dat alles mogelijk was.’

Wat heb je gedaan dat nu niet meer
zou kunnen?
‘Samen met een paar vrienden
kraakte ik het Vrieshuis aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam.

Je kon ook veel makkelijker
zwartrijden in Amsterdam.
‘Onvoorstelbaar, toch? Het was nog
niet verplicht om een identiteitsbewijs bij je te hebben. Als ik betrapt
werd, liet ik een aantekeningenboekje zien waar mijn adres in stond. Dat
werd geduldig door de conducteur
overgenomen. Ik beloofde de treinkosten plus verhoging direct de volgende dag te betalen. Dat ik speciaal voor deze reden een valse naam
en adres in mijn aantekeningenboekje had geschreven, leek geen van de
conducteurs te vermoeden.’

Als je naar de huidige generatie
twintigers kijkt, wat valt je dan op?
‘Studenten zijn veel bewuster bezig
met het afmaken van hun studie. Ze
gedragen zich als consument, zijn
minder gericht op het verrijken van
hun kennis en meer op het halen
van studiepunten. Dat merkte ik ook
toen ik lesgaf aan de UvA. Zelf heb
ik zes jaar over mijn studie gedaan.
Ik maakte me er nooit zorgen over of
ik nog wel studiefinanciering zou krij-
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gen. Vrienden van me probeerden de
ene na de andere studie uit, dat was
allemaal geen probleem. Ik neem het
de twintigers van nu dan ook niet
kwalijk. Door het strengere beleid
moet je veel praktischer nadenken
over wat je wilt studeren en of je later aan
een baan kunt komen.
Die druk was er in de
jaren negentig niet.’

Het ‘twintigersdilemma’ zou typerend zijn
voor deze tijd. Is dat zo?

bestond grotendeels ook juist uit
een intens solitarisme. Guda Stoop,
de oprichter van de Supperclub, en
William Stam, een van de huisfotografen, zijn inmiddels overleden. Nu
denk ik: wat een gemiste kans, ik
had hen nog zoveel
willen vragen. Dat deden we toen niet.’
Roaring nineties is,
naast een persoonlijk
relaas, vooral een filosofisch boek. Loontjens vermengt haar
herinneringen met
theorieën van Plato tot De Saussure
en van Socrates tot Descartes, en
laat zien hoe filosofie haar heeft
gevormd. Als kind was ze al bezig
met metafysische vraagstukken.
Wat betekent het om mens te zijn
hier op aarde? Wat ligt er achter al
deze sterren? Wat zijn wij? Dat soort
vragen spookten door haar hoofd als
het donker werd in Zweden, het land
waar ze de eerste jaren van haar
leven heeft gewoond.

‘Samen met een paar
vrienden kraakte ik
het Vrieshuis’

‘Ik denk dat het zich eerder in hun
leven manifesteert. Twintigers van
nu denken veel meer na over de
toekomst. Ze moeten hun leven nu al
goed vormgeven om straks succesvol
te zijn. Bij mijn generatie komt die
keuzestress pas later, rond ons dertigste of veertigste. Ik ken mensen
die maar blijven wisselen van partner
en baan, omdat ze denken: fuck,
wat wil ik nou? Daar ging mijn vorige
boek over, Misschien wel niet.’
Uit Roaring nineties, over werken
in de Supperclub:
Een keer was ik na vijf avonden
werken zo moe dat ik een bord uit
mijn handen liet glijden en rode
wijn over het overhemd van een
zakenman morste. Ik vroeg aan José
Sanchez, onze manager, een Spaanse jongen, homo, stoer en tegelijk
elegant, wat ik moest doen. ‘Oh, I
don’t know,’ zei hij en hij wuifde met
zijn hand. ‘Give them a bottle of
champagne.’ Hij wuifde weer, wat
zoveel moest betekenen als ‘los het
zelf maar op’. De man over wie ik
wijn had gemorst kwam op mij over
als een pretentieuze zak. Ik wilde
hem geen champagne geven. Ineens
moest ik huilen. Waar de tranen zo
plotseling vandaan kwamen, was
me niet helemaal duidelijk. Maar ze
stopten niet. Huilend serveerde ik,
huilend nam ik bestellingen op. De
gasten die mijn tranen ontwaarden
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keken me ongerust aan, gingen
zachter praten, een enkeling vroeg
me wat er scheelde, een vrouw legde
haar hand op mijn schouder. Mijn
collega’s deden niets, iemand gaf
me een tequila, maar er werd niets

gevraagd, niemand deed een poging
mijn verdriet te begrijpen. Misschien
was een deel hiervan nonchalance,
onverschilligheid of desinteresse,
maar ik ervoer het niet als zodanig.
Ik ervoer het als acceptatie van wie
ik was. Ik werd niet getroost, maar
ik werd ook op geen enkele manier
veroordeeld. Als je moest huilen, dan
huilde je. Geen probleem.

Waarom staat deze anekdote in je
boek?
‘Omdat ik het tekenend vind voor die
tijd en hoe we met elkaar omgingen.
Ik vond het enorm bevrijdend dat
ik daar gewoon kon huilen en dat
iedereen mij accepteerde, dat gaf
me een gevoel van veiligheid. Maar
als ik er nu aan terugdenk, vind ik
het vreemd. Waarom vroeg niemand
wat er aan de hand was? We hadden een grote tolerantie tegenover
elkaar, maar eigenlijk waren we nauwelijks in elkaar geïnteresseerd.’

‘Hoewel we ons bij elkaar thuis
voelden, kenden we elkaar amper,’
schrijf je.
‘We spraken over kunst, ideeën voor
shows, acts, over films en mode,
maar we spraken vrijwel nooit over
onze eigen levens. Misschien hoort
het ook wel bij die leeftijd, maar voor
mij onderstreept het de paradox van
die tijd: we vermoedden onderling
een zielsverwantschap, maar die

Vooral Derrida speelde een grote
rol in je leven. Wat hebben zijn
lessen voor jou betekend?
‘In de geschiedenis van de filosofie
is er altijd gezocht naar essenties. Er
werd geloofd dat er altijd één betekenis was van iets. De structuralisten
lieten dat idee los, zij betoogden dat
alles alleen bestaat binnen de context waarin het zich aandient. Derrida ging nog een stapje verder en liet
zien dat absolute betekenisgeving
helemaal niet bestaat, omdat ook
de context op verschillende manieren
begrepen kan worden. We kunnen
de dingen altijd weer op een andere
manier bekijken. Hij gaat in tegen de
wetenschap, die iets wil ontdekken,
vastleggen en het een naam geven.
We moeten open staan om de dingen steeds op een andere manier te
begrijpen, benadrukte Derrida. Dat
idee van in volledige openheid naar
de wereld kijken vond ik verhelde-
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rend. Ik ben opgevoed door ouders
die op een vrije manier in het leven
stonden en hun leven op een geheel
eigen manier probeerden vorm te
geven. Mijn moeder was eerst
goudsmid, toen
beeldhouwer,
daarna schilder
en filmmaker. We
verhuisden van hot
naar her, hadden
geen vaste inkomsten, woonden in
kraakpanden. Je
bent dan eigenlijk
constant je leven
aan het herbezien. Toen ik Derrida
voor het eerst las, herkende ik mij in
zijn filosofie. Ik vond het prettig om
te weten dat je dus telkens op een
andere manier naar de wereld kan
kijken, zonder dat dit eng of raar is.’
‘Il n’y a pas de hors-texte,’ zei
Derrida. In haar boek schrijft Loontjens over de intertekstualiteit die
in de jaren negentig de reclame- en
mediawereld domineerde. Zo werd
in de film Pulp Fiction verwezen naar
vroegere films – Hitchcock, Kubrick,
spaghettiwesterns – en gebruikte de
regisseur van Fight Club elementen
uit de populaire cultuur, zoals de
Ikea-catalogus. Volgens Loontjens
hebben die interteksten ons beeld op
de werkelijkheid veranderd. Ze haalt
de filosoof Jean Baudrillard aan om
te stellen dat ‘we opgaan in een
netwerk van verwijzingen’, en dat we
de simulatie ‘echter ervaren dan de
werkelijke ervaring.’

Wat bedoel je precies?
‘In de jaren negentig was het een
kick om te beseffen dat die intertekstualiteit er was. We deelden
hetzelfde referentiekader en begrepen dat die verwijzingen in de
populaire cultuur niet losstonden
van de realiteit. De beelden leken de
werkelijkheid te representeren, maar
waren eigenlijk de werkelijkheid zelf.
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JANNAH
LOONTJENS
1993 – 1999 Studeert filosofie
aan de UvA
1996 – Volgt vakken aan The
New School for Social Research
in New York
1999 – 2006 Publiceert diverse dichtbundels en werkt als
kunstcritica voor onder meer De
Groene Amsterdammer
2006 – 2012 Promoveert aan de
UvA bij de leerstoelgroep Algemene Literatuurwetenschap
2007 – Roman Veel Geluk
2011 – Roman Hoe laat eigenlijk
2013 – Essayboek Mijn leven is
mooier dan literatuur: Een kleine
filosofie van het schrijverschap
2014 – Roman Misschien wel niet
Jannah Loontjens doceert naast
haar schrijverschap filosofie
en literatuuranalyse aan de
ArtEZ Academie voor beeldende
kunsten in Arnhem. Ze woont
met haar twee
kinderen Egon
(8) en Maja (11)
in Amsterdam.
Roaring nineties
verschijnt op 10
maart bij uitgeverij Ambo|Anthos.

Inmiddels is dat besef veel
gewoner. Je kent ze wel: die
foto’s op Facebook waarop
je een groep vrienden ziet
proosten met een biertje of
een glas champagne. De
representatie van een avond
wordt vaak als indringender beleefd dan de ervaring zelf. De foto wordt de
werkelijkheid, en beïnvloedt de wijze
waarop je je de avond herinnert.
Hoewel ik nog van een generatie
ben die verlegen werd als je een
camera op je gericht voelde, is er
weinig van deze schroom over bij de
generatie van mijn kinderen. Zij zijn
gewend het resultaat van hun pose
en gemaakte glimlach direct terug
te kunnen zien. Ik vraag me weleens
af wat voor invloed dit heeft op hun
zelfbeeld. Leidt het tot een grotere
zelfverzekerdheid, doordat ze al van
jongs af aan zien dat ze veel meer
op anderen lijken dan ze denken?
Of juist tot grotere onzekerheid, tot
een hyperbewust zelfbewustzijn,
strevend naar een perfecte digitale
representatie van zichzelf?’

Het einde van de jaren negentig
markeerde ook het einde van je studententijd. En toen kwam 9/11. Wat
herinner je je van die gebeurtenis?
‘In de jaren daarvoor had iedereen
het over de millenniumwisseling. Dat
was iets heel groots, het zou het
einde der tijden inluiden, maar toen
het eenmaal zover was gebeurde er
niet zo veel. Bij 9/11 zeiden we tegen
elkaar: dít is de millenniumwisseling.
Vanaf nu is alles anders. We waren
ons er heel erg van bewust dat de
onbezorgde nineties afgelopen waren. Moslims werden opeens anders
bejegend, en we zagen met lede
ogen aan hoe Amerika Irak binnenviel. De blijdschap en het optimisme
maakten plaats voor wantrouwen en
angst. Zo bezien waren de nineties
echt een luchtbel, een interbellum
tussen twee heftige decennia in.’ ↙
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Onderwijsconferentie
conferentie
Studentbetrokkenheid 7 APRIL 2016
WAAROVER?

OCHTENDPROGRAMMA – CARRÉ

– Dit jaar gaat de Onderwijsconferentie over studentbetrokkenheid.
Wat is dat en waarom vindt de HvA dat belangrijk?
– Hoe betrek je studenten bij hun opleiding, faculteit, hogeschool
of stad?
– Bestaat studentbetrokkenheid zonder betrokken medewerkers?

Dat is in Carré. Een spectaculair en gevarieerd programma van
lezingen, film, muziek, gesprekken met studenten, de Docent van
het Jaar verkiezing.

VOOR WIE?
Studenten en medewerkers zijn van harte uitgenodigd voor de HvA
Onderwijsconferentie.

MIDDAGPROGRAMMA – AMSTELCAMPUS
Na een lunch kun je kiezen uit meer dan 50 interactieve
workshops, vraagstukken en masterclasses.
De rode draad is studentbetrokkenheid.
We sluiten af met een borrel.

AANMELDEN?
CREATING TOMORROW
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Objectief
Proefstrip
tekst Daniël Rommens
illustraties Nick Sousanis

Hoe verspreid je kennis? Als het
aan promovendus en striptekenaar Nick Sousanis (Teachers
College, Columbia University)
ligt, niet met een lange lap tekst.
Zijn proefschrift Unflattening
verscheen in de vorm van een
stripverhaal. Daarin daagt hij de
klassieke weergave van kennis uit.
Die is vaak hiërarchisch en lineair,
zoals in een boek of een powerpointpresentatie. De vorm van
het proefschrift – het eerste dat
ooit in stripvorm verscheen – bewijst dat je ook kunt kiezen voor
een meer organische presentatie: beeld in plaats van woorden
en een netwerk van elementen
in plaats van rechte lijnen. Een
voorbeeld van die rechte lijnen
zijn volgens Sousanis de sterke
verdeling van de wetenschap
in disciplines.
Hij roept daarom de wetenschap op om de grenzen van
disciplines te doorbreken en te
breken met traditionele vormen
van kennisoverdracht. Met zijn
stripverhaal neemt hij zelf een
voorschot. Het klonk het Institute
for Interdisciplinary Studies van
de UvA als muziek in de oren. Zij
besloten een pop-uptentoonstelling in te richten, in samenwerking
met de Universiteit Utrecht. ↙
Het proefschrift hangt nog tot 10
maart op het Science Park en is op 24
maart te bekijken in de muziekzaal
van Crea.
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Wetenschap Asterdorp

Opgevoed door
de overheid
tekst Addie Schulte foto’s Stadsarchief Amsterdam

Oudstadsbestuurder Stephan Steinmetz onderzocht de geschiedenis van
Asterdorp, een ommuurd wijkje in AmsterdamNoord waar in de jaren
twintig en dertig ‘asocialen’ woonden onder toezicht. Hij schreef er een
toegankelijk boek over, waar hij ook op promoveerde.
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H

et begon met een paar archiefdozen van de gemeen
telijke Woningdienst waar Stephan Steinmetz (1956)
in het begin van de jaren tachtig werkte. De dozen
met documenten over de ‘sociaal achterlijken’ die in Asterdorp
waren ondergebracht stonden op de nominatie weggegooid
te worden. Steinmetz wierp er een blik op, raakte geboeid, en
besloot de papieren mee naar huis te nemen.
Hij ging meer uitzoeken over het buurtje waar tussen 1927
en 1940 enkele duizenden
mensen hadden gewoond.
Met zijn partner Antje Dijk
interviewde hij zestien voor
malige bewoners, die hadden
gereageerd op een adverten
tie in een huisaanhuisblad.
Dat onderzoek leidde tot een
boekje voor ambtenaren van
de Woningdienst, oplage driehonderd. Later studeerde Dijk af
op min of meer hetzelfde materiaal. Maar de geschiedenis van
Asterdorp bleef voor het grote publiek verborgen.
Een paar jaar geleden besloot Steinmetz het dossier te
heropenen. Hij was inmiddels, na onder andere stadsdeel
voorzitter van Zeeburg te zijn geweest, werkzaam als adviseur,
onderzoeker en consultant voor overheden. Maar door de
crisis hadden overheden minder geld voor advies van buiten,
en Steinmetz had tijd over. En hij hoorde via via dat docu
mentairemaakster Saskia van den Heuvel bezig was met twee
documentaires over Asterdorp.
Steinmetz: ‘Ik ben opnieuw gaan kijken in het gemeentear
chief. Dat was nu veel beter ontsloten dan in de jaren tachtig.
Met hulp van archivarissen kon ik eigenlijk alles vinden wat ik
zocht: brieven, rapporten, alle politiek interessante documenten.’

tegen het idee van verheffing en het paternalisme dat daaraan
verbonden is. De een bepaalt hoe de ander zich moet gedragen,
maar kijkt niet naar zichzelf. Wibaut had een minnares, maar
als een bewoner van Asterdorp vreemd zou gaan, was dat plat
en afkeurenswaardig geweest.’
Gaandeweg dijde het onderzoek uit. Steinmetz dacht erover
er een proefschrift van te maken. ‘Je hebt er niets aan, maar het
is wel leuk. Ik kwam vorig jaar maart Meindert Fennema tegen
op een verjaardagsfeestje.
Hij zei: “Dat is interessant,
daar moet je op promoveren,
bij mij. Dan moet je morgen
een opzet inleveren.”’
Dat was geen probleem
voor Steinmetz, omdat hij
al bezig was. ‘Binnen een
week hebben we die opzet in
de steigers gezet. Het goede van een proefschriftversie is dat je
beter gaat nadenken. Ik begon met een zekere vooringenomen
heid. Maar de begeleiders [naast emeritus hoogleraar Fennema
bijzonder hoogleraar Arnold Reijndorp, red.] hielpen me om
de zaken ook van de andere kant te bekijken en geen oordelen

Asterdorp was een
paradepaardje van het
sociaaldemocratisch bestuur

Semigevangenis
De belangstelling was wel te verklaren. Asterdorp was zeker
in het begin een paradepaardje van het sociaaldemocratische
stadsbestuur. Hier zouden mensen worden gehuisvest die niet
in staat werden geacht zelfstandig in een huurhuis te wonen.
Ze hadden vaak huurachterstand, maar ook waren er aanmer
kingen op hun levensstijl, hun onderlinge omgang en hun
hygiëne. Op Asterdorp zouden ze ‘met grote liefde en eindeloos
geduld’ maar wel onder toezicht van een opzichter en afgezon
derd van de rest van de bewoonde wereld worden opgevoed tot
eerzame, nette en propere huurders, aldus de directeur van de
Woningdienst Arie Keppler. Hij was de drijvende kracht achter
Asterdorp, waarbij hij steun genoot van zijn zwager, wethouder
Floor Wibaut. Uiteindelijk woonden meer dan vierhonderd
gezinnen kortere of langere tijd in wat Steinmetz tijdens een
gesprek als een ‘semigevangenis’ omschrijft.
Steinmetz: ‘Ik wilde precies uitzoeken hoe het zat en wat
de overheid dreef om met zoveel macht mensen etiketten te
willen opplakken. Ik hield me ermee bezig vanuit weerstand
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AMSTERDAM WAS NIET
HELDHAFTIG

Ast
De nei

Toen Asterdorp in de oorlog leeg kwam te staan, zag de
bezetter het als een goede plek om Duitse Joden onder
te brengen. De gemeente besloot op dat moment de
huur te verhogen, om mogelijk scheefwonen tegen
te gaan. Steinmetz: ‘Het is wel pijnlijk om te zien hoe
gezagsgetrouw en ijverig het gros van het ambtelijke
apparaat werkte voor de chef van dat moment. Ook
ongevraagd. Het was niet allemaal onder dwang. Er is
apathisch gehandeld, de huurverhoging was een oplossing voor een bureaucratisch probleem.’
Die opstelling past in de reeks recente onthullingen die
tonen dat de gemeente Amsterdam tijdens en na de
Jodenvervolging als een overijverige, zelfs hardvochtige
overheid optrad.
‘Ik vind het belangrijkste dat het beeld van Amsterdam als goede stad wordt bijgesteld. Het borstgeroffel
van Amsterdam is nog steeds te horen, bijvoorbeeld
bij de herdenking van de Februaristaking. Het meest
markante uitvloeisel van die houding is het monument
aan het begin van de Weesperstraat: een loftuiting op
de Amsterdammers die de Joden hebben geholpen.
Daar kun je een glazen koepel overheen zetten met een
uitleg. Een monument over het monument. Dat lijkt me
waardevoller dan excuses.’

07-03-16 18:02

28

FOLIA 22

Het poortgebouw van Asterdorp aan de Asterdwarsweg in Amsterdam-Noord in 1928.
De straten in het 'dorp' hadden oorspronkelijk geen namen, maar waren genummerd.

EEN VERDWENEN STUDIE
Steinmetz studeerde andragologie, de wetenschap van de andragogie, aan de VU. Inmiddels
bestaat dat niet meer als afzonderlijke studie.
Volgens de beschrijving van de alumnikring van
andragologen aan de UvA is andragogie ‘een
specialisme binnen de sociale wetenschappen en
stelt dat zich tot doel de volwassen mens bij te
staan in zijn ontwikkeling tot mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid. Andragogie is het deskundig en bewust gehanteerd
beïnvloedingsproces, waarbij gestreefd wordt
naar gedragsverandering en verbetering van een
bestaande toestand bij volwassenen.’
Steinmetz zegt veel aan zijn studie gehad te hebben, al was het ‘geen toptijd’ en was er destijds
veel onrust aan de universiteit. ‘Ik heb er veel aan
gehad, maar niet in die zin dat ik plat ga voor dat
idee van opvoeding. Mijn idee was om aan maatschappelijke hulpverlening en vormingswerk te
doen. Helpen als mensen knel zitten is heel nuttig.’
In de jaren tachtig verdween de studie om op te
gaan in andere vakgebieden zoals sociale psychologie en pedagogiek. De kring van alumni-androgologen van de UvA wijst met trots op een aantal
bekende wetenschappers die hun wortels in dit
vak hadden, zoals filosoof Hans Achterhuis en
oud-D66-senator Jacqueline de Savorin Lohman.
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vooraf te vellen. Ik kwam niet tot een andere slotsom, maar ik
kon wel beter verklaren waarom er op die manier gehandeld
werd. Het werd genuanceerder.’

Loop naar je moer
Steinmetz’ boek voldoet niet aan de negatieve clichés van een
proefschrift. Het is allesbehalve taai, dor of theoretisch. Een
bewuste keuze, zegt hij. ‘De vraag was of er een bijdrage moest
komen aan internationale wetenschappelijke discussies over
straatleven, de omgang met ontoelaatbaren en dergelijke. Ik heb
in overleg met de promotoren besloten om dat niet te doen. Het is
van wetenschappelijk nut, zeiden ze, als in een casestudy grondig
wordt uitgezocht wat er gebeurd is. Anderen kunnen er wellicht
op een abstracter niveau hun voordeel mee doen. Moet een proef
schrift binnen een theoretisch debat iets toevoegen? Het nadeel is
dat in dergelijke proefschriften een hoekje wordt gezocht dat net
afwijkt van andere theorieën. Ik zag daar het nut niet van en ik
vind het niet leuk. Ik ga liever concreet zoveel mogelijk uitzoeken.’
Promotor Fennema vertelt dat wel is aangedrongen op
meer theorie in het proefschrift, maar vanwege het tamelijk
strakke tijdschema van de auteur is het daar niet van gekomen.
Fennema vindt dat het gebrek aan theorie ruimschoots wordt
gecompenseerd door andere kwaliteiten van het werk: ‘Hij
had uniek materiaal, zelf gered van de papierversnipperaar,
hij combineerde archiefonderzoek met interviews en heeft een
overtuigend beeld geschetst van de context.’
In de commissie was er discussie over het proefschrift, een
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lid stemde tegen vanwege het gebrek aan theoretische onder
bouwing, aldus Fennema. ‘Er is altijd wel wat,’ relativeert hij.
‘Er zijn ook wel eens proefschriften waarbij ik me afvraag of de
promovendus wel kan schrijven.’
Daar is in dit geval geen twijfel over. Het is een levendig
boek geworden, met interessante karakters als de eigengereide
topambtenaar Arie Keppler, en met veel aandacht voor de be
woners met hun grote gezinnen, hun ellende en hun vreugde,
de armoede, onderlinge ruzies en de opvoedkundige lessen
van de opzichter. ‘Loop naar je moer’ mochten ze niet zeggen,
herinnert een van de bewoners zich in het boek. ‘Loop naar je
moerbeiboompje,’ moesten we daarvan maken.’
Als schrijver leeft Steinmetz zich erg in zijn personages in.
Als Jonas Groenteman, voorzitter van de bewonersvereniging
van Asterdorp, zich opmaakt voor een toespraak bij de Com
munistische Partij Holland beschrijft Steinmetz dat hij vast wel
zenuwachtig was.
‘Dat is discutabel,’ erkent hij. ‘Ik ben er wel voorzichtig mee
geweest. Er zit een stukje verbeelding in, maar dat heb ik toe
gevoegd op het moment dat ik zeker was van de omstandighe
den. Ik wist dat hij ruzie had met de opzichter, hij had woorden
gehad met zijn vrouw. Ik heb krantenartikelen, gezinsrappor
ten en interviews, soms ook dagboeken van de opzichter. Het
kan eigenlijk niet anders dan dat hij zenuwachtig was.’

Staatsopvoeding
Onzekerheid is er niet alleen over de gevoelens van de personages,
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zegt Steinmetz. ‘Je weet heel veel niet zeker, ook niet of het verslag
in de krant klopt, of wat een opzichter schreef juist is, of mensen
in een interview de waarheid spreken. Elke bron is onzeker.’
Maar voor de geschiedenis van Asterdorp was er wel veel
materiaal. ‘Het geluk was dat het goed gedocumenteerd was,
omdat het een onderwerp was van speciaal beleid. Wat elders
in Amsterdamse arbeidsbuurten gebeurde is niet gedocumen
teerd of niet makkelijk toegankelijk.’
De actuele waarde van dit onderzoek is volgens Steinmetz
niet ver te zoeken. De neiging van de overheid om burgers te
willen opvoeden is gebleven, ook na Asterdorp. Toen hij in de
jaren negentig stadsdeelvoorzitter in Zeeburg was, werd daar de
term ‘probleemaccumulatiegebied’ op geplakt. ‘Het was hier van
groot belang dat het onderwijs verbeterd werd, en de veiligheid.
De huisvesting werd al aangepakt. Ik wilde het zo zakelijk
mogelijk doen, niet zo moreel mogelijk. Ik ben aanhanger van
de opvatting dat de omstandigheden verbeterd moeten worden.
De overheid heeft de neiging om een stap te ver te gaan, als een
rupsjenooitgenoeg aan te dringen op het gewenste gedrag.
Gezond eten, je buurvrouw helpen, opvoeden. Dat gaat altijd
richting het ideaal van de mensen die macht hebben. Maar wat is
er mis mee als mensen kiezen voor eenzaamheid, voor elke dag
patat? De overheid moet niet tot staatsopvoeding overgaan.’ ↙

STEPHAN STEINMETZ
1956 geboren in Den Haag
19741981 Studie andragologie aan de VU Amsterdam
19901998 Voorzitter stadsdeel Zeeburg, Amsterdam (PvdA)
1998heden Adviseur, onderzoeker, procesmanager
20012008 Onderzoeker voetbalvandalisme
20062009 Coördinator gemeente Amsterdam aanpak
veelplegers
20092012 Procesleider onderwijs gemeente Haarlem
18 februari 2016: Promotie op Asterdorp. Een Amsterdamse
geschiedenis van verheffing en vernedering
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HUIZE FRANKENDAEL
KUNST - GASTRONOMIE - LOCATIE IN AMSTERDAM

Huize Frankendael is het laatste buitenhuis van
Amsterdam. Gebouwd in de 18e eeuw, werd het huis
gebruikt door notabelen om van natuur en
vriendschap te genieten.
Partijen en vergaderingen
In Huize Frankendael zijn prachtige authentieke
ruimtes beschikbaar voor groepen van 2 tot 200
personen. Bijzonder geschikt voor huwelijken,
vergaderingen en private dining. De keuken van
Merkelbach verzorgt de culinaire invulling hiervan
met bereidingen volgens onze slow food filosofie.
Kunst en Cultuur
Het gehele jaar zijn er kunst exposities in het huis.

Meebewegen met de seizoenen, werken met
duurzame producten en respect hebben voor de
dieren die ons vis en vlees geven, dat is de Slow
Food filosofie van de keuken van Merkelbach.
Groene beleving
Restaurant Merkelbach bevindt zich in het koetshuis
van het 18e-eeuwse Huize Frankendael. In de
stijltuin, waar wij terras hebben, beleef je de
seizoenen in de stad. Ons restaurant is een unieke
plek in Amsterdam om ontspannen te genieten van
lekker eten en verfijnde smaken.

Slow Food
Bij Merkelbach omarmen we de waarden van Slow
Food. We kennen onze producten en producenten.
Het vlees voor onze gerechten komt van boerderij
Lindenhoff uit Baambrugge. We werken uitsluitend
met authentieke rassen en verwerken het hele dier
van kop tot staart.
De vis wordt gevangen door de Ô Goede
VissersÕ , rechtstreeks op de veiling gekocht en
dezelfde dag nog geleverd, altijd vers.
Onze met zorg geteelde groenten komen van de
koude grond en veel van onze kruiden uit Park
Frankendael.
Huize Frankendael, Middenweg 72, 1097 BS Amsterdam
+31 (0) 20 423 39 30 ,info@huizefrankendael.nl
www.huizefrankendael.nl
www.restaurantmerkelbach.nl
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THOMAS
VAN A ALTEN
Bal
I

k heb een haat-liefdeverhouding met het Boekenbal. Of een mopper-verkneukelverhouding. Stel je voor. Je schrijft je al zeventien
jaar helemaal rot en struint na het publiceren van romans boekwinkels af om (weliswaar je eigen) literatuur aan de lezer te brengen, je
roept waar het maar kan dat lezen en schrijven deze reddeloze wereld wat mooier maken – en toch is het niet vanzelfsprekend dat je
door de ballotagecommissie van de CPNB wordt uitgenodigd om te
verschijnen aan de poorten van de Amsterdamse Stadsschouwburg.
Als auteur is daarentegen weinig zo vleiend als een uitnodiging
krijgen voor het Boekenbal zonder dat je erom hoeft te vragen.
Dat is me nu een paar keer overkomen, en het lijkt een stilzwijgend
goedkeuren van je rol als auteur. ‘Goed zo jongen, je schrijft, je
hoort erbij.’ En dan ga ik. Nooit met partner, omdat ik mijn kaartje
vrijwillig afsta aan een andere auteur of redacteur. Vervolgens word
ik dikwijls honend uitgelachen. Door auteurs.
Als ik geen uitnodiging
ontvang, wíl ik er niet eens bij
horen. Dan ga ik demonstratief
met mijn armen over elkaar
staan, wachtend tot mijn uitgever rond vijven opbelt met de
mededeling dat er wat kaartjes
zijn vrijgekomen.
En terwijl ik daar in die carrousel van de schouwburg ronddwaal, denk ik: ‘Jongen, je schrijft,
maar je hoort hier niet. Kijk daar, Jan Siebelink wordt gepijpt achter
een gordijn. Tijd om zo snel mogelijk thuis onder een dekbed naar
Better Call Saul te kijken.’
Dit bal wordt anders. Mijn vriendin is er namelijk dit jaar wel bij,
omdat ze meewerkt aan een NTR-documentaire over het Boekenbal.
Mijn collega Mano Bouzamour gaf me een tip. ‘Tongzoen haar voor
de camera als ze je net een vraag stelt!’ Die jongen heeft veel meer
gevoel voor dat soort dingen. Hij hóórt op het bal. ↙

Jan Siebelink wordt gepijpt
achter een gordijn
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tekst Max Rozenburg

Dossier

foto’s Mina Etemad

EEN VRIEND
DIE ER
MORGEN OOK
NOG IS
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Vijfenvijftig vluchtelingen hebben in het kader van het
Right2Educationinitiatief als gaststudent Nederlandse les
gevolgd aan het AUC. Daarbij werden zij door hun persoonlijke
‘buddies’ begeleid in een reeks typisch Nederlandse activiteiten.
Van schaatsen tot hutspot eten, en van ‘ojliebojlies’ eten tot hasj
roken. ‘Mensen zijn hier bevriend met hun fiets, die nemen ze
overal mee naartoe!’

G

erios Nakhleh (21) weet hoe je
moet lachen; hij doet het na elke
zin die hij uitspreekt. Zijn witte
grijns staat in schril contrast met zijn
zwarte baard – en met zijn persoonlijke
situatie. Op 5 september vorig jaar, na
een reeks bombardementen die zijn
geboortestad Damascus in as legde,
besloot hij Syrië te ontvluchten. Vanuit
Turkije stak hij in het holst van de nacht
in een rubberen opblaasboot over naar
Griekenland, om vanaf daar in twee
weken en een tiental verschillende voer
tuigen de reis naar Nederland te maken.
Sinds eind september wacht hij in een
vluchtelingenopvang op de Flierbosdreef
in Amsterdam Zuidoost op zijn verblijfs
vergunning; een proces dat zes dagen
had moeten duren, maar ondertussen al
zes maanden aansleept.
Charles McAlindin (21) lacht daaren
tegen niet; zijn Britse nukkigheid weet
elke glimlach in de kiem te smoren.
De in Liverpool geboren AUCstu
dent verhuisde een jaar geleden naar
Amsterdam: ‘Ik kwam gewoon met het
vliegtuig – het kostte me anderhalf uur.
Een halfuur nadat ik geland was zat ik
al in mijn nieuwe kamer, me vooral te
verbazen over de afgrijselijke kleur van
de vloer.’
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De twee zijn qua karakter tegenpolen:
de een een goedlachse, joviale Syriër, de
ander een stille, eigenzinnige Brit. Toch
werden ze in januari in het kader van
Right2Education als buddies aan elkaar
gekoppeld. ‘In het begin was het erg
ongemakkelijk,’ vertelt Charles terwijl
Gerios beamend knikt. ‘Het voelde een
beetje geforceerd.’ Toen Gerios ook nog
per ongeluk het verkeerde telefoonnum
mer doorgaf, leek het buddyexperiment
al mislukt te zijn voor het goed en wel
was begonnen. ‘Ik was oprecht chagrijnig
dat Gerios zo kortaf reageerde op mijn
berichtjes,’ zegt Charles, terwijl Gerios
met een bulderlach aanvult: ‘Hij heeft een
week lang iemand anders lopen sms’en!’

Buddies
De buddies kregen echter langzaam
maar zeker door dat ze veel interesses
delen. ‘Het is best wel vreemd dat Gerios
en ik, ondanks dat we zo ver van elkaar
zijn opgegroeid en uit zulke verschil
lende culturen komen, toch zo goed
overeenkomen,‘ vertelt Charles. ‘Het
heeft de oorlog in Syrië voor mij een heel
menselijke dimensie gegeven.’
De twee praten bewust weinig over
het Syrische conflict – het buddypro
gramma dient juist om de gaststudenten

met andere dingen bezig te houden. ‘We
praten veel over voetbal,’ lacht Gerios.
‘Charles is in de meeste opzichten
de perfecte man, behalve dat hij een
Evertonfan is. Ik ben voor Manchester
United – dat is een meningsverschil dat
weleens ruzie veroorzaakt.’
Van de Brit werd verwacht dat hij
Gerios wegwijs zou maken in de Ne
derlandse cultuur. ‘AUCstudenten zijn
juist perfect in staat om gaststudenten
te begeleiden,’ vindt Right2Education
bestuurslid en AUCstudent Ellen Ack
royd (19). ‘De meeste AUCstudenten ko
men zelf uit het buitenland – of hebben
op z’n minst in het buitenland gewoond
– en weten dus wat het is om een im
migrant te zijn. Ze weten hoe lastig het
kan zijn om te integreren in een nieuwe
omgeving.’ Ook Charles herkent zichzelf
in deze observatie: ‘Ik heb de verbazing
die Gerios voelt over Nederland tot op
zekere hoogte al gehad – ik denk dat ik
de unieke aspecten van Nederland beter
herken dan de meeste Nederlanders.’
En dus gingen de twee samen
schaatsen, fietsen ze regelmatig naar de
coffeeshop om hasj te halen, en hebben
ze typisch Nederlandse kost uitgepro
beerd. Niet altijd met evenveel succes,
aldus Gerios: ‘Ik vond de “ojliebojlies”
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erg raar. En de stamppot – ik had nog
nooit zoiets gezien!’ Ook de Nederland
se fietslust verbaasde Gerios: ‘In Syrië
fietsen we natuurlijk ook, maar hier lijkt
het bijna verplicht. Mensen zijn hier
vrienden met hun fiets en nemen hem
overal mee naartoe –
zelfs op de trein en in
de bus!’
Het buddy
programma liep
begin februari ten
einde, maar Gerios
en Charles spreken
nog steeds twee keer
per week af. ‘We gaan vanavond weer
voetbal kijken – bij mij in de vluchtelin
genopvang deze keer. Helaas moet dat

wel op mijn telefoon, ik heb niks beters.’

Nederlandse les
Naast het buddyprogramma organi
seerde Right2Education Nederlandse
taallessen. De meest ambitieuze vluchte

aldus Ackroyd. ‘De hoogste score werd
behaald door een van de gaststudenten.
Zij namen het veel serieuzer dan de
meeste AUCstudenten en waren super
gemotiveerd.’ Haar collegabestuurslid
en medeAUCstudent Nini Pieters (20)
beaamt dat: ‘Ze trokken het algemene
niveau tijdens de lessen omhoog. Als
zij hun huiswerk deden dachten veel
AUCstudenten “misschien moeten wij
ook maar eens iets gaan doen”.’
Toch namen de gaststudenten niet
alle activiteiten even serieus. Tijdens
een spelletje bingo, dat diende om
de studenten Nederlandse cijfers aan
te leren, deden de gaststudenten het
opvallend slecht. ‘Wie een nummer
fout noteerde en onterecht bingo riep,
moest als straf een liedje zingen,’ vertelt
Ackroyd. ‘Dat werkte nogal averechts;
de meeste gaststudenten speelden expres
vals. Op een gegeven moment stonden
er vijf gaststudenten al dansend en
klappend voor de klas Syrische liedjes
te zingen.’
Volgens Gerios is Nederlands niet zo
lastig om te leren: ‘Ik vind het op Engels
lijken. Het blijft natuurlijk een nieuwe
taal, maar ik zie het zo: als je hard werkt
is niks moeilijk.’ Waar hij wel moeite
mee had was het Latijnse schrift. ‘Ik
kon alleen Arabisch lezen. Ik lees soms
nog steeds van rechts naar links en dan
verbaas ik me over de rare woorden.’ De
eerste Nederlandse woorden die hij aan
leerde waren ‘leef in vrede’. ‘Eigenlijk
wilde ik be happy leren, maar iedereen
vertelde me dat daar geen goede verta
ling voor was.’
Nederlandse les was voor hem vooral
een manier om de ver
veling tegen te gaan.
In oktober kwamen
vier AUCstudenten
naar de vluchtelin
genopvang, op zoek
naar vluchtelingen
die Engels spraken en
geïnteresseerd waren
in Nederlandse les: ‘Ik spreek Engels
omdat ik vroeger veel Engelse films keek
– ik heb me dus meteen ingeschreven.

‘Het is moeilijk vriendschappen
op te bouwen als je elke dag
kunt worden verplaatst’
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lingen konden aanschuiven naast inter
nationale AUCstudenten die ook Neder
lands leerden. ‘Met ongelooflijk succes,’
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Ik verveelde me kapot in de opvang.
We praten daar veel over thuis en we
spelen veel tafeltennis, maar dat is het zo
ongeveer. Ik ben ondertussen wel heel
goed geworden in pingpong,’ zegt hij met
een knipoog. ‘Ik ben sowieso kamp
kampioen.’ Om er beteuterd aan toe te
voegen: ‘Maar tafeltennis is daardoor nu
ook saai geworden.’
In Amsterdam worden veel eve
nementen voor vluchtelingen georga
niseerd. Toch is dit soort bezigheids
therapie volgens Pieters niet voldoende
om de verveling tegen te gaan. ‘Stel je
voor dat je je zes maanden lang niet
productief voelt – dat je stilstaat in je
persoonlijke ontwikkeling. Een uitstapje
naar Artis of het Rijksmuseum is leuk,
maar daar halen vluchtelingen weinig
uit.’ Nederlandse les geeft ze een doel:
‘Het is iets om naartoe te werken. Het is
een proces met een duidelijk einddoel,
dat hen ook buiten de lessen om bezig
kan houden. Ik denk dat dat een gevoel
van nut met zich meebrengt dat iedere
vluchteling – ieder mens – nodig heeft.’

De Lijst
Eens in de zoveel tijd wordt er in de
vluchtelingenopvang op de Flierbosdreef
een lijst met namen opgehangen – na
men van mensen die de dag daarop naar
Wageningen worden verplaatst om daar
hun verblijfsprocedure te doorlopen.
Aan de ene kant symboliseert die lijst
de vrijheid. Gerios: ‘Je krijgt eindelijk
een verblijfsvergunning en je kan dan
de opvang uit.’ Aan de andere kant is de
lijst ook een grote bron van onzekerheid:
‘Het is moeilijk om vriendschappen op
te bouwen als je van
de ene op de andere
dag kan worden
verplaatst.’
Vriendschap
pen opbouwen kan
volgens Gerios op
het AUC wel. ‘Het is
goed om een vriend
te hebben waarvan je weet dat hij er
morgen ook nog is.’ Volgens Pieters is
sociale stabiliteit voor veel vluchtelingen

dan ook een tweede motivatie om zich
aan te melden voor het programma.
‘Voorlopig hebben de meeste van onze
gaststudenten geen verblijfsvergun
ning, waardoor ze elk moment naar een
andere stad kunnen worden verplaatst.

bouwen. Wij proberen die structuur en
sociale stabiliteit hier op het AUC te
creëren.’
Ook voor AUCstudenten is het vol
gens Pieters een waardevolle ervaring.
‘We leren vooral dat deze vluchtelin
gencrisis om mensen
draait – en dat we
vrienden kunnen zijn
met deze mensen, hoe
verschillend we ook
zijn.’ De culturele
verschillen kunnen
soms verwarrend zijn,
maar daardoor ook
heel leerrijk. ‘Als je Syriërs vraagt of je
iets voor ze kan doen zeggen ze de eerste
keer altijd nee. Je moet het drie keer

‘Hij is voor Everton, ik voor
Manchester. Dat leidt wel
eens tot ruzie’
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In de opvanglocatie is het een komen
en gaan van vluchtelingen en het is dus
ook moeilijk om sociale relaties op te
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vragen voordat ze toegeven – dat is be
langrijk om te weten. We leren om elkaar
te begrijpen en dat is erg waardevol.’

Bureaucratie
AUC heeft in totaal vijfenvijftig
gaststudenten ontvangen. Bovenop de
Nederlandse lessen is er een pilot ge
lanceerd, waardoor een beperkt aantal
vluchtelingen met een academische
achtergrond ook gewone AUClessen
kan bijwonen. ‘Voor de Nederlandse
lessen selecteerden we eigenlijk alleen
op leeftijd – iemand van vijftig is nu
eenmaal lastig te integreren in een
studentengemeenschap – maar voor

deze pilot zijn we op zoek gegaan naar
vluchtelingen die tijdens hun studie
hebben moeten vluchten,’ vertelt Pie
ters. De pilot sluit in dat opzicht aan bij
initiatieven van het UAF, dat zich ook
richt op vluchtelingen met een academi
sche achtergrond. ‘We hebben contact
gelegd met het UAF, maar daar is nog
niks concreets uit voortgevloeid.’
Ook de gemeente, COA en het
AUCmanagement zijn betrokken bij het
initiatief, al dragen ze niet altijd evenveel
bij. ‘Die bureaucratie begrenst eigenlijk
onze goede wil,’ aldus Ackroyd. ‘Niet uit
kwaadwilligheid, maar omdat met name
de gemeente ook gewoon overweldigd is

GASTSTUDENTEN
In januari volgden 33 vluchtelingen Nederlands A1 aan het AUC – 10 gaststudenten konden meedoen met de officiële lessen, de overige 23 werden
onderwezen door Nederlandstalige AUC-studenten. Van deze gaststudenten volgen 9 van hen sinds begin februari Nederlands A2 aan het
Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) aan de UvA.
Verder werden 10 gaststudenten geselecteerd om mee te doen met andere
AUC-lessen, van internationale betrekkingen tot geologie. Daarbovenop
begonnen 22 nieuwe vluchtelingen in februari een taalcursus Nederlands
A1, wat het totaal aantal gaststudenten in de afgelopen twee maanden op
55 brengt.
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door de situatie.’
Pieters beaamt:
‘Het wettelijke
vacuüm omtrent
vluchtelingen is
het probleem. We
wilden bijvoor
beeld met de
gaststudenten
gaan schaatsen,
maar wat als
iemand valt en z’n
pols breekt? Is hij
verzekerd? Wie
betaalt dat? Hoe
gaan we daarmee
om?’ Ze voegt daar
na een moment
van twijfel aan toe:
‘Het is natuurlijk
belangrijk om bij
dat soort vragen
stil te staan, maar ik wil aangeven dat dit
soort vraagstukken limiterend werken.
De vluchtelingen zelf zijn nooit het
probleem. Je zou misschien verwachten
dat ze getraumatiseerd zijn, of veeleisend
– maar dat is nooit het geval.’
De pilot zal de toekomst van het
Right2Educationinitiatief moeten uit
wijzen. ‘Het uiteindelijke doel is natuur
lijk om een paar vluchtelingen een hele
AUCopleiding te laten doorlopen,’ aldus
Ackroyd. ‘Dat zou fantastisch zijn.’ Voor
Gerios is de toekomst een stuk minder
duidelijk: ‘Ik wil ooit weer terug naar
Syrië, om te helpen met de heropbouw.
Ik ben alleen bang dat de oorlog nog wel
tien jaar gaat duren. Ik zou willen dat ik
iedereen het Syrië van tien jaar geleden
kon laten zien. Iedereen was toen zo
vriendelijk en gastvrij – ik zou je nooit
hebben laten gaan zonder je eerst voor
te stellen aan mijn familie en samen met
hen thee te laten drinken. Het liefst zou
ik je helemaal niet laten gaan!’ zegt hij
grinnikend. ‘Maar als de oorlog voorbij
is, en Syrië weer is zoals het was, dan
komt Charles sowieso langs.’ ‘Zeker
weten,’ antwoordt die – met een schaarse
glimlach op zijn lippen. ↙
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HADJAR
BENMILOUD
De toren van Babel
V

oor internationale vrouwendag kreeg ik van het Europarlement
een treinticket, een perskaart en een hotelovernachting in Brussel
om een seminar bij te wonen over vrouwelijke vluchtelingen. Ik voelde
me als Angelina Jolie die niet weet in welke film ze speelt. Van het
Europarlement kon ik me altijd moeilijk een voorstelling maken, behalve dat het een groot gebouw moest zijn met veel zalen en microfoontjes, waar veel dingen worden besloten door allerlei mensen uit
verschillende landen.
Ikzelf leerde die dag van alles over vrouwelijke vluchtelingen: ondanks
onze beeldvorming over vluchtelingen door foto’s van boten vol mannen,
is meer dan de helft van de huidige vluchtelingen vrouw of kind. Dat
hoorde ik in vier verschillende talen en ik voelde me verplicht het weer
terug naar het Nederlands te vertalen. Tussendoor vroeg ik me soms
af of het Europarlement niet één grote pr-actie was voor het Europarlement zelf. De mensen in de lange gangen zagen er niet uit alsof ze
beslissingen namen. Sommige groepen waren op schoolreisje, sommige
journalisten dachten dat ze het hadden gemaakt, sommige expats bespraken buiten hun loopbaan: ‘You have to think about your own career
here, really.’ Wat we precies aan het bouwen zijn daar weet ik niet, maar
groot is Fort Europa wel. Daar kunnen best wat vluchtelingen bij.
De architectuur van het Europarlement is gebaseerd op een schilderij
dat De Toren van Babel heet:
een eindeloos hoge toren met
veel halve ringen. Op een van
de eerste campagneposters
voor de Europese Unie stond
ook de toren van Babel afgebeeld, met de slogan: Europe.
Many tongues, one voice.
In het oorspronkelijke Bijbelverhaal over de toren van Babel wordt god zo boos op Nimrod die met
zijn veel te sterke volk een toren tot aan de hemel probeert te bouwen,
dat hij hen allemaal straft met zo veel verschillende talen dat ze elkaar
niet meer kunnen verstaan. De toren valt om. Ik heb bij het seminar
maar zoveel mogelijk aantekeningen in cijfers gemaakt: 55 procent
vrouwelijke vluchtelingen heeft aan politieke vertaalspelletjes geen
boodschap. ↙

Wat we precies aan het
bouwen zijn daar weet ik niet,
maar groot is Fort Europa wel
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Lekker hoor, sushi. Dit beeld komt uit
Project Omakase: sushi in the dorms.
Het Foliafilmpje is 13.000 keer bekeken
op Facebook en YouTube. Zin in meer
video’s over studenten, UvA en HvA?
Kijk dan op folia.nl
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Promoties

Hora est

Donderdag 10/03

Filippo
Bertoni

10.00 uur: Héctor Serna Chavez – Ecologie
What We Talk About When We Talk About Climate
Services (Agnietenkapel)
14.00 uur: Andrew Pua – Econometrie
Responses to the Incidental Parameter Problem
(Agnietenkapel)

Vrijdag 11/03

10.00 uur: Stefan Leenders – Scheikunde
Transition Metal Catalysis in Confined Spaces
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Ivano Ciardelli – Logica
Questions in Logic (Agnietenkapel)
14.00 uur: Filippo Bertoni – Antropologie
Living with Worms: on the Earthly Politics
of Togetherness (Agnietenkapel)

Dinsdag 15/03

14.00 uur: Bram Eidhof – Onderwijskunde
Influencing Youth Citizenship (Agnietenkapel)

Donderdag 17/03

10.00 uur: Laura Müller-Pinzler – Neurowetenschappen
The Social Emotion of Embarrassment. Modulations of
Neural Circuits in Response to Own and Others’ Social
Predicaments (Agnietenkapel)
14.00 uur: Ratna Bechan – Geneeskunde
Advances in Diagnosis and Treatment of Intracranial
Aneurysms (Agnietenkapel)

Vrijdag 18/03

10.00 uur: Nicole Petrus – Geneeskunde
Studies in Cow’s Milk Allergy: Results from the Dutch
EuroPrevall Birth Cohort (Agnietenkapel)
11.00 uur: Abdullah Cihangir – Wiskunde
Nonobtuse Simplices & Special Matrix Classes (Aula)
12.00 uur: Lauren Tingey – Antropologie
A Community-Based Mixed Methods Approach to
Developing Behavioral Health Interventions with
Indigenous Adeolescent Populations (Agnietenkapel)
14.00 uur: Verena Kornmann – Geneeskunde
Optimization of Peri-operative Care in Colorectal Surgery
(Agnietenkapel)
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Vrijdag 11 maart, 14:00, Agnietenkapel

Bevinding

‘Door aardwormen te observeren heb
ik ontdekt wat “samen leven” zoal kan betekenen, niet
alleen voor dieren maar ook voor de mens, want die
twee verschillen niet zo veel van elkaar. Veel natuurlijke processen worden gestuurd door eten. Het klinkt
misschien gek, maar de spijsvertering heeft veel invloed
op natuurlijke processen, zoals de opwarming van de
aarde. Dat zag ik bij de aardwormen, ze zorgen voor
emissies van broeikasgassen. En ook op de politiek:
de invloed van rationele besluiten heeft veel minder
invloed dan natuurlijke processen als spijsvertering. De
natuur beheerst de politiek. En bijvoorbeeld ook het
eten dat ik heb bestudeerd. Niet alleen bij internationale handel of duurzaamheidsbeleid, maar ook op veel
breder vlak als het gaat om de kwaliteit van de zuurstof
die wij inademen.
Wetenschappers hebben dat vaak niet door. Als ze
bijvoorbeeld aardwormen gebruiken bij onderzoek naar
bestrijdingsmiddelen zien ze vaak niet dat de spijsvertering van de wormen daar een grote rol in speelt. Zo
werkt het ook bij politieke wetenschappers. De natuur
beheerst de politiek. Mijn onderzoek verandert de
manier waarop we naar het ‘samen leven’ kijken en
ik denk dat het een grondslag kan vormen voor een
nieuwe politieke theorie. Want let wel, zonder wormen
bestond Nederland niet: ook de Nederlandse landbouw
is helemaal afhankelijk van spijsverteringsprocessen van
aardwormen. Dat vergeten we vaak.’

Leuk ‘Het is fijn dat je als antropoloog dingen die

vanzelfsprekend lijken echt eens goed kunt observeren
en zo kunt ontdekken hoe complex ze eigenlijk werken.
Als je goed kijkt zie je dat politiek, natuur en wetenschap heel anders in elkaar zitten dan we denken.’

Moeilijk

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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‘Het is een grote uitdaging om mijn onderzoek duidelijk uit te leggen aan mensen. Je denkt
namelijk helemaal buiten de kaders die we gewend
zijn.’ ↙ Willem van Ewijk
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ADVERTENTIE

y VIND JIJ DAT DE UVA VERBETERD KAN WORDEN?
JE MEEPRATEN OVER ONDERWERPEN ALS STUDIEPLEKKEN, DIGITALISERING,
y WIL
NIEUWBOUW, CATERING, DE BEGROTING EN OPLEIDINGSHERVORMINGEN?
y WIL JIJ JE MEDESTUDENTEN VERTEGENWOORDIGEN BIJ DE DECAAN OF DE RECTOR?
y BEN JE MINIMAAL 15 UUR PER WEEK BESCHIKBAAR?
IJKT HET JOU LEUK OM TEGEN VERGOEDINGG JE EEN JAAR IN TE ZETTEN VOOR DE
y LMEDEZEGGENSCHAP
VAN DE UVA?
MELD JE DAN AAN BIJ EEN PARTIJ EN STEL JE VERKIESBAAR VOOR DE STUDENTENRAAD
De studentenraad is het medezeggenschapsorgaan waar studentenbelangen worden
behartigd bij het bestuur van de UvA. Naast inhoudelijk beleid houd je je in de
studentenraad ook bezig met het betrekken van studenten bij de studentenraad.

De facultaire studentenraad

De facultaire studentenraad praat regelmatig met de decaan van de faculteit en heeft
verschillende advies- en instemmingsrechten op bijvoorbeeld de OERen (onderwijs- en
examenreglementen), opleidingshervormingen en de facultaire begroting.

De centrale studentenraad

De centrale studentenraad spreekt met de rector over het beleid van de UvA als geheel. Ook zij
hebben advies- en instemmingsrechten op veel UvA-brede onderwerpen en betrekken zich bij
bijvoorbeeld huisvesting, lexstuderen en benoemingsprocedures van bestuurders.
Lijkt de studentenraad je wat? Stel je dan verkiesbaar door je aan te sluiten bij één van de
bestaande partijen of richt je eigen partij op!
SEFA

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR: WWW.STUDENTENRAAD.NL/VERKIEZINGEN
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Bij de les
Hoorcollege kernmodule
internationale betrekkingen
door Anette Freyberg-Inan,
woensdag 2 maart, 15:00,
Roeterseilandcomplex (UvA)
Mensen met handkramp 50%
Luisteraars de andere 50%
Vragen uit de zaal 0
Gemiddeld aantal woorden
per slide 123
Scrabblewoorden structuration,
empiricists, hegemony, superstructure,
negative freedom

tekst en foto’s Fabienne Meijer

R

EC-gebouw C is een hypermodern UvA-gebouw. Alles is strak,
minimalistisch en volledig in één
kleur uitgevoerd. Zo ook de collegezaal waar vandaag het hoorcollege
internationale betrekkingen wordt
gegeven. De trappen zijn zo steil dat

Boris van Puffelen

22, bachelor politicologie
‘Dit college is echt heel boeiend.
Als wat Freyberg heeft uitgelegd
over onze samenleving klopt,
dan zit het heel anders in elkaar
dan we gewend zijn. Ze is als
docent sowieso wel prettig, want
haar structuur is consistenter in
vergelijking met docenten van
vorig jaar. Die hadden de neiging
om ad hoc allerlei dingen erbij te
gaan vertellen.’
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je haast bang bent voorover te vallen
als je naar beneden loopt: docent
Freyberg lijkt ontzettend klein, gezien
vanaf de hoogste banken.
Terwijl de studenten binnendruppelen, dimt Freyberg de lichten. Het
voelt als in de bioscoop: tijd voor de
show. Op de tribune gaat het over de
Amerikaanse verkiezingen. ‘Ik vind het
jammer dat Hillary en Donald zo veel
gewonnen hebben,’ zegt een jongen
tegen het meisje naast hem. ‘Anders
was Amerika misschien eindelijk een
socialistische staat geworden en had
ik er naartoe kunnen verhuizen.’
Hoe interessant en actueel de verkiezingen ook zijn, bij dit college gaat
Freyberg er duidelijk geen aandacht
aan besteden. Op het programma
staat de marxistische theorie, en daar
is alle aandacht voor nodig. De aanblik
van de eerste powerpointslide is wel
even schrikken. En die van de volgende
slide eigenlijk ook. Freyberg verstaat
de kunst om elke slide zó vol te prop-

pen met informatie, dat je als student
voor de keuze staat ofwel naar haar
stem te luisteren, ofwel als een razende proberen mee te schrijven.
In de zaal is de verdeling ongeveer
50/50: er zijn mensen die met hun
hoofd op hun armen richting Freyberg
kijken, en anderen die om de paar
minuten even hun hand uit moeten
schudden omdat die zo verkrampt.
Hoe het ook zij, het is opletten of
verzuipen. Freyberg legt ondertussen
uit waarom een revolutie van het proletariaat nu eigenlijk zo moeilijk te bewerkstelligen is. ‘Ask a Dutch builder
what he thinks of a Polish builder, and
he will tell you that he has a conflict
of interest: even though they both belong to the same class, their different
nationalities trump that class.’
De tijd kruipt voorbij, terwijl de
ene na de andere overvolle slide
verschijnt. Ook veel meeschrijvers
hebben het inmiddels opgegeven.
Dan klokt Freyberg af en start opeens
muziek: onder begeleiding van de Red
Hot Chili Peppers verlaten de uitgebluste studenten eindelijk de zaal. ↙

Laurent van der Bruggen

21, bachelor politicologie
‘Wat Freyberg nu vertelt is een
goede aanvulling op de basis die
we al hebben gehad. Dat verraste me, ik had eigenlijk verwacht
dat het vooral veel herhaling zou
zijn. Vandaag doet ze het in ieder geval beter dan de afgelopen
keren: normaal gesproken zijn
de slides nog meer volgestampt
met informatie. Ze legt goed uit,
dus als ze haar slides zou verbeteren, zou dat fantastisch zijn.’

Tessa Boumans

19, bachelor politicologie
‘De docente ramt de stof er echt
doorheen dit college, maar dat is
juist wel fijn. Zo krijgen we lekker
veel informatie. De afgelopen
keren haalde ze elke keer de tijd
niet en zaten we hier langer dan
de bedoeling was. Dat is bijna
net zo vervelend als die overvolle slides.’
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International

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

‘ESPORTS
AT THE
OLYMPICS?
HELL YEAH!’
text Daan van Acht
photo’s Bram Belloni

Amsterdam University College student Tim Alpherts set up the
National Students Esports League in which students from all over
the Netherlands join in battle against each other to play League of
Legends. His goal: to make competitive gaming more accessible and
accepted within student culture.
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Above: Tim Alpherts
Top right: Chris, Misha en Leon,
aka League of Legends gaming team Dwayne’s Johnsons

T

here’s a pair of sneakers thrown in a corner, some
clothes on the bed, and a series of Xbox games
standing on the shelf. If you were to take a quick look
at Tim Alpherts’s room, located at Science Park in the east of
Amsterdam, it easily compares to your average student dorm.
And yet, every Sunday at
six in the evening, Alpherts
takes his place behind his
two laptops, puts on his
headset and turns his room
into a gaming headquarters.
Here, Alpherts (21), a third
year student of computer
science at AUC, takes
control over the National Students Esports (NSE) League. One
he set up himself.
The NSE League currently evolves around an online
gaming tournament that is called the Spring Split. It spans
over twelve weeks, and in nine of these weeks, all of the
competing teams — twelve in total — from around the
country will have competed against each other in the game
League of Legends. Two teams, each consisting of five players,

battle it out on the digital ‘field’ with the goal of conquering
the opponent’s base. Although the goal may sound simple,
the game is far from it. The nine weeks of play result in a
ranking, which eventually decides what teams get to compete
in the knockout phase for which the remaining three weeks
are reserved.
Esports, as competitive
gaming is called, is
particularly big in Asia but
relatively unknown in the
Netherlands. In a sense,
then, Alpherts can be seen
as a frontrunner in Holland.
Gradually, both Dutch and
international students from university towns all around the
country, from Groningen to Maastricht, have joined forces to
compete in the NSE League. But what makes it so popular?

‘Players are happy that a
gaming league such as the
NSE League exists’
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Competitive environment
According to Alpherts, granting all competing teams the
assurance that they’ll be able to compete for at least nine weeks
— including those that are not very strong — is what makes
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the NSE League so accessible for students who love to game. In
contrast to international and professional gaming tournaments
that work with a knockout system and where only the best
teams can enjoy competing, the NSE League is for everyone.
Alpherts comments that the notion of a gamer simply looking
for an element of competition is undervalued. ‘It is very
rewarding to see to what extent the competing players are
happy that a gaming league such as the NSE League exists. It
gives them something to look forward to,’ he says.
And it is not just its accessibility that makes the NSE
League increasingly popular. Aside from bringing teams
together in a gaming league,
Alpherts also provides
live commentary on five
of the ten games that are
played each Sunday, which
the players love. Like a
football commentator,
Alpherts comments on
moves, actions and tactics
performed by each player —
and all in perfect English. After the night is done, players can
rewatch their play and listen to Alpherts’s commentary with
the hopes of learning from their mistakes and improving their
skills. ‘Players often reluctantly tell me they love it when I give
them compliments on their play,’ Alpherts says with a smile.

Another advantage of a gaming league is that players
tend to game for a shorter amount of time. This may sound
strange but as Alpherts says, ‘a game of League of Legends
can be wearing. You have to really concentrate in order to beat
your opponent and you’re full of adrenalin: that takes a lot of
energy. Instead of gaming for four hours simply because you’re
bored and don’t have anything else to do, you game for half an
hour really intensely, and that’s it’.
A direct result of the team bonding that Alpherts encou
rages is the friendship between the players of the Amsterdam
University College team. Having started gaming together, the
team members now also
come together for poker
nights. ‘Tim is our hero!’
Thomas Hakman (21) says, a
thirdyear neuroscience and
cognition student at AUC
when asked about what he
thinks of Alpherts and his
NSE League. Hakman and
his team members come
together every Sunday. All members are very thankful that
Alpherts offers them this experience. Alpherts comments: ‘I
set up the NSE League in the way I would have wanted it as a
gamer myself, including the online competition, the commen
tary, and the social aspect.’

Stigmas

Expansion drift

Alpherts is a man on a mission. He has a clear vision on how to
destigmatise the way gamers are regarded by outsiders. Alpherts:
‘According to the public, gaming is an unsocial and unhealthy
activity. People also think that most gamers suffer from escapism
— that they want to escape from reality.’ In the long term,
Alpherts wants to get rid of these assumptions. ‘I encourage teams
that compete in the NSE League to physically come together
during games. This adds a social aspect to gaming.’

Having successfully established an esports league, what’s
Alpherts’s next move? ‘The goal is obviously to make the NSE
League bigger and attract more students. It would be great if
every Dutch university town had its own gaming league —
something I’m definitely working towards.’ Alpherts started
organising gaming competitions in august 2015, but has already
garnered attention from a sports marketing company. They
offered him a job, but Alpherts declined, since said company
would not have given him a position on the board, which meant
he had to let go of his vision on the future of the NSE League.
If we are to believe Misha Goudsmit (21), a secondyear
sociology and political science student at AUC, and also a
member of the AUC team that competes in the NSE League,
esports will become bigger and bigger over the coming years.
‘The popularity of competitive gaming is going to explode in
the next ten years. Esports at the Olympics? Hell yeah!’ ↙

‘According to the public,
gaming is an unsocial and
unhealthy activity’

ADVERTENTIE

Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
ADRIANA LAZCANO

(21, Economics and Business,
UvA)
From: Mexico City, Mexico
Favourite haunt ‘If I’m not at home or at school, I’m probably at my favourite café in
Amsterdam – Scandinavian Embassy in de Pijp. The coffee, the food, the
decoration and the staff are all amazing.’

Space to think ‘I like to study at the Openbare Bibliotheek near Central Station. Go to the
fifth floor if you want an amazing view of the city.’

Great outdoors ‘A walk along the Amstel never fails to clear my mind. Another great outdoor space is Museumplein during
the summer: it has amazing music
festivals and activities almost every
weekend.’

Late nights ‘The classics like Paradiso, Melkweg
and Sugar Factory are always great,
but try to go to Disco Dolly or Hannekes Boom for something more local.
The first one is near Spui, the second
one near central station on the water
side.’

‘They happen to be
the best taco’s I’ve
ever had outside of
Mexico’

Feels like home ‘Every Tuesday, filmtheater Kriterion hosts Taco Tuesday, and they just
happen to be the best tacos I’ve ever had outside of Mexico. There’s nothing
better to cure homesickness.’

Guilty pleasure ‘Café de Prins in the Jordaan has the most amazing poffertjes I’ve ever tried.
It’s hard not to go every single day.’

Crazy Dutch ‘I always see Dutch women biking in heels, texting and listening to music
and carrying an absurd amount of bags. All at the same time. I still don’t
know how they do it.’
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Op de tong

KUNST
Alle kunst die in ArtDeli hangt is te
koop. Er zijn al drie
exposities geweest
en deze vierde expositie heeft als
thema ‘manege’. Er hangen verscheidene kunstwerken van twintig kunstenaars, die per stuk te koop zijn voor
zo’n € 1000,-.

VERGETEN
GROENTEN
Met vergeten groenten worden groenten
aangeduid die enkele
decennia geleden nog volop te verkrijgen waren, maar tegenwoordig steeds
minder, zoals schorseneren of pastinaak.
Ook wortels, bieten of kolen kunnen tot
vergeten groenten worden gerekend; hun
sterke bittere of zure smaken zijn weggekweekt, zodat deze groenten nu een
andere smaak hebben dan vroeger.

KARAMEL MET
ZEEZOUT
Deze in eerste instantie
weinig aantrekkelijk
lijkende combinatie
is bedacht door de Fransman Henri Le
Roux. In het eerste jaar van zijn uitvinding
verkocht hij zo’n 400 kilo van zijn ‘caramel au beurre salé’ en kreeg er in 1980 de
prijs voor de beste zoetigheid in Frankrijk.
Sinds de jaren negentig is de populariteit
van deze combinatie alleen maar toegenomen, onder andere in de Tony’s Chocolonely-chocoladereep met melk, karamel en zeezout.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)

ArtDeli
Rokin 93
Alleen aan het bord van een niet nader te noemen biermerk is te zien
dat er een restaurant zit op het Rokin. Een bijzonder restaurant, want
je kunt hier tussen kunst eten. In vier verschillende ruimtes kun je
bij ArtDeli genieten van creativiteit terwijl je gerechten krijgt voorge
schoteld.

D

e bediening is vriendelijk en attent, en de sfeer is prettig. Op dit moment hangt er voornamelijk moderne kunst geïnspireerd op een paardenthema. Niet echt onze smaak, maar het levert gespreksstof op. Onder het
genot van de rustige muziek wachten we op de eerste gang.
We beginnen met een salade van vergeten groenten; bietjes, sla en courgette vormen een goede combi met de dressing en croutons. Bij het hoofdgerecht (hoen op een bedje van kokosrijst) is de kok zout en peper vergeten: het
smaakt saai. We zijn blij dat we extra frietjes en gegrilde groenten hebben
besteld. Het dessert laat ons deze flauwe hap meteen vergeten. Een heerlijk
warm chocoladetaartje - zo eentje waar de chocolade uitloopt als je hem
opensnijdt - en een hemels bolletje karamelijs met zeezout en hazelnoten.
ArtDeli is een relaxte plek waar je gezellig kunt eten, al zijn de gerechten wat aan de dure kant voor wat je krijgt (voorgerecht € 7,50, hoofdgerecht € 18,50, nagerecht € 7,50). De misser bij het hoofdgerecht is ArtDeli wel
snel vergeven; na het goddelijke dessert lijkt alles in de wereld opeens een
stukje beter. ↙

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

tekst Marinka Joosten
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Food expert

‘T

oen ik op kamers ging,
merkte ik dat ik het moeilijk
vond om gezond te eten. Ik
kwam best wat kilo’s aan omdat
ik kaas toevoegde aan bijna elk
gerecht en vaak pasta at. Ik ging
me verdiepen in gezond eten en
kwam erachter dat je ook creatief
kunt koken met alleen groenten. Ik
ontdekte hoe je gezond kunt bakken,
door bijvoorbeeld avocado te gebruiken als basis voor een toetje of boter
te vervangen door banaan. Ik viel af
en voelde me stukken energieker. Zo
vond ik een manier om als vegetariër
gezond eten én genieten te combineren.
In 2013 begon ik met mijn blog,
dehippevegetarier.nl. Ik publiceerde één artikel per dag, waarin ik
bijvoorbeeld een recept deelde, een
restaurant tipte of een vleesvervanger testte. Al vrij snel had ik tienduizend unieke bezoekers per maand,
inmiddels zijn het er vijftigduizend.
Ik heb het geluk dat ik in een niche
zit; over vegetarisch eten bestaan
niet zoveel blogs. Ik probeer vooral te laten zien dat het helemaal
niet ingewikkeld hoeft te zijn om
vegetarisch te eten. Mijn blog wordt
veel gelezen door mensen die niet
vegetariër zijn, maar het gewoon
een keertje willen proberen. Dat vind
ik een groot compliment.
Naast mijn blog werk ik vier
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‘Bloggen
is heel veel
werk’
Naam Isabel Boerdam
Leeftijd 25
Studie bachelor
Nederlandse taal &
cultuur, master tekst &
communicatie (UvA)
Afgestudeerd april 2015
Is eigenaar van blog
De Hippe Vegetariër en
werkt als food expert bij
Ketchum
Salaris 750 euro (blog)
en 1650 euro (Ketchum)
netto per maand

dagen per week bij het internationale pr- en communicatiebureau
Ketchum, waar ik als food expert
klanten zoals Nespresso en Zespri
Kiwi’s adviseer op het gebied van
voeding. Met De Hippe Vegetariër
verdien ik ongeveer 750 euro per
maand, voornamelijk met sponsored
content. Dat gaat direct terug in de
twee stagiairs die voor me werken en
de websitebouwer. Het is fijn dat ik
een basisinkomen heb. Zo hoef ik niet
afhankelijk te zijn van mijn blog. Hoe
ik de toekomst zie? Ik zou het leuk
vinden als De Hippe Vegetariër meer
wordt dan alleen een website. Onlangs ben ik gevraagd op een beurs
te komen spreken over de vegetarische trends van dit jaar, en in april
verschijnt mijn kookboek. Het gaat
dus al de goede kant op.
Tegen beginnende bloggers zou ik
willen zeggen: wees geduldig. Zorg
eerst dat je bereik hoog is voordat
je nadenkt over een verdienmodel.
En onderschat het niet. Toen ik mijn
blog begon, kon ik niet vermoeden
hoeveel werk het was. Ik werk vaak in
de avonden door en de laatste keer
dat ik een weekend vrij had kan ik me
niet herinneren. Je moet veel discipline en doorzettingsvermogen hebben,
anders houd je het niet vol.’ ↙

tekst Nina Schuyffel foto Mats van Soolingen
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De Nationale Opera
presenteert

Opera
Forward
Festival
‘16

New opera’s, art,
talks, food & DJ’s

15
t/m
25
maart

New
Voices
New
Visions

Studententickets
€ 15
Operaforwardfestival.nl

Founding partners:

NATIONALE OPER A & BALLET

Folia 22_1610_3.indd 48

07-03-16 18:02

