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RAJKO RIJMT
MET RAPPERS
Ex-HvA’er maakt boek over hiphopwereld
VISSER & VISSERS
Noor doet onderzoek
op Urker viskotter

DUYVENDAK
‘Nederland is al 20 jaar
niet tolerant meer’

MAMA STUDEERT
Blokken met een
baby in je buik

ADVERTENTIE

Activeer jouw ICT-tegoed
voor 31 december!
ICT-tegoed activeren
Ben je in dienst van de UvA? Dan
ontvang je tot en met 2019 jaarlijks een
ICT-tegoed van € 125. Hiermee kun
je bij SURFspot software of hardware
aanschaffen voor thuisgebruik, zoals
besturingsprogramma’s, een tablet,
e-reader, virusbeschermer of laptop.

www.surfspot.nl/ICT-tegoed

ICT-tegoed sparen
Wil je dit jaar nog niets kopen? Dan
kun je het tegoed ook opsparen.
Voorwaarde is wel dat je het ICT-tegoed
elk jaar activeert door in te loggen met
jouw UvAnetID op de website van
SURFspot. Doe dit voor 31 december
2017, anders vervalt jouw tegoed van het
afgelopen jaar!
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ACTUEEL

Help, vrouw
aan boord!

Rechtenstudent Noor Visser wilde
met vissers praten over de gehate
aanlandplicht, maar vissers hebben
weinig vrije tijd. Dus monsterde ze
aan op de kotter UK33 om een weekje
op de Noordzee te leven tussen de
vissers.

ACTUEEL

20

Hoeveel rucola
heeft één stad
nodig?
We wandelden met sociaal-geograaf
Willem Boterman door de stad Amsterdam, waar hij ooit geboren is. De
veranderende stad fascineert hem als
onderzoeksobject dat hij bestudeert,
maar ook wil beschermen tegen al
te veel gentrificatie: ‘Niet iedereen
houdt van rucola.’
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(1948) en Havana (1996).
Redactieadres
Roeterseilandcampus - Gebouw J/K
Valckenierstraat 65-67
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Altan Erdogan
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Art Direction Majorie Kool
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(video), Hannah Hamans, Sterre
van der Hee, Eva Hofman, Daniël
Rommens (beeldredactie), Carlijn
Schepers, Henk Strikkers, Dirk Wolt
hekker, Flora Woudstra

Soggen in de zandbak

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Asis Aynan, Linda Duits, Vera
Duivenvoorden, Martijn Gijsbertsen,
Linda van der Pol, Mats van
Soolingen
EINDREDACTIE / CORRECTIE
Mirna van Dijk, Bob van Toor
UITGEVER Stichting Folia Civitatis

Biologisch gezien hebben ze de ideale leeftijd, maar studenten met een baby zie je toch
niet vaak. ‘Een vriendin waarschuwde dat ik voor de bevalling moest afstuderen, anders
was ik echt de lul.’
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Mijn thuis is het jouwe niet

contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

Socioloog Willem Duyvendak schreef een boek over de manier waarop mensen in dit
land zich al dan niet ergens ‘thuis’ voelen, en welke maatschappelijke gevolgen dat heeft.
‘Progressief zijn we wel, maar dat betekent nog niet dat we tolerant zijn.’

38

Redactioneel
Vissers, Zwarte Piet & rijmschema’s
Redacteuren van Folia komen tijdens hun journalistieke
werk in verrassende situaties terecht. Dit keer: zeg
tegen een Urker visser nooit boot maar schip, hoe
Sinterklaas een zachte dood zal sterven, en rappers met
papazorgen in een Vinexwijk.

Geraakt door rap
Rajko Disseldorp luisterde als jochie al vol ontzag naar Nederlandse rappers, en maakte er als
journalist zijn niche van om de nieuwe generatie
hiphoppers te interviewen. Lastige vragen ging
hij daarbij niet uit de weg, een jointje met de
geïnterviewde evenmin. En nu is er een boek.
‘Rap is voor mij poëzie.’

En verder…
6 Cijfers
7 De week
8 Uncovered, Navraag
9 Column – Linda Duits
16 Opinie
19 Column – Asis Aynan
24 Kamervragen
35 Column – Linda van der Pol
36-37 Prikbord HvA-UvA
44 Bij de les
45 Hora est
46 Wat doe je nu?
47 De stad van… Rabat

Zoals gebruikelijk in de journalistiek, checkt
Noor Visser haar artikel voor publicatie en
stuurt ze het met wijzigingen terug naar
redacteur Carlijn Schepers. Meestal hebben
journalisten het liefst dat er zo weinig mogelijk
wordt aangepast, maar deze keer leert Carlijn veel van
de veranderingen. Zo hoor je niet ‘boot’ te zeggen maar
‘schip’ en is het ‘op’ in plaats van ‘in’ Urk, omdat het
vroeger een eiland was. Ook verzoekt Noor aan de zin ‘een
bemanningslid slaapt speciaal voor haar bij een ander’ toe
te voegen: ‘op de kamer’. Dat lijkt een kleine nuance, maar
is volgens haar zeker belangrijk omdat homoseksualiteit
nog een gevoelig thema is in, euh, op Urk.
Dit weekend moest redacteur Henk Strikkers
terugdenken aan het gesprek dat hij met
hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak
had. In zijn nieuwe boek Thuis schrijft
Duyvendak dat het geloof in Zwarte Piet
‘fundamentalistische trekjes’ krijgt. De blokkade van de
bus vol demonstranten tegen Zwarte Piet op de A7 – in
De Telegraaf al omgedoopt tot de Slag om Dokkum – is
het volgende incident. Duyvendak vermoedt dat het
Sinterklaasgeloof zal uitsterven door de koppigheid van
Zwarte Piet-voorstanders. ‘Nog een aantal jaren venijnige
discussie over Zwarte Piet en straks wil niemand meer iets
van Sinterklaas weten.’ In dat geval mag de slag dan wel
zijn gewonnen, maar is de oorlog alsnog verloren.
Op het eerste gezicht lijkt hiphop vooral te gaan
over seks en de popo, de politie, ontwijken.
Maar redacteur Hannah Hamans werd door
Rajko Disseldorp overtuigd van de schoonheid
van hiphop. Hij liet haar de rijmschema’s en
vele rijmwoorden horen en hoe persoonlijk de teksten van
de rappers eigenlijk zijn. Hiphop is kunst. Rajko schreef
een boek Hiphop in Nederland dat gisteren uitkwam. Hij
interviewde de tien beste Nederlandse rappers. Samen
bezochten Hannah en Rajko twee daarvan: Fresku en
Bokoesam. Wat bleek? Het waren doodnormale mannen.
Fresku woont in een Vinewijk en heeft papazorgen.
Bokoesam wil met name dat mensen hem serieus nemen. ↙
www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers

4

Panda-fan

H

vA-student Nanja van Rijsse (21, sociaal-pedagogische hulpverlening) doet mee aan een wedstrijd
om pandaverzorger te worden. Als ze genoeg stemmen ophaalt, mag ze drie weken naar een panda-
onderzoekscentrum in Chengdu, China. Ze moet op 27
november met de meeste stemmen bovenaan staan.
‘Het programma is twee weken training en één week
echt panda’s verzorgen,’ vertelt Nanja aan de telefoon.
‘Je leert over de dieren en de cultuur eromheen. Daarna
zit je vier tot zes dagen echt in het park. Het park is
bedoeld om panda’s voor te bereiden om in het wild te
gaan wonen.’ De panda’s in het park komen uit speciale
fokprogramma’s.
Panda’s zijn Nanja’s lievelingsdieren. ‘Toen ik een
relatie kreeg, nam ik een keer een knuffelpanda mee op
een date, voor de grap. Uiteindelijk gaven mijn ouders
me ook een panda, en begonnen mensen me op Facebook te taggen in pandafilmpjes. Iedereen ging mij zien
als diegene die van panda’s hield, waardoor ik ook heel
veel pandaknuffels heb. Op mijn verjaardag krijg ik er
telkens weer een paar.’
Naast haar pandaknuffels heeft Nanja nog niet veel
dieren verzorgd. ‘Ik had een poes in mijn vorige huis,
maar die was van mijn huisbaas. En ik had een vis,
maar die is overleden. Maar ik denk wel dat ik panda’s
aankan.’ Wie Nanja wil helpen om haar pandadroom
waar te maken, moet een ingewikkelde Chineestalige
website zien te navigeren. Op ipanda.com moet de
stemmer naar beneden scrollen om bij ‘English videos’
op Nanja te stemmen, door op 投票 te klikken. Dat
betekent volgens Google Translate ‘stem’ in het
Chinees. ↙

tekst Flora Woudstra

dagen wachtte HvA-student
Amber van der Ent voor concert
hal Afas Live. En dat allemaal om
de Britse zanger Harry Styles van
dichtbij te kunnen zien. Ze stond als
allereerste van iedereen in de rij voor
het voormalige One Direction-lid.

25

dollar per jaar moet je als wetenschapper betalen om toegang te krijgen tot ScholarlyHub,
een non-profit-sociaal medium voor wetenschappers.
UvA-hoogleraar Guy Geltner is een van de oprichters en
wil via een crowdfundactie een half miljoen ophalen voor
voltooien van de site.

26.000

euro heeft

HvA-student Elisa van Barneveld nodig
om een master bij Gucci in Florence
te volgen. Ze is als eerste en enige
Nederlander geselecteerd, maar moet
dit bedrag nog wel via een doneeractie
bij elkaar zien te verzamelen.

53,5

punten kreeg de UvA in de universiteitenranking van de Keuzegids. Oftewel: de laatste
plaats. De Universiteit Wageningen kwam met 76 punten
op 1. Eerder dit jaar werd de HvA ook al op de laatste
plaats gezet door de Keuzegids.

tekst Carlijn Schepers

De Week

Gucci, kjoezedjitsj en hetzelfde broodje
W

at doe je als je bent toegelaten
voor een zeer prestigieuze master die meer dan drieduizend euro per
maand kost? Geef je een feest of begin je toch maar direct met sparen?
Amfi-student Elisa van B
 arneveld
startte een crowdfunding om het
forse prijskaartje van haar exclusieve Gucci-master in Florence
te betalen. Inmiddels is ze op 20
procent van de 26.000 euro die
ze wil verzamelen, zo is te zien op
haar doneeractie.nl-pagina. Iets
wrangs heeft haar inzameling wel.
Anders dan op Kickstarter staat
doneeractie.nl vol met mensen met
echte problemen: kankerpatiënten
die een stamcelbehandeling nodig
hebben, ouders die geld inzamelen
voor een nieuwe auto zodat ze hun
kind in een rolstoel mee kunnen
nemen op een uitje, of terminaal

zieke moeders die hun laatste wens
willen vervullen.
Daarbij vallen alle problemen in het
niet, ook die van de UvA. Deze week
bleek dat zij onderaan bungelt in de
Keuzegids. Voorheen waren UvA en VU
niet alleen verstrengeld in het Acta en
de bètasamenwerking, maar ook in
een strijd om niet laatste te eindigen in de Keuzegids. Daar is sinds dit
jaar een einde aan gekomen: de VU
behoort tegenwoordig tot de middenmoot en de UvA – trotse aanvoerder
van de Nederlandse universiteiten in
de onderzoeksrankings – is in deze
op de studentenenquête-gebaseerde
ranglijst helemaal alleen hekkensluiter.
Het zal de UvA weinig uitmaken.
Zij lijkt zich niet meer op Nederland
te willen richten, maar enkel nog
op de rest van de wereld, waar men
het woord ‘keuzegids’ niet eens kan

uitspreken. Volgend jaar worden weer
meer studies Engelstalig, en uit de
eerste voorzichtige cijfers blijkt dat
er weer veel meer vooraanmeldingen
uit het buitenland komen dan in 2017
– wat al een recordjaar was.
Student Cultural Analysis (voorheen doodgewoon culturele analyse)
Aldo Kempen vermoedt dat al die
nieuwe buitenlandse studenten weinig
zullen merken van hun switch naar
de UvA. ‘Of je nou hier bent of in San
Francisco, het is hetzelfde broodje. De
mensen achter de toonbank zijn totaal
inwisselbaar,’ vindt hij.
Het is voor Elisa te hopen dat de
Florentijnse kantines wel beter zijn,
anders is die 26.000 euro ook maar
weggegooid geld. ↙

tekst Henk Strikkers foto Vera Duivenvoorden
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Uncovered

T

ussen de foto’s door speelt rapper Fresku
met de lange haren van Rajko Disseldorp,
die een boek schreef over Nederlandse rappers (zie het verhaal op pagina 38). Fotograaf
Martijn Gijsbertsen wil eigenlijk dat Fresku
zijn pet afdoet voor de coverfoto, maar dat
gebeurt niet. Wel moeten de dreadlocks van
de rapper door het gaatje aan de achterkant
van de pet. Gepriegel.
Om in geval van plotselinge inspiratie nog
iets op papier te kunnen krabbelen, houdt
Fresku ook zijn opschrijfboekje in zijn kontzak.
Je kunt maar ineens een ingeving krijgen. Dan
moeten de foto’s voor Folia even wijken.
Bij het maken van de foto’s is nog niet
duidelijk welke van de twee geïnterviewde
rappers op de cover van Folia gezet wordt.
Een dag na de shoot met Fresku, in Eindhoven, is Gijsbertsen in Amsterdam om
Disseldorp nog eens te fotograferen. Nu met
rapper Bokoesam.
Bokoesam heeft niet veel tijd. Stipt om
vier uur moet hij weg om zijn zoontje op te
halen. De shoot vindt plaats op het Leidseplein, waar de rapper steeds herkend wordt.
Een jongen vraagt of hij een backflip aan
Bokoesam mag laten zien en of de rapper die
dan op zijn Instagram-account wil plaatsen.
Hij maakt er tijd voor en de fotosessie wordt
even stilgelegd. ↙

Navraag
Jos Biemans
Jos Biemans, bijzonder hoogleraar boekwetenschap & handschriftenkunde van de Middeleeuwen (500-1500) aan de UvA gaat met pensioen.
Hij is de enige hoogleraar in Nederland die gespecialiseerd is in dit vakgebied. Sinds 2004 heeft hij
de functie bekleed. Op 23 november geeft hij zijn
afscheidscollege, getiteld ‘Niets is wat het lijkt’.
Wat houdt boekwetenschap & handschriftenkunde precies in?
‘Het is eigenlijk boekarcheologie. Sommige collega’s
onderzoeken gedrukte boeken, ik houd me bezig met
de handgeschreven boeken. We bekijken niet alleen de
handschriften, maar het gehele boek. Dus ook de layout, de versiering en de band. Het is speurwerk.’

Waar gaat uw afscheidscollege over?
‘Veel van de handgeschreven boeken worden
gedigitaliseerd. Mijn college is een pleidooi voor
onderzoekers en studenten om niet alleen digitaal
materiaal te gebruiken, maar ook het origineel te
blijven gebruiken. De titel van het college heet ‘Niets
is wat het lijkt’, omdat als je alleen de digitale versie
gebruikt, belangrijke informatie kan missen. Ik ben
voor het gebruik van moderne technieken. Ik schrijf
niet met een ganzenveer en maak aantekeningen op
mijn computer, terwijl ik oude bronnen bestudeer.’

Wie volgt u op?
GAN
08 · JA AR
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G 69 · 22

R 2017 ·

‘Er komt een nieuwe collega op 1 september 2018. Het is
nog niet bekend wie dit is. Ik kan me voorstellen dat het
niet makkelijk zal zijn om iemand te vinden. Ik ben de enige hoogleraar die dit vak bedrijft in Nederland. Een Leidse
collega werkt er ook aan, maar die moet vooral andere
dingen doen. De komende maanden neemt Dr. Hans
Kienhorst een collega uit Nijmegen, mijn colleges over.’
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U gaat dus met pensioen. Wat gaat u nu doen?
‘Ik ben bijna 66, dus ik moet met pensioen. Maar ik blijf
verbonden aan de UvA. Ik zal nog enkele studenten
bij hun scripties begeleiden. En tot mijn 70ste mag ik
promoties begeleiden. Dat doe ik in mijn vrije tijd.’ ↙
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OP Z’N DUITS
Vrijhaven
Amsterdam

A

ls student politicologie
leerde ik dat er binnen
landen verschillende politieke
scheidslijnen zijn, op basis van
religie bijvoorbeeld, of klasse. Er
bestond ook zoiets als centrum versus periferie, maar – zo
verzekerde de docent ons – die
tegenstelling was in Nederland
nauwelijks meer van belang. Ruim
twintig jaar later lijkt
er echter een gigantische afgrond te
gapen tussen stad en
platteland.
Nadat ik vorige
week mijn column
over een post-gender
wereld had gedeeld op Facebook, commentte
iemand kribbig ‘Ga lekker je gang, als je maar weet
dat niemand buiten de ring zich hierin herkent’.
Sekse- en seksuele gelijkheid als grachtengordelhobby. Dit weekend schreef rechtse commentator
Wierd Duk in De Telegraaf dat de kloof tussen
Randstad en provincie zelden zo zichtbaar werd als
tijdens de Slag om Dokkum.
Met dat laatste bedoelt hij het blokkeren van
de snelweg om te voorkomen dat demonstranten
tijdens de intocht tegen racisme konden protesteren. Duk noemt het debat over Zwarte Piet in één
adem met genderneutrale wc’s, thema’s die ‘door
een kleine culturele elite in met name Amsterdam
aan de rest van Nederland [worden] opgedrongen’.
Arme regio, zielige underdog, gebukt onder de
diversiteitsterreur van de hoofdstad.
Het klopt dat Amsterdam vooroploopt in het
uitdragen van inclusiviteit. Dat is ook de reden
dat zoveel mensen de ellendige provincie verruilen
voor onze mooie stad. Ieder jaar vluchten jonge en
minder jonge mensen weg uit de verstikkende monocultuur van de periferie. Weg van de seksistische

oom, weg van de racistische buurman,
weg van de homofobe klasgenoten.
Ze trekken naar vrijhaven Amsterdam omdat ze hier meer ruimte
hebben om een ander gender te
uiten dan hun geslacht voorschrijft. Ze blijven in Amsterdam
omdat hun kinderen hier wel naar
een school kunnen waar Sinterklaas
gevierd wordt als een feest voor alle
kinderen (en dus zonder racistische
karikaturen).
Duk, pietofielen en mijn Facebook-‘vriend’ beschouwen diversiteit
als een modegril. Hun opvatting van
democratie bestaat uit
‘doen wat de meerderheid wil’. Een homogene
samenleving waar ieder
die afwijkt moet ophoepelen. Normaal doen of
oppleuren. Als tiener kon
ik niet wachten aan dat
milieu te ontsnappen en dat geldt voor veel mensen in mijn omgeving. Nu, als volwassene, schaam
ik me dat de situatie verslechterd is, vooral voor de
LHBTQIA’ers en mensen van kleur die er nog wonen
en die dag in, dag uit worden geconfronteerd met
de drek die diversiteitshaters produceren.
Tegenstanders van sociale ongelijkheid vormen
geenszins een elite. Het zijn grotendeels gemarginaliseerde mensen, die trouwens veelal binnen
de stadsgrenzen maar buiten de ring wonen. Het
huidig kabinet ‘rechts-met-de-kerk’ moet weinig
van hen hebben, dat richt zich volledig op de witte
boosburgers juist omdat die met zoveel zijn. Democratie is gelukkig meer dan de wil van de meerderheid, het betekent ook het borgen van de rechten
van minderheden. Amsterdam heeft nog steeds de
naam daarvoor te staan. Wat moest je doen, als je
Mokum niet had? ↙

Wierd Duk en pietofielen
zien diversiteit als
een modegril

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’ en
gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het gebied
van gender, seksualiteit en jongeren.
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Visser
onder
vissers
tekst Carlijn Schepers
foto’s Noor Visser

Niet veel rechtenstudenten doen praktijkonderzoek,
en al helemaal niet een volle week op zee.
UvA-student Noor Visser - What’s in a name? - wel.
Ze voer als bemanningslid van een viskotter
de Noordzee op. ‘Natuurlijk is het lastig de
ingewanden uit een nog bewegende vis te snijden,
maar ik heb me daar overheen gezet.’
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Z

e wil graag ‘tussen de trekken’
afspreken. Oftewel als de vis
uit de sleepnetten is binnengehaald en schoongemaakt. Maar
zo gemakkelijk is het niet contact
te krijgen met Noor Visser (23) die
een hele week op een schip midden
op de Noordzee zit. Bereik heeft de
UvA-student sowieso niet, dus bellen
is geen optie. Wel is er internet, dus
we proberen te bellen via Whatsapp.
Na een paar mislukte pogingen klinkt
er eindelijk een ronkende motor en
even later Noors enthousiaste stem.
‘Het went hoor, dat geluid van de
motor. En de deiningen van de golven
ook,’ zegt ze. ‘Gelukkig word ik niet
zeeziek, anders was het echt een hel
geweest.’ Noor is halverwege haar
week op zee, maar zat is ze het nog
lang niet. ‘Ik vind het zo bijzonder
dat ik mee mag. Ik ben geboren en
getogen in Amsterdam: een groter
contrast met het leven van de vissers
op dit schip is er bijna niet. Ik ben in
een totaal andere wereld terechtgekomen. Dus ik heb het nog geen

moment saai gevonden en heb het
erg naar mijn zin.’
In het kader van de minor recht
en wetenschap loopt Noor stage bij
Wageningen Marine Research. Ze
doet er onderzoek naar de aanlandplicht. Deze nieuwe EU-wet verplicht
vissers om te kleine vissen en andere
ongewenste bijvangst zoals bijvoorbeeld zeesterren mee te nemen naar
land, in plaats van terug te gooien

‘Het is
een echte
mannenwereld’
in zee zoals voorheen. De vis kan
worden verwerkt tot bijvoorbeeld vis
meel of diervoeding, maar mag niet
voor menselijke consumptie worden
gebruikt. Het idee erachter is vissers

te dwingen bijvangst te beperken
en verspilling terug te dringen. Noor
onderzoekt de verschillende perspectieven op de aanlandplicht – die sinds
2015 in fases wordt ingevoerd – dus
ook wat vissers ervan vinden. ‘En
vissers zitten bijna altijd op zee, dus
hoe kun je ze het beste interviewen?
Door mee te gaan op hun schip.
Bovendien snap je de visserswereld
veel beter als je meemaakt hoe hun
leven eruit ziet.’
Noor benaderde de directeur van
belangenvereniging VisNed – die toevallig net als zij Visser heet. Een week
later kon ze al mee op het schip.
Precies als de christelijke rustdag
voorbij is, start de werkweek voor de
mannen. Zondag om middernacht,
toen de maandag begon, vertrokken
de vijf vissers van de UK33 vanuit
Urk. De UK33 lag in Den Helder, daar
wachtte Noor ze op. Met zijn zessen
koersten ze richting de Noordzee,
op jacht naar tong en schol. Noor
gaat de hele week mee. Totdat ze de
vrijdag erop weer aanmeren in IJmui-
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‘Gelukkig
word ik niet
zeeziek,
anders was
het een hel
geweest’

den. Ze helpt zoveel mogelijk mee en
ondertussen mag ze de mannen alles
vragen wat ze wil.

Ziltige geur
Het is niet de eerste keer dat Noor
meegaat op een vissersschip. Ook
tijdens haar bachelor bètagamma,
met hoofdstroom sociale geografie, schreef ze een scriptie over een
Noordzeeproject. ‘Ik wist nog niets
over de visserijsector, maar het ging
me steeds meer interesseren. Zeker
toen ik mee mocht op een schip van
Texelse vissers.’ Ze hielp net als nu
zo veel mogelijk mee, ook met de vis
schoonmaken, vertelt Noor. ‘Toen
ik van de week de geur weer rook,
herkende ik het meteen. Het stinkt
niet naar vis hoor, het ruikt niet zoals
bij een haringkraam. Omdat het natuurlijk heel vers is. Die kenmerkende
geur komt later pas. Hier ruik je een
soort ziltige lucht vermengd met de
geur van de motor; ik vind het eigenlijk wel lekker.’ Noor is even afgeleid.
Er wordt iets naar haar geroepen.

Ze lacht. ‘Ze klagen hier dat ik geen
koffie kom drinken.’
Eigenlijk is er geen dag- en
nachtritme op het schip. De vissers
passen hun leven aan het patroon
van de vangst aan. ‘De sleepnetten
worden uitgegooid en dan vaart het
schip twee uur: de trek heet dat.
Vervolgens gaat de bemanning het
dek op om te helpen de vissen binnen
te halen. Dan worden ze gestript: de
ingewanden moeten eruit om de vis
langer houdbaar te maken. Daarna is
het tijd voor eten; ze eten per etmaal
twee keer warm en een of twee keer
brood. Natuurlijk wordt er ook een
“bakkie” bij gedronken en vervolgens
gaan ze “effe leggen”, slapen dus.
Lang duurt dat niet, want na iets
meer dan een uur klinkt de bel al,
hijsen ze zich opnieuw in hun oliepakken en begint het hele riedeltje weer
van voor af aan.’
Het is fysiek hard werken, vertelt
Noor. Meestal is het ook even stil als
de vissers na een uurtje slaap alweer
aan de lopende band staan om de

vissen schoon te maken. Maar het
duurt nooit lang voordat de eerste
grappen worden gemaakt en gezang
door het schip galmt. ‘Iedereen
heeft zijn eigen taak. Ze zijn enorm
op elkaar ingespeeld. De jongste is
ook kok, ik geloof dat dat altijd zo
is. Die heeft het wel het zwaarst te
verduren, want wat hij ook op tafel
zet, hij krijgt altijd commentaar.’ Ook
al vangen ze elke dag vis, het staat
niet dagelijks op het menu. Ze eten
vooral veel vlees, vertelt Noor, en
veel traditionele Hollandse gerechten. ‘Vanavond eten we bijvoorbeeld
hutspot.’

Op Urk
Traditie zit sowieso ingebakken in de
visserscultuur. ‘Vaak zitten families al
generaties lang in de visserij. Zeker,
zoals de Urkers zeggen, “op” Urk; een
echt vissersdorp. Ook is het normaal
dat de mannen op het schip werken
en de vrouwen thuis zorgen voor
kinderen en het huishouden. Het is
een echte mannenwereld. Ze maken
ook vaak grapjes dat een vrouw aan
boord ongeluk brengt. Natuurlijk ook
om mij een beetje te sarren.’ Als Noor
dan met wat moeite een zware kist
vol ijs probeert te verplaatsen, lachen
ze. ‘Maar niet op een lullige manier
hoor. Ze waarderen het vooral dat
ik zoveel mogelijk mee probeer te
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helpen. Dat ik me echt wil inleven in
hun wereld. Ook vinden ze het stoer
dat ik niet zeeziek word, terwijl dat
natuurlijk gewoon geluk hebben is.’
Maar ’s avonds zeggen ze wel tegen
Noor: ‘Slaap jij maar gewoon de hele
nacht door.’ En hoewel ze soms alle
rondes meedraait, slaapt ze andere
avonden wel gewoon door. ‘Want
steeds maar een uurtje slapen is inderdaad vrij intensief.’ Gelukkig heeft
ze wel haar eigen kamertje. Een van
de bemanningsleden slaapt speciaal
voor haar bij een ander op de kamer.

Bloed
Dat Noor zo veel mogelijk meedraait
met de vissers wil niet zeggen dat ze
het werk met hetzelfde gemak doet.
Vooral het schoonmaken van de vis is
wel even wennen. Zeker toen ze het
voor het eerst deed. ‘Maar ik had me
vooraf voorgenomen gewoon mee te
helpen en niet na te denken. Natuurlijk is het lastig als de vis nog beweegt
en ik zijn ingewanden eruit moet
snijden. En bij grote vissen vind ik het
iets moeilijker, omdat daar veel bloed
uit komt. Maar ik heb me eroverheen
gezet. Het hoort er nu eenmaal bij.’
De visserswereld verschilt niet
alleen qua werk van die van de Am-

sterdamse student. De mannen zijn
ook christelijk en Noor niet. ‘Dagelijks
wordt er uit de bijbel gelezen en voor
en na maaltijden is er een gebed.
Natuurlijk doe ik dan zo veel mogelijk
mee of ben ik even stil.’ Ook de politiek komt tijdens de vele gesprekken
ter sprake. ‘“Je stemt toch niet op
GroenLinks of de Partij voor de Dieren hè?” vroegen ze me bijvoorbeeld.
Dat zien zij als hun grote tegenstanders. Zelf stemmen ze op partijen
als de ChristenUnie of de SGP.’ Toen

‘Steeds maar
een uurtje
slapen is vrij
intensief’
Noor zei dat ze inderdaad op GroenLinks stemt, kwamen ze meteen met
een artikel over Jesse Klaver op de
proppen. ‘Iets over dat hij een BMW
rijdt, een natuurlijk niet zo energiezuinige auto. Dat was wel grappig.’
Noor kwam er al snel achter
dat de vissers niet blij zijn met de

aanlandplicht. ‘Ze hebben het gevoel
dat ze zich aan steeds meer regeltjes moeten houden. Volgens hen
wordt de bijvangst aan land alsnog
vernietigd. Dan kun je de vis beter
teruggooien, zo overleeft misschien
ook nog een deel. Door op het schip
mee te draaien zie nu ik hoe hun hart
bij het vissen ligt en hoe lastig het ze
af en toe wordt gemaakt.’
Na deze week en het afronden
van haar onderzoek duikt Noor
de wetboeken weer in. Als ze haar
rechtenbachelor heeft afgerond,
wil ze nog een master doen. Wie
weet komt ze daarna alsnog in de
visserijsector terecht. ‘Het is jammer
dat er zo weinig geld en mogelijkheden zijn om onderzoek te doen
naar visserij. Maar wellicht zou ik
bij een belangenorganisatie kunnen
gaan werken. Dat lijkt me heel leuk
en leerzaam. Ik ben in ieder geval
nog lang niet uitgekeken op het
onderwerp. Hoewel het ook goed
zou kunnen dat ik iets heel anders ga
doen.’ ↙

ADVERTENTIE

WIL JIJ JE VAKKENNIS OVERDRAGEN?
WORD LERAAR IN EEN JAAR!
Heb je tijdens je studie gemerkt dat je het leuk vindt om je vakkennis over te dragen
aan anderen? Dan is leraar worden misschien iets voor jou. Met de praktijkgerichte
kopopleiding tweedegraadsleraar kun je in één jaar je tweedegraadsbevoegdheid behalen.
Hiermee kun je lesgeven in het onderbouw van de havo en het vwo, in het vmbo, mbo en
volwasseneneducatie. Op hva.nl/kop lees je met welke hbo of wo-bachelor
je toegang hebt tot deze leerroute. Heb je een achtergrond in de Pedagogische
Wetenschappen of SPH? Kijk dan op hva.nl/pedakop.

MEER WETEN?

OPEN DAG
ZATERDAG
9 DECEMBER

CREATING TOMORROW
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HVA’ER,
VERGROOT JE
KAPITAAL
Op de HvA heeft het Platform Inclusie de
discussie aangezwengeld over diversiteit
op de hogeschool. Mede-bedenker Jacob
Eikelboom van het platform hoopt dat
de focus niet blijft liggen op culturele
verschillen.
illustratie Marc Kolle

N

iet eens zo heel lang geleden voerde de
HvA doelgroepenbeleid. Zo was er een
werkgroep culturele en etnische groepen.
Ook vrouwen en senioren hadden een eigen clubje
om hun belang onder de aandacht te houden bij de
organisatie. Dat voelt een beetje alsof ik op mijn
verjaardagsfeest iedereen afzonderlijk te vriend
zou proberen te houden. Op vrijdag vraag ik mijn
homovrienden (die spreken ongegeneerd over hun
seksleven), op zaterdag mijn christelijke familie
(die komen niet op zondag), op zondag mijn joodse
schoonfamilie (die komen niet op zaterdag) en dan
geef ik op maandag nog een diner voor de vegetariërs. Dan kunnen mijn moslimvrienden ook mooi
mee-eten.
Zo werd diversiteitsbeleid vormgegeven tot
eind jaren ’90; voor elk wat wils. Diversiteitsbeleid
vertaalt zich tegenwoordig in ‘inclusiviteit’. Je
geeft één feest voor alle vrienden en familie, en
zorgt ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt.
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Bij inclusiviteit zijn niet de verschillende doelgroepen het vertrekpunt, maar de organisatie.

Ontplooien
Het Platform Inclusie heeft in kaart gebracht
welke aspecten van de HvA bevorderend dan wel
belemmerd werken voor de toegankelijkheid van
het onderwijs. Het streven is om niet voor elke
doelgroep apart beleid te maken, maar een organisatie te worden waar iedereen zich thuis voelt
en zich kan ontplooien. Een nog mooiere ambitie
wat mij betreft: de HvA die geweldige studenten
aflevert die middenin de samenleving staan en de
diversiteit van de stad weten te benutten.
Amsterdam is een diverse stad. Er is een
Geuzenveld en er is een Grachtengordel, maar ook
arm en rijk, gelovig en ongelovig, jong en oud. Om
studenten voor te bereiden op leven en werken in
een stad met zo’n diversiteit, moeten we verschillen overbruggen. Om niet te vervallen in een focus
op verschil in kleur, religie of sekse kunnen we de
verschillen in kapitalen van socioloog Pierre Bourdieu goed gebruiken (zie kader op pagina 18).
In gesprekken over diversiteit ben ik regelmatig aangesproken op mijn kleur, sekse en leeftijd.
Onlangs werd ik op de werkvloer uitgemaakt voor
atheïst. Ik ben een blanke man van in de veertig,
en een humanist. Ik ben echter meer dan dat.
Laten we in het streven naar een inclusieve HvA
niet blijven hangen in de nadruk op dergelijke
verschillen die er
altijd zullen zijn.
Een goede reden
om de kapitalen van
Bourdieu te gebruiken in het gesprek
over diversiteit.

Sociale klasse

ontstaat er een culturele canon.
In het geval van Amsterdam en de HvA is
dat een Westerse canon die zijn wortels in de
Verlichting heeft.
Door migratie en
globalisering zijn
verschillende canons
neergeploft in onze
stad en op onze
hogeschool. We delen
opeens niet meer
dezelfde helden,
kennen niet dezelfde
literatuur en hebben
niet meer dezelfde gewoontes. Het gaat verder dan
een andere wijze van begroeten. Een deel van mijn
studenten aanvaardt niet langer de autoriteit van
wetenschap en onderzoek.
Ook studievaardigheden zijn deels te herleiden
tot cultureel kapitaal. Studenten uit gezinnen waar
studeren niet een traditie is, ontberen regelmatig
de gewenste studiehouding. Begrip voor studieverplichtingen vanuit thuis ontbreekt ook vaak. Dit

Inclusiviteit is een feest
geven, en zorgen dat
iedereen zich thuis voelt

Het vergroten van
cultureel kapitaal is
wat mij betreft de grootste uitdaging als het gaat
om het steven naar een inclusieve HvA. De verschillen in omvang van cultureel kapitaal tussen
studenten en docenten en tussen studenten onderling zijn groot. Cultureel kapitaal zijn de kennis en
vaardigheden van hoe het hoort, wat gebruikelijk
is, wat de smaak is en hoe je met elkaar omgaat
binnen een bepaalde sociale klasse of groep. Wordt
deze kennis van ouder op kind overgegeven, dan
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KAPITALEN VAN BOURDIEU
De kapitalen van Pierre Bourdieu (1930-2002) en daaruit voortkomende verschillen:
• Economisch kapitaal Het geld en goed dat iemand heeft om deel te nemen aan de studie, aan
de samenleving en om invloed uit te oefenen. Veel
studenten uit gezinnen met minder financiële
middelen moeten elk vrij uur werken om te kunnen
leven/studeren. Daardoor nemen zij veel minder
deel aan sociale activiteiten tijdens de studie. Dit
zorgt nogal eens voor onbegrip aan de ene kant
en schaamte aan de andere kant. Tegelijk lopen
studenten een netwerk mis tijdens studiegerelateerde activiteiten. Het vergroten van economisch
kapitaal kan ondermeer door het krijgen van een
baan op hbo-niveau.
• Cultureel kapitaal De kennis van hoe het hoort,
wat gebruikelijk is, wat de smaak is hoe je met
elkaar omgaat binnen een bepaalde sociale klasse
of groep. Die kennis en vaardigheid wordt voornamelijk overgebracht door ouders uit betreffende
klasse of groep en deels via opleiding. Gering cultureel kapitaal, of kapitaal uit een andere canon
is soms slecht zichtbaar uit schaamte of onwetendheid. Het vereist een fijngevoeligheid en een

levert al snel een kloof op met studenten uit gezinnen waar studeren al generaties de standaard is.
De mate en wijze van kennis en interesse vergaren in en voor de ander is beperkt bij HvA’ers met
gering cultureel kapitaal. Vooroordelen over anderen, opgedaan via social media, worden geslikt als
zoete koek.
Om politieke redenen wordt het vergroten van
cultureel kapitaal nogal eens gezien als zwichten
voor een andere cultuur (‘Wij waren hier eerst’).
Ook staan religieuze overtuigingen soms in de
weg om een bepaalde waarde of norm te omarmen
(‘Ik mag niet naar een studieborrel waar ze alcohol
schenken’).

Behapbaar
Een groot cultureel kapitaal maakt politieke
en religieuze verschillen behapbaar. Hoe? Lees
literatuur, verdiep je in geschiedenis, volg maatschappelijke ontwikkelingen, lees verschillende
kranten en tijdschriften, woon debatten bij, sta af
en toe stil bij kunst, kijk eens een klassieker, eet

groot cultureel kapitaal om je te mengen in het
maatschappelijk verkeer. Je hebt historisch besef,
kennis van tradities, kennis van cultuur, kennis van
het recht en kennis van elkaar nodig.
•S
 ociaal kapitaal Het geheel van netwerken en
relaties dat je gebruikt om een plek in de samenleving te verkrijgen. Iedere student (en docent)
heeft een netwerk of heeft relaties die toegang
bieden tot een positie in de samenleving. Alleen
lopen die netwerken vaak langs etnische, culturele
en religieuze lijnen. Enkel werken met en vanuit je
eigen kring blijkt niet zaligmakend. Vooral bruggen slaan naar andere groepen helpt om vooruit te
komen in de samenleving.
•L
 inguïstisch kapitaal De mate van verbaal,
non-verbaal en schriftelijk uitdrukkingsvermogen
van de student. Taal is meer dan het leren van de
spelling en grammatica. Taal is erg gevoelig voor
nuances. Een student met een groot linguïstisch
kapitaal kan zich makkelijk in verschillende contexten in de samenleving uitdrukken en voelt zich
op zijn gemak.

en drink met vrienden van vrienden, ga naar het
theater, maak een reis, om te beginnen in eigen
land. Twijfel af en toe aan jezelf. Ontdek wat het is
om mens te zijn.
Er is vocabulaire nodig om het gesprek over
diversiteit en cultureel kapitaal te kunnen voeren
en om studenten te laten nadenken over hun eigen
positie ten aanzien van hun cultureel kapitaal.
Daarnaast heb je een netwerk nodig waar je terecht
kan voor het vergroten van je kapitaal. Ook hierin
heeft Bourdieu voorzien: verbreed en verdiep je
linguïstisch en sociaal kapitaal.
Het goede nieuws: alle ingrediënten om dat
te bereiken zijn aanwezig binnen de HvA: een
enorme diversiteit aan mensen met kennis en
vaardigheden. ↙

Jacob Eikelboom is docent en lid van het Platform
Inclusie HvA

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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ASIS
AYNAN
Opgespoten
O

p Netflix wemelt het van de documentaires over ons dagelijks brood.
In die docu’s wordt verteld hoe verrot de voedselindustrie is. Echte
spijs bestaat niet meer, in plaats daarvan stoppen lobbyisten, met hun
slogans en geheime afspraken, troep in onze lijven.
Het bespuiten en het opspuiten van ons eten is een maatschappelijke
trend die in een variant ook in de onderwijshokken van de Hogeschool van
Amsterdam opduikt: meisjes die hun lippen met gif laten inspuiten, omdat
het lekker oogt.
De films op Netflix zijn razend interessant, maar van een enorm slechte
kwaliteit. Ze zijn net zo schreeuwerig als een ex-roker, die je probeert te
overtuigen ook te stoppen met roken. Het lukt maar moeilijk om de docu’s
af te kijken, omdat
de rust, regelmaat
en reinheid er niet is,
waardoor de films niet
opvoeden.
Ergens verstopt
op de site van Vimeo
is Paradises of the
earth te zien, een
documentaire-reeks van Nadir Bouhmouch, een 27-jarige Marokkaanse
maker. In Paradises of the earth gaat een groep jonge Noord-Afrikaanse
activisten naar Tunesië, het land dat zich zes jaar geleden bevrijdde
van zijn dictator. Maar Tunesië wordt nog dictatoriaal geregeerd – door
industrieën die zich niets aantrekken van het milieu en de bevolking.
Rivieren van kwik stromen door het gewelfde landschap, dat alsmaar
verder wordt uitgeput door de onophoudelijke zoektocht naar
grondstoffen voor onze levensstijl.
In Paradises of the earth wordt geen gebruik gemaakt van enige
poespas of opsmuk. De beelden en de boodschap tonen al genoeg ernst en
waanzin. In al zijn rust is het groots. Helaas heeft de documentairemaker
Nadir Bouhmouch geen plek op Netflix. Ook het Internationale
Documentaire Film Festival Amsterdam (Idfa) dat deze week gaande is,
heeft de maker niet geprogrammeerd. Enorm jammer, want dit soort
makers vertellen de belangrijkste verhalen, op exact de juiste toon. ↙

In de films ontbreken rust,
reinheid en regelmaat
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Hoe Amsterdam wordt verkocht aan de hoogste bieder

ELKE WIJK
Z’N SLARISTA
Hier een veganistisch café, daar een kapper-annex-fietsenwinkel: de verhipping
van Amsterdam is op veel plekken zichtbaar. Hoe verandert de stad? Moeten we
daar iets aan doen? Een wandeling met UvA-stadsgeograaf Willem Boterman.
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tekst Sterre van der Hee
foto’s Daniël Rommens

D

e jaren tachtig. De kleine
Willem Boterman, een jaar of
acht, woont met zijn ouders
en zusje in een vervallen huurappartement aan de Weesperzijde. Voor
de deur worden autoruiten ingetikt
en fietsen gestolen. Als hij uit school
komt, stapt Willem voorzichtig over
de junks heen – zij slapen in het portiek. Soms ligt er poep.
Het is een verhaal dat zijn studenten
nooit geloven, zegt UvA-stadsgeograaf Willem Boterman (37), als
we – bijna dertig jaar later – op een
grijze donderdagochtend met hem
in zijn oude buurt lopen. De verandering is onvoorstelbaar, zegt hij.
Hij wijst richting Amstel. Met dure
huizen, luxe cafés, en winkels waar
zowel ‘coaching’ als ‘lunch’ op de
gevel staat, is het een van de meest
getransformeerde delen van de stad.
‘En nu volstrekt onbereikbaar voor de
meeste mensen.’
De wijk is een goed voorbeeld van
de ontwikkeling van Amsterdam,
zegt Boterman, die sociale geografie en politicologie studeerde, en nu
stadsgeografisch onderzoek doet
aan de UvA. Hij publiceerde onder
meer over de positie van middenklassegezinnen in de stad, en over
gentrificatie: het ‘opwaarderen’ van
oudere stadswijken met bijvoorbeeld

slarista’s – sjieke saladebars – kapper-annex-fietsenmakers en hoge
huizenprijzen die arme mensen de
buurt uitdrijven. Vandaag laat hij ons
zien hoe hij te werk gaat.

Lees de stad
‘Ik ben al mijn hele leven gefascineerd door steden,’ zegt Boterman
– donkere baard, zwart leren jack,
hippe rode sportschoenen. In de
Weesperstraat, vlakbij het grauwe
beton van het studentencomplex in
de Weesperflat, razen auto’s voorbij.
Hij kijkt rond. ‘Dit is zo leuk: rondlopen, en kijken wat je ziet. Je léést
de stad, en probeert te duiden wat
er aan de hand is.’ Hij wijst op een
vrouw met bakfiets, twee meisjes
voorin. ‘Mijn collega Lia Karsten is
expert op het gebied van stadsgezinnen. Zij zag opeens meer kinderzitjes. Na onderzoek bleek inderdaad:
steeds meer kinderen groeien op in
de stad.’
Om de stad te lezen, moet
je iets weten over de historische
context, gebaart hij. ‘Kijk naar de
Weesperstraat: een van de lelijkste straten van Amsterdam. In de
jaren zeventig was dit bedoeld voor
kantoren, en om met de auto in de
stad te komen.’ Nu zijn er koffietentjes, lunchrooms, flexplekken, een

PRETPARK
AMSTERDAM
Het zijn relevante vragen, in tijden
van een overvolle huizenmarkt: hoe
ontwikkelt de stad zich? Welke kant
gaat het op? Amsterdam is een
wereldstad in wording, stelt vastgoedadviseur Jeroen Lokerse in het
VPRO-docuprogramma Tegenlicht
(‘City for sale?’, 5 november). De
stad is aantrekkelijk voor bedrijven
en expats, die bereid zijn hoge prijzen te betalen. Dat heeft een keerzijde: de drukte, en hoge prijzen. De
lokale bevolking kan de gevraagde
huren steeds vaker niet betalen.
Critici vrezen voor een Amsterdam
van de rijken, vol luxe, peperdure
appartementen, opgekocht door
woningcorporaties die de prijzen
willen opdrijven. ‘De stad wordt in de
uitverkoop gezet,’ zo zegt een inwoner in Tegenlicht. ‘Dit is het verkopen
van de eigen ziel.’ Ook actiegroepen
als Pretpark Amsterdam, Fair City
en de Rolkoffergroep spraken zich
er in het verleden expliciet over uit.
Boterman: ‘Ik vind het mijn taak om
aan te geven hoe het werkt. Wat er
gebeurt, wat de gevolgen zijn, en
wat we eraan kunnen doen.’
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studentenflat. ‘Vroeger zouden ze je
voor gek verklaren, dat je hier op een
terras gaat zitten. Ik bedoel: het ligt
aan een halve snelweg.’ Zo zie je hoe
de functie van de buurt verandert. ‘Er
is nu een brede stoep. Met de auto
mag je maar 50 kilometer per uur. Je
moet een historisch geheugen hebben, en bronnen hebben bestudeerd,
om dat te kunnen zien.’
Boterman, die – een paar maanden Rome, Kopenhagen en Kaapstad daargelaten – zijn hele leven in
Amsterdam heeft gewoond, heeft de
stad ook zelf zien veranderen. Zo is
het drukker geworden: door toenemende welvaart trokken de laatste
decennia meer mensen naar Amsterdam. Zoals studenten, door de invoering van de basisbeurs (1986) en het
reisrecht (1991). ‘Pieter Hooimeijer,
hoogleraar demografie, zei ooit: die
beurs was een cadeautje voor de
stad. De studenten namen oude, stedelijke buurten in, soms plekken waar
niemand wilde zitten. Ze trokken in
een oude bakkerswinkel, plakten de
etalageruit af, en klaar.’

‘NIET IEDERÉÉN
HOUDT VAN
RUCOLA. OF
HAVERMELK.’
Amerikaanse beleggers
We wandelen verder; Boterman
stapt, al pratend, stevig door. Via het
Waterlooplein, langs de coffeeshops,
richting Nieuwmarkt, waar de zon
zwakjes begint te schijnen. Tussen
de buzz van auto’s, scooters, en fietsende toeristen houdt hij plotseling
stil. Hij wijst naar de huizen boven de
cafés: vaak drie- of vierhoog, ietwat
scheef, en klassiek Amsterdams.
‘Dit is héél bijzonder,’ zegt hij. ‘Ik
weet dat hier nog mensen met een
laag inkomen wonen. In New York
of Londen is dat ondenkbaar, maar
Amsterdam had vroeger een enorme
sociale huursector.’ De inwoners worden beschermd door huurwetgeving.

‘Het zorgt voor die unieke Amsterdamse mix, het bijzondere karakter.’
Wat als deze mensen overlijden?
Of niet meer zelfstandig kunnen
wonen? Boterman: ‘Dan wordt het
waarschijnlijk verkocht, en gaat
de huur door het dak. Dat is nu de
trend in de woningmarkt, zeker op
deze locatie.’
Hoe dat komt? De woningvraag
is groot, zegt Boterman. Bij gezinnen, studenten, expats, ict’ers op de
Zuidas. Tegelijkertijd worden steeds
meer woningen gebruikt als investering: denk aan prins Bernhard jr., die
talloze panden in Amsterdam bezit
en verhuurt. En er zijn steeds meer
internationale partijen die panden
opkopen: zo is studentencomplex
Campus Diemen Zuid laatst overgenomen door een Amerikaanse
belegger. ‘De huizenprijzen hebben
zich heel snel losgezongen van de
markt. Het is een hype: wie biedt het
hoogst?’ Zelf verhuisde Boterman
vier jaar geleden naar de Watergraafsmeer. ‘Mijn oude huis, binnen
de Ring, zou nu voor een ton meer
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over de toonbank gaan.’
Het onvermijdelijke resultaat:
uitsluiting. ‘Bijvoorbeeld voor middeninkomens, die te veel verdienen
voor sociale huur en te weinig voor
de koopmarkt,’ zegt Boterman. ‘Zij
gaan eerder naar Diemen of Zaandam.’ Ook studenten zijn kwetsbaar.
‘Als je rijke ouders hebt, kunnen ze
misschien nog iets voor je kopen of
ritselen. Maar als studentenkamers
te duur worden, heeft de rest pech.
Op den duur wordt de stad steeds
homogener.’

Tentjes planten
Als politieke beleidsmakers daar niets
aan doen, verergert het probleem,
zegt Boterman, terwijl we het Oosterdok passeren – links het station,
daarachter de nok van de A’dam Toren. Hij stopt even voor de foto. ‘Gentrificatie – die snelle ontwikkeling van
buurten – is op steeds meer plekken
te zien. Ondernemers zien kansen in
buurten met hoge inkomens. Denk
aan de Van der Pekstraat in Amsterdam Noord, die is ‘opgeleukt’ met de
Kinderboekenwinkel, en de Soepboer.’
In dit geval werd het proces actief
gestimuleerd door de gemeente. ‘In
de Van der Pekbuurt zijn ondernemers gerekruteerd. De gemeente
hoopte de buurt daarmee aantrekkelijk te maken voor hoge inkomens,
door die tentjes erin te planten. Dan
speel je gentrificatie in de kaart.’
Logisch, zegt hij: de gemeente
hoopt op groei. ‘Hoge inkomens, dat
lijkt mooi. En voor de stad is die welvaart handig: een bijstandsuitkering
minder, een hoge onroerendezaakbelasting – wegens hoge WOZ-waarde

– meer. Ook ondernemers juichen
het toe.’ Maar Boterman vindt het
belangrijk er kritisch op te zijn. ‘Denk
eens na: waarom wil je liever een
hoog dan een laag inkomen? Daar
is, in de basis, geen reden voor. In
principe zou de gemeente neutraal
moeten zijn.’
Intussen vindt Boterman zelf – wit,
hoogopgeleid – de ontwikkeling best
aantrekkelijk. ‘Ik val binnen de doelgroep, en maak er gebruik van. Maar
je moet bedenken: niet iederéén

‘DE BASISBEURS
WAS EEN
CADEAUTJE
VOOR
AMSTERDAM’
houdt van rucola. Of havermelk. En
ik ben ook niet vegan. Het is niet voor
iedereen weggelegd, en daar moet
ruimte voor zijn.’

Ei met bier
De fotograaf schiet wat portretten,
op de pier, voor het water. Of Boterman wat kan praten, voor de foto.
Spontaan begint hij over zijn familie:
zijn ouders, grootouders, en overgrootouders, allemaal Amsterdammers. Met de veranderende stad,
zegt hij, verandert ook de identiteit
van inwoners. ‘Van een soort lokale
identiteit, met kleedjes op tafel, Ajax
en plat Amsterdams, gaat het naar
een gedeelde identiteit, zoals in New
York: we komen van elders, maar
horen bij Amsterdam.’ We merken
zijn Amsterdamse accent op. Hij
glimlacht. ‘Dat zie ik als compliment.’
Aan de ene kant is dat jammer,
zegt hij, de toename van die ‘verdeelde’ identiteit. ‘Heb ik een nostalgische bui, dan verlang ik ook terug

naar gekookte eitjes, bij een biertje,
in een bruine kroeg. Maar de toegankelijkheid van de stad is belangrijker.
Als mensen hierheen willen komen
voor studie, werk, liefde, moet daar
ruimte voor zijn.’ Opnieuw een lach.
‘Dat gezeur over vroeger. Dat hoort
ook bij mijn identiteit.’
Als de foto’s erop staan, lopen
we terug, richting zijn kantoor op
de Roeterseilandcampus. Boterman werkt nu aan een onderzoek
naar de relatie tussen school- en
buurtkeuze. Waar gaan de kinderen
van laagopgeleide, allochtone en
autochtone ouders naar school?
Hoe verschilt dit, en waarom?
Onderweg, bij de kleine huisjes langs
het Entrepotdok, hangen meerdere
felrode affiches. ‘Verhuur hier uw
woning aan expats’, staat erop, met
een 06-nummer.
Of Boterman Amsterdam ooit
zou verlaten? Voorlopig niet, denkt
hij. ‘Ik hou van steden. De reuring, de
restaurants. Maar áls we weggaan,
wordt het landelijker. Ik tuinier graag.’
Eén ding weet hij zeker: het wordt
geen randgemeente als Almere of
Bussum. Hij trekt een gezicht. ‘Zit je
daar, in je huis, “lekker thuis”. Misschien kun je naar het bos lopen. En
dan?’ Hij lacht. ‘Maar ja. Als iedereen
dezelfde woonvoorkeur heeft, zou het
al helemáál ingewikkeld zijn.’ ↙

WAT IS STADSGEOGR AFIE?
Een stadsgeograaf onderzoekt
de Amsterdamse ‘stedelijke processen’: denk aan gentrificatie,
demografie, of in- en uitstroom.
De hoofdvragen: wie gebruikt
Amsterdam? Hoe gaan inwoners
met elkaar om? En hoe verhoudt zich dat tot ongelijkheid?
Stadsgeografen hebben, in een
adviserende rol, vaak contact
met de gemeente.
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THOMAS DE MAN (25)
MASTER JOURNALISTIEK &
MEDIA UvA
Kamer studio 24 m2 aan de Westerkade
Woont hier sinds juni 2016
Betaalt 420 euro exclusief
Huisgenoten Geen
Voordeel: ‘De buurt is echt een dorp, iedereen
let op elkaar’
Nadeel: ‘Ook de buurt: het is hier soms wel heel
rustig’

‘I

k ben opgegroeid in Wageningen. In de vijfde
klas van de middelbare school wist ik al dat
ik uit de Betuwe weg wilde. Als je zeven jaar
ingeschreven staat bij Studentenwoningweb is
dit dus wat je kunt krijgen: een studio in de Jordaan. Hier wonen ook oude Jordanezen, die nog
een heel lage huur betalen.
Ik werk bij Foam in het weekend. Ik vind het interessant om te zien wie daar allemaal binnenkomt. Fotografie vind ik leuk, maar ik ben geen
kenner. Ik spaar kaartjes; het prikbord voor
de schouw verandert steeds van samenstelling.
Je hebt meteen iets aparts en ze kosten meestal maar een euro.
De poster is van een tentoonstelling van Robert Mapplethorpe, een fotograaf uit de jaren ‘80
die erg de grens opzocht. Dit is een van zijn minder
heftige foto’s. Een vriend nam me mee naar de
tentoonstelling, maar ik kende zijn werk helemaal
niet, dus ik was wel geschokt door wat ik zag.
Ik ben een paar maanden op reis geweest
door Zuid-Amerika en heb daar ook Engelse les
gegeven. Ik heb er veel van de kleine souvenirtjes op de schoorsteenmantel gekocht. Ik
koop altijd allemaal zooi. In het doosje zitten
al mijn buitenlandse valuta. Het doosje zelf
is speciaal voor mij gemaakt in de woestijn in
Chili, mijn naam staat erin gegraveerd.
De waaier komt uit Sevilla. Ik ben in mijn
eentje op vakantie naar Spanje gegaan, omdat
ik mezelf wil pushen om uit mijn comfortzone te
treden. Daar was ik ook jarig. Het had heel sneu
kunnen zijn: dat ik in mijn eentje aan de paella
zat. Maar het was heel gezellig, ik heb het gevierd met allemaal mensen uit mijn hostel. Met
een meisje uit Australië dat daar toen ook was
ga ik binnenkort naar Dublin.’ ↙
tekst Eva Hofman foto Martijn Gijsbertsen

‘Ik koop
altijd allemaal
zooi’
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Alma maters

Studeren
met een kind
Of de zwangerschap nu gepland was of niet, een kindje in je buik kan als een
behoorlijke verrassing komen – zeker als er een tentamenweek aankomt. Drie
trotse moeders over moederschap tijdens de studie.
tekst Eva Hofman
foto’s Martijn Gijsbertsen

Sem Berghout (21) studeerde vorig jaar biomedische
wetenschappen aan de
UvA, nu geneeskunde aan
de Universiteit Utrecht. Ze
is moeder van Melle (3).

‘M

elle werd geboren toen
ik nog op de middelbare
school zat. Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, was
het al uit met zijn vader. Ik woonde

toen, en ook nu nog, bij mijn ouders
en die hebben veel van de zorg op
zich genomen. Ik kon gewoon het
vwo afmaken en daarna door naar
de universiteit. Mijn vader kreeg in
totaal zes maanden ouderschapsverlof die hij vier jaar lang in delen heeft
opgenomen. Hij kreeg dat verlof
omdat er in zijn gezin een kind werd
geboren waarvoor hij zorg droeg. Als
Melle over een half jaartje vier wordt,
is het verlof afgelopen. Gelukkig gaat
hij dan ook naar de basisschool.
Mijn moeder werkt parttime, dus
zij past twee dagen in de week op.
Verder past mijn tante een dag in
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de week op. De vader van Melle en
zijn moeder hebben hem altijd op
dinsdag. Met de UvA zelf heb ik niets
afgesproken, maar dat was ook niet
zo nodig omdat mijn familie heel veel
opgevangen heeft. Ik heb een keer
meegemaakt dat Melle ziek werd en
ik niet naar een practicum kon. Dat
heb ik toen met de betreffende leraar
opgelost. Mijn mentor was ook heel
duidelijk: als ik problemen zou ondervinden tijdens mijn studie, zou ik daar
gewoon bij worden geholpen.
Kijk, als je al werkt en je wordt
moeder is het ook inschikken. Een
studie is niet anders dan een parttime baan en dat kan iedereen ook
gewoon combineren. Als je studeert
en moeder bent heb je juist zelfs
meer vrijheid dan als je al werkt. Met
biomedische wetenschappen had ik
iedere week een ander rooster. Dan
was het belangrijk dat er vijf dagen
in de week een oppas klaarstond. Als
ik dan een dag niet hoefde komen
was dat alleen maar mooi meegenomen. Zonder de hulp van mijn familie
zou ik niet hebben geweten hoe ik
het had moeten doen. Dan had ik de
middelbare school waarschijnlijk niet
eens kunnen afmaken.
Het was fijn geweest als ik nog
een extra dag in de week vrij had
kunnen krijgen omdat ik moeder ben,
maar ik hoef geen speciale behandeling alleen maar daarom. Ik ben ook
gewoon student.
Ik heb natuurlijk al een soort
studievertraging opgelopen op de
middelbare school. Ik hoop niet
dat ik extra vertraging krijg tijdens
mijn komende studie. Ik denk niet
dat ik direct door Melle vertraging
zou oplopen, maar misschien wel
indirect omdat hij me veel afleidt,
of omdat ik minder vrije tijd heb
om me in te lezen op de stof. Als

‘Als je al werkt en je wordt
moeder is het ook inschikken’
je zwanger wordt tijdens je studie
heb je daar over het algemeen wat
meer last van, omdat je dan ook
met de kraamtijd zit. Ik was net mijn
studielening aan het regelen toen ik
zag dat je ook toeslag kunt aanvragen voor alleenstaande ouders. Dat
ben ik, dus dat heb ik aangevraagd.

Het is zo’n 250 euro per maand. Daar
komt nog eens 350 euro kindgebonden budget bij omdat ik niet genoeg
verdien, en elk kwartaal kinderbijslag.
Dat is natuurlijk helemaal fijn als je
op jezelf woont, maar ik woon nog
bij mijn ouders thuis dus ik kan het
allemaal uitgeven aan Melle.’
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Annemarie (25) studeert
pedagogiek aan de HvA.
Ze is moeder van Jayla (0).

‘I

k ben nu vijfdejaars student.
Het enige wat ik nog moet
doen, zijn hertentamens en
mijn scriptie. Eigenlijk zou ik vanaf
september gaan afstuderen, maar
vanwege de kleine doe ik dat in
februari. Mijn partner en ik waren
wel aan het proberen om een kind
te krijgen, maar we wisten niet dat
het zo snel raak zou zijn. Dat kun
je niet van tevoren plannen. Toen ik
erachter kwam dat ik zwanger was,
ben ik langs de decaan gegaan voor
extra vergoeding. Hij gaf aan dat ik
daar niet voor in aanmerking kwam.
De hogeschool en DUO stimuleren
zwanger worden tijdens je studie
niet. Toen ik vroeg hoe ik dat met
mijn vakken moest doen was hij
heel soepel. Hij zei: “Je moet maar
kijken wat voor jou mogelijk is.”
Ik heb een fijne zwangerschap
gehad, dus dat scheelde. Daarnaast
wilde ik ook geen hulp. Ik dacht: ik
ben zelf zwanger geworden, dan
moet ik dat zelf ook regelen. Op mijn
arm staat ‘cedo nulli’ getatoeëerd,
dat is afgekort van het latijnse ‘concedo nulli’: ik wijk voor niemand.
Vlak voor de geboorte van Jayla
zijn mijn vriend en ik een geregistreerd partnerschap aangegaan.

‘De decaan gaf aan dat ik geen
extra vergoeding kreeg’
We willen nog trouwen, maar op
papier wilden we alvast een stel zijn,
dat is makkelijker als je een kind
krijgt. Hij werkt nachtdiensten in de
wegenbouw, ik heb een bijbaantje
in de horeca. ‘s Nachts en op vrijdag
passen de oma’s op. Het scheelt
dat ik nu alleen nog hertentamens
heb. Als ik echt nog veel colleges zou
moeten volgen, zou het veel te zwaar
worden. Kinderopvangvergoeding

kan ik wel krijgen, maar zelfs dan
kost het voor vijf dagen nog ongeveer een maandsalaris.
Ik snap ook wel dat er niet veel
beschikbaar is, de overheid en
hogescholen willen gewoon dat studenten binnen vier jaar hun diploma
halen. Of een kleintje je studie veel
vertraagt hangt van je situatie af,
maar ze versnelt de boel in ieder
geval niet.’
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Isabelle de Groot (25) is
afgestudeerd in commerciële
economie aan de HvA.
Ze is moeder van Julia (0).

‘I

n het laatste jaar van mijn studie
ben ik zwanger geworden. Vertraging heb ik bijna niet opgelopen,
maar dat komt ook omdat ik heel
ambitieus ben. Zo heb ik tijdens mijn
studie al een goedlopende onderneming weten op te zetten. Met mijn
bedrijf Oesterwijf sta ik op feesten om
oesters te verkopen. Toen was dat nog
een bijbaantje, maar inmiddels doe ik
het dertig uur per week.
We hadden gepland wanneer we
gingen proberen, maar toen ging het
allemaal wel heel snel. De eerste drie
maanden van mijn zwangerschap
waren in de zomer, daarna moest
ik nog een semester studeren. Van
tevoren heb ik het er niet met mijn
opleiding over gehad dat ik zwanger
wilde worden. Ik heb er ook geen
problemen mee gehad, mijn studie
ging gewoon goed.
Ik heb één tentamen niet gehaald,
maar of dat door mijn zwangerschap kwam weet ik niet. Ik had ook
niet echt zitten opletten, terwijl dat
bij dit vak nou juist wel moest. De
herkansing was drie dagen nadat ik
was uitgerekend, dat ging niet. Ik heb
dus drie maanden langer gestudeerd,
omdat ik dat vak opnieuw moest
doen in het tweede semester.
Tijdens die drie maanden heb ik
gebruik gemaakt van de FOS-regeling, voor studenten met studievertraging door bijzondere omstandigheden. De studentendecaan heeft
me daarop geattendeerd. Ik had
niet verwacht dat de school geld zou
uitgeven aan mijn zwangerschap. Ik
was er ook niet afhankelijk van. Omdat ik ondernemer ben, had ik al een
Z.O.Z.-uitkering aangevraagd. Als je
aan kinderen begint moet je het fi-

‘De herkansing was drie dagen
nadat ik was uitgerekend’
nancieel wel op een rijtje hebben. Nu
kreeg ik er 300 euro per maand bij.
Je studie kost ongeveer 200 euro per
maand, dus dat was 100 euro extra.
Het enige dat niet goed is gegaan, is de verdediging van mijn
scriptie. Veertig weken zwanger
stond ik af te studeren. Toen was
ik er ook niet meer helemaal bij
met mijn hoofd. Uiteindelijk heb ik
in totaal voor mijn scriptie een zes

gekregen, terwijl mijn onderzoek
heel goed ging. Ik stond met tranen
in mijn ogen toen ik het hoorde.
Misschien kwam dat ook wel door de
hormonen. Ik wilde per se mijn studie
afronden voor Julia werd geboren.
Een vriendin van mij heeft ook vlak
na haar studie een baby gekregen.
Zij zei: “Zorg dat je afstudeert voor
je gaat bevallen, want anders ben je
echt de lul.”’ ↙
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‘NEDERLAND IS
HELEMAAL NIET
MEER TOLERANT’
‘Er is geen reden tot paniek, en toch is er paniek.’ Vanuit die gedachte doet hoogleraar
Jan Willem Duyvendak al tien jaar onderzoek naar je thuis voelen. In die tien jaar is dat
een steeds groter thema geworden in de politiek: ‘Wij zijn een van de meest eensgezinde
landen van Europa, en toch voelt het voor veel mensen alsof Nederland uit elkaar valt.’

tekst Henk Strikkers
foto’s Mats van Soolingen

H

oogleraar Jan Willem Duyvendak (58) wordt weleens
meewarig aangekeken als hij
vertelt dat hij al tien jaar onderzoek
doet naar thuis. ‘Naar thuis? vragen
mensen dan. Alsof je niet helemaal in
de academische wereld thuishoort,’
vertelt hij. Toch vindt Duyvendak het
een legitiem onderwerp, des te meer
omdat bijna niemand kan verwoorden
wat je thuis voelen eigenlijk is. Zes jaar
geleden schreef hij al een Engelstalig
werk over het onderwerp, deze herfst

ligt een Nederlands boek voor het
grote publiek in de boekhandels. Wij
spraken hem niet thuis, maar in een
zielloze vergaderruimte op de zesde
verdieping van Roeterseiland-B.

dat. Het is een soort vertrouwdheid,
waardoor je de situatie overziet, maar
ook voorziet. Je hebt het gevoel dat je
de situatie in de hand hebt.’

Wat is je thuis voelen eigenlijk?

Dat je redelijkerwijs kunt begrijpen
wat er gaat gebeuren, dus.

‘Mensen vinden dat heel moeilijk om
te omschrijven. Uit onderzoek van
mijn promovendi en van mij blijkt dat
het een samengestelde emotie is. Een
noodzakelijk aspect is in ieder geval
familiariteit, maar het is breder dan

‘Wat er gaat gebeuren en dat je grip
hebt op wat er is gebeurd. Maar dat is
enkel vertrouwdheid, want jezelf thuis
voelen is meer dan dat. Onderdeel van
het thuisgevoel is ook dat je bijna samenvalt met je omgeving. Dat vraagt
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Jan Willem
Duyvendak
KAN EMPIRISCH LATEN
ZIEN DAT THIERRY BAUDET
VOLSTREKTE ONZIN PRAAT.
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heel veel finetuning en is moeilijk te
verwoorden. Een voorbeeld is je huis.
Dat heb je zelf ingericht, en alle spullen
zijn precies zoals jij wilt dat ze zijn. Het
gaat om een bepaalde voorspelbaarheid. Mensen geven vaak het voorbeeld dat ze blind door hun eigen huis
kunnen lopen. Maar het gaat om meer,
om de vanzelfsprekende aanwezigheid
van anderen, en dat zij je niet storen.
Dat raakt ook aan de crux: veel mensen raken snel geïrriteerd door anderen.
Je echt thuis voelen met anderen is een
heel uitzonderlijke ervaring.’

Eigenlijk is thuis dus een erg gesloten emotie, waarbij iedereen zich
terugtrekt in zijn eigen huisje.
‘Je hebt ook een tegenhanger, waarbij
je zegt dat je je wil ontplooien en je
jezelf publiek wil manifesteren. In het
boek noemen we als voorbeeld de wijk
The Castro in San Francisco. Dat werd
een plek waar homoseksuelen ook op
straat zichzelf wilden zijn, bijvoorbeeld
door hand in hand te
lopen. Zij dachten dat
het alleen maar kon als
daar geen “anderen”
waren. En dus begonnen ze zich te organiseren tegen een geplande
Starbucks-vestiging en
tegen een halte van de
Cable Car. Uiteindelijk
mobiliseerden ze zich
zelfs tegen hetero’s die er wilden gaan
wonen. Dus je hebt een gediscrimineerde groep, die zelf gaat discrimineren omdat ze zichzelf willen zijn. Als
je je maximaal thuis wil voelen, wordt
dat exclusief en dan ga je anderen uitsluiten.’

thuis spreken omdat ze denken dat
ze iets inclusiefs zeggen. “Iedereen
moet zich in Nederland kunnen thuis
voelen.” Door te suggereren dat
de politiek emoties als thuis voelen
moet bevorderen ontstaat er echter
een debat over de vraag of mensen
zich wel thuis voelen, en waarom ze
zich dan niet thuis voelen, en dat ze
zich misschien wel niet thuis voelen
omdat andere mensen zich wel héél
erg thuis voelen. Ondanks de beste
intenties leidt dat ertoe dat steeds
meer groepen zich niet thuis voelen.
Allochtonen gaan zich minder thuis
voelen, sommige autochtonen gaan
zich afvragen of ze zich wel thuis
voelen omdat hun wereld verandert,
en zij gaan onaardige dingen over
migranten zeggen, zodat die zich
weer minder thuis voelen. Dat is een
duivelse spiraal.’

Hoe ontstaat zo’n spiraal?
‘Het komt doordat burgers door politici

gehoord te worden. Of het nu over zorg
gaat of over migratie, over geboren
worden of over sterven, alles gaat over
thuis. Hoe is het dan in hemelsnaam
mogelijk dat Thierry Baudet vindt
dat we te weinig positief over thuis
spreken? Ik kan feitelijk, empirisch
laten zien dat dit volstrekte onzin is. Er
werd in de media, in de politiek, in het
publieke debat nog nooit met zoveel
liefde over allerlei vormen van thuis gesproken.’

Hoe is die obsessie met thuis
ontstaan?
‘Er zijn twee grote maatschappelijke
ontwikkelingen die de kans groot
maken dat thuis een issue wordt. De
ene is de migratierevolutie en de ander is de genderrevolutie. De gender
revolutie zegt veel over hoe we in
huis thuisdingen doen en hoe we kijken naar man-vrouw-verhoudingen.
Dat is allemaal veel vloeibaarder
geworden. We moeten alles opnieuw
onderhandelen, omdat
niets meer vast staat
over de taakverdeling
tussen mannen en
vrouwen. Daarnaast
heeft Nederland in
de afgelopen zestig
jaar veel migranten
ontvangen na een
periode waarin dat
heel wat minder was.
Ja, we hebben de Belgen in de Eerste
Wereldoorlog onderdak geboden…’

‘ALS JE JE MAXIMAAL
THUIS WIL VOELEN,
WORDT DAT EXCLUSIEF’

Is dat ook wat politici doen als ze
over thuis spreken?
‘Wat ik probeer bloot te leggen is
dat politici niet per se verkeerde
intenties hebben als ze thuisgevoel
stimuleren. Eigenlijk is dit een boek
over onbedoelde effecten. Ik denk
dat de meeste politici de taal van

worden aangepraat dat de natie een
huis is en dat je je tot andere burgers
moet verhouden als een soort familieleden.’

Volgens Thierry Baudet zijn we
oikofoob; bang voor ons thuis en
wat ons eigen maakt. Eigenlijk zeg
jij het tegenovergestelde.
‘Dat was ook één van de redenen
waarom ik wilde dat het boek nu
uitkwam. Thuis is obsessief geworden
in de politiek. Dat is niet een normatieve constatering van mijn kant, dat
is feitelijk zo. Er zijn een paar termen in
de politiek die je moet gebruiken om

…maar dat was een groep die veel
meer op ons leek.
‘Precies, dat was herkenbaar. Daarna
kregen we Surinamers, gastarbeiders
en nu asielzoekers. Nogmaals, dat
betekent niet per se dat er een crisis in
het natiebesef zou moeten ontstaan.
Dat heeft er alles mee te maken of
mensen, zoals jij zegt, al dan niet
beschouwd worden als nabij of juist als
een bedreiging. Zeker vanaf de jaren
negentig, waarin we gastarbeiders
primair als moslim zijn gaan zien en de
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vinden het een beetje achterlijk om
zo religieus te zijn. “We” hebben het
idee dat “we” dat achter ons hebben
gelaten. “Ze” doen ons denken aan hoe
“we” vroeger waren.’

Tijdens de verzuiling, bedoel je?

islam is geproblematiseerd, zie je dat
de instroom van nieuwkomers heeft
geleid tot een eindeloos debat over wie
we zijn.
Dat gebeurt op een totaal
niet-vrijblijvende manier. Dus niet:
hoe moeten we ons als burgers tot
elkaar verhouden? De
enige vraag die de hele
tijd rondzingt is: delen
we genoeg? Zijn we
genoeg hetzelfde? Dat
veronderstelt dat we in
Nederland heel weinig
met elkaar delen en
dat ons land bijna uit
elkaar valt.’

niet vergeten dat in de meeste landen
euthanasie niet eens is toegestaan.’

Het gaat dus over de grens, en niet
over of euthanasie of abortus goed is.
‘Precies. Er is een heel grote morele
eensgezindheid in Nederland. Die is

‘Inderdaad. De overwinning van de
jaren zestig voelt heel fragiel, omdat
iedereen nog een beetje aan het aftasten is. In woord accepteert iedereen
wel gelijkheid van man en vrouw en
van hetero’s en homo’s, maar als een
winkel dan genderneutrale kleding
verkoopt, dan zijn er politici die helemaal doordraaien.
We zijn erg bang om iets te verliezen dat we net gewonnen hebben.
Het zegt veel over ons en onze angst,
en in die zin heb ik een geruststellende boodschap: er is geen enkele
reden om zo bang te zijn, want de
steun voor dit soort liberale waarden
is nog nooit zo groot geweest.’

‘ER IS EEN GROTE MORELE
EENSGEZINDHEID
IN NEDERLAND’

Ik proef in je formulering dat je er
anders over denkt.
‘Dat denk ik niet alleen, dat is ook zo.
Toen ik in 2004 mijn oratie uitsprak,
ging dat over een eensgezinde progressieve natie. In Nederland hebben de
waarden van de jaren zestig gewonnen. Dat is heel uniek, want in veel landen gaan de cultuuroorlogen van toen
nog gewoon door. In Nederland heeft
85 procent van de mensen progressieve
opvattingen over homoseksualiteit,
over de gelijkheid van man en vrouw,
over abortus, over euthanasie. Natuurlijk zijn er discussies over hoe ver je
daarmee mag gaan, maar we moeten

ook belichaamd door Pim Fortuyn. Het
idee dat een homoseksueel als Fortuyn
leider kon worden van een populistische partij, geeft al aan dat het geen
extreemconservatieve rechtse partij is.
Je zit dus met de rare situatie dat we
een van de meest eensgezinde landen
van Europa zijn, en er eigenlijk helemaal
geen verdeelde bevolking is, maar in de
perceptie is het land hopeloos verdeeld,
in de ogen van veel politici valt het uit
elkaar, met name door nieuwkomers, en
dan voornamelijk moslims.’

Hoe komt dat?
‘“Wij” definiëren ons als seculier en

Uit de jaren zestig
trokken we voor ons
zelf de conclusie dat
we heel tolerant zijn,
maar als ik je goed
begrijp kunnen we
helemaal niet zo goed
omgaan met die groep
mensen met een
andere mening.

‘Ik probeer te analyseren hoe die tolerantie de afgelopen
twintig jaar verloren is gegaan. Progressief zijn we nog steeds, maar dat
betekent niet dat we tolerant zijn.
Dat komt volgens mij omdat
mensen zijn gaan denken dat je als
burgers heel veel met elkaar moet
delen. Je kunt alleen maar snappen
waarom we verschillen niet verdragen, als je ziet dat we burgers niet
meer zien als medeburgers, maar als
familieleden. We hebben verleerd om
burgers te zijn. We denken dat we ons
mogen bemoeien met burgers die
een boerkini of hoofddoek dragen,
als ware het onze familieleden. Dat
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we ze een beetje mogen opvoeden,
we ze kunnen vertellen hoe ze zich
moeten gedragen, wat ze aan moeten trekken.’

Waar vindt dat zijn oorsprong?

JAN WILLEM
DUYVENDAK
1959 Geboren in Markelo
1982 Doctoraal sociologie,
Rijksuniversiteit Groningen
1987 Doctoraal filosofie,
Rijksuniversiteit Groningen
1992 Promotie sociologie,
Universiteit van Amsterdam
1994-1998 Onderzoeker en docent,
RU en UvA
1996-2002 Bijzonder hoogleraar
samenlevingsopbouw, Erasmus
Universiteit
1999-2003 Directeur VerweyJonker Instituut voor sociale
studies
2003-heden Hoogleraar sociologie
aan de UvA
2006-2014 Gastonderzoeker bij
onder meer University of California
at Berkeley, the City University of
New York, Institute français des
relations internationales en het
Institut d’études avancées de Paris
2011 The Politics of Home:
belonging and nostalgia in
Western Europe and the United
States
2017 Thuis. Het drama van een
sentimentele samenleving
1 januari 2018 Benoeming tot
directeur van Nias

‘Een tijd lang was er een tolerante
monoculturaliteit en dat is een intolerante monoculturaliteit geworden.
In Nederland is er een grote groep
die “onze cultuur” als superieur ziet
en vanuit die positie is het blijkbaar
moeilijk om anderen te tolereren. In
landen zonder zo’n monoculturaliteit,
zoals de Verenigde Staten, moet je
omgaan met het verschil. Maar in
Nederland is de liberale opvatting
zo breed gedeeld, dat we vinden dat
de laatste groepen per morgen onze
ideeën moeten overnemen.’

Ze moeten zich aanpassen
‘Ze moeten er zelfs bij willen horen. Ze
hebben geen keus. Ze moeten worden
zoals wij zijn. Er is een enorme druk
vanuit de brede mainstream die er in
Nederland is. Die dwingt iedereen om
daar onderdeel van te worden. Ook de
ChristenUnie, die een regeerakkoord
met allerlei fatsoenlijke teksten over
homo’s ondertekende, hoort daar nu
bij. Maar dat is voor de mensen van
de ChristenUnie een ongelooflijke
verandering. De SGP is de enige partij
in Nederland die nog tegen gelijkheid
van mannen en vrouwen en tegen
homo’s is.
Aangezien die mainstream zo
breed en “drukkend” is, vernederlandsen moslims ook langzamerhand.
Nederland islamiseert helemaal niet,
het is andersom. Een kleine groep
wordt radicaler – en dat is een groot
probleem – maar de grootste groep
wordt langzamerhand progressiever.
Dat kan ook bijna niet anders: waar
je ook aan tafel komt, iedereen is het
eens over wat als “Nederlands” wordt
gezien. Dus er is geen reden tot paniek.
En toch is er paniek en hebben mensen
het gevoel dat Nederland verdeeld is.’
Opvallend genoeg lag het boek

nog geen week in de schappen, of
Duyvendak kondigde zelf aan te gaan
verhuizen. Hij verlaat zijn werkkamer,
met overal om hem heen stapels boeken, essays en artikelen, drie dagen in
de week voor het Netherlands Institute
for Advanced Studies (Nias) in de Korte
Spinhuissteeg. Het Nias is een instituut
voor geestes- en sociale wetenschappers die een aantal maanden hun
universiteit verruilen voor onderzoek
daar. Ze denken er, onder meer, in
themagroepen na over de grote problemen van Nederland en de wereld.

Waarom wilde je zo graag directeur
worden van het Nias?
Er valt een lange stilte. ‘Nias is een
bijna ideale plaats voor wetenschappers, ook al klinkt dat onaardig naar
studenten omdat er geen onderwijs
wordt gegeven. Vanuit het oogpunt
van onderzoek is het een ideale plaats
om te zitten. Je hebt heel veel vrijheid
om ongestoord te werken en interdisciplinair contacten op te doen.
Dit soort instituten heeft echter
ook een legitimatieprobleem, juist
omdat we niet worden afgerekend op
output zoals gewone universiteiten.
Daarin zie ik wel een taak voor mezelf.
Wij moeten wel aantonen wat we
doen en kennis zoveel mogelijk delen.
Ik wil het Nias zichtbaarder maken,
vooral naar het bredere publiek.’

Wat wil je dat publiek vooral
bijbrengen?
‘Er bestaat een idee in Nederland dat
we problemen vooral kunnen oplossen
door bèta- en technische studies. Het
Nias is er specifiek voor geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.
Ik vind het belangrijk om te laten
zien hoezeer die disciplines kunnen
bijdragen aan de grote problemen van
deze tijd, zoals de moeilijkheden die we
hebben met samenleven. Heel veel van
de grote problemen van onze tijd, van
samenleven tot klimaatverandering,
hebben te maken met gedrag, dat
vergeten we weleens.’ ↙
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LINDA VAN
DER POL
Nieuwe wereld
H

et IJsselmeerwater ramt tegen het basalt, de wieken van zowat honderd enorme
windmolens hakken opgetogen door de lucht– ze doen me altijd denken aan Jeff
Wayne’s War of the Worlds.
Op dit dijkstuk achter Creil (Noordoostpolder) valt weinig te zien, vandaag zijn
zelfs de schapen zowat uit zicht. Vredig is het hier allerminst. Het is er berucht onder
vissers omdat hier schipbreuk op schipbreuk volgde. De plek kreeg bovendien de
naam Rotterdamse hoek omdat hier, na het allesverwoestende Rotterdams bombardement in 1940, tonnen aan geruimd puin opgeslagen werd – over een lengte van
bijna 2 kilometer en een hoogte van tien meter. Later werd het gebruikt in dijken en
als wegverharding.
Zo kan het dat in de jaren vijftig elders in de polder bij werkzaamheden nabij Urk
een gebeeldhouwd vrouwenhoofd opdook: de stedenmaagd van Rotterdam, afkomstig van de stadhuisgevel. Ze is, zoals andere stedenmaagden, een symbool van
diversiteit.
Een symboliek die goed staat
in ‘De eerste geslaagde multiculturele samenleving [van
Nederland],’ zoals burgemeester
Aucke van der Werff de Noordoostpolder onlangs noemde op
een symposium waar 75 jaar
drooglegging gevierd werd.
Op die multiculturaliteit valt
van alles af te dingen, maar het
is waar dat zich hier sinds de jaren veertig mensen vestigden uit alle hoeken van het
land, met allerlei religieuze, regionale en politieke achtergronden: het nieuwe land
moest een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking zijn.
Er was niets. Het had geen zin je aan je dialect en je tradities vast te houden
en je dorpsgenoten vanwege hun geloof te mijden, hier moest een nieuwe wereld
gebouwd worden. Je had je buren nodig. Vooruitstrevend, tolerant en ondernemend,
dát is het poldervolk.
Ach, de romantiek. Misschien is dat het mooie aan de dijk: dat gebeuk en gesjoesj
overstemt al het lelijke in mijn hoofd.
Op de terugweg komt de wereld pas weer binnen. Teruggestuurde demonstranten, ingeslagen busruiten. Een nogal voorbarige doneeractie om de boetes te betalen voor het pro-Pietleger dat de A7 versperde. Opgezet door een boze man vanuit,
jawel – dat ene kale dorp achter de Rotterdamse hoek. Een gebrek aan ondernemerszin kun je hem in ieder geval niet verwijten. ↙

Vooruitstrevend,
tolerant en ondernemend,
dát is het poldervolk
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Prikbord UvA
Inzamelingsactie Voedselbank

Boek De Ruimtemakers

De Voedselbank zamelt van 30
november tot 15 december
eten in op de Roeterseilandcampus. Studenten kunnen
houdbaar voedsel doneren. Dat
is voedsel verpakt in blik, zakjes
of potjes zoals jam, chocoladepasta, pasta, olijven, of fruit
uit blik. Toiletartikelen zoals tandpasta en douchegel zijn
ook welkom. De Voedselbank hoopt met de actie mensen
in nood te helpen om ook een feestelijke december te
kunnen hebben. De exacte locaties voor doneren worden
nog bekendgemaakt.

UvA-docent Tim Verlaan, die
onderzoek doet naar naoorlogse
stadsvernieuwing in West-Europese landen, zette zijn proefschrift om tot een boek. Met de
titel De ruimtemakers: Project
ontwikkelaars en de Nederlandse
binnenstad 1950-1980 kwam het
uit bij Uitgeverij Vantilt. In het boek schrijft Verlaan over
het soms conflictueuze verloop van de stadsinrichting in
Nederland na de Tweede Wereldoorlog, waar economische groei en enthousiaste projectontwikkelaars stuitten
op boze burgers en actiegroepen.

Duitsland Instituut Vluchtelingen

Kamers in de Oudemanhuispoort

Het Duitsland Instituut Amsterdam organiseert in samenwerking met Stichting Synthesis
en de Refugee Academy een
bijeenkomst over verschillen in
waarden tussen niet-westerse
vluchtelingen en Europeanen.
Er komen vier sprekers aan het
woord, onder wie de VU-hoogleraar Diversiteit en Integratie Halleh Gorashi, en de voorzitter van Vluchtelingen
Organisaties Nederland, Fatma Ozgumus. Thema’s zijn
onder meer pluralisme, racisme, seksuele vrijheid, democratie en vrijheid van meningsuiting. Het evenement vindt
plaats op 24 november van 15 uur tot 17 uur, in Spui25.

Studentenhuisvester Duwo en de
UvA slaan de handen ineen om
190 tijdelijke studentenkamers
te bouwen in de Oudemanhuispoort. Het iconische universiteitsgebouw staat leeg nu de
rechtenfaculteit er vertrokken
is en geesteswetenschappen er
pas over een paar jaar hun intrek nemen. De kamers gaan
gemiddeld 340 euro kosten. De woonruimtes krijgen gedeelde sanitaire voorzieningen en keukens, en zullen in de
zomer van 2018 worden opgeleverd, zegt de UvA. Via Studentenwoningweb komen ze beschikbaar voor iedereen.

Astronomie Sterrenkijken

FEB Eredoctoraat

Op vrijdag 24 november van 19
uur tot 22 uur kun je in het Anton Pannekoek Instituut voor
Astronomie naar de sterren turen door een echte telescoop. De
avond begint met een lezing van
Dr. Kamen Todorov over exoplaneten. Als het bewolkt is of als
het regent, wordt het sterrenkijken vervangen door een rondleiding in de sterrenkoepels.
Het hele evenement is gratis, voertaal is Engels.

Universiteitshoogleraar Alexander Rinnooy Kan (1949) heeft
een eredoctoraat gekregen van
Tilburg University ter gelegenheid van de 90ste verjaardag
van de universiteit. Hij kreeg de
onderscheiding vanwege zijn
‘grote prestaties op het gebied van Data Science, ’zoals
de rector zei. Rinnooy Kan is naast wetenschapper ook
Eerste Kamerlid (D66) en oud-voorzitter van de SER. Al
eerder kreeg hij een eredoctoraat van de Vrije Universiteit
Brussel. Rinnooy Kan studeerde wiskunde in Leiden en
econometrie aan de UvA, waar hij ook promoveerde.
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Prikbord HvA
Pabo Zij-instromen

Floor Etnisch profileren

Op 1 november is een groep van
22 studenten begonnen met
het ‘Zij-instroom in Beroep’-traject aan de HvA. De studenten
willen juf of meester worden en
hebben daarvoor wel het geschikte opleidingsniveau, maar
niet de juiste papieren. In twee
jaar worden ze daarvoor versneld opgeleid. Het Amsterdamse basisonderwijs kampt met 171 openstaande
vacatures. De verwachting is dat dit lerarentekort groeit
naar 415 vacatures in 2020, meldt de HvA.

De faculteit Maatschappij en
Recht van de HvA organiseert
maandelijks een interactief college over een actueel en urgent
maatschappelijk vraagstuk.
Deze maand is de Brandende
Kwestie etnisch profileren, een
vorm van discriminatie op huidskleur of herkomst. Een aanhouding door de politie zonder
geldige reden, bijvoorbeeld. Het evenement begint om
17.00 uur op de FLOOR-tribunes in het Kohnstamm
huis. Met Sinan Cankaya (cultureel antropoloog) en
Dionne Abdoelhafiezkhan (oprichter van IZI Solutions).

Congres Urban Management

Ondernemerschap Master You

Op 23 november houdt
de HvA het gratis Urban
Management Congres Laboratorium Amsterdam, in
het Kohnstammhuis. Taaie
vraagstukken uit de stad die
om een nieuwe aanpak vragen
zoals schulden, laaggeletterdheid, leerachterstanden en extreme wateroverlast zullen
worden besproken. Keynote speakers zijn Jean Tillie (decaan HvA faculteit Maatschappij en Recht) en Caroline Nevejan (Chief science officer gemeente Amsterdam).

Studenten van de minor ondernemerschap van de HvA mogen
vanaf volgende maand hun
onderneming pitchen in een
radioprogramma van de Amsterdamse zender Amsterdam FM.
Het programma Master you, dat
wordt gepresenteerd door Roeselien Wekker, neemt vanaf 1 december studenten op
in de uitzending. De uitzendingen zullen worden opgenomen in het Tropenmuseum. Uiteindelijk zullen tien
tot veertien groepjes worden uitgekozen om een pitch
te doen.

NWO Promotiebeurs
HvA-onderzoekers Sjoukje Goldman en Daphne Hagen kregen
op 8 november de NWO Promotiebeurs voor Leraren uitgereikt,
voor hun onderzoek getiteld
‘De rol van cultuur in crossborder e-commerce & collectieve
marketing van winkelgebieden’.
Het was de tiende keer dat promotiebeurzen voor leraren
werden uitgereikt. Het doel van de beurs is de opgedane
kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten
komen aan de onderwijspraktijk en via een groter aantal
gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren.

ADVERTENTIE
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Rajko en de rappers

‘Bro, proef
mijn kip!’
Oud-HvA-student Rajko Disseldorp (24) volgde twee jaar lang een groep
Nederlandse rappers. Als buitenstaander wist hij dichtbij genoeg te
komen om hun vertrouwen te winnen; Hiphop in Nederland is een boek
met rake en zeer persoonlijke portretten geworden. ‘Ze zeggen dat je
nooit je helden moet interviewen.’

tekst Hannah Hamans
foto’s Martijn Gijsbertsen

Rayko (rechts) en Bokoesam
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‘T

eren op de cultuur van fuc
king vampieren, aasgieren,
zulke mensen lijken haast
dieren. Ik ga nog liever Sinterklaas
vieren.’ De rap van Fresku, echte
naam Roy Michael Reymound (31),
schalt door de boxen van de auto.
‘Kijk, dit vind ik mooi’, zegt oudHvA’er Rajko Disseldorp (24). ‘Hij
rijmt aan een stuk door: wel twintig
rijmwoorden.’ De rap van Fresku
is net uit op 101Barz, het digitale
kanaal van BNN. ‘Hij rapt hier zeven
minuten lang op één beat. Dat is
bijzonder,’ vertelt Rajko, een blanke
jongen met lang haar, terwijl we in
de auto zitten onderweg naar het
huis van Fresku in Eindhoven.
Rajko volgde de tien beste Nederlandse rappers twee jaar op de voet.
‘Ik interviewde ze meerdere keren,
ging mee naar optredens, chillde
backstage met ze, rookte de ene
na de andere joint met ze en kwam
bij sommige rappers zelfs
thuis.’ Gisteren kwam het
boek Hiphop in Nederland
uit, waarin Rajko al deze
ervaringen bundelde en
de levensverhalen van de
rappers optekende. Samen
bezoeken we de rappers Fresku en
Bokoesam, twee van de tien rappers
hij die interviewde voor zijn boek.

Thuis bij Fresku

vijf weken later bij Sticks en na acht
weken interviewde ik Hef. Voordat ik
wist had ik per ongeluk een niche.’
Maar die interviews met de rappers voor Het Parool duurden niet
lang. ‘Ik had ze een uurtje gesproken
in de kleedkamer of op kantoor, met
allemaal mensen eromheen. Ik wilde
grotere verhalen schrijven. Maar ik
was 21, moest nog afstuderen en
werkte ernaast.’ Dat er behoefte aan
een boek over hiphop is, blijkt. Het
laatste boek stamt uit 2002. Saul
van Stapele, hiphopjournalist van

Zoetermeer. ‘De eerste hiphopartiest
die ik luisterde was Diggy Dex. Hij
is een blanke man en rapt niet over
de straat, maar heel open over zijn
leven. Via YouTube kwam ik op andere artiesten, zoals Hef. Hef is een
rapper uit Hoogvliet [een wijk van
Rotterdam, red.] die rapte over drugs
dealen, seks met bitches, en de popo
ontwijken. Een totaal andere wereld
dan waar ik in leefde. Maar hij rapt
ook persoonlijke dingen, zoals hoe
hij omgaat met zijn moeder en het
hebben van een dochter. Er ging
een wereld voor me open,
omdat het taalgebruik zo
creatief was. Een schrijver
heeft 60.000 woorden
nodig om een verhaal over
te brengen, een rapper
één of twee zinnen. Ronnie
Flex rapt bijvoorbeeld in het nummer “Regen in de Tuin”: “Ik sta te
wachten op haar, met wax in mijn
haar. Dat zijn dingen die ik niet
moet doen.” Dat zegt zo veel over
de onzekerheid die hij heeft wanneer
hij afspreekt met een meisje. Dat is
voor mij poëzie.’
Maar dan moet je het idee voor
een boek nog tot uitvoering brengen.
‘Er waren tijden dat ik dacht: het
gaat niet lukken. Een paar rappers hadden al toegezegd: Fresku,
Typhoon, Sevn Alias. Maar Ali B heeft
Spec, een managementkantoor voor
rappers. Ik moest hem zo ver krijgen.’
Aan Spec zijn ook rappers zoals
Bokoesam en Ronnie Flex verbonden. ‘Ik stuurde mails, maar ik kreeg
maandenlang geen definitieve reactie. Een collega bij Het Parool had

‘Rappers stellen zich
kwetsbaar op’

Hiphopjournalist
Naast zijn studie media, informatie
en communicatie aan de HvA werkte
Rajko als journalist voor Het Parool.
Voor de krant interviewde hij vrijwel
iedere Nederlandse rapper. De keuze
om vooral over hiphop te schrijven
ging geleidelijk. ‘Een docent had
gezegd: als je werk wil vinden als
journalist moet je een niche zoeken.
Ik vond dat geforceerd. Ik dacht: ik
kan beter bedenken wie ik wil spreken
en waar mijn interesse ligt. Tijdens
mijn studie ging ik stage lopen op
de kunstredactie van Het Parool. Ik
dacht meteen: wie wil ik spreken?
Een week later zat ik bij Ronnie Flex,

NRC, schreef het boek Van Brooklyn
naar Breukelen – 20 jaar hiphop in
Nederland. Sindsdien is het hiphop
landschap veranderd. Vijftien jaar
geleden zaten sommige rappers die
nu bekend zijn nog op de basisschool. ‘Op dit moment is hiphop
het populairste genre in Nederland.
Rappers hebben miljoenen views
op YouTube, maar dat beseft niet
iedereen. Er moest een boek komen.
Wat mij het meest aantrekt is dat
de rappers zo persoonlijk durven te
rappen. Ze stellen zich kwetsbaar
op. Dus wilde ik verhalen opschrijven
die nog niet zijn verteld, over hun
ambities en hun achtergrond.’

Poëzie
Zijn liefde voor hiphop ontstond
toen hij tiener was en opgroeide in
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Ali B ooit geïnterviewd en had zijn
nummer. Uiteindelijk moest ik hem
bellen. Dat was het spannendste van
het hele boek. Hij is iemand waar ik
tegenop kijk sinds ik een kind ben.’ Ali
B nam niet op. Hij zat in Dubai, maar
een week later kon Rajko hem spreken. Hij was enthousiast en zo sloten
een hoop rappers zich aan. Toen
stelde Rajko zijn selectie samen. ‘Een
andere journalist had waarschijnlijk
net een andere top tien gemaakt.’

Rake vragen
Rajko stelde de rappers persoonlijke
vragen. Aan Ronnie Flex de vraag:
ben je gelukkig?
Ik zie Ronnie drie joints draaien in
het uur dat ik hem spreek. We zitten
in zijn appartement dat best leeg is.
Hij kijkt met wallen onder zijn ogen
naar buiten. Daarvoor vertelde hij
me dat hij al zijn vrienden is kwijtge
raakt. In mij popt dan de vraag op:
ben je gelukkig?’ Nee antwoordde
Ronnie, ik ben niet gelukkig.
Sommige artiesten waren terughoudender om hun hele leven bloot
te geven aan Rajko. De grootste
verandering zag hij bij Sevn Alias.
‘De eerste keer hield hij zijn jas aan
tijdens het interview en staarde voor
zich uit. Hij zei wel dingen, maar
het was moeilijk om er doorheen te
komen. Maar ik wist wat hij in die
raps zei. Hij rapte over de relatie met
zijn moeder en zijn onzekerheden. Ik
hoopte dat hij uiteindelijk zou openbreken. De derde keer dat ik hem
sprak opende hij zijn armen en zei hij
tegen zijn vrienden dat ik een mattie
van hem was. Hij vertelde eerlijk over
de agressieproblemen die hij op de
basisschool had en hoe zijn meester
hem daarmee had geholpen. En hij
had zijn jas uit tijdens het interview.’
Maar had hij het gevoel dat
de rappers hem mochten? Rajko:
‘Interviewen is eigenlijk iets geks.
Het is een afspraak. Je weet niet of
je vrienden bent. Ze zeggen dat je

Fresku: ‘Het papaleven is moeilijk.’

nooit je helden moet interviewen.
Dan kan het tegenvallen, maar dat
deed het nooit. Ik sloeg wel eens
dicht. Dit gebeurde bij Ali B en Sticks.
Maar op een gegeven moment voel
je dat het oké is. Ze weten dat ik
ze waardeer. Ik kan precies zeggen
welke tekst in welke rap voorkomt.
En bijvoorbeeld Hef komt optreden
op mijn releaseparty en gaat zelfs
mee naar een boekhandel in Rotterdam. Hij heeft nog nooit een boek
gelezen. Nee grapje, wel een paar,
maar niet veel.’

Papaleven
Na een autorit van bijna twee uur
komen we aan in Eindhoven bij het

huis van Fresku. Niets verraadt dat
hier, in een doorsnee vinexwijk, één
van de bekendste rappers van Nederland woont. Fresku brak in 2010
door met zijn album Fresku. Daarna
bracht hij nog twee albums uit;
Maskerade (2012), Nooit meer terug
(2015) en onlangs in samenwerking
met Mocromaniac het album Juice
(2017). Hij is een van de rappers die
volgens Rajko tot de oudere generatie hoort, omdat hij bijna een
decennium muziek maakt.
‘De vorige keer dat ik hier was
kwam ik binnen en zei Fresku: “Bro,
proef mijn kip.” Hij had net gekookt.
Toen hebben we van elf tot vier aan
de keukentafel zitten praten.’ Bij
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In de Balie met Bokoesam

binnenkomst omhelzen Fresku en
Rajko elkaar meteen. ‘Ik heb naar je
101 geluisterd.’ ‘Ja, ze zeggen ik ben
back,’ zegt Fresku. ‘Maar ik ben nooit
weggeweest.’ Op de tafel ligt de koran.
Er staat een kinderzitje aan tafel en
een driewieler in de woonkamer. Fresku
is moe. ‘Ik heb tot zeven uur ’s ochtends geschreven. Dan heb
ik alle tijd om creatief te
zijn. De kids zijn naar bed.
Toen ik ging slapen werden
de kinderen weer wakker.
Het papaleven is moeilijk.’

Hiphop is kunst

‘Mijn werk is mijn leven. Ik praat
soms met mensen en dan ren ik
naar boven om mijn tekstenboek te
pakken.’ Fresku springt op rent naar
de gang en pakt zijn tekstenboekje
erbij: een opschrijfboekje vol met
krabbels. ‘Het zijn hersenscheten.
Het is alle chaos die ik beleef en de

en toont een gouden tand. Het
hoofdstuk van Bokoesam begint met
een scène waarin fans de rapper
herkennen terwijl hij biertjes in de
supermarkt jat. ‘Je bent populair,
maar je maakt nog weinig geld,’
zegt Bokoesam. ‘Je wil niet meer
bij de Albert Heijn werken, want je
bent bekend. Je krijgt wel geld, maar
niet genoeg om van te leven. En ik
was nogal een schoffie, dus dan ga
je stelen.’
Voor Bokoesam was het belangrijk dat er zijn verhaal op papier werd
gezet. ‘Mensen denken vaak aan
mijn grappige filmpjes. Aan de gekke
dingen die ik doe en de tracks die
populair zijn. Maar ik heb ook een
kwetsbare kant. Ik rap over
mijn kind, en familie en
dingen die ik vroeger heb
meegemaakt. Dat wordt
ook duidelijk in dit boek.’
Het steekt hem dat hiphop
vaak negatief in de media
komt. ‘Als hiphop in het
nieuws komt dan gaat over
dat Lil’ Kleine en Ronnie Flex een hit
over drank en drugs hebben gemaakt. Of wat rapper Boef nu weer
heeft gedaan.’
Hoe lukte het Bokoesam om zo
eerlijk over zijn leven te vertellen? ‘Ik
voelde me op m’n gemak. Als hij meeging was hij chill en voelde het niet als
een guy die je in de gaten houdt. Ik
zag hem bij een optreden en dan een
hele tijd niet. Hij was oplettend, maar
op zijn eigen manier.’ ‘Ja,’ zegt Rajko.
‘Als een vlieg op de muur.’ ↙

‘De derde keer dat
ik Sevn Alias sprak
opende hij zijn armen’

In het hoofdstuk over
Fresku gaat Rajko diep in op het
verleden van Fresku. Hij verhuisde op
zijn zevende naar Curaçao om bij zijn
vader te wonen. Zijn moeder en kleine broertje bleven in Nederland. ‘Ik
praat in dit boek voor het eerst over
Curaçao,’ zegt Fresku. ‘Dat doe ik
normaal nooit. Maar de gesprekken
met Rajko waren niet echt interviews, maar gewoon gesprekken.’ En
wat vond Fresku dan van Rajko? ‘Kijk
nou naar hem.’ De rapper glimlacht breed.
Fresku vertelt waarom hij het
belangrijk vindt dat er een boek over
hiphop komt. ‘Hiphop is kunst. Ik
hoef niet ABN te praten of moeilijke
woorden te gebruiken om kunst te
maken. Maar toch wordt hiphop
als lage kunst gezien. Ik vind het
belachelijk dat als ik viool speel, ik
meer recht heb op subsidie dan als
ik hiphop maak.’ Rajko heeft aan
iedere rapper de vraag gesteld of ze
zichzelf als kunstenaar zien. Fresku:

lessen die daarin zitten.’ En hij begint
te rappen: ‘Als je geen karakter hebt,
als je money boven alles zet, let goed
op wat je zegt, wat je zegt, is dat
respect?’ Fresku draagt het boekje
altijd bij zich. Tijdens de fotoshoot
voor dit interview steekt het boekje
uit zijn achterzak.

Stelen
De volgende dag bezoekt Rajko rapper Bokoesam, echte naam Samuel
Sekyere (24). Niet bij hem thuis,
maar in De Balie. Bokoesam brak in
2015 door. Platenbaas Kees de Koning bracht de beste jonge rappers
samen op Schiermonnikoog om daar
samen het album New Wave op te
nemen. Nu heeft hij onlangs zijn debuutalbum Solo uitgebracht. Eén van
zijn eerdere tracks, ‘Jij en ik’, heeft
zeven miljoen views op YouTube.
Bokoesam komt gekleed in een
broek met groene print, een donkere
jas en roze petje binnen. Hij lacht

Rajko Disseldorp,
Hiphop in Neder
land: de tien rappers
van dit moment,
Uitgeverij Q, €17,50.
Wij verloten een
exemplaar van dit
boek, zie folia.nl/
prijsvraag
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Bij de les
Hoorcollege Arbeid,
gezondheid & werkstress door
Machteld van den Heuvel,
donderdag 16 november, 13.00
uur, REC-A
Aanwezigen bij aanvang 56
Middelbare scholieren 2
Stressniveau 6Scrabblewoorden stressor, publicatie
bias, bore-out, workaholic, exhaustion,
cynism, super-achiever-sickness, Battling
Boredom Blues
tekst en foto’s Sterre van der Hee

‘D

it onderwerp is zo interessant,’ begint de docent. In
de nieuwe collegezaal van
het Roeterseiland schuifelen studenten
tussen de zachtpaarse collegestoeltjes.
‘Ik heb zoveel uitgezocht, dat ik al een
beetje gestresst voor jullie sta.’
Het is een verwijzing naar het the-

Pablo Hoes (21)

derdejaars psychologie
‘Het college gaat wat te langzaam
voor mij. De docent besteedt veel
aandacht aan interactie met de klas
– vragen stellen, discussiëren – en dat
duurt lang. Als je er sneller doorheen
gaat, blijven mensen scherp. De les
is nu drie uur, dat had in anderhalf
gekund. De verwijzingen naar tv-series en Ted-talks vind ik leuk, maar
ik denk dat derdejaars psychologie
meer behoefte hebben aan harde
informatie. Het onderwerp is interessant; als de colleges wat anders waren, had ik het heel leuk gevonden.’

FOLIA 08

ma van dit – drie uur durende – college,
dat burn-outs, stress en werkdruk
behandelt. Zo’n twintig studenten zijn
ruim op tijd (opvallend: een minderheid aan mannen). Tientallen anderen
druppelen later binnen. Intussen stoeit
de docent nog met de powerpointpresentatie. Ze lacht. ‘Oei, juf heeft wat
technostress nu.’
Het college gaat over benaderingen
van stress, achtergronden van burnout, en stressvolle life events, zoals
verhuizingen. Het is luchtig, toegankelijk: we doen een stresstest voor Walter
White (scheikundeleraar in Breaking
Bad), er zijn referenties aan Ted-talks,
en naar de cartoonfiguren Fokke &
Sukke. Ook kijken we een stukje Hol
landse Zaken van Omroep Max, waarin
burn-outpatiënten hun verhaal doen.
Sommigen zijn duidelijk voorbereid op een lange zit: uit de ene tas
komt een peertje, uit een andere een
kaasboterham, een zak ongebrande

Sophie Steenman (17)

eindexamenscholier op PCC Het
Lyceum in Alkmaar
‘Ik kon dit college via via bijwonen,
omdat ik mijn profielwerkstuk schrijf
over burn-outs bij leraren. Ik wil volgend jaar misschien ook aan de UvA
gaan studeren, dus het is leuk om
er te zijn. De docent was aardig, en
de les was goed te volgen. Ik begrijp
niet alle onderzoeksmodellen, maar
herkende veel. De discussie vond ik
het meest interessant. Ik denk dat
mensen tegenwoordig sneller een
burn-out constateren, omdat het
fenomeen bekender is.’

walnoten. De docent stelt vragen, en
hier en daar gaat een voorzichtige
vinger de lucht in. Maar het blijkt een
stille groep, en enkele vragen blijven
onbeantwoord.
Dan, na de tweede pauze, breekt
de discussie los. ‘In hoeverre is burn-out
nu een modeziekte?’ vraagt iemand.
Geroezemoes. Burn-outklachten zijn
wel degelijk ernstig, vindt een ander, en
het stigma dat erop zit helpt niet. Als
de docent vraagt hoe je stress kunt onderzoeken, is er plots ook meer respons.
‘Je kunt dieren in een kooi stoppen, ze
stress geven, en kijken wat er gebeurt,’
probeert een student. De docent lacht.
‘Ja. Gelukkig hebben we ook nog een
ethische commissie.’
We sluiten af met een komische
video over ‘het recept om burned-out
te raken’: ‘neem geen pauzes, delegeer
niet, krop problemen op, eet van de
snackbar, en werk altijd door.’ En nu
maar toepassen. Of juist niet, dus. ↙

Guus van Halder (23)

schakelprogramma voor de
master psychologie
‘Het college is deel drie van drie, dit
was de meest toegankelijke. Dat is
prettig. Wel is het wat schools, met
een presentielijst en zo. Het thema
is boeiend: ik zie die burn-outklachten weleens bij mijn huisgenoot. De
discussie was ook interessant – als
het college korter zou duren, had ik
misschien wel meegedaan. Ik vind
dit niet de meest boeiende psychologiecolleges. Het gaat over de
klinische praktijk, en ik wil uiteindelijk
vooral in organisaties werken.’

Promoties

22 NOVEMBER 2017

Hora est
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Donderdag 23/11

10.00 uur: Stergios Tsigaridas – natuurkunde
New Generation GridPix. (Agnietenkapel)

Marjan de
GrootReuvekamp

12.00 uur: Marjan de Groot-Reuvekamp – geschiedenis/
onderwijskunde
Timewise. Improving Pupils’ Understanding of Historical
Time in Primary School (Agnietenkapel)
14.00 uur: Joëlle Oosterman – geneeskunde
The Rhythm of Feeding. (Agnietenkapel)

Vrijdag 24/11

10.00 uur: Manon van der Vlugt – geneeskunde
Population-Based Colorectal Cancer Screening by
Fecal Immunochemical Testing over Multiple Rounds.
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Selene Veerman – geneeskunde
Schizophrenia. (Aula)
12.00 uur: Menne Bartelsman – geneeskunde
Point-of-Care Management of Sexual Infections.
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Maite van Dijk – kunstgeschiedenis
Foreign Artists versus French Critics. (Aula)
14.00 uur: Inge Wolsink – economie/psychologie
Attention! An Affective Approach to Anticipated Action.
(Agnietenkapel)

Dinsdag 28/11

10.00 uur: Alona Tytarenko – natuurkunde
Exploring Instabilities of Bad Metals with Optical
Spectroscopy. (Agnietenkapel)
12.00 uur: Ivan Angelozzi – natuurkunde
In Pursuit of Lepton Flavour Violation. (Agnietenkapel)
14.00 uur: György Fehér – natuurkunde
Diverse Methods for Integrable Models. (Agnietenkapel)

Woensdag 29/11

10.00 uur: Charissa Jagt-Van Kampen – geneeskunde
Improving Aspects of Palliative Care for Children.
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Saskia Hendriks – geneeskunde
Towards the Responsible Clinical Implementation of Stem
Cell-Based Fertility Treatments. (Agnietenkapel)
13.00 uur: Raquel Garrido Alhama – computationele
taalkunde
Computational Modelling of Artificial Language Learning:
Retention, Recognition & Recurrence. (Aula)
14.00 uur: Esther Witteveen – geneeskunde
Intensive Care Unit-Acquired Weakness. Pathophysiology
& Diagnosis. (Agnietenkapel)

Donderdag 23 november, 12.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding ‘Ik heb gekeken hoe het historisch tijdsbe-

sef van leerlingen op de basisschool kan worden verbeterd.
Peilingen tonen aan dat te weinig leerlingen aan het einde
van de basisschool erin slagen historische gebeurtenissen
op een tijdbalk te plaatsen en de daarbij horende aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. Om inzicht te
krijgen in de ontwikkeling en het leren van leerlingen heb
ik een model ontwikkeld, dat de doelen van dit tijdsbesef
beschrijft voor ode basisschool. Op basis van dit model heb
ik een toets geconstrueerd en bij afname daarvan bleek
dat het historisch tijdsbesef van leerlingen inderdaad beter
kan. Daarvoor heb ik de methodiek Tijdwijs ontwikkeld die
ik heb toegepast in een aantal basisschoolgroepen, namelijk 4 en 7. De leerkrachten van deze groepen besteedden
systematisch aandacht aan het vocabulaire van tijd, het
plaatsen van personen en gebeurtenissen op de tijdbalk en
het vergelijken van tijdvakken, met gebruik van verhalen en
afbeeldingen. Het effect van Tijdwijs was, dat de leerlingen significant meer leerwinst behaalden dan leerlingen in
niet-onderzochte groepen. De leerkrachten waren enthousiast over de uitgebreide handleiding, de website en de
materialen, zoals de klassikale tijdbalk.’

Leuk ‘De bezoeken aan Engelse basisscholen, waar

vanaf de leeftijd van vijf jaar geschiedenis wordt gegeven.
Maar ook de interviews met leerkrachten en leerlingen in
Engeland en in Nederland, het schrijven van artikelen en
het presenteren op internationale conferenties. Ook het
ontwerpen van Tijdwijs en van de bijbehorende website
vond ik heel leuk, ook omdat leerkrachten en leerlingen heel
enthousiast reageerden.’

Moeilijk

‘Het was lastig om een goede toets te ontwikkelen en voldoende scholen te vinden die aan het onderzoek wilden meedoen. De analyse van de voor- en na-toets
vond ik ingewikkeld. Met een cursus en hulp van statistici is
dit toch gelukt.’ ↙
tekst Dirk Wolthekker

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda

46

FOLIA 08

Wat doe je nu?
Medewerker
etikettering

‘D

e meeste mensen die voeding en diëtetiek studeren
willen diëtist worden. Ik
ook. Totdat ik stage ging lopen.
Het werk gaf me geen voldoening.
Veel mensen willen helemaal niet
afvallen. Maar wat wilde ik dan
wel worden? Eigenlijk had ik
nooit over andere mogelijkheden
nagedacht. Dus googelde ik op
vacatures voor mijn studie en zo
vond ik de baan van etiketteringsmedewerker bij de Lidl. Eigenlijk had
ik niet eens alle benodigde kennis,
maar ik krijg hier de kans om alles te
leren.
Mijn taak is controleren of etiketten
voldoen aan alle warenwetten. Ik kijk
bijvoorbeeld of producten mogen
heten hoe ze heten. Je mag bijvoorbeeld alleen iets yoghurt noemen
als er een bepaalde hoeveelheid
eiwitten en vetten inzitten. Ook proberen we misleiding te voorkomen.
Een product heet al snel chocolade,
terwijl het daarvoor voldoende cacaoboter en -poeder moet bevatten.
Ook maakt één bes een product
nog geen bessensap. Het is best
een verantwoordelijke taak, want bij
fouten kan de Lidl bijvoorbeeld een
boete krijgen van de warenautoriteit.
Maar misschien is wel het belangrijkste dat we het niet willen verpesten
bij de klant.
Ik heb hier in korte tijd al ontzettend
veel geleerd en er zijn veel groeimogelijkheden. Ook hangt er een goede
sfeer. Er is veel ruimte om te kletsen
en lachen met mijn vooral jonge col-

‘We zijn nu
al bezig
met de
zomerijsjes’
Naam Linda Besselink
Leeftijd 27
Studie Voeding & diëtetiek
(HvA)
Afgestudeerd 2017
Werk etiketterings
medewerker Lidl
Salaris 2435 bruto per
maand

lega’s. We werken in duo’s: elk tweetal heeft een andere voedselgroep.
Ik richt me vooral op producten als
chocola, ijs en diepvriesgroenten.
We zijn nu al bezig met de etiketten van de zomerijsjes.
Tijdens mijn studie heb ik wel
veel productkennis opgedaan,
maar de specifieke wetgeving
heb ik pas in de praktijk geleerd.
Ik denk dat de richting New
Product Management beter
bij deze baan aansluit dan mijn
keuze: Nutrition & Dietetics. Maar
met die eerste richting kon je niet
worden ingeschreven als diëtist in
het kwaliteitsregister. Nu heb ik die
inschrijving én ben ik alsnog op deze
plek terechtgekomen.
Ik vind het ook leuk dat we veel met
andere landen communiceren. Zo
zijn de meeste etiketten voor België
en Nederland hetzelfde. Dat levert
grappige discussies op. Wat bij ons
“kwark” heet, noemen de Belgen
bijvoorbeeld “verse kaas”. Het is ook
belangrijk dat je Duits kunt, Lidl is
immers een Duits bedrijf. Toen ze hier
tijdens mijn sollicitatie naar vroegen,
heb ik eerlijk gezegd dat ik die taal
voor geen meter beheers. Daarom
krijg ik binnenkort een cursus. Ondertussen gebruik ik vertaalprogramma’s. Nu kan ik geen zinnig gesprek
voeren in het Duits, maar weet ik wel
wat het woord is voor “droge cacaomassa”.’ ↙
tekst Carlijn Schepers
foto Mats van Soolingen
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Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Rabat
van Sarah
SARAH BORGERDIJN (23)
HIER Franse taal en cultuur aan de UvA
DAAR uitwisselingsprogramma aan de Ege Universiteit
STAD IN ZES WOORDEN ‘Arabische hoofdstad met Europees-Franse
invloeden.’

Bekend van ‘Nederlanders kennen vooral Marokkaanse steden als Casablanca
en Marrakesh, de wat kleinere hoofdstad Rabat is minder bekend. Juist door de
bescheiden grootte en het geringe toerisme is het gemakkelijk om hier als buitenlandse student te integreren: je krijgt al snel het gevoel alsof je de stad kent en je
wordt niet constant aangesproken als toerist.’
Toeristische attractie ‘In Rabat zijn slechts een paar toeristische attracties. De
belangrijkste daarvan is de Hassantoren; de minaret van een moskee die nooit is
afgemaakt. Daartegenover ligt het mausoleum van de voormalige koning Mohammed V en net buiten de stad ligt de ruïne van de Romeinse stad Chellah.’
Onontdekte parel ‘De weekendmarkt in het oude stadscentrum. Het is er
levendig, er is van alles te zien op straat en het is de beste plek om Arabisch te
oefenen. De geur van vers geroosterd vlees komt je al snel tegemoet en je kunt je
er tegoed doen aan gedroogd fruit en allerlei Marokkaanse deegwaren. Vergeet
vooral niet af te dingen.’
Streekgerecht ‘Tajine is een stoofgerecht van groenten en vlees of vis, dat wordt
bereid in een aardewerken schaal die ook tajine heet. Het is de Noord-Afrikaanse
versie van de Nederlandse combi groente-vlees-aardappelen. Daarnaast ben ik
dol op msemmen; een soort Marokkaanse pannenkoekjes die we als ontbijt eten
met verse kaas en honing.’
We kunnen nog wat leren ‘De Marokkaanse privéuniversiteit waar ik naartoe ga
is met 250 studenten een stuk kleiner dan de UvA. Daardoor is de sfeer heel gemoedelijk. Na een paar weken herken je bijna iedereen en het is makkelijk contact
te leggen met Marokkaanse studenten. Ook is de aandacht van studiebegeleiders
en docenten erg persoonlijk.’
Waarom Rabat ‘Rabat is een veilige bestemming, een moderne stad waar je als
buitenlandse student gemakkelijk de tram pakt zonder lastiggevallen te worden.
Het leven hier is relatief goedkoop en dankzij de temperatuur is het prima overwinteren. En je kunt je met Frans, en ook wel met Engels, uitstekend redden.’

tekst Carlijn Schepers

...OOK TOE AAN
EEN STALEN ROS?
ASVA verkoopt de
van Amsterdam.
€61,- ben jij in het bezit van een stalen ros.
Voor €60,-

