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VLECHTWERK
Zo kwamen UvA en
HvA toch bij elkaar

POSTDIGITAAL
Miriam Rasch <3
smartphones
GERT HEKMA
Afscheid van omstreden
vader van ‘flikkerstudies’

VAKANTIEBEESTJES
In therapie voor kakkerlakkenfobie

ADVERTENTIE

Zo 3 september 2017 | 15.00 - 17.00
Tuschinski

What’s Next?

Robbert Dijkgraaf in gesprek met
UvA-wetenschappers over de uitdagingen
voor de mens, de wereld en het universum.
Met onder meer:
• Renée van Amerongen (Celbiologie)
• Lucas Ellerbroek (Sterrenkunde)
• Michel Haring (Plantenfysiologie)
• Edgar du Perron (Privaatrecht)
• Coyan Tromp (Wetenschapsfilosofie)

uva.nl/dijkgraaf-in-tuschinski

UvA whats next/opening adv 180x235.indd 1

Ma 4 september 2017 | 15.30 - 19.00
Aula en Atrium

Opening
Academisch Jaar
• Officiële opening in Aula. Geert ten
Dam en Robbert Dijkgraaf over
‘Inspiring Generations’ in onderwijs
en onderzoek. Interview Docent
van het Jaar.
• Verjaardagsfeestje in Atrium: Hef het
glas op het 385-jarig bestaan!
Praat bij en neem je dansschoenen mee.

uva.nl/oaj2017

22-06-17 15:18
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Zoek de
verbinding

Ondanks de wrede scheiding tussen
UvA en HvA klinkt er uit onverwachte hoek – die van de studenten
– juist een roep om meer samen te
werken. Om aandacht te vragen voor
het gevaar van te veel segregatie in
het onderwijs, organiseren mbo’ers,
hbo’ers en wo’ers samen een festival:
Vlechtwerk.

ACTUEEL

16

Kriebelig
klotebeest
Carlijns panische angst voor kakkerlakken is zo onhandelbaar geworden
dat haar vriend niet meer met haar op
reis wil als ze zich daar niet voor laat
behandelen. Onze redacteur onderging de gloednieuwe angsttherapie bij
de UvA PsyPoli.
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Aan dit nummer werkten mee

Hij studeert voeding & diëtetiek, was ooit een veelbelovend wielertalent en coacht nu
semi-profs: Lars Vierbergen. Tijdens een bloedstollende Ronde van Limburg laten Lars
en zijn ploeg zien wat ze waard zijn en vallen er harde woorden.
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Binnen UvA-HvA stephanie@folia.nl

Enige controverse

Folia probeert altijd de recht
hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

Niet ‘professorabel’, wel aimabel: met Gert Hekma vertrekt een geliefd docent en
een soms verguisde onderzoeker – als hij zich weer eens uitliet over sm-, luier- of
kinderseks. Een terugblik bij zijn afscheid van de homostudies die hij hielp opzetten. ‘Het activisme is luchtig geworden.’

44

Redactioneel
Kakkerlakken &
haarspeldbochten

Redacteuren van Folia komen voor hun journalistieke
werk in verrassende situaties terecht. Dit keer: bruggen
bouwende studenten, kakkerlakken, en hard doortrappen
in Limburg.

ACTUEEL

Vernieuwing tegen
conservatisme
Al 23 groepen Amfi-studenten stonden tijdelijk aan het
roer van modelabel Individuals; een unicum onder modeopleidingen. Branders, Managers en Designers streven
naar grootste, maar betaalbare resultaten – met soms wat
kattigheid op de catwalk.

En verder…
6 Cijfers
7 De zomer
8 Uncovered, Navraag
9 Column – Linda Duits
13 Column – Thomas van Aalten
15, 23, 31, 43 Zomerblues
24 Interview – Miriam Rasch
30 Column – Asis Aynan
37 Column – Linda van der Pol

‘Hoe zou je willen reageren als je een kakkerlak ziet?’
vroeg de UvA-onderzoeker aan onze redacteur
Carlijn Schepers. ‘Dat ik het beest in een potje durf te vangen,’ was haar antwoord. Carlijn
meldde zich onlangs als proefpersoon bij de UvA
PsyPoli om van haar kakkerlakkenfobie af te komen. Dat werd
dus oefenen, om angstvrij op zomervakantie te kunnen gaan.
De onderzoeker liet de kakkerlak los op de grond en verliet de
kamer. Nadat Carlijn de kakkerlak had gevangen en weer in de
plastic bak wilde doen, zag ze tot haar schrik dat de onderzoeker de bak had meegenomen. Of ze ook van haar fobie
afkwam, lees je op pagina 16.
Na de bestuurlijke scheiding tussen UvA en HvA was
het een paar maanden oorverdovend stil rond dit
onderwerp. Redacteur Lennart Bolwijn constateerde – ook tot zijn verrassing – dat sommige
studenten het doodjammer vinden dat ze medestudenten op universiteit, hbo of mbo niet tegenkomen. Dus organiseren ze deze zomer een festival waar ze elkaar wel kunnen
ontmoeten (zie pagina 10). Bij het opzetten van Vlechtwerk
leerden ze enkele belangrijke lessen: luister naar elkaar bijvoorbeeld, en iedereen heeft een eigen talent. Toen universitaire
studenten vertelden over een handig belscript dat ze hadden
ontwikkeld voor het benaderen van bedrijven, lieten de mbo’ers
droogjes weten: ‘We hebben iedereen al gebeld.’
Soms schrijf je als redacteur dat iets net een
achtbaan is. Redacteur Henk Strikkers had dat
gevoel soms letterlijk toen hij met HvA-student
en wielerploegleider Lars Vierbergen in de auto zat
tijdens de Ronde van Limburg. (Pagina 32). ‘De mecanicien van de wielerploeg zei al dat Lars een goede jongen is,
maar dat hij soms rijdt als een gek. Dat klopte. Op wegen met
haarspeldbochten die nauwelijks breder zijn dan een fietspad
haalde Lars soms snelheden tegen de honderd kilometer per
uur.’ Gelukkig had Henk licht ontbeten.
tekst Altan Erdogan

www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV

5

6

De Entree
FOLIA 27

Cijfers

2,6
Dolle boel

M

et een rode loper, flitsende fototoestellen en draaiende camera’s worden de gasten van Disco Dolly
komende donderdag 29 juli onthaald. En dat is niet zomaar: die avond vindt namelijk Down met Dolly plaats,
een feest voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het feestje wordt georganiseerd door studenten van
de minor managen van creativiteit & innovatie aan de
HvA. Uit een diepgeworteld enthousiasme voor feesten
en festivals besloten Roos Vos (23) en haar groepje van
acht medestudenten een feestelijk evenement te organiseren bij wijze van eindproject. Maar omdat het bij de
minor draait om creativiteit en innovatie, was het organiseren van een huis-tuin-en-keukenfeestje niet genoeg.
Het werd dus een feest met een bijzondere doelgroep.
Naast een mystery-act en dj’s wordt er een karaokeruimte ingericht voor de partygangers. Alleen de
getrainde Dollyganger zal de aankleding van Down met
Dolly kunnen onderscheiden van andere avonden in
Disco Dolly: de lichten zullen minder fel schijnen en de
muziek staat voor de gelegenheid zachter. Ook begint
het evenement om 19.00 uur en eindigt het om 22.00
uur stipt.
Dit alles in samenspraak met organisaties als Prisma,
Upside van Down en Downkern, die de HvA’ers adviseerden over de invulling en vormgeving van de avond. Het
enige waar de instellingen het niet over eens werden
was het schenken van alcohol. Roos: ‘De ene organisatie
raadde het ons af, de ander raadde het ons aan. Uiteindelijk serveren we gewoon drank, omdat we vinden dat
bij een feestje hoort. En het duurt maar drie uur, dus
hoe erg kan het nou uit de hand lopen?’ ↙

tekst Evelien Frenkel

procent stijgt het
collegegeld aankomend studiejaar
ten opzichte van dit jaar. Waar je dit
jaar nog 2.006 euro betaalde, is dat
volgend jaar 2.060 euro. Het is de
grootste stijging in vier jaar.

3,5

miljoen euro aan Raak-subsidies hebben
vijf HvA-onderzoekers binnengesleept; zeven ton per persoon. De vijf gelukkige onderzoekers zijn Janine Stubbe,
Wilma Scholte op Reimer, Michael Tieland, Raoul Engelbert en Stan Majoor. In Nederland zijn nog twintig andere
aanvragers van hogescholen die een subsidie kregen.

4.000

euro heeft bioloog
Silke van Daalen gewonnen, omdat ze de beste scriptie
van 2017 heeft geschreven. De prijs kon ze echter niet
zelf in ontvangst nemen, omdat Van Daalen voor haar
promotieonderzoek in Massachusetts zit. Via skype heeft
ze de ceremonie toch kunnen volgen.
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verschillende steden
zijn er afgelopen jaar in de rubriek
‘De stad van’ verschenen. Ben of ken
jij iemand die aankomend jaar in het
buitenland studeert of stage loopt?
Mail dan naar Henk@folia.nl. Voor
het volledige overzicht ga naar Folia.
nl/de-stad-van.

tekst Bart Lichtenveldt

De Zomer

Rustruimte
D

e laatste tentamens worden
gemaakt en nagekeken, de laatste deadlines gehaald en de laatste
beloftes ingelost. Wist je bijvoorbeeld
dat de HvA sinds deze week eindelijk
de beloofde rustruimtes heeft ingesteld?
Soms is dat even doorwerken. Zo
moesten nog ruim zevenhonderd
studenten van de HvA-studies
communicatie en media, informatie
& communicatie een presentatie
geven over wat ze hebben gedaan
voor Amsterdamse ondernemers.
Dat betekende dat er op de valreep
van juni twee dagen lang wandelende bananen en meisjes met
bloemenmutsen door het Kohnstammhuis liepen. De hele hogeschool raakte subiet in een zomerse
stemming van zoveel vrolijkheid op
de lelijkste straat van Amsterdam.
Voor de handtekeningenzetters van

de HvA en de UvA was het ook hard
werken de afgelopen weken. Zowel
de universiteit als de hogeschool benoemden een nieuwe beheerder van
het vastgoed en de financiën. Voor
de HvA wordt dat Hanneke Reuling,
die promoveerde op de strenggelovige en inmiddels teloorgegane
Katholieke Theologische Universiteit
van Utrecht. Haar UvA-pendant
wordt Jan Lintsen, die nu nog bestuurder is van de Haagse Hogeschool. Na de zomer gaat de HvA
op zoek naar een derde bestuurder
en dan hebben de HvA en de UvA
voor het eerst sinds maart 2016
weer een voltallig bestuur. Op het
Roeterseiland en in het Wibauthuis
lachen ze om mensen die zeggen
dat de formatie lang duurt.
Wie denkt dat de hele UvA en
HvA binnenkort in een rustruimte
veranderen, komt bedrogen uit.

Zo is de UvA achter de schermen
ongelooflijk druk bezig om de ruim
tienduizend aanmeldingen goed
te verwerken en denkt men op de
hogeschool hard na over de vraag
of er geen studentenwoningen op
de Amstelcampus gebouwd moeten
worden, en zo ja, hoe duur die dan
mogen worden.
Maar laten we eerlijk zijn, dat is
allemaal van later zorg. Typ die
laatste alinea van je essay af, sla
hem op, lever hem in en blaas dat
opblaasbadje op. Het is tijd voor de
zomer. ↙

tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Uncovered

R

edacteur Carlijn Schepers is bang voor
kakkerlakken. Zo erg zelfs dat ze niet eens
kan kijken naar een foto van het beruchte
insect. Ze beschreef voor dit zomernummer
haar ervaringen bij de PsyPoli, waar ze haar
angst probeerde te overwinnen. Aan mij de
taak om een zomerse coverfoto te maken met
Carlijn en een kakkerlak in beeld.
We kwamen al snel overeen dat het om
allerlei redenen beter was om met neppe
kakkerlakken uit de feestwinkel te werken. We
bedachten dat het leuk was om een kakkerlak
in haar cocktail te laten vallen, precies op het
moment dat de foto genomen werd.
We fotografeerden buiten in de zon en
hadden bij het bedenken van de foto geen
rekening gehouden met de wind. De kakkerlak viel even vaak naast het glas als erin. Na
ruim veertig pogingen (ja, ik heb ze geteld)
hadden we een acceptabele foto.
Zo blij als een kind presenteerde ik de foto
aan onze art director Majorie Kool, die het
beeld afkeurde voor de cover. De kakkerlak
viel weliswaar precies goed in het glas, maar
de rest van de foto was niet mooi genoeg.
Gelukkig maakten we voor de parasol wegwaaide nog genoeg alternatieve foto’s. ↙

tekst Daniël Rommens
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Navraag
Max van der
Breggen
UvA-student Politics, Pscyhology, Law and
Economics (PPLE) Max van der Breggen (19) is
verkozen tot jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken. Hij wil dat Nederlandse jongeren
leren hoe belangrijk de EU is.
Hoe ben je op deze plek terechtgekomen?
‘Ik ben verkozen door de lidorganisaties van de Nationale
Jeugdraad, dat is een netwerk van jongerenorganisaties in
Nederland. Ieder jaar kiezen ze een nieuwe jongerenvertegenwoordiger die het twee jaar mag gaan doen.’

Waarom jij?
‘Ze wilden denk ik wat nieuws. De meeste mensen die
hierop afkomen doen European Studies; ik studeer
PPLE. Ik heb in de Verenigde Staten gewoond en ik heb
altijd veel gedebatteerd. Zo heb ik de wedstrijd ‘Op weg
naar het Lagerhuis’ gewonnen en geef ik debatlessen op
middelbare scholen.’

Wat ga je doen?
‘Ik verzamel ideeën van Nederlandse jongeren en die
neem ik mee naar de Europese instellingen. In de praktijk
komt het erop neer dat ik gastlessen geef op scholen en
universiteiten. Dan vertel ik over de Europese Unie en
ga ik daarover in discussie met scholieren en studenten.
Wat daaruit komt neem ik mee naar vergaderingen met de
Europese Commissie.’

Je zult toch ook wel eigen ideeën hebben?

VA
· H VA & U

‘Het is moeilijk om zo vroeg al te zeggen wat ik belangrijk
vind. Maar in Nederland is het onderwijs over de Europese Unie heel slecht. Dat moet beter. Het hangt natuurlijk
ook van de school of het lespakket af. Maar veel jongeren
weten nog weinig van de EU, wat die is en waar ze voor
staat. De EU is de best werkende politieke samenwerking
in de hele wereld. In 2019 zijn er weer verkiezingen voor
het Europees Parlement en jongeren zouden daar een
afgewogen keuze moeten kunnen maken.’ ↙

K
VLECHTWER
en
Zo kwamen UvA
r
HvA toch bij elkaa

L
POSTDIGITAA
<3
Miriam Rasch
smartphones
GERT HEKMA
reden
Afscheid van omst ies’
rstud
vader van ‘ﬂikke

STJES
TIEBEEken
VAKANie voo
ie
r kakkerlak fob
In therap

tekst Willem van Ewijk
26-06-17 17:42

.indd 1

Folia 27_1726_2

28 JUNI 2017

OP Z’N DUITS
Zoet afscheid

P

arting is such sweet sorrow,
schreef Shakespeare en het
was de grootste leugen uit de
literatuur. Zelfs als het afscheid
maar voor even is, is het fijner
als je geliefde blijft en colleges
of werk niet bestaan. Daadwerkelijk scheiden is al helemaal niet zoet. Uit elkaar gaan
heeft de smerigste smaak die
de ergste emoties boven brengt.
Een vriend die onlangs gedumpt werd liep
weken met zijn ziel
onder zijn arm. Een
klein hartje dat
steeds kleiner leek
te worden. Als je
hem vroeg hoe het
ging, zei hij ‘slecht’
en liet hij het hoofd hangen. Liefdesverdriet
doet pijn. Daar is over gedicht en daar is over
gezongen, het is – zo u wilt – uitgebreid gedocumenteerd in de kunsten. Neurowetenschappers
hebben daar niks mee maar inmiddels weten ook
zij: bij sociale uitsluiting lichten dezelfde gebiedjes in de hersenen op als bij fysieke pijn.
Het Engels kent een onderscheid tussen envy
en jealousy. Envy is het benijden van een ander
die iets heeft wat jij ook wilt hebben. Dat kan
vervelend zijn, maar jealousy is veel kwalijker.
Dat gaat over rivaliteit: iemand anders krijgt
de liefde waarnaar jij snakt. Bedrogen worden
brengt het groezeligste in mensen boven. Van jaloezie word je groen. Het is een emotie die snijdt,
bijt. Door merg en been – wat scans misschien
ooit ook zullen staven.
Kapotte relaties zijn, kortom, afschuwelijk.
Hoewel je niemand die gevoelens gunt, is uit
elkaar gaan soms beter. We hebben allemaal die
vriend(in) met een vreselijke verkering waarbij je
niet kan wachten tot ze er eindelijk mee stop-

pen. Omdat je haar niet kunt
uitstaan, omdat de een onder
de ander lijdt, omdat ze het
slechtste in elkaar bovenbrengen.
Liefde hoeft niet voor altijd te zijn,
gelukkig.
Zo is het ook met de HvA en de
UvA. Eigenlijk waren ze altijd al een
mismatch. Tegen elkaar aangelopen
omdat ze toevallig in dezelfde stad
wonen. Verblind door plotse verliefdheid
zagen ze niet dat ze verder niks gemeenschappelijks hadden.
Wat een flirt had
moeten blijven – een
onenightstand of een
kortstondige scharrel
– werd een jarenlang
partnerschap. En eenmaal getrouwd geef je
niet zo makkelijk op.
Vorig jaar kwam het besluit: papa en mama
gaan uit elkaar, met wederzijdse instemming.
Single ‘op weg naar een toekomst waarin beide
instellingen een krachtige eigen koers kunnen
varen en elkaar op onderdelen zullen blijven
versterken’, zoals een modern co-ouderschap.
Er werd niemand gedumpt, er was niemand
vreemdgegaan. Het was gewoon beter zo.
Ik slaakte een zucht van verlichting. Niet
dat ik een hekel heb aan de HvA, maar omdat
ik denk dat ze los van elkaar veel gelukkiger
zullen zijn. Bovendien zaten door hun relatie ook
Folia en Havana met elkaar opgescheept. Net
als de beste vrienden van een stel moesten zij
ongevraagd ook ineens samen optrekken. Dat
betekende ongemakkelijk bier drinken en zoeken
naar gedeelde gespreksonderwerpen. Soms best
gezellig, maar meestal krampachtig. Over een
tijdje kijken we misschien met z’n allen nostalgisch terug, maar nu is het genieten van de
zoetheid van hervonden vrijheid. ↙

Bedrogen worden
brengt het groezeligste
in mensen boven
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De andere kant
van de brug
Waar de scheidende UvA en HvA hun studenten maar niet in contact konden
brengen, organiseren studenten van UvA, HvA en een ROC met vereende
krachten een festival met precies die gedachte. Hun oplossing om de kloof te
overbruggen? De hiërarchie uit het raam, en ieders sterke kanten inzetten bij
het werk. ‘De mbo-studenten hadden iedereen al gebeld.’

tekst Lennart Bolwijn
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mijn studie ontmoet ik nooit HvA’ers,
laat staan mensen van het mbo.’
Eeuwig zonde, vinden ook Evelien
Oosterom (25), Edi de Vries (19) en Samira Shadid (20), die met Durk platform
Over Bruggen in Amsterdam vormen,
een samenwerkingsverband tussen ROC
West, de HvA en de Bildung-academie.
Durk was één van de grondleggers van
de Bildung-academie aan de UvA. ‘Voordat ik in dit project stapte kende ik wel
hbo’ers, maar meer uit het voetbalteam
van mijn oude dorp,’ zegt hij. ‘Maar
als je eenmaal naar een stad gaat om te
studeren blijf je vooral in de kring van je
opleidingsniveau.’
Evelien, Edi en Samira studeren
cultureel maatschappelijk vorming aan
de HvA. ‘Maatschappelijke segregatie
moeten we al tackelen in het onderwijs,’
vindt Samira. ‘We brengen daar zoveel
tijd door.’ Evelien: ‘Ik heb zelf op het
mbo gezeten, dus ik weet heel goed wat
de verschillen zijn. Het stoort me dat er
van mbo’ers niet zo veel wordt verwacht.’

Moeilijke woorden

W

at te doen tegen opleidingssegregatie in de samenleving? Simpel, zeggen deze
mbo-, hbo- en wo- studenten: samen een
festival organiseren.
Dit jaar besloten de HvA en de UvA
hun bestuurlijke samenwerking stop
te zetten. Een van de redenen om de
instellingen na dertien jaar te scheiden
was, dat de gewenste doorstroom van
hbo naar wo niet aantoonbaar werd bevorderd. Sterker nog: HvA’ers en UvA’ers
kwamen elkaar in het dagelijks leven
bijna niet tegen. UvA-politicoloog Durk
Gardenier (23) herkent dit: ‘Als je gaat
studeren, kom je eigenlijk geen mensen
van andere opleidingsniveaus tegen. Bij

Afgelopen jaar sloegen de studenten de
handen ineen om met mbo-, hbo- en
wo-studenten het festival Vlechtwerk te
organiseren. Het idee kwam in oktober
2016 van Ynte van Bakhuizen, één van
de initiatiefnemers van de Bildung Academie. Die zocht contact met de HvA en
ROC West, waarna Evelien en Samira
zich aansloten. Begin februari gingen ze
de klassen langs, op zoek naar studenten
die mee wilden doen. Soms deden ze het
vanuit hun eigen enthousiasme, soms
konden ze er studiepunten voor krijgen.
In totaal verzamelden ze een groep
van negentig studenten, dertig van elk
opleidingsniveau.
Na een half jaar samen begrotingen
opstellen, DJ’s bellen, workshops op
touw zetten en logo’s ontwerpen – kortom, een heel festival organiseren – is
de groep studenten er zeker van dat de
onderlinge verschillen overbrugbaar
zijn. Op 2 juli is het zover, in en rond de
hippe club Radion in Amsterdam-West.
Durk: ‘Natuurlijk zien we bij elkaar de

verschillende manieren van denken,
maar uiteindelijk vind je elkaar altijd
wel met humor.’
In februari kwamen de negentig
mbo’ers, hbo’ers en wo’ers voor het eerst
samen. Evelien: ‘Alle mbo’ers gingen
links in de zaal zitten, alle hbo’ers in
het midden en alle wo’ers rechts. Toen
hebben we bij de functieverdeling kleine, gemengde groepjes gemaakt om te
voorkomen dat mensen in hun comfortzone bleven hangen.’ Toen er werk verzet
moest worden, kwamen de onderlinge
verschillen aan het licht. ‘Wat gebruiken
jullie moeilijke woorden. Is dat expres?’
zeiden twee mbo-studenten tegen Durk
na een praatje van twee Bildung-studenten. In het gesprek dat daarop volgde
vertelden de UvA-studenten geen idee te
hebben dat hun taalgebruik afstand kon
creëren. Durk: ‘Maar het gaat juist om
dat gesprek. Dat je de verschillen tussen
elkaar ziet en met elkaar bespreekt.’
De vooroordelen over elkaar werden
zo nu en dan ook bevestigd. Durk:
‘Wo-studenten zijn vaak bedachtzamer,
denken wat theoretischer. Mbo’ers zijn
wat directer, hebben het hart op de
tong. Daar kunnen we beiden van leren.’
Evelien: ‘Toen we bedrijven moesten
benaderen over ons project, zei een Bildung-student tegen de mensen uit haar
groepje: “Jongens, ik heb een belscript
gemaakt, dan weet iedereen wat hij aan
de telefoon moet zeggen,” waarop een
aantal mbo-studenten reageerde: “We
hebben iedereen al gebeld.” Ik vond dat
zo typerend!’
Edi zit in het team dat de marketing
en financiën regelt bij het festival: ‘Ik
dacht, die UvA’ers gaan de professor
lopen uithangen en die mbo’ers zijn
vast niet vooruit te branden. Dat was
helemaal niet zo. De mbo’ers namen heel
vaak het initiatief en soms was ik heel
blij met de expertise van wo’ers. Eén van
die gasten van de UvA was zo goed met
de financiën. Die heeft me echt goed
geholpen. En misschien hadden mensen
ook wel vooroordelen over mij. Waarschijnlijk denken mensen als ze mij zien
dat ik langharig werkschuw tuig ben. En
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V.l.n.r.: Durk Gardenier, Samira Shadid, Edi de Vries en Evelien Oosterom.

op zich was ik dat ook wel, ik liet het op
de HvA altijd maar een beetje op me af
komen bij groepsprojecten, sjokte er een
beetje achteraan. Hier was het van: hup,
ga het maar gewoon doen. Dan leer je
opeens je verantwoordelijkheid nemen.’

Toenadering van onderaf
Met het project hebben de studenten
wel bereikt wat de HvA en de UvA de
afgelopen jaren maar niet voor elkaar
kregen: het ‘faciliteren van de ontmoeting tussen HvA’ers en UvA’ers,’ zoals
Samira het noemt. Wat zegt het als die
grote instellingen er zo veel tijd, geld en
moeite in hebben gestoken en het ze niet
is gelukt?
Durk: ‘Je hebt natuurlijk te maken
met hele grote organisaties waarin echt
persoonlijk contact niet vanzelf gaat, zeker niet als het top-down georganiseerd
wordt. Toenadering moet van onderaf
komen, uit jezelf.’
‘Decentraal initiatief is hier heel belangrijk,’ valt Samira hem bij. ‘Er zijn zo
veel opleidingen en studies die op elkaar
lijken. Algemene sociale wetenschappen
is eigenlijk een universitaire versie van
mijn opleiding, culturele maatschappelijke vorming. Zijn die twee ooit een
samenwerking aangegaan? Zoeken de
studieverenigingen elkaar op? Nooit.
Terwijl we geïnteresseerd zijn in dezelfde maatschappelijke vraagstukken. Het
heeft met perspectieven te maken, niet
met kennisniveau. Ik wil initiatief van
andere mensen dan bestuurders aanmoedigen, want de kracht ligt juist bij de
studenten.’ Edi: ‘We kunnen toch wel
één blok een paar vakken samen volgen?’
Durk: ‘Als je met zo’n fusie onderwijs
bij elkaar probeert te brengen en de

‘Segregatie
moeten we in
het onderwijs
al tackelen’
doorstroom wil faciliteren hou je nog
steeds dat hiërarchische erin. Mbo, hbo,
wo. Bij een gezamenlijk project als dit
richten we ons echt op samenwerken,
waarbij studenten veel eigen verantwoordelijkheid krijgen: deze taak is voor jou,
ga het maar gewoon doen.’

Buiten je kring
Evelien ziet ook aan de HvA een gebrek
aan doorstroomcultuur: ‘Ik vraag me
heel erg af wat er in die jaren daadwerkelijk is geïnvesteerd om contact en doorstroming te bevorderen. Ik vind dat ik
op de HvA slecht ben geïnformeerd over
de universitaire route die ik kon volgen.
Ik wist helemaal niet dat dat kon en toen

ik erachter kwam was het al te laat.’
Durk: ‘Kijk, de HvA en de UvA
hebben natuurlijk hun redenen om
bestuurlijk uit elkaar te gaan. Daar
nemen we geen stelling in. En we
vinden ook niet dat alle onderwijsinstellingen op elkaar moeten gaan
lijken. Dat HvA’ers moeten gaan leren
zoals UvA’ers of andersom. Maar wij
willen het onderwijs juist gebruiken
om te vernieuwen, om studenten van
verschillende opleidingsniveaus elkaar
te laten ontmoeten. Want één van die
dingen waar onderwijs over moet gaan,
is maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, en je verdiepen in mensen
buiten je eigen kring hoort daar bij. De
UvA-HvA-samenwerking heeft blijkbaar niet geleid tot die ontmoeting,
maar als die op een andere manier
gevonden kan worden, is dat ook mooi.
Ik denk dat het in die zin jammer is
dat ze uit elkaar zijn, omdat ze die
ontmoeting beter hadden kunnen
faciliteren, maar het lijkt mij heel mooi
als we dat met Over Bruggen kunnen
overnemen. Die uitdaging gaan we
graag aan. Want na dit festival gaan we
gewoon door.’ ↙
Vlechtwerk, 2 juli, 14.00-01.00 uur. Het
festival speelt zich buiten en binnen af in
Radion, Slotervaart. Er komen bandjes,
optredens van kunstenaar, diverse
workshops en een barbecue. Voor het
programma overdag is de entree gratis. De
entree voor het avondprogramma is € 5,-.
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THOMAS
VAN A ALTEN
Apocalyps
I

k neem u mee naar de zomers uit mijn jeugd. Die waren namelijk van
mijn vierde tot mijn zeventiende vrij identiek: we reden met de auto –
waar altijd wat aan mankeerde – en een caravan naar Italië. Een keer
poogden mijn ouders een vakantie in Noord-Frankrijk. Er was een spookkasteel op een heuvel, het regende veel en we aten Saromapudding in de
caravan. Dit was niet de bedoeling, nooit meer maakten we die fout.
Hoeveel Peugeots het zijn geweest weet ik niet, de modellen evenmin,
maar sinds die vakanties weet ik dat je een Franse auto eigenlijk nooit
mag vertrouwen. De
ergste beproeving was
‘iets met de koeling’,
zodat mijn vader
tijdens de rit noodgedwongen de verwarming in de auto moest
laten loeien. Airconditioning was nog iets
van een andere planeet: we moesten maar natte handdoeken in de nek
leggen tegen de hitte. Opgevouwen zat ik op de achterbank tussen mijn
broer en zus.
En na een paar dagen rijden eindigden we op de plek van bestemming,
een decor als van een Apocalyps in de jaren 50. De zee was zeer vervuild
en de horizon werd elk jaar weer opgesierd door boorplatforms, maar verder was de omgeving al decennia onveranderd. Elke avond stond ik met
mijn broer en zus en neven en nichten bij de pingpongtafel op de camping, al dan niet muzikaal omlijst door een lokale zanger met keyboard
die tot diep in de nacht in de bar zijn oeuvre liet horen. Vaak timmerde ik
op een computerkast met Pacman en deed ik alsof ik er muntstukken in
had geworpen.
Steeds als de zomervakantie nadert, komt er een flard uit die tijd
voorbij. Zo’n eindeloze zomer waarbij het volgend schooljaar mijlenver
verwijderd lijkt.
En hoe ouder ik word, hoe groter het verlangen. ↙

Het regende veel en we aten
Saromapudding in de caravan
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ADVERTENTIES

ZORGELOZE ZOMER?
REGEL NU JE HERINSCHRIJVING
hva.studielink.nl

De publicatiereeksen van het
lectoraat Netwerkcultuur
bieden kritische analyses op
het gebied van internet,
sociale media, online cultuur
en digitale economie.
Blijf op de hoogte met
longreads, theoretische
reflecties, experimentele
how-to’s en de Zero Infinite
podcast.
Bestel of download een
gratis exemplaar via
networkcultures.org
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Zomerblues

Dicky Kimman, 24, Master BA, UvA,
gespot bij UB

tekst Evelien Frenkel
foto’s Bram Belloni

Eun-Mi Y
pma, 41, f
ilosofie
gespot b
, UvA,
ij Oudem
a n h u i sp
oort.

WAT WAS JE GROOTSTE STUDIETEGENVALLER
DIT JAAR?
‘De scriptie schrijven. Het kost veel meer tijd
dan je denkt en als je een beetje perfectionistisch bent, neem je nooit genoegen met
wat je hebt. Ik moet ‘m om 00.00 vanavond
inleveren, het is nu 12.15. Ik moet de intro en
de literatuurlijst nog schrijven. Ik mik erop
hem om 17.00 in te leveren, dan kan ik daarna
mee bier drinken met de rest.’

WAT WAS JE GROOTSTE
STUDIETEGENVALLER DIT JAAR?
‘Ik ben vijftien jaar geleden begonnen met
deze studie en moest toen door omstandigheden stoppen. Een paar jaar geleden heb ik
het weer opgepakt. De grootste studietegenvaller heb ik dus al vijftien jaar achter de rug.
Dit keer gaat het beter, ik zit nu in het laatste
jaar van mijn bachelor en wil hierna mijn
master halen.’

WAT GA JE DEZE ZOMER DOEN OM JE
STUDIEZORGEN TE VERGETEN?
‘Ik ga naar Mallorca, waar ik de afgelopen vier
zomers propper ben geweest. Dit keer ga voor
het eerst niet om te werken. Ten tweede ga ik
voor het eerst naar het festival Solar met mijn
vrienden uit Eindhoven, waar ik vandaan kom.
En met mijn vrienden uit Amsterdam ga ik
naar De Ark, een of ander ziek festival op een
cruiseschip. Ik moet vooral bijkomen van het
nachtenlang doorhalen om een paper af te
krijgen. En van de Libelle zomerweek waar ik
promotiewerk heb gedaan. Da’s heftig hoor.
Van die schreeuwende, graaiende huisvrouwen om je heen… Niks ten nadele van huisvrouwen, maar daar zijn ze wel pittig.’

WAT GA JE DEZE ZOMER DOEN OM JE
STUDIEZORGEN TE VERGETEN?
‘Ik werk als beleidsmedewerker bij de provincie Noord-Holland in Haarlem en moet deze
zomer gewoon doorwerken dus ik heb weinig
vakantie.’

‘Ik moet bijkomen van de
schreeuwende huisvrouwen
op de Libelle zomerweek’
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HELP!
KAKKERLAKKENTHERAPIE OF NOOIT MEER OP REIS?
tekst Carlijn Schepers
foto’s Daniël Rommens

Ik ben doodsbang voor kakkerlakken. Dus als ik ontdek dat de
UvA PsyPoli mensen met angstklachten zoekt om een nieuwe
behandeling te testen, kan ik niet anders dan me aanmelden als
proefpersoon. Het is dit, of nooit meer op reis naar warme landen.
Zo beland ik trillend als een rietje voor een bak met kakkerlakken.
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H

et is alweer vijf jaar geleden, maar ik hoor
het nog steeds: het krabbelende, krakende geluid. Rillingen krijg ik ervan en ik
waan me weer in mijn studentenkamer in Sydney.
Het zal wel een muis zijn, denk ik. Maar dan zie ik
plots een kakkerlak zo groot als mijn hand tegen de
kast omhoog krioelen. Ik bevries. Hij is groot. Echt
groot. En aan zijn enorme bruine vleugels te zien
kan hij elk moment hysterisch rondjes door mijn
kamer gaan vliegen. Gelukkig helpt mijn stoere
Australische huisgenootje het beest in een groot
waterglas naar buiten. Maar ik doe geen oog meer
dicht in dat kakkerlakkenhuis. Een week later woon
ik ergens anders. Op de vierde verdieping, waar er
‘hooguit eens per jaar eentje naar binnen vliegt’.
Ook toen ik als tienjarige over een paadje vol
grote vliegende insecten fietste, een enorme kever uit mijn nek
wegsloeg op vakantie
in Turkije, of die
keer dat er ’s nachts
bij een locker in een
Australisch hostel ineens vliegende kakkerlakken
links en rechts van me landden, staan nog op mijn
netvlies gebrand. En toen ik vorig jaar door Zuidoost-Azië, Nieuw-Zeeland en Australië reisde en ik
op een gegeven moment drie aaneengesloten weken
elke nacht met het licht aan sliep – kakkerlakken
komen uit hun schuilplaatsen als het donker wordt
– wist ik: er moet iets gebeuren.

jes op de doucheputjes, stopte de wastafels dicht en
propte handdoeken onder hoteldeuren. Na de reis
kreeg ik een ultimatum: van mijn kakkerlakkenfobie
afkomen of nooit meer op vakantie. Althans, naar
warme landen. We gaan dit jaar niet voor niets naar
IJsland: daar is het voor de meeste insecten te koud.
Dus toen ik de PsyPoli van de UvA – een onderzoekscentrum voor mensen met angst- en stemmingsstoornissen – ontdekte, twijfelde ik niet lang.
Er loopt op dit moment een onderzoeksproject met
het geneesmiddel propranolol waarvoor mensen
met paniekklachten, posttraumatische stressklachten, hoogtevrees en spinnenangst worden gezocht.
Propranolol is een bètablokker die je hartslag en
bloeddruk vertraagt en die normaliter wordt gegeven aan mensen met een hoge bloeddruk of stress.
Ik herinner me
de artikelen waarin
ik twee jaar geleden
op Facebook werd
getagd. ‘Binnen twee
minuten van je spinnenangst af!’ kopten
ze. Na kakkerlakken ben ik het meest bang voor
spinnen, dus dat klonk als iets voor mij. Het onderzoek bij de PsyPoli blijkt inderdaad een vervolg
hiervan. UvA-onderzoeker Merel Kindt ontdekte
dat mensen met arachnofobie (spinnenangst) van
hun angst konden afkomen met propranolol. Het
werkt als volgt: de angst van patiënten wordt eerst
in alle hevigheid opgewekt met een echte vogelspin,
dan krijgen ze een pilletje met de bètablokker. De
propranolol zorgt ervoor dat het angstgeheugen
in de hersens wordt geneutraliseerd, waardoor de
patiënten de volgende dag niet meer bang zijn.
Bij testsessies kunnen ze vervolgens de vogelspin
aanraken zonder angstig te zijn.
Deze behandeling is gebaseerd op het idee dat

Op reis sliep ik ’s nachts
met het licht aan

Mevrouw Helderder
Mijn vriend werd ook helemaal gek van hoe ik als
mevrouw Helderder uit Pluk van de Petteflet met de
kakkerlakkenspray rondging. Zeker toen híj degene
werd die de hotelkamers steeds in een chemische
damp moest hullen. Ik zette vervolgens prullenbak-
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zien. Maar toch: wat als het verrassingseffect bij
het onderzoek hoort? Was ik hier maar voor iets
onschuldigs als een uur gamen en dan een vragenlijst invullen, denk ik als ik bij de balie van de
psychologielabs de folders van de proefjes doorkijk.

Cute cockroach

als je een angstherinnering onder bepaalde omstandigheden reactiveert, deze in een onstabiele
staat komt. Om weer opgeslagen te worden in
het geheugen moet de herinnering vervolgens
opnieuw worden gestabiliseerd. De propranolol
blokkeert dat proces
van restabilitatie.
Dat lijkt mij ook
wel wat. Ik zie dat
Jamie Elsey, een Britse
promovendus, het
onderzoek inmiddels
verricht onder Kindt. Tot mijn vreugde mailt hij
terug dat hij best wil proberen of de behandeling
helpt bij kakkerlakkenangst. Met gemengde gevoelens maak ik een afspraak. Het traject bestaat
uit drie delen: een intake met medische check,
een behandelsessie en een testsessie.
Voor de intake ben ik al zenuwachtig. Terwijl
ik weet dat ik vandaag nog geen kakkerlak zal

Dan haalt Jamie me op. Hij stelt me gerust dat er
vandaag nog niets zal gebeuren. In een van de onderzoeksruimtes moet ik een aantal vragenlijsten
invullen. Over mijn medische gezondheid, hoe ik
me op dat moment voel en hoe bang ik ben voor
kakkerlakken. ‘Als je niet echt bang bent, werkt
het namelijk niet,’ zegt Jamie. Dus ik vertel hem
dat ik tijdens mijn reis van mezelf af en toe naar
een plaatje van een schattige kakkerlak op mijn
bureaublad moest kijken – bij wijze van exposure
therapie. Google maar eens ‘cute cockroach’. Dát
vond ik al eng.
Ook moet ik tekenen dat ik vrijwillig deelneem, op alle momenten kan stoppen en word
gefilmd. Oh ja, en Jamie kan niet garanderen dat
het werkt. Op hoop van zegen dus. We maken
een afspraak voor de week erop. Dan is het
exposuremoment. Jamie vertelt nog niet wat er
gaat gebeuren, maar drukt me op het hart dat als
ik een kakkerlakkenfobie heb, het zeker eng zal
zijn. Wel stelt hij me – enigszins – gerust door te
beloven dat er geen
verrassingsmoment
zal zijn. ‘Het is niet zo
dat je binnenkomt en
ik een kakkerlak op je
gooi. Je zult de situatie
vrijwillig aangaan.’
Het is belangrijk dat ik bij de behandelsessie
mijn angst onder ogen kom en anders reageer
dan normaal. Dus in plaats van de kakkerlak
ontwijken, er juist dichterbij komen. Dan komt de
angstherinnering namelijk in een staat waarin hij
als het ware geüpdatet kan worden. ‘Bovendien:
hoe groter de angstreactie is die we opwekken,
hoe beter de therapie werkt,’ vertelt Jamie me.

‘Hoe groter de angst
reactie, hoe beter’
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Verder mag ik de dag ervoor en de dag zelf geen
alcohol drinken, zodat het proces in mijn hersenen
niet wordt verstoord. Mijn bloeddruk wordt nog
opgemeten en dan mag ik gaan. Ik kijk nu al uit
naar het moment ná de behandeling.

Worstcasescenario
Een week later is het zover. Eigenlijk ben ik al dagen
zenuwachtig, maar vandaag helemaal. Ik mag twee
uur van te voren niet eten. Maar veel eetlust had ik
toch niet. Alle worstcasescenario’s zijn al door mijn
hoofd geflitst. Dat ik een kakkerlak over mijn hand
moet laten lopen of erger: mijn hand in een bak vol
kakkerlakken steken. Brrr. ‘Wat een perfecte dag
voor kakkerlakken met dit warme weer,’ grap ik
nog lafjes als Jamie me komt ophalen bij de balie.
Even later zitten we weer in het kamertje en moet ik
dezelfde vragenlijsten invullen over hoe ik me voel.
Ik zie dat mijn rondjes wat bibberiger zijn dan de
vorige keer. Ook wordt mijn bloeddruk weer opgemeten: die moet hoger zijn, want ik voel mijn hart
bonken in mijn keel. En het is ook zo.
Jamie vraagt nog wat verder over waar mijn angst
vandaan komt. Ik denk door de onberekenbaarheid van de kakkerlakken. Ze zijn vliegensvlug,
kunnen zich overal verstopt hebben en in een mum
van tijd in mijn personal space komen. Jamie weet
genoeg. Het is tijd. ‘Ik
ga zo naar de ruimte
hiernaast, daar heb
ik drie kakkerlakken
in een bak. Ik ga je
vragen ze aan te raken.’
Of ze kunnen vliegen,
vraag ik. Dat weet hij niet. Hij heeft ze vanmiddag
pas gehaald. Lijkt me nogal belangrijk! Ik doe mijn
haar naar achteren. Straks gaan ze daarin zitten. Of
ik dat doe om me veiliger te voelen, vraagt Jamie.
Betrapt. Het moet dus weer naar voren.

schoenen sta ik op
en schuifel ik naar
de deur. Daar zie ik
ze zitten. Drie vieze
kakkerlakken in een
bak met een lage
rand. Ze zouden er
zo uit kunnen, zéker als
ze kunnen vliegen. Ik ril
als ik hun kriebelpootjes en
voelsprieten zie bewegen. Twee zitten
op elkaar, de derde iets links ervan. Die lijkt wel
van een andere soort. En hij heeft vleugels. Ik wijs:
‘Die vind ik het engst.’ Dat had ik beter niet kunnen
zeggen. ‘Oké, dan wil ik dat je die aanraakt.’ Ik voel
m’n angst overal. M’n handen zijn elkaar geknepen,
het zweet breekt me uit, m’n hart bonkt, m’n buik
doet pijn en m’n ademhaling versnelt.
Jamie: ‘Wat denk je dat er gebeurt als je hem
aanraakt?’ Ik: ‘Dat hij hard gaan rennen, of erger:
vliegen.’ Jamie: ‘Hoe groot denk je dat die kans is
van nul tot honderd?’ Ik: ‘Honderd.’ Jamie: ‘En
hoe gespannen ben je nu van nul tot honderd?’ Ik:
‘Honderd.’ Jamie: ‘Oké, raak hem maar aan. En niet
heel snel, maar rustig met je hand ernaartoe.’ Oh
man, ik durf niet. Alles in mijn lichaam schreeuwt
nee. Het lijkt wel alsof
mijn handen elkaar niet
los willen laten. Maar
ik moet. Ik moet hier
overheen als ik ooit nog
landen wil zien waar
geen overheersend koud
klimaat is – zoals het grootste deel van de wereld.
Dus ik raak hem aan. Toch sneller dan afgesproken
trek ik mijn hand terug. Ik weet niet meer zeker of
ik een klein gilletje slaak, maar ik spring in ieder
geval een stuk naar achter. Mijn voorspelling komt
ook uit: de kakkerlak begint als een gek te rennen.
Kom maar weer op de lijn staan, zegt Jamie.
Die lijn van tape op de grond, die had ik nog niet

Alles in mijn lichaam
schreeuwt nee

Eerst gaat Jamie de kamer in om de camera aan te
zetten. Dan roept hij me binnen. Met lood in de
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PROPR ANOLOL
De behandeling met propranolol zit nog
in de onderzoeksfase en het zal volgens
Jamie nog wel even duren voordat het
wijdverbreid is. Maar de UvA-onderzoekers zijn hoopvol. Ze denken dat het zo
goed werkt, omdat de kernherinnering
van de angst wordt veranderd. ‘In tegenstelling tot exposuretherapie, waarin
je veel sessies moet ondergaan om een
nieuw herinneringenspoor te krijgen
dat het oude moet overschrijven,’ zegt
Jamie. ‘Bij die klassieke therapie is er
vaak sprake van terugval, omdat patiënten nieuwe goede ervaringen met hun
angststimulus moeten blijven ervaren,
omdat ze in nieuwe situaties of zonder
de therapeut toch weer bang zijn – het
gedrag generaliseert niet – of omdat
het oude angstgeheugen nog te sterk
is en weer bovenkomt.’ Maar voordat
iedereen met een angststoornis in één
behandeling genezen kan zijn, is er nog
veel onderzoek nodig.

vermeld. Als je daarop staat, raakt je buik de bak
bijna aan. Ik voel dat mijn hoofd steeds roder
wordt. Ik had gehoopt dat dit genoeg zou zijn,
maar nee. Ik moet de andere ook aanraken. Weer
verzamel ik al mijn moed en raak hem aan. Please,
laat het nu klaar zijn, ik moet bijna huilen van
angst. Gelukkig is het genoeg zo. Terug in de
andere kamer tril ik. Geef me maar gauw die pil.
Ik krijg de bètablokker en Jamie brengt me naar
een andere kamer. Mijn mobiel moet ik inleveren.
Alleen een boek mag mee. Voordat ik het weet zit
ik daar alleen. Ik besef ineens dat ik mijn handen
niet gewassen heb! Met afschuw bekijk ik mijn
wijsvinger, die zojuist nog twee kakkerlakken
heeft aangeraakt. Lekker dan. Moet ik daarmee
een uur in deze kamer zitten.
Natuurlijk kan ik me niet op mijn boek concentreren. Maar gelukkig word ik al snel rustiger. Ik
voel ook een adrenalinekick. Alsof je hebt gebungeejumpt met hoogtevrees. Ik heb wel mijn angst
overwonnen! Hopelijk ben ik nu echt van mijn
fobie af. Na een uur komt Jamie me weer ophalen.
Ondanks de honger moet ik nog even wachten met
eten. Verder mag ik niet sporten, dat kan gevaarlijk zijn omdat de bètablokker m’n hartslag laag
houdt. Ook moet ik niet meteen gaan googelen
naar foto’s van kakkerlakken. Het effect is pas de
volgende dag merkbaar. Nou, dat was ik ook zeker
niet van plan. Genoeg kakkerlakken voor vandaag!
We spreken een week later af voor de testsessie.

Kakkerlakkenleger
Het gaat die week goed. Ik probeer niet aan
kakkerlakken te denken – hoewel dat moeilijk
is omdat iedereen steeds vraagt of de behandeling heeft gewerkt. Ik wil het testmoment graag
afwachten en niets forceren. Wel word ik een
nacht om vier uur wakker, badend in het zweet.
Ik ben doodsbang, want ik droomde dat ik in een
hotelkamer was waar een soort kakkerlakkenleger
in rijen op en neer van de vloer naar het plafond
liepen. Betekent dit dat de behandeling mislukt is?
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Of nog erger: is mijn fobie verergerd omdat ik nóg
een traumatische ervaring heb gehad?
Voor ik het weet is het moment van de waarheid
daar. Vandaag gaan we dezelfde situatie herhalen
en is er een nieuwe situatie, om te kijken of het
effect is gegeneraliseerd. We zitten weer in het
kamertje en ik ben een stuk minder zenuwachtig.
Ik ben vooral benieuwd of het heeft gewerkt. Na de
vragenlijsten en de bloeddrukmeting vraagt Jamie
me naar binnen te komen en daar zitten ze weer;
de kakkerlakken. Twee deze keer, want er is er één
gesneuveld. Wat er dan
gebeurt is heel verwarrend. Mijn hoofd denkt:
je bent toch bang voor
deze beesten? Maar er
komt geen lichamelijke
angstreactie. Helemaal
niet. Ik loop kalm naar
de tafel waar de kakkerlakken rondrennen
en zeg tegen Jamie: ‘Ik
moet ze zeker weer aanraken?’ Waarna ik dat bijna
zonder aarzelen doe en meteen nog maar een keer.
Ik sta er versteld van. Alsof mijn hoofd en lichaam
het niet met elkaar eens zijn. Maar ik ben niet
meer bang!
Om me wat meer aan dat gevoel te laten wennen,
laat Jamie me steeds een stapje verder gaan. Ik moet
hun kop aanraken, hun voelsprieten, dan moet ik
mijn hand in de bak leggen om de kakkerlakken de
controle te geven en te kijken of ze op me komen
zitten. Dan stopt Jamie er een in een potje, moet ik
mijn hand erop leggen en draaien we het potje om.
Telkens een stapje verder. Bijten ze eigenlijk? Misschien had ik dat even moeten googelen. Want denk
niet dat ik dit allemaal zonder aarzelen doe. Bij elke

stap vind ik het echt wel een beetje eng en ook vies.
Het zijn gewoon ranzige beesten. Jamie heeft het zelf
ook niet zo op kakkerlakken. Maar goed, wie wel?
Mijn lichamelijke paniek blijft in ieder geval uit. Dus
voor ik het weet laat ik de kakkerlak van hand naar
hand lopen. Als hij me dit vorige week had gevraagd,
was ik totaal geflipt. Ik kan niet anders dan concluderen dat de behandeling heeft gewerkt.

Tarantula
Nadat ik heb geoefend met het zelf vangen van de
kakkerlakken in een potje – zodat ik dat straks op
reis ook zelf kan – vraag ik me af of ik nu ook niet
meer bang ben voor andere insecten. ‘Ik heb wel wat
krekels die ik aan de vogelspin voer?’ zegt Jamie. Die
wil ik dan ook wel zien. Dus we stoppen er een in de
bak, maar dat is toch
best eng. Want krekels
springen. Dus telkens
als ik mijn vinger
dichterbij breng, schrik
ik al van de verwachte
sprong. Een menselijk
reactie, volgens Jamie,
als ik daarna maar
niet angstig blijf. Dat
gebeurt niet.
‘Maar als dit voer is voor de spin, waar is die spin
dan?’ vraag ik. Blijkt dat er al de hele tijd een terrarium met een vogelspin onder de tafel staat! Laat ik
dat dan ook maar meteen ondergaan dan. Dus even
later heb ik vrijwillig een enorme tarantula op mijn
hand – ook iets wat vorige week nóóit had gekund.
En het gekke is? Met zijn zachte lichte pootjes en
wollige vacht vind ik hem bijna schattig. ↙

Is mijn fobie verergerd
omdat ik nóg een
traumatische ervaring
heb gehad?

De PsyPoli zoekt nog proefpersonen met
paniekklachten, posttraumatische stressklachten,
hoogtevrees en spinnenangst. Aanmelden kan via
psypoli.nl. Mensen met andere specifieke fobieën
kunnen direct contact opnemen met Jamie via
j.w.b.elsey@uva.nl.
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Wij zijn per direct op zoek voor de zomervakantie
periode naar
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AMSTERDAM
REN VOOR
HET LEVEN
EN TEGEN
KANKER

Meld je aan op teamkwf.nl

Diverse projecten in Amsterdam werktijden in de ochtend of
avonduren
Schoonkantoor.nl biedt je:
-een informele werksfeer en leuke collega’s
-goede contractuele arbeidsvoorwaarden
Ben jij gemotiveerd, representatief en verantwoordelijk
ingesteld, neem dan contact op met Paloma 020-6429988
of vul het sollicitatieformulier in

www.schoonkantoor.nl
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tekst Evelien Frenkel
foto’s Bram Belloni
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WAT WAS JE GROOTSTE STUDIETEGENVALLER
DIT JAAR?
‘Mijn eerste toetsweek. Ik kom van het mbo,
dus alles was best wel heftig voor mij. En die
tentamenweek merkte ik voor het eerst: oké,
het is serieus. Het is een open deur, maar het
was theoretischer en daar moest ik aan wennen. Ik heb het trouwens gehaald, maar wel
na een herkansing.’
WAT GA JE DEZE ZOMER DOEN OM JE
STUDIEZORGEN TE VERGETEN?
‘Veel afspreken met vrienden en vriendinnen.
En ik ga twaalf dagen met mijn vriend naar
Rhodos. Verder geen festivals of andere
dingen. Ik ben dit jaar naar Open Air geweest
en daar laat ik het even bij.’

‘De eerste toetsweek
was heftig’

Kees de R
uiter, 21,
HRM, HvA
bij h et W
. Gespot
ibauthu
is .

WAT WAS JE GROOTSTE
STUDIETEGENVALLER DIT JAAR?
‘Het eerste jaar was voor mij makkelijk,
maar de werkdruk is in het tweede jaar een
stuk hoger en je gaat dieper op de stof in.
Daardoor ben ik er wel achtergekomen wat
voor werk ik hier uiteindelijk mee wil doen. In
het derde blok gingen we met data aan de
slag en toen merkte ik dat ik de cijfermatige
kant op wil, dingen doorberekenen. Het
psychologische aspect, medewerkers
motiveren bijvoorbeeld, vind ik iets lastiger.’
WAT GA JE DEZE ZOMER DOEN OM JE
STUDIEZORGEN TE VERGETEN?
‘Ik heb net een nieuwe baan als chauffeur bij
PostNL, dus ik ga werken. En mijn vader en
moeder zijn vijftig jaar getrouwd dus gaan
we met het hele gezien tien dagen naar Lanzarote. Er zijn een paar privédingen gebeurd
dit jaar die invloed op me hebben gehad, dus
nu eerst even rust en volgend jaar weer fris
beginnen.’
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Miriam Rasch
VERLANGT ZEKER NIET TERUG
NAAR DE TIJD VOOR GOOGLE
MAPS, TOEN ZE CONSTANT
VERDWAALDE.
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DENK EENS
NA OVER JE
SMARTPHONE
tekst Addie Schulte
foto’s Martijn Gijsbertsen

Onderzoeker-docent Miriam Rasch van de Hogeschool van Amsterdam wil
tegenwicht bieden tegen de internetgiganten uit Silicon Valley. Denk een keer na
voor je googelt of van alles op Facebook zet, is de oproep in haar
net verschenen boek. Maar ze ziet ook de mooie kanten van nieuwe
technologie – kattenplaatjes op Instagram, bijvoorbeeld.

‘H

ij is altijd bij je, hij ligt op
het kussen naast je in bed.’
De smartphone kan intiem
zijn, een directe lijn naar of zelfs
vervanger voor een geliefde. Maar het
is ook een apparaat dat jou in naam
van grote bedrijven en inlichtingendiensten in de gaten houdt. Filosoof
Miriam Rasch heeft er een ambivalente verhouding mee. ‘Het is makkelijk
om te zeggen dat telefoons versla-

vend zijn, dat onze aandacht wordt
opgeslurpt. En dat het verschrikkelijk
is dat we niet meer naar de wereld
en de mensen om ons heen kijken.
Dat is niet hoe ik er in sta. Het is niet
alleen slecht. Dat schermpje is niet
alleen een blikvernauwing, maar ook
een verbreding. Dat biedt blijkbaar
iets aantrekkelijks.’
De alomtegenwoordigheid van
de smartphone is een mooi voor-

beeld van wat Rasch de ‘postdigitale wereld’ noemt. ‘Het digitale zit nu
overal om ons heen. Het is zinloos
om terug te verlangen naar een tijd
zonder digitale techniek. Je moet
proberen er als persoon op een zinvolle manier mee om te gaan.’ Hoe,
dat moet iedereen zelf bepalen.
Ze wil niets dwingend voorschrijven, maar zegt: ‘Alleen maar op
je scherm kijken is niet heel zinvol,
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maar uitsluitend van de schermen
wegkijken ook niet.’
Pas nadat ze de ‘stoffige boekenstudies’ literatuurwetenschap en
filosofie had afgerond, stortte Rasch
zich volledig op de online-wereld.
Ze begon een blog en ging lezen
en schrijven over technologie en
netwerken. ‘Die digitale revolutie is
zo ingrijpend geweest en gebeurde
terwijl we er bij stonden, zonder dat
er over de gevolgen werd nagedacht.
Omdat ik dat meemaak en zie hoe
de maatschappij verandert, wil ik
daar meer van weten.’
Een verzameling van haar stukken
over de postdigitale wereld verscheen
vorige week, onder de titel Zwemmen
in de oceaan. Ze gaan over privacy,
afleiding, het genot van een spreadsheet, het streven om steeds meer
te weten te komen over de gebruiker
van allerlei diensten, maar ook over
toeval en nieuwe manieren van kijken. De grens tussen de wereld online
en daarbuiten is steeds minder goed
te trekken. Rasch gebruikt voorbeelden uit literatuur van Marcel Proust
tot Dave Eggers, maar ook uit haar
eigen leven om dat te laten zien. Zo
werd het ook een persoonlijk boek.

Hyperkapitalisme
Rasch groeide op in de tijd van de
telefoon met vaste lijn en een te
kort snoer. Dat lijkt een eeuwigheid
geleden. ‘Van de week had ik nog
een gesprek met jongere collega’s
over hoe het vroeger ging. Bijvoorbeeld: op reis zonder Google Maps.
Dan had je een stadsplattegrond.’
Nu kan je de weg bijna niet meer
kwijtraken. Daar verlangt ze ook
niet naar terug. ‘Het was vervelend
om constant te verdwalen, wat mij
vroeger overkwam.’
Het valt haar op dat technologie
door veel mensen klakkeloos wordt

geaccepteerd; omdat het makkelijk
en fijn is om al je contacten onder
handbereik te hebben en al je muziek
altijd op zak. Dat gebeurt wel tegen
de prijs dat anderen kunnen meekijken of dat grote bedrijven allerlei
informatie over je verzamelen. ‘Je
hoeft je telefoon of internet niet per
se uit te zetten, maar je kan er ook
een keer over nadenken. Mijn filosofische inslag is om het vanzelfsprekende te bevragen.’
Dat geeft haar een kritische blik
op online activiteiten, bijvoorbeeld
vanwege de groeiende macht
van de grote internetbedrijven als
Google en Facebook. ‘Het internet
en sociale media gaan steeds meer
in de richting van centralisatie,
monopolies en hyperkapitalisme.
Het internet als vrijplaats voor
iedereen verdwijnt. Dat vind ik
wel heel jammer. Die ontwikkeling
hangt samen met zaken als dataverzamelingen, van inlichtingendiensten tot Facebook en Google.
Het is belangrijk is dat we daarover
praten en tegen vechten, omdat

‘Mijn ouders zeiden
nooit dat ik m’n best
moest doen op school’
die ontwikkelingen de vrijheid van
internet inperken. Dat is de preek
die in mijn boek zit.’ In Zwemmen in
de oceaan wijst ze er bijvoorbeeld
op dat Facebook ook niet-voltooide
statusupdates opslaat, teksten die
je als gebruiker niet meer kan zien.
Zo weet Facebook meer over je dan
je zelf nog kan achterhalen. Die
data worden verkocht aan adver-

teerders, die steeds nauwkeurig op
jouw profiel afgestemde advertenties op je afvuren, waardoor je meer
gaat klikken, meer geld oplevert,
enzovoort.
Rasch schrijft een tegenwicht
tegen Silicon Valley te willen bieden.
‘Dat is ambitieus,’ erkent ze. ‘Maar
het is hoog spel dat gespeeld wordt.
Die giga-tech ondernemingen zijn nu
de grootste bedrijven ter wereld. Het
internet is zo groot en daardoor word
je onder de voet gelopen en vermalen. Dat gevoel heb ik ook wel eens.
Tegelijkertijd kan ieder individu een
beetje tegenwicht bieden.’

Hoe kan je dat doen?
‘Ten eerste door je meer bewust
te zijn van wat je allemaal doet
en deelt. Door bijvoorbeeld bij het
zoeken op internet niet altijd naar
Google te gaan, maar ook eens een
alternatieve zoekmachine te gebruiken.’

Kom je dan niet uit bij Bing van
Microsoft, ook zo’n gigant?
‘Er is ook Duckduckgo, een privacybeschermende zoekmachine. Zelf
heb ik ervoor gekozen WhatsApp
niet meer te gebruiken, dat is vrij
extreem voor andere mensen. Maar
een paar maanden Facebook of
WhatsApp niet gebruiken, geeft
je veel inzicht in hoe afhankelijk je
daarvan bent of hoe vanzelfsprekend dat is geworden.’

Heb je er last van dat je niet op
WhatsApp zit?
‘Dat valt wel mee. Ik vond het moeilijker om van Facebook af te gaan.
Mijn account heb ik weer terug,
maar ik heb Facebook niet op mijn
telefoon. Een lossere omgang kan
het idee van controle een beetje teruggeven. Ik probeer zo min mogelijk
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gebruik te maken van Facebookberichten, om niet alle communicatie
via Facebook te laten lopen en zo
dat bedrijf nog meer over je te laten
weten. Als ik een bericht krijg, vraag
ik of ze kunnen mailen of sms’en.
Ze vragen dan waarom, en dat is
een manier om het gesprek open
te breken.’

Je schrijft ook veel over jezelf en
over je opvoeding door twee hippies
als ouders. Waarom doe je dat?
‘Ik schrijf daarover in een hoofdstuk
over discipline. Sommige filosofen die
zeggen dat er behoefte is aan meer
autoritaire verhoudingen, omdat we
ons zo zwevend voelen. Dat wordt in
verband gebracht met het verdwijnen van die autoritaire verhoudingen
in de jaren zestig en zeventig. Ik ben
dus opgevoed – of niet opgevoed –
door twee mensen uit het tijdperk
van het afzweren van alle autoriteit.
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit
straf heb gekregen, of heb geleerd
hoe ik netjes moest eten of hoe ik
netjes oudere mensen moet aanspreken. Door schade en schande ben ik
wijs geworden, wat dat betreft. En
toch is het goed gekomen.’

Je moest jezelf opvoeden.
‘Een grote ommezwaai kwam toen
ik op de middelbare school zat en
vaker bij vriendjes en vriendinnetjes
ging eten. Daar zag ik hoe het in
de nette gezinnen ging en leerde ik
me aanpassen. Ik heb ook nooit van
mijn ouders gehoord dat ik mijn best
moest doen op school of dat ik hoge
cijfers moest halen. Mijn vader was
literair vertaler. In ons gezin draaide
het om literatuur en kunst, maar er
was nooit een cent te makken. Eten
en een dak boven het hoofd waren
er wel, maar het was niet allemaal
vanzelfsprekend. Ik heb wel gezien

dat mijn vader keihard werkte voor
de kunsten. Dat was het voorbeeld,
al werd het niet zo gezegd.’

intensiveren. Wat je afleidt, spreekt
je aan. Maar dan moet je er wel
in duiken.’

Je noemt je opvoeding in verband
met discipline, bijvoorbeeld als het
gaat om aandacht die we moeilijk
vast kunnen houden. Kunnen we
nu wel of niet zonder autoriteit?

Als je afgeleid wordt doordat je
steeds op Facebook gaat kijken, wat
moet je dan doen?

‘Door het schrijven van dat hoofdstuk
over discipline heb ik veel geleerd.
We worden afgeleid en willen onze

‘Mijn afleiding?
Kattenplaatjes en
Britse detectives’
aandacht behouden. Het is moeilijk
om uit die molen van aandacht en
afleiding te breken. Terugtrekken uit
de dagelijkse routine in bijvoorbeeld
mindfulness of een weekendje zonder
wifi is niet de oplossing, want dat doe
je om daarna weer keihard te mee te
doen aan de ratrace. Mijn conclusie
is dat de afleiding niet veroordeeld
moet worden, maar dat je die moet

‘Je moet je afvragen wat je daar
gaat doen. Misschien moet je dan
wel twintig uur kattenfilmpjes gaan
bekijken. Het is een manier om na te
denken over wat als probleem wordt
gezien. Is het zo erg dat we afgeleid
worden? Je bent dan wel ergens
in geïnteresseerd.’

Wat is jouw belangrijkste afleiding?
‘Als ik echt moet ontspannen: kattenplaatjes op Instagram. En Britse
detectives. Of moeilijke boeken.’
Met een stuk over liefde en de telefoon won Rasch in 2015 de Jan Hanloprijs voor het beste essay. Ze vertelt
onder andere hoe een jongen het
telefoonboek doorploegde om haar
nummer te vinden. Maar ook over
de romantiek van de smartphone. ‘Ik
wilde dat stuk al heel lang schrijven.
Het is een klein aspect, de rol van de
telefoon in verlangen, liefde en seks,
maar aan de hand daarvan kun je
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veel laten zien. Het geeft ook aan
waarom literatuur zo belangrijk is. In
een roman van Louis Couperus uit het
begin van de twintigste eeuw waren
mensen ook al aan het zeuren over
de telefoon. Dat vind ik geweldig. Er
is veel veranderd, maar de ervaringen
met zo’n ding in huis, bijna als lid van
het gezin, lijken er erg op elkaar.’

Nu bestaan er apparaten voor in
huis waar je tegen kan praten en
die zaken kunnen opzoeken of
muziek kunnen afspelen.

MIRIAM RASCH
1978 Geboren in Frederiksberg (DK)
1982 Verhuisd naar Nederland
2002 Doctoraal Literatuur
wetenschappen, Utrecht
2005 Master Filosofie, Nijmegen
2008 - 2012 programmamaker
Studium Generale Utrecht
2012 - heden Onderzoeker-docent
lectoraat Netwerkcultuur, HvA
2015 Winnaar Jan Hanlo essayprijs
voor het essay Een kleine biologische banaan: fonofilia in 12 scènes
2017 Publicatie Zwemmen in
de oceaan. Berichten uit een
postdigitale wereld

‘Daar moet ik niet aan denken. Ze
kunnen vast meeluisteren als je
het niet wil. Ik word daar wel een
beetje nerveus van. Op Facebook
zet je dingen om te delen, maar zo’n
apparaat in huis kan heel veel data
verzamelen. Dat is zo’n inbreuk op
de intieme levenssfeer. Ik vrees dat
de mens gelijk wordt gesteld aan
de data die uit de mens worden getrokken. Ik hoop dat de mens meer
is dan dat. Daar gaat mijn volgende
onderzoek over.’

verlangen.’ In haar bekroonde essay
beschrijft ze hoe in een Hongaarse
roman van bijna honderd jaar geleden
de hoofdpersoon zijn telefoon bij
zich in bed neemt, onder de dekens.
‘Hij hield van dit elektrisch dier’. Ze
schrijft: ‘De smartphone heeft het
nog veel meer in zich om een geliefde
te worden; hij is altijd bij je, hij ligt op
het kussen naast je in bed, hij vlijt zich
in je broekzak, klaar om te trillen, net
naast de schaamstreek.’ Hier is geen
tegenstander van techniek aan het
woord. ‘Ik zeg niet: we moeten er vanaf. Maar ga er bewust mee om, zodat
niet anderen macht over je krijgen.’ ↙

Misschien had Couperus wel gelijk
met zijn weerstand tegen de telefoon.
‘Maar de technologie brengt ook
veel mooie dingen. De smartphone
ontsluit ook nieuwe manieren van

ZWEMMEN IN DE OCEAAN
Als je googelt op ‘jezelf blijven’ word je op de eerste pagina met resultaten onnadrukkelijk gecorrigeerd: wat je eigenlijk wilt weten, volgens de zoekmachine, is hoe
je dicht bij jezelf kunt blijven. Daar loopt ze, de voortvluchtige, mijn dubbelganger,
een schim die tussen de mensenmassa’s op straat door glipt, ze schiet een steegje
in, gaat winkel in, winkel uit, steeds zie ik een glimp van haar haren, haar jas, haar
profiel, ik mag haar niet uit het oog verliezen, moet dicht bij haar blijven.
Misschien is ze niet op de vlucht, maar op weg ergens naartoe. Waarheen? Dat
weet ze zelf waarschijnlijk niet eens. Ze wordt eerst hier- dan daarnaartoe getrokken, door geluiden, knipperende lichten, aanbiedingen en spullen, door mensen die
vastberaden aan haar mouw trekken en in haar oor fluisteren, ook haar telefoon
piept en zingt, het scherm licht op, een carrousel van berichten vraagt om aandacht. Loop snel achter haar aan, zorg dat je dicht bij haar blijft!
Uit Miriam Rasch, Zwemmen in de oceaan. Berichten uit een postdigitale wereld,
De Bezige Bij, € 19,99.
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WAT WAS JE GROOTSTE STUDIETEGENVALLER
DIT JAAR?
‘Dat ik niet zoveel vakken tegelijkertijd kon
doen als ik had verwacht. Ik had nu een extra
vak filosofie willen volgen maar dat bleek een
voltijdvak dus dat lukte niet, want ik schrijf op
dit moment ook mijn scriptie voor psychologie.’
WAT GA JE DEZE ZOMER DOEN OM JE
STUDIEZORGEN TE VERGETEN?
‘Ik ga met mijn vriendje roadtrippen door
Frankrijk, en naar Lowlands. We beginnen in
Nice en gaan door een stuk van Frankrijk en
daarna via Lowlands naar België, waar mijn
ouders vakantie vieren.’

‘Ik heb één vak niet
gehaald maar dat lag aan
mij… en de alcohol’

tekst Evelien Frenkel
foto’s Bram Belloni

Erik Schüngel, 21, Communicat
ie,
HvA. Gespot bij Café de Krater
.

WAT WAS JE GROOTSTE
STUDIETEGENVALLER DIT JAAR?
‘Misschien de vroege hoorcolleges. Ik heb één
vak niet gehaald: financieel management.
Maar dat lag aan mij, en aan de alcohol…
Gewoon niet goed genoeg geleerd.’
WAT GA JE DEZE ZOMER DOEN OM JE
STUDIEZORGEN TE VERGETEN?
‘Ik ga zes weken naar Vietnam en Cambodja met een dispuutgenoot van me. Ik zit bij
dispuut Areiopagos [van Lanx, red.] en als we
terugkomen moeten we de ontgroeningstijd
voorbereiden. Het dispuutshuis moet er mooi
uitzien voor als er gasten komen. Die gaan we
eerst het leven zuur maken en daarna gaan
we ze ‘fleuren’. Hoe we dat eerste doen is
geheim. Maar er wordt veel geschreeuwd en
door vieze shit gekropen. Ik vind het niet vervelend om dat bij de nieuwe garde te doen,
want het is ook bij mij gedaan.’
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ASIS
AYNAN
Schuldig landschap
O

nder een felle zon liep ik over de boulevard van Oostende en dacht aan
Zandvoort. De twee badplaatsen hebben het casino aan zee en de hoge
grijze strandappartementen gemeen.
In mijn late puberteit kwam ik weleens in Zandvoort om te dansen in de Chin
Chin en Yanks; niet op vrijdagen en zaterdagen want dan was de kans dat ik
binnenkwam klein, omdat mijn huidskleur op die dagen een ongewenste gast
van mij maakte.
Op een van die avonden dat ik weer bij de deur werd geweigerd, banjerde ik
richting de zeeweg. Tegenover de hoogste zeeflat ging ik op een laag muurtje
zitten dat een braakliggend terrein omheinde. In een soortgelijke Zandvoortse
flat schreef schrijver Anil
Ramdas zijn grote roman
Badal.
Mijn oog viel op een steen van
graniet waar de zespuntige
davidster in was gehouwen.
Uit het verleden mag je geen
conclusies trekken over het
heden. Maar die geestelijke
oefening is voor niemand gemakkelijk, helemaal als je het verhaal achter die
gedenksteen kent.
Ik ging op het Oostendse zand liggen en wachtte met zonnebrandcrème
aanbrengen.
Nederland was slechts enkele maanden bezet toen de Zandvoortse afdeling
van de NSB met behulp van het Hitlerregime de synagoge opblies. Het is de enige sjoel die gedurende de Tweede Wereldoorlog werd gesloopt.
De nog altijd onbebouwde plek waar het onkruid tijdens de mooie jaargetijden haar gang gaat, laat zien wat de dichter Armando met het begrip ‘schuldig
landschap’ bedoelt.
Sinds die explosieve geschiedenis in mij huist, kom ik niet graag in Zandvoort.
Ik associeer een badplaats liever met plat vermaak en de heilzame werking van
zon, zee en zand, dan met een onbehaaglijk gevoel.
Ik stond op, keek rond en voelde mij net als de tempratuur aangenaam.
Zonder enig aarzelen liep ik over het Vlaamse zand in een vakantietred naar de
Noordzee en nam een duik. ↙

Op vrijdagen en zaterdagen
was de kans dat ik
binnenkwam klein
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al recht, UvA.
Farah Azna y, 19, Fisca
ispoort.
Gespot bij Oudemanhu

WAT WAS JE GROOTSTE STUDIETEGENVALLER
DIT JAAR?
‘Dit is mijn eerste jaar en ik had het een beetje
onderschat. Ik stel alles uit en dan moet je de
lesstof van tien weken proppen in een paar
dagen. Op de middelbare school deed ik nooit
iets, maar hier moet ik ineens werken.’
WAT GA JE DEZE ZOMER DOEN OM JE
STUDIEZORGEN TE VERGETEN?
‘Ik ga zes weken naar Marokko met mijn
ouders en broertje van zestien. Met mijn
ouders krijg ik geen ruzie op zo’n vakantie,
maar met mijn broertje wel. Op een gegeven
moment gaan we ons aan elkaar ergeren. Als
hij zich verveelt, gaat hij me expres irriteren.
Me aantikken als ik heb gezegd dat hij dat niet
moet doen bijvoorbeeld.’

tekst Evelien Frenkel
foto’s Bram Belloni

Tom Cogg
i n s , 27 O
nderzoek
filosofi
smaster
e, UvA. Ge
spot bij
h et Bush
u is .

WAT WAS JE GROOTSTE
STUDIETEGENVALLER DIT JAAR?
‘Ik moest mijn studentenhuis uit en was toen
een paar maanden min of meer dakloos. Het
merendeel van de tijd kon ik bij mijn vriendin
logeren, maar ze woont in een kleine studio.
Inmiddels heb ik een huis gevonden met
vier huisgenoten.’
WAT GA JE DEZE ZOMER DOEN OM JE
STUDIEZORGEN TE VERGETEN?
‘Ik werk nu als freelance blogger voor The
Culture Trip dus ik heb geen doorbetaalde vakantie. Maar ik ga desalniettemin tien dagen
naar Bordeaux met mijn vriendin. Ik kijk er
vooral naar uit om een boek te lezen op een
terras. Waarschijnlijk wordt het The Sellout
van Paul Beatty, de Booker Prize winnaar van
vorig jaar.’

‘Ik was een paar
maanden dakloos’
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Terug
in het zadel
STUDENT LARS LEIDT WIELERBELOFTES DE HEUVEL OP
Doordeweeks studeert Lars Vierbergen voeding & diëtiek aan de HvA; in het weekend
kruipt hij achter het stuur van de ploegleidersauto van het Baby-Dump Cycling Team.
Een dag in de slipstream van een voormalig toptalent.
tekst en foto’s Henk Strikkers

H

et is 9.30 uur en een graadje of twintig als Lars de
auto parkeert bij het gemeentehuis van het Limburgse Stein. ‘Je hebt wel de hoofdprijs te pakken,’
vertelt hij. ‘De wedstrijd van vandaag is erg belangrijk voor
ons.’ De Ronde van Limburg is onderdeel van de Topcompetitie, een reeks van acht wedstrijden verspreid over het
jaar. Sinds de vorige wedstrijd, in het Brabantse Veldhoven, heeft het Baby-Dump Cycling Team de leider van de
Topcompetitie in de ploeg. Het is de 25-jarige Robbert de
Greef. De Topcompetitie is erg belangrijk voor de renners,
want de winnaar krijgt sowieso een profcontract bij Roompot, de op één na grootste Nederlandse wielerploeg.
Ooit was Lars Vierbergen ook dicht bij een profcon-

tract. Vanaf zijn tiende fietst Lars wedstrijden. Op zijn
achttiende komt hij met onder meer Steven Kruijswijk
in de nationale selectie voor junioren. Dat zijn de tien
beste coureurs van Nederland die op uitnodiging van de
bondscoach wedstrijden in het buitenland mogen rijden.
Lars stroomt door naar de nationale beloftenselectie en
blijft goede resultaten rijden: zo eindigt hij in 2010 op het
Nederlands kampioenschap voor beloften in de Limburgse heuvels vóór Tom Dumoulin en Wilco Kelderman.
Maar terwijl Tom Dumoulin een explosieve groei doormaakt, dooft de nog jonge carrière van Lars Vierbergen
langzaam uit. Hij boekt redelijk goede resultaten, maar
krijgt nooit een profcontract. Na omzwervingen bij een
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Lars schrijft de tactiek nog eens uit.

Lars eindigt in 2010
voor Tom Dumoulin en
Wilco Kelderman
Belgisch clubteam en verschillende kleine Nederlandse
semiprofploegen stopt hij met fietsen. Hij praat graag
over zijn tijd als coureur, maar nadenken over wat er was
gebeurd als hij prof was geworden doet hij niet graag.
‘Dat heeft niet zoveel zin,’ is zijn nuchtere antwoord.
Een week na Dumoulins zege in de Giro d’Italia ontmoeten we Lars in het Limburgse dorpje Stein. Naast
zijn studie is hij, sinds eind 2016, ploegleider van het
Baby-Dump Cycling Team. ‘Ik wilde graag iets met sport
blijven doen en een vriend van me, Piet, een andere
oud-prof, werkte bij Baby-Dump. Als student voeding &
diëtiek weet ik veel van voeding, daarom ben ik eens met
de renners gaan praten. Dat beviel eigenlijk zo goed dat
ik langzamerhand meer ben gaan doen en ploegleider
ben geworden.’

Tactieken en bidons
Als ploegleider is hij op een wedstrijddag verantwoordelijk voor bijna alles: van het bedenken van tactieken tot
het aangeven van bidons aan de renners. Baby-Dump is
een gemixt team van vijf beloften en zeven elite-renners.
Ze zijn alle twaalf semi-prof: de renners verdienen een
paar honderd euro per maand en studeren of werken

Met knechten Rick (boven) en René (onder) bespreekt hij het parcours.

daarnaast een paar dagen. Dankzij prijzengeld van
wedstrijden kunnen enkelen zo’n duizend euro per maand
verdienen. Het team rijdt vooral koersen in Nederland, en
af en toe in België en Frankrijk. Vandaag staat de Ronde
van Limburg op het programma; een zware eendagswedstrijd door de Limburgse heuvels.

Ploegenspel
De wedstrijd is zo belangrijk, omdat Robbert een goede
kans maakt om de hele topcompetitie te winnen. ‘Robbert
is heel goed in dit soort heuvelachtige wedstrijden,’ vertelt
Lars. ‘Eigenlijk hadden we verwacht dat we nu punten
moesten gaan inlopen om nog te kunnen winnen. Dat we
nu al de leider in de ploeg hebben is een gelukje, maar
betekent ook dat we de trui moeten gaan verdedigen.’
Vanwege het grote belang van de wedstrijd heeft Lars
gisteren al met een aantal van zijn renners gebeld om
zijn tactiek te bespreken. ‘Dat is best moeilijk,’ legt hij uit.
‘Sommige renners hebben van deze wedstrijd een doel
gemaakt en willen zelf graag winnen. Ik moet ze dan
vertellen dat ze in de finale in de eerste plaats voor Robbert moeten rijden.’ Het is één van de paradoxen van het
wielrennen: renners rijden in ploegen, maar aan het einde
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Ploegbaas Piet legt uit waar hij onderweg langs het parcours zal staan.

'Hier na deze beklimming volgt een plateautje.'

van de rit wint een individuele renner, en niet een ploeg.
Als Lars aankomt in Stein staat er al een busje van het
team op de parkeerplaats. Een vijftiger zit op zijn knieën
tasjes met eten in te pakken. Even verderop is een ander
aan de reservefietsen van de renners aan het sleutelen.
‘Martin en Peter,’ stelt Lars ze voor. Martin is verzorger en
zorgt voor al het eten en drinken van de renners. Peter is
mecanicien en gaat over de fietsen.
Na aankomst gaat Lars naar de ‘permanence’ om zijn
renners aan te melden voor vandaag. In party- & zalencentrum Vivaldi zitten vijf ietwat corpulente oudere mannen
met witte overhemden en oranjewitgestreepte stropdassen
achter een lange tafel. Lars overhandigt hen acht licenties,
voor elke renner die vandaag meedoet één. Aan de andere
kant van het zaaltje zetten twee vrouwen met geblondeerd
en getoupeerd haar en een zwaar Limburgs accent koffie.

Nog nooit gewonnen
Inmiddels is het drukker geworden op de parkeerplaats. Er
staan busjes van teams als Eerens Sloopwerken Stormvogels Veendam, TWC Het Snelle Wiel en Monkey Town
Continental Team. Niet veel later arriveren ook de renners
één voor één. Sommigen zijn met hun ouders meegekomen, anderen rijden zelf. Ze gaan op krukjes bij de bus

Steeds haalt het peloton
de renners terug, in
een verzengend tempo
zitten en ouwehoeren over Youtubefilmpjes of over wat
renners van andere teams op hun Facebookpagina hebben gezet. Ondertussen knippen ze hun rugnummers uit
en spelden ze achter op hun shirt. Er wordt veel gelachen.
‘Met Lars als ploegleider hebben we nog nooit gewonnen,
maar verder is het een prima kerel,’ roepen ze. Lars lacht
er wat ongemakkelijk bij.
‘Ik heb de meesten van jullie gisteren al gesproken,’
zo opent Lars de teambespreking. ‘Dit is een belangrijke
wedstrijd voor ons en het is belangrijk dat we als team
koersen. Hebben mensen zich sinds gisteren bedacht?’
Alle acht renners zwijgen. ‘Oke, mooi zo. Dan kunnen we
nog even het parcours doorlopen.’ Lars kent de Limburgse
heuvels op zijn duimpje. Op het parcourskaartje heeft hij
allerlei icoontjes getekend; driehoekjes, streepjes, lijnen.
Hij wijst op een lange lijn. ‘Hier, na deze beklimming volgt
een plateautje. Daar heb je volop wind van de zijkant.
Als we het daar hard maken, kunnen we veel renners eraf
rijden.’ Even later: ‘Deze afdaling is heel smal en meteen
daarna heb je de Eyserbosweg. Iedereen gaat proberen om daar vooraan te zitten, want anders kun je het
vergeten. Zorg dus dat je voor die beklimming al vooraan
in het peloton zit.’ Lars kan het weten, zelf werd hij ooit
derde in deze Ronde van Limburg.
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Zweet en pepermunt
Mecanicien Peter heeft ondertussen in de auto een
deelnemerslijst achterop de passagiersstoel gespeld. Op
de achterbank naast hem heeft hij een stuk of vijf wielen
neergelegd voor als renners een lekke band krijgen. Lars
heeft een kastje aan de radio gekoppeld waarmee hij de
juryradio kan beluisteren. Daarop communiceert de jury
met de ploegleiderswagens. Een vrouw met een nasale
stem zegt bijvoorbeeld welke renners in de kopgroep
zitten, of wie een lekke band krijgt.
De ploegleiderswagen ruikt naar zweet en pepermunt.
Er zijn meerdere plannen voorbereid voor vandaag, vertelt
Lars. ‘Plan A is dat er in het begin een grote groep van
ongeveer tien renners wegrijdt uit het peloton en dat we
daar met één of twee van onze betere klimmers bij zitten.
Robbert moet dan op één van de moeilijkere heuveltjes
proberen er alleen naartoe te rijden, waarna die andere
renners zich opofferen voor Robbert en de groep wegblijft
tot aan de finish. Dat zou een ideaal scenario zijn.’
Al snel blijkt dat zo’n droomscenario voor Lars’ team
vandaag niet weggelegd is. Er zijn veel ontsnappingspogingen met steeds renners van Baby-Dump erbij, maar
steeds haalt het peloton de renners terug. Dat leidt tot
een verzengend tempo. De coureurs rijden in het eerste
uur 45 kilometer per uur over de heuveltjes, een gemiddelde wat zelfs voor de wereldtop behoorlijk te noemen is.
Een gemiddelde van 45 per uur betekent dat de renners
in de afdalingen soms snelheden tot tachtig kilometer
per uur halen, of nog sneller. Lars kan dat in de auto vaak
nauwelijks bijhouden. Veel van de wedstrijd kan hij niet
zien vanuit de auto, ook al is hij de eerste van alle volgauto’s. ‘We hebben nu geluk dat we volgnummer 1 hebben,’
legt hij uit. ‘Dat komt omdat we bovenaan staan in het

‘Hij pakt gewoon
mijn punten af!’
De Limburgse heuvels zijn genadeloos.

ploegenklassement van de Topcompetitie. Normaal wordt
die volgorde bepaald door loting. Als je dan nummer vijftien van de twintig hebt en je renners krijgen geen pech,
dan rijd je soms voor je gevoel de hele dag voor jan met de
korte achternaam mee.’ In tegenstelling tot wedstrijden op
het hoogste niveau kan Lars namelijk niet communiceren
met zijn renners via oortjes. Alleen wanneer renners bij de
auto komen om bidons te halen kan hij ze een paar aanwijzingen geven. Tijdens deze wedstrijd van vijf uur, komen
twee renners één keer bidons halen.

Oproken
Na twee uur wedstrijd rijdt er uiteindelijk toch een
kopgroep van drie man weg. Er is één renner van het
Baby-Dump Cycling Team bij, maar niet de goede.
Sprinter Arvid zit vooraan, met twee renners die heuvelop
beter zijn dan hij. Lars geeft zijn andere renners in het
peloton dan ook de aanwijzing dat de voorsprong van het
driemanschap niet meer dan één minuut mag worden.
Ondertussen komt er een ploegleider van een ander team
naast hem rijden. ‘Je bent je hele ploeg aan het oproken,
geef die drie toch acht minuten voorsprong. Dat is voor
jullie ook beter,’ zegt hij door het openstaande raam in
de hoop Lars op te fokken. ‘Laat je niet gek maken, Lars,’
zegt Peter direct vanaf de achterbank. ‘Hij probeert een
spelletje te spelen.’
Uiteindelijk haalt het Baby-Dump Cycling Team de drie
renners terug, maar vrijwel onmiddellijk vallen er weer
twee renners aan, waaronder de nummer drie uit de Topcompetitie. De zenuwen in de auto nemen toe. Er is geen
aandacht voor het publiek dat in steeds grotere getale
langs de kant staat, voor de bejaarde mannen die in pak
op een stok of tegen vakwerkhuisjes hangen, of voor de
koeien die in paniek wegrennen als de ploegleiderswagens
met negentig kilometer per uur door Limburgse gehuchten zoeven.

‘Het is gedaan’
Het duo heeft al snel een minuut voorsprong en de
gezichten van Lars en Peter gaan steeds meer op onweer
staan. ‘Het is gedaan,’ zeggen ze meermaals. Dit was
geen van de drie scenario’s waar ze rekening mee hadden
gehouden. Maar dan, als de renners nog ongeveer twintig
kilometer te gaan hebben, gaan ineens twee andere
ploegen meewerken en de voorsprong van het duo
smelt als sneeuw voor de zon. Het gezicht van Lars
klaart op en het aantal Smintjes dat hij eet stijgt per
minuut. Het verschil wordt 45 seconden, 30 seconden, 20 seconden. ‘We gaan ze pakken,’ zegt hij. Het
wordt 20 seconden. 5 seconden. 3 seconden. Bovenop
de Adsteeg, de laatste beklimming van de dag, is het
zover. Met nog een paar kilometer tot de streep is er
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Robbert lacht als een boer met kiespijn.

‘Je moet toch met
elkaar verder’
Tijdens de race heeft Lars slechts twee keer contact met zijn renners.

nog een groep van dertig man over die gaat strijden om
de zege.
Er zitten nog drie renners van Baby-Dump Cycling
Team in de groep: kopman Robbert, sprinter Arvid en
Rick. Rick heeft gepiekt naar deze wedstrijd en was
vandaag één van de sterkste renners uit het peloton.
‘Nu trekken we de kaart van Arvid. Hij moet hier winnen
in een sprint,’ zegt Lars, vooral tegen zichzelf. Maar
dan, op minder dan twee kilometer voor de finish valt
een renner van een ander team aan. Vooraf was afgesproken dat het team in laatste deel van de wedstrijd er
alles aan zou doen om te zorgen dat Arvid kon winnen.
Maar dat doet Rick niet. Hij springt er met een uiterste inspanning zelf achteraan, komt niet in het wiel en
heeft vervolgens te veel krachten verspeeld om kopman
Robbert en sprinter Arvid nog te helpen. De weggesprongen Jarmo Gmelich Meijling wint, Arvid wint de
sprint van de groep erachter en wordt tweede. Rick
wordt in de laatste meters ingelopen en wordt vijfde,
voor kopman Robbert die achtste wordt.
Meteen na de finish komt een vloekende Robbert op
Lars af. ‘Hij pakt gewoon mijn punten af. Rick moet
in de remmen knijpen als hij ziet dat ik eraan kom.’
Ploegbaas Piet, die naar de finish is gekomen, neemt

ook geen blad voor de mond. ‘Godverdomme, dit slaat
helemaal nergens op. Dit is hartstikke dom.’ In de snelkookpan van emoties blijft Lars nuchter. ‘Tweede is niet
slecht,’ zegt hij terwijl hij naar het podium loopt. ‘Maar
als iemand een fout maakt waardoor Robbert minder
punten pakt, is dat niet zo mooi.’

Een dichte deur
Hij besluit een nabespreking van de wedstrijd te doen.
‘Als we hier winnen hoeft dat natuurlijk niet zo serieus te
zijn,’ zegt hij. ‘Maar nu is er wel echt een probleem. Het is
beter om dat direct uit te praten.’ Lars laat verstaan dat
daar niemand anders dan de acht renners bij mag zijn.
‘We moeten dit met het team doen, anders kunnen de
jongens niet vrijuit spreken.’
Een paar dagen na de koers vertelt Lars dat het een heftige bespreking was. ‘Er was duidelijk iets misgegaan, dus dat
hebben we geprobeerd uit te spreken. Ik heb met sommige
mensen een dag erna nog contact gehad via WhatsApp. Zo
vlak na de wedstrijd is iedereen nog gespannen en een dag
later is dat toch wat bezonken. Je moet toch met elkaar
verder en de volgende wedstrijd weer samenwerken om te
winnen.’ Lars weet immers als geen ander dat alles mee
moet zitten als je profrenner wil worden. ↙
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LINDA VAN
DER POL
Bedreigde moedertaal
E

sts is een rottaal die ver afstaat van alles wat ik ken. Toch zit ik, avond na avond,
aan tafel met heldendicht Kalevipoeg, een woordenboek en tien openstaande
schermen Google Translate.
Bij gebrek aan een Engelstalige cursus Estse literatuur studeer ik op eigen houtje.
Elk woord is een overwinning – met elk vers zuig ik de nationale cultuur verder op.
Mijn stagebegeleider helpt graag. ‘Weinig landen van ons formaat gebruiken de
moedertaal nog als academische taal,’ benadrukt ze trots. Ach, Estland. Een bevolking van 1.3 miljoen, van wie 900.000 man Ests spreekt.
Nationalisering enerzijds en globalisering anderzijds vormen een geducht spanningsveld in Estland, waarin taal een cruciale rol speelt. Volli Kalm, rector van de
universiteit van Tartu, stelde in 2012: ‘We zijn ons niet bewust van de prijs die we
betalen voor het behoud van Eststalig hoger onderwijs.’ Universiteiten verengelsen
om studenten voor te bereiden
op een internationale werkomgeving en om als wetenschaps
instituut op het hoogste niveau
mee te draaien. Maar vooral
om een nieuwe markt aan te
boren: de bevolking neemt af,
om geld in het laatje te brengen
zijn buitenlandse studenten
hard nodig.
Kalm kreeg bijval maar ook kritiek. Ests, de taal van de arbeidersklasse, is
immers van ver gekomen. Tot eind negentiende eeuw hadden de Duitssprekers de
wereld. Ondanks een hartstochtelijk taaloffensief rond 1850, waarin schrijvers op de
volkstaal overgingen, hield een kleine Duitstalige elite de touwtjes in handen. In de
twintigste eeuw streed het Ests voornamelijk met het Russisch – een taal die sinds
de Estse onafhankelijkheid, in 1999, gradueel inbindt.
Anno 2017 kent iedereen de Kalevipoeg (dat kan onze vos Reynaerde niet zeggen);
de verjaardag van Kristian Jaan Peterson, grondlegger van de Estse poëzie, wordt
jaarlijks gevierd als dag van de moedertaal.
De dominantie van het Duits en het Russisch en de weerstand daartegen liggen
vers in het geheugen. Moet het Engels nu dan vrij baan krijgen binnen de academie?
Nee, geeft Kalm later in een talkshow toe. Haar universiteit trekt buitenlandse promovendi en onderzoekers aan, masterprogramma’s worden veelal in Engels gedoceerd. Maar bacheloropleidingen blijven, drie uitzonderingen daargelaten, voorlopig
Eststalig. ‘Natuurlijk mag het Ests niet afglijden naar een taal die alleen gebruikt
kan worden om brood te kopen en planten en vogels te benoemen.’ ↙

Een taal die alleen gebruikt
kan worden om brood te kopen
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Hij was sinds 1984 het boegbeeld van de homo- en lesbostudies aan
de UvA. Nu gaat Gert Hekma met pensioen. Wat is iedereen preuts
en braaf geworden, verzucht Hekma op de valreep. ‘Een van mijn
grootste teleurstellingen is het verbod op pedofielenclub Martijn.
Echt krankzinnig.’

‘De seks is eruit
gebonjourd’
GERT HEKMA NEEMT AFSCHEID VAN
ZIJN HOMO- EN LESBOSTUDIES
tekst Dirk Wolthekker
foto’s Daniel Rommens
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H

et is maandagmiddag vier uur
en snoeiheet. Gelukkig waait
er een briesje dat enige verkoeling brengt in de diepe daktuin van
docent homostudies Gert Hekma, op de
derde verdieping van een grachtenpand
op de Wallen. De hoge oleander met
wit-roze bloemen wuift licht in de wind.
De potgrond is kurkdroog, de hardroze
gieter brengt uitkomst. ‘Ik ga over de
pot- en kuipplanten buiten, mijn man
doet de kamerplanten.’ Hekma heeft
een lach om de mond, een kuiltje in de
wang, een vrolijk gekleurde satijnen
zomerblouse wapperend om zijn lijf,
een glimmende trainingsbroek om de
benen. Gert Hekma houdt van satijn.
Het is zijn handelsmerk, zou je kunnen
zeggen. ‘Als jongetje in Bedum keek ik
al naar de satijnen voetbalbroekjes van
mijn dorpsgenoten die op zondag naar
het voetbalveld gingen, terwijl ik naar
de kerk moest. Die jongens
bezorgden me een waas
voor de ogen. Wat geil!
Voetbal was toch zeker veel
leuker dan de kerkgang?
Tegenover de soberheid van
de gereformeerden en hun
afkeer van alles wat glimt
en glanst, symboliseerde satijn voor mij
vrijheid, lichamelijkheid en erotiek.
Satijnjongens waren extra aantrekkelijk
omdat ze een stof droegen die eigenlijk
niet bij mannen paste. Als voetballende
“satinisten” waren ze mannelijk en
onmannelijk tegelijk. Dat sprak me
geweldig aan.’

heeft geschreven in zijn lange UvA-carrière. Zoals boeken over wat hij noemt
‘de uitdoktering van de homoseksueel’,
volgens hem eerder een thema van
cultuurhistorische ontwikkeling dan
van genen. Ook schreef hij boeken over
de roze rand van Amsterdam en (gebrek
aan) acceptatie van (homo)seksualiteit in
Nederland. ‘In mijn werk gaat het vaak
om begrippen en betekenissen.’
Maar deze zomer gaat Hekma met
pensioen. Geliefd bij veel studenten,
vaak een pain in the ass van collega-wetenschappers en bestuurders vanwege
zijn soms controversiële uitlatingen,
opvattingen en publicaties over (homo)
seks in alle gedaanten. Neem alleen al
het Engelstalige afscheidssymposium
dat twee weken geleden voor hem werd
georganiseerd in de UB met thema’s
als ‘Male Prostitution 1900-1950’, ‘Fags
and Whores – between Slut Shaming

door velen binnen en buiten de UvA als
controversieel beschouwd: Hekma vindt
seks tussen volwassenen en minderjarigen niet per se verwerpelijk. ‘Relaties
tussen volwassenen en kinderen worden
meestal gezien als misbruik door de
volwassene, maar het zijn soms juist de
jongeren die het initiatief nemen. Kijk
eens op al die datingsites en chatboxen
hoeveel jonge jongens daar niet opzitten
die contact zoeken met ouderen,’ zegt
hij. In zijn boek ABC van perversies
(2009) zegt hij het zo: ‘Ik heb mannen
geïnterviewd die op hun zesde begonnen
met de mannenjacht en daar nooit een
trauma aan hebben overgehouden of
de indruk hadden dat ze er te vroeg bij
waren. Ook aan de lesbische kant is het
niet ongebruikelijk dat meisjes in zwijm
vallen voor hun onderwijzeres of andere
volwassen vrouwen.’
Het zijn opvattingen die hem door
velen niet in dank zijn
afgenomen. ‘Ook niet door
de UvA,’ zegt Hekma. ‘Een
jaar of tien geleden trad ik
op in het televisieprogramma Bimbo’s en boerka’s, een
programma over seksuele
vrijheden en de seksuele
moraal. Ik zei daar ook niet per se afwijzend te staan tegenover seks tussen volwassenen en jongeren. Een kijker stuurde een boze brief naar de toenmalige
minister van OCW Plasterk. De minister
stuurde een antwoord waarin hij de UvA
opriep tot maatregelen. Ik citeer: “De
UvA zal hem [Hekma] met kracht van
argument wijzen op het verschil tussen
een academisch discours en een publiek
optreden.” En inderdaad: ik werd door
de UvA op het matje geroepen en kreeg
een waarschuwing dat dit niet kon zo.
Pfffff, iedereen is zo preuts en braaf
geworden. Op coïtus en monogamie gerichte heteroseksualiteit is altijd de norm
geweest en is het – na een intermezzo in
de jaren zeventig en tachtig met een re-

‘Er is op universiteiten nauwelijks
contact met de straat of
met alledaagse seksualiteit’

Sindsdien is er meer dan een half leven
verstreken. Zijn voorliefde voor satijn is
gebleven, Bedum en de jongens uit het
dorp niet, al leven ze voort in zijn herinnering, zo blijkt uit zijn boek Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne
tijd, waarin hij ook terugblikt op zijn
jongensjaren in Bedum. Het is maar een
van de vele boeken die de n
 otariszoon

and Homophobia’ en ‘The democratic
darkroom. Pleasures and risk in Amsterdam’s gay sex scene’. Of zijn fascinatie
voor de ideeën van de achttiende-eeuwse
libertijn markies De Sade, naamgever
van het sadisme. ‘De Sade was een filosoof die heel anders over de Verlichting
dacht dan iemand als Voltaire. De Sade
was vóór sodomieten, vóór vrouwen die
zin in seks hebben en vóór zelfbevrediging.’

Martijn
Lang niet iedereen in ‘de normatieve heterowereld van de UvA’ was het de afgelopen dertig jaar met hem eens, zegt hij.
Neem zijn stellingname over pedofilie.
Die wordt in het huidige tijdsgewricht

volte tegen de seksuele status quo – nog
steeds. In die dominante cultuur is de
UvA meegegaan. De gesloten en kleine
gezinnen van tegenwoordig bevestigen
die cultuur. Ouders zijn enorm gefixeerd
geraakt op hun kinderen. Denk je dat
ouders vroeger – toen de gezinnen nog
kinderrijk waren – tijd hadden voor die
fixatie? Een van mijn grootste teleurstellingen is het verbod op vereniging
door de Hoge Raad van pedofielenclub
Martijn. Echt krankzinnig.’
Maar het is niet allemaal kommer en
kwel wat er uit de heterohoek komt, zo
bleek op het afscheidssymposium, waar
hij werd overladen met complimenten
en cadeaus. Hekma laat een boekje zien
met daarin een lange handgeschreven
tekst, ‘The professor of parody’ van
Martha Nussbaum, overgenomen uit
het liberale Amerikaanse tijdschrift
The New Republic. Hekma: ‘Dit boekje
werd speciaal voor mij gemaakt door de
echtgenoot van mijn Hongaarse oud-studente, nu professor Judith Takacs. “For
Gert Hekma, Dutch academic, who set
my partner of some twenty-five years on
the academic path.” Kijk, er zijn dus ook
heterostudenten die gelukkig worden
van mijn inbreng.’

Rooie Flikkers
Het neemt allemaal niet weg dat Hekma
in de loop der jaren enigszins in de marge van het wetenschappelijk onderzoek
terecht is gekomen. Of zoals columnist Linda Duits schreef: ‘Hekma’s
onderzoek behoort tot een marginale,
academische tegencultuur.’ Zij schreef
dat ‘inspirerend’ te vinden, Hekma zelf
vindt eigenlijk dat die houding inherent
hoort te zijn aan de academische,
onderzoekende wereld. ‘Ik houd van
de marginale wetenschap, want vanuit
de marge komt de vernieuwing. Het zit
ook in mijn eigen geschiedenis: ik kom
uit de beweging van de Rooie Flikkers,
een radicale groep homo’s die zich in de

jaren zeventig en tachtig verzette tegen
een aanpassingspolitiek zoals gepropageerd door het COC en andere sociale
instituties, maar streefde naar confrontatie met en opruiming van de eenkennige heteronormen.’
Die geschiedenis en de opvattingen
die eruit voortvloeiden hebben wel consequenties gehad: Hekma gaat nu met
pensioen en niet met emeritaat, zoals een

hoogleraar. Hij is altijd ‘gewoon’ docent
gebleven, promotie tot hoofddocent of
professor zat er niet in. ‘In 2002 bestond
het plan om mij bijzonder hoogleraar
homogeschiedenis te maken. Er kwam
een vacature, ik solliciteerde, ik kwam
bij een commissie, maar die vond mij
niet professorabel. Tja… en zo bleef ik
docent homostudies voor drie dagen in
de week. Degene die wordt beschouwd
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titeit en etniciteit, onderzoek dat nota
bene homoseksuelen vaak verrichten. Ze
komen dan op voor allerlei minderheden, maar niet voor zichzelf en blijven
zo tweederangsburgers. Kijk naar de
voorzitter van de Commissie Diversiteit,
Gloria Wekker. Zelf lesbisch, maar geen
woord over seksueel diversiteitsbeleid in
het eindrapport, dat voornamelijk ging
over etniciteit.’

Ivoren toren

GERT HEKMA
1951 Geboren te Bedum (Gr)
1963 Leerling Willem-Lodewijk
Gymnasium, Groningen,
gymnasium-ß
1970 Studie antropologie Vrije
Universiteit
1984 Docent homo- en lesbostudies
UvA
1987 Homoseksualiteit, een
medische reputatie. De uitdoktering
van de homoseksueel in
negentiende-eeuws Nederland, PhD
Universiteit Utrecht
2017 Pensioen

als mijn opvolger is fulltime hoofddocent.’ Niettemin kijkt hij naar eigen zeggen terug ‘op een aantrekkelijke carrière,
maar wel met enige controverse’.
Hekma hield zich nadrukkelijk ook
bezig met de praktijk van seks en seksstudies: hoe ziet sadomasochistische seks
eruit, hoe zien homoseks en de homowereld eruit, wat is luierseks en wat betekent het voor iemand om aan dergelijke
vormen van seks te doen? Hekma: ‘Daar
zie ik het bij de collega’s niet van komen.
Die blijven vooral bezig met klasse, ras,
gender en algemene seksualiteit. Veel van
het onderzoek dat ik deed wordt intussen
overvleugeld door onderzoek naar iden-

Hij houdt, zoveel is duidelijk, erg van de
realiteit en van de praktijk van onderzoek, maar daar lijkt tegenwoordig weinig plaats meer voor te zijn, zegt Hekma.
‘Wetenschappers zijn erg ambitieus geworden. Er wordt de hele dag geroepen
dat wetenschappers uit hun ivoren toren
moeten komen. Zie jij het gebeuren?
Iedereen zit de hele dag in zijn ivoren
toren Engelstalige wetenschappelijke
artikelen te schrijven. Er is op de universiteiten nauwelijks contact met de straat
of met alledaagse seksualiteit. Kijk naar
iemand als de extravagante cultuurhistoricus Thomas von der Dunk. Die
is freelance wetenschapper geworden,
want er was geen formele plaats meer
voor hem op de universiteit. Of kijk naar
Jim Holmes, inmiddels overleden maar
eerder taalwetenschapper aan de UvA en
wereldberoemd vertaler van Martinus
Nijhoffs gedicht ‘Awater’. Jim was een
leernicht en zo liep hij ook over en door
de UvA. Dat is nu ondenkbaar geworden. Het is allemaal zo braaf geworden.
Leernichten die naar een leerfeest gaan
verkleden zich pas als ze binnen zijn.’
Er is nogal wat ad-hocactivisme in de
homobeweging geslopen, meent Hekma.
‘Het activisme is luchtig geworden en
erg verbonden. Een academische club als
UvA Pride is bijna niet meer zichtbaar,
maar de Amsterdamse studentenvereniging Gay wel.’ Of je daarmee de wereld
verandert, is de vraag, vreest Hekma.
‘De barretjes waar homo’s met elkaar

praatten over de normatieve heterowereld en de nadelen daarvan, zijn
verdwenen en vervangen door “gaygaming-discussies” achter je computer. Het
is misschien een leuk alternatief voor die
barretjes, maar je verandert de samenleving er niet mee.’
Seks en seksuele variëteit zullen in
het nieuwe curriculum nauwelijks meer
als thema worden aangesneden, denkt
Hekma. ‘De seks is eruit gebonjourd, helemaal zoals Nederland is als het gaat om de
tolerantie van homoseksualiteit en andere
vormen van seksuele diversiteit: het kan
allemaal best, maar maak het niet al te
bespreekbaar en expliciet, want dat maakt
de discussie opeens heel ongemakkelijk.’
Bijna net zo ongemakkelijk als begin
jaren zeventig toen hij zijn ouders moest
vertellen dat hun zoon, die inmiddels
aan de VU antropologie studeerde,
homoseksueel was. ‘Mijn vader opperde
de mogelijkheid om in onthouding
te gaan leven, net als de gereformeerde homoseksuele dichter Willem de
Mérode. Dat was ik niet van plan. In
de commune van de Rooie Flikkers in
de Voetboogstraat, strategisch gelegen
naast het UvA-beleidscentrum in het
Maagdenhuis, groeide het idee de homocultuur van mannen en vrouwen tot
onderwerp van specifiek wetenschappelijk onderzoek te maken. ‘Democratische
studenten, professoren, ambtenaren en
bestuurders in het Maagdenhuis hielpen
mee,’ zegt Hekma. En zo kwam homoen lesbostudies uit het niets op de kaart.
Pardon – ‘Toen zeiden we flikkerstudies.’
Starring: Gert Hekma. ↙
Op 30 juni neemt Gert Hekma officieel
afscheid van de afdeling sociologie
en antropologie van de UvA met de
onthulling van een kleine expositie.
Op 20 september neemt hij met het
uitspreken van de jaarlijkse Mosse-lezing
afscheid van de opleiding homo en
lesbische studies.
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WAT WAS JE GROOTSTE STUDIETEGENVALLER
DIT JAAR?
‘Dat ga ik komende week eigenlijk pas merken. Het hangt van deze herkansingsweek
af of ik mijn studie ga halen en dit is al mijn
tweede studie. Hiervoor deed ik economie &
bedrijfskunde en daar ben ik mee gestopt. Dat
was niet mijn ding, echt de verkeerde keuze. Ik
vond het vooral moeilijk. Rechten vind ik niet
makkelijker, maar wel leuker.’

WAT WAS JE GROOTSTE
STUDIETEGENVALLER DIT JAAR?
‘Het heeft weinig met studie te maken,
maar: de winter. Ik kom uit Duitsland en we
hebben een stevige winter waar je iets aan
hebt. Hier is het donker en koud, maar er is
geen sneeuw! Ik heb mijn bachelor aan een
universiteit op de grens van Duitsland en
Zwitserland gedaan met overal om me heen
bergen, dat is wel even andere koek.’

WAT GA JE DEZE ZOMER DOEN OM JE
STUDIEZORGEN TE VERGETEN?
Met mijn ouders, twee zusjes en broertje naar
Tanzania. Heel leuk! Ik ga niet naar festivals
want ik moet voorlopig nog studeren, dus dat
gaat ‘m niet worden. Daarna ga ik maar eens
bijkomen van de vijf tentamens die me deze
week te wachten staan’

WAT GA JE DEZE ZOMER DOEN OM JE
STUDIEZORGEN TE VERGETEN?
‘Ik ga drie weken backpacken door Iran.
Een heel interessant land waar ik voor mijn
gevoel te weinig van weet. Ik wilde per se in
mijn eentje op reis in een land waarvan ik
de taal en cultuur niet ken, nu ik daar nog
de tijd voor heb. Een soort uitdaging. Ik ga
couchsurfen, wat daar eigenlijk verboden
is. Maar ik heb een oproep geplaatst op de
couchsurfingwebsite en sindsdien ontvang ik
constant mailtjes van mensen die me willen
hosten. Tot nu toe heb ik alleen berichten van
mannen, want het is voor ongehuwde vrouwen verboden om een man in huis te nemen.’

‘Ik ga drie weken
backpacken door Iran’
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OEFENEN VOOR DE

GROTE BOZE
MODEWERELD
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Individuals, het modelabel van het Amsterdam
Fashion Institute, heeft weer een nieuwe collectie
afgeleverd. Vierentwintig studenten werkten een half
jaar aan een serie outfits met het thema conservatisme.
Denk: oversized pakken, lange trenchcoats en
ribbroeken. Dat een mode-opleiding een eigen
kledingmerk produceert is uniek. ‘Het is een extreme
beproeving in leren hoe de modewereld werkt.’

H

‘Niet die paarse, want die geven een
Christmas feeling.’ Een model heeft
een van haar outfits aan en showt
deze aan de rest van de groep en de
coaches. ‘We noemen de docenten
hier coaches, omdat ze er zijn om
ons te coachen, niet om te beoordelen,’ zegt Boy. Het model draagt een
glanzende groene trenchcoat met
hoge visserslaarzen eronder. Maar
juist die laarzen roepen vragen op
bij een van de branders. ‘Begrijpen
mensen wel dat dit geïnspireerd is op
de visserslook? Ik denk het niet. Het
past ook niet zo in het conservatieve concept.’

tekst Carlijn Schepers

Pitjeskatoen

foto’s Mina Etemad

Pip baalt wel een beetje dat die
kritiek nu vlak voor de show komt,
terwijl ze haar outfit elke week heeft
laten zien. Voordat de designers
hun ontwerpen in de uiteindelijke
stof maken, hebben ze ze namelijk
al tientallen keren gemaakt van
pitjeskatoen; ongebleekt, goedkoop
katoen. Pip ruilt de laarzen uiteindelijk toch maar in voor zwarte Birkenstock-sandalen met grijze sokken.
‘De branders houden in de gaten of
elke outfit in het gehele plaatje past,
dus soms moet je iets veranderen.’
Want de branders hebben zorgvuldig nagedacht over dat concept,
vertelt Boy. ‘Deze collectie draait om
het opkomende conservatisme. De
wereld wordt steeds conservatiever;
de politiek, de angst voor de islam,
homofobie. Het lijkt wel of mensen
alles willen laten zoals het is, of zelfs
terug in de tijd willen. Daar wilden we
iets mee doen.’
Dus zien we vandaag outfits

et ruikt naar rijstwafels en
Elnett-haarspray in het lokaal
op de eerste verdieping van
het Koetsier-Montaignehuis. Dit is
het ‘kantoor’ van Individuals, het modelabel van het Amsterdam Fashion
Institute (Amfi). De tafels zijn aan de
kant geschoven en hebben plaatsgemaakt voor kledingrekken, een
kartonnen kamerscherm, een minifotostudio, een make-uphoek en een
stuk of twintig studenten, docenten
en modellen. Het is vandaag fitting
day; voor het eerst worden alle out
fits doorgepast. Want over een week
is het zo ver, dan komt een halfjaar
lang zwoegen tot een hoogtepunt
bij de modeshow waarin de nieuwe
collectie wordt gepresenteerd.
Individuals bestaat sinds 2006 en
nu staat al de 23e groep studenten
aan het roer van het modemerk.

Tijdens de studie zijn de richtingen
design, management en branding
gescheiden, maar bij deze specialisatie werken ze juist intensief samen.
Boy Bastiaan Schut (branding), Noah
van Rooij (management) en Pip
Balhuizen (design) zijn drie van de
vierentwintig studenten van de huidige ‘generatie’. Ze zijn blij dat ze zijn
geselecteerd voor de minor, hoewel
het volgens Boy het zwaarste is wat
je bij Amfi kunt doen. ‘Je zit elke dag
van negen tot vijf op school. Dat is
best extreem voor een student. Maar
zo oefenen we vast voor de grote
boze modewereld.’
Vandaag worden de outfits
voor hun lente/zomercollectie 2018
geperfectioneerd. ‘Welke bretels
passen beter; de blauw-witgestreepte of de paarse?’ vraagt een van de
design-studenten. Pip weet het wel.
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1. Pip Balhuizen (21), design
2. Boy Bastiaan Schut (22), branding
3. Noah van Rooij (20), management

3

‘BEGRIJPEN MENSEN WEL DAT DIT
GEÏNSPIREERD IS OP DE
VISSERSLOOK?’

Ondertussen eten ze van de tafel vol
crackers, groenten en koekjes. ‘Is er
wel genoeg voor de hele dag?’ vraagt
de een zich af. ‘Vast wel, die modellen eten toch niets.’

Unique pieces
geïnspireerd op conservatieve mode:
‘Oude grijze pakken, hoge lelijke
broeken, witte T-shirts. No nonsense. En alles halen we uit proportie,’
vertelt Boy. ‘Dat maakt het nieuw,
verfrissend en interessant.’ Een van
de modellen draagt een doorschijnende plastic jas en bij een ander
model worden net blauwe zakjes om
haar schoenen gedaan.
Hierin zien we de rode draad van
het concept terug, vertelt de vierdejaars Amfi-student. ‘De plastic couch
theory: mensen die een plastic hoes
om hun bank doen om hem mooi te
houden. Dat is een metafoor voor
hoe conservatieve mensen leven:
niets mag veranderen. Maar zo is
het leven niet bedoeld. We moeten
vooruit als mensheid. Het leven moet

– net als de bank – geleefd worden.’
Boy noemt het idee achter de
collectie een mooie paradox met
Individuals; ‘het meeste veranderlijke
modemerk ter wereld’, omdat er elk
half jaar een nieuwe groep studenten
aan werkt. ‘Sowieso is Individuals een
uniek concept. Er zijn veel modeopleidingen die interesse hebben.’
De modellen passen vandaag niet
alleen hun outfits, ook de accessoires
worden uitgezocht en de make-up
wordt getest. Aan de muur hangt
een briefje met het make-upconcept: ‘Awkward in a natural way.’
Een model krijgt glanzende felgroene
oogschaduw op. Dat blijkt beter te
werken zonder mascara. ‘Dan ziet
het er meteen een stuk rauwer uit,’
zegt een student tegen de ander.

Hoewel de docenten wel toestemming moeten geven voor de meeste
beslissingen, runnen de studenten het modelabel helemaal zelf.
Daarvoor moeten de drie groepen
goed samenwerken en dat is niet
altijd even gemakkelijk. ‘Het zijn ook
allemaal andere typen mensen,’ zegt
Boy. ‘Branders zijn gevoelsmensen
en all over the place, managers zijn
rustig en geordend en designers
zijn echte kunstenaars en meer in
zichzelf gekeerd.’ Alledrie zijn ze het
erover eens dat leren samenwerken
met mensen die anders zijn dan
jij een van de dingen is die deze
specialisatie zo bijzonder maken.
Want we kunnen niet zonder elkaar,
zegt Pip. ‘Zonder management geen
salescollectie, stoffen en een strakke
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planning. Zonder branding geen
concept, pr en modellen. En zonder
ons designers geen show, collectie en
unique pieces.’
Met name de designers en de managers botsten in het begin. Het doel
was namelijk de collectie toegankelijker te maken voor een jongere doelgroep met een kleiner budget. Op dit
moment wordt de kleding vooral gekocht door vrouwen van dertig jaar
en ouder. ‘Het is zonde dat studenten een studentenmerk niet kunnen
dragen. Maar om lagere prijzen te
kunnen vragen, moest de productie
goedkoper,’ zegt Noah. ‘Dan legde ik
uit dat een asymmetrisch model nou
eenmaal duurder is en dat elk naadje
geld kost. Soms voelden de designers
zich dan beperkt in hun creativiteit.’
Uiteindelijk is het wel gelukt. De
prijzen liggen nu lager dan voorheen:
tussen de 95 en 195 euro per item,
met een uitschieter van 350 euro.
‘Een deel van handgemaakte outfits
wordt ook verkocht, maar die prijzen
liggen uiteraard hoger.’
Hoewel de minor de studenten
zo waarheidsgetrouw moet leren
hoe het er bij een echt modelabel
aan toegaat, zijn sommige dingen
toch een beetje anders. Bijvoorbeeld
de volgorde van het ontwerpen.
‘Normaal maakt een ontwerper eerst
designs voor de catwalk en daarna
voor in de winkel. Wij maken eerst
de commerciële collectie en dan pas
de unique pieces,’ vertelt Noah. Dat
komt omdat de kledingstukken voor
Individuals geproduceerd worden in
China en ze anders niet op tijd binnen
zijn voor de show. ‘Daarom zijn de
managers vooral in het begin druk.
Wij digitaliseren bijvoorbeeld ook alle
papieren patronen. De designers hebben hun piek vlak voor de show en de
branders zijn juist het drukst rondom
en na de show. Daardoor is er altijd
wel een groep die de rest kan helpen.’

‘ONZE RODE DRAAD IS
DE PLASTIC COUCH THEORY’
De show is dit jaar voor het eerst op
een HvA-locatie; het Kohnstamm
hof. ‘Buiten dus,’ zegt Boy. ‘Wel
spannend qua weer, maar er zijn
al paraplu’s besteld voor als het
regent.’ Die zijn gelukkig niet nodig.
Het is bloedheet. Hoewel Boy miezerregen ook niet erg had gevonden.
‘Dat geeft de show een dramatische
touch en grijs past goed bij het thema.’ De show begint met het geluid
van een tikkende klok. De tijd speelt
een grote rol binnen het concept;
conservatieven willen deze stilzetten
of terugdraaien. Vandaar het getik
en de modellen die zowel met de
klok mee als er tegenin lopen.

Zwart gat
Nog nooit eerder waren er zo veel
modellen als dit jaar: vijftig, waarvan
ook twaalf ‘normale’ mensen. Voor
een meer waarheidsgetrouwe afspiegeling van de samenleving. Hoewel
het een vrouwenkledingmerk is, zijn
de meeste outfits geïnspireerd op een
mannengarderobe; pakken, bretels,
overhemden en simpele witte shirts
met de opdruk ‘average T-shirt’. Dan
klinkt de klok weer. De opa en oma
van Pip zijn speciaal naar Amsterdam gekomen voor de show van hun
kleindochter. Ze zwaaien enthousiast
als ze langs komt lopen met haar
medestudenten. ‘Wat jammer dat
het alweer afgelopen is,’ zeggen ze
tegen elkaar, glunderend van trots.
En dan is het na een half jaar
ploeteren weer tijd het stokje over te
dragen aan de volgende generatie.
‘Net als bij ons gebeurde, zullen wij
hen natuurlijk ook een beetje bang
maken. Maar dat hoort erbij,’ zegt

Boy grinnikend. De nieuwe generatie
zorgt ervoor dat de collectie volgend
jaar ook daadwerkelijk in de Individuals-winkel op het Spui en de Outspoken Concept Store in Den Bosch komt
te hangen. Voor de huidige generatie
ligt het zwarte gat op de loer. ‘Je
leeft echt naar dit moment toe. Vaak
slaap je de laatste tien nachten voor
de show amper. Dan is het moment
daar en opeens weer weg. Het klinkt
eng, maar waar sta je dan nog voor
op? Dat moet je weer ontdekken.’
Maar het drietal heeft tijdens
hun studie aan Amfi wel meer dipjes
overwonnen. Boy heeft inmiddels al
een overlevingsplan. ‘Ik heb een week
al mijn afspraken afgezegd zodat ik
kan opladen. Weer even de dingen
doen waar ik de afgelopen maanden
geen tijd voor had: musea bezoeken,
lezen en in m’n eentje lunchen aan
de gracht. Tot het volgende project
zich natuurlijk weer aandient om me
volledig op te storten.’ ↙

INGEZONDEN MEDEDELING

Balie op vakantie
Tijdens de zomermaanden heeft de ASVA-studentenbalie aangepaste
openingstijden. We zijn op maandag, woensdag en vrijdag
van 12:30 tot 16:00 geopend.

