N U M M E R 3 · JA A RG A N G 67 · 1 6 S E P T E M B E R 2 0 1 5 · F O L I A . N L · H VA & U VA

HEERMA
VAN
VOSS
(2X)
Over broederliefde, studie en schrijven
DAM TOT DAMLOOP
Waarom zijn UvA
en HvA supersnel?

NA DE PROTESTEN
In dialoog met
dovemansoren

KIEZEN!
Twintiger twijfelt
erop los

ADVERTENTIE

obbert
Dijkgraaf
Robbert
Dijkgraaf
ssayprijs
Essayprijs
Do

Doe
e mem
e!ee!

Student, oud-student
medewerker van van
ent, oud-student
ofofmedewerker
van de instellingen
voor hoger
onderwijs
van deéén
instellingen
voor
hoger
onderwijs
in Nederland of België? Doe dan mee aan de
msterdam?
Doe dan mee aan de
Robbert Dijkgraaf Essayprijs 2015.
ert Dijkgraaf Essayprijs.

New Scientist, Folia en Het Parool reiken
et Parool,
Folia Magazine en New
voor de vierde keer de Robbert Dijkgraaf
cientist reiken
voor
de tweede
Essayprijs
uit. Hiervoor
roepen ze
eer de Robbert
Dijkgraaf
Essayprijs
wetenschappers, studenten en alumni van
één van
de instellingen
voor hoger onderwijs
it. Hiervoor
roepen
ze Amsterin Nederland of België
op een essay te
amse wetenschappers,
studenten
met als thema: verbeelding
n alumnischrijven
op
een
essay te schrijven
(in de wetenschap).
met als thema: Scepsis.

et winnende
essay verschijnt in
Het winnende essay verschijnt in New Scientist,
owel FoliaFolia
Magazine
als Het
en Het Parool.
Tevens ontvangt de
schrijver
een kunstwerk.
Essays, 600 tot 700
arool. Tevens
ontvangt
de schrijver
woorden,
moeten
vóór
26
oktober worden
en foto van beeldend kunstenaar
gemaild naar: c.r.deboer@uva.nl
mer Driessen.
Essays, 800
ot 900 woorden, moeten vóór
november worden gemaild naar:
ephanie@folia.nl.

ILLUSTRATIE MOKERONTWERP

10
Pagina

ACTUEEL

Stekeligheden
De actie tijdens de opening van het
academisch jaar en de discussies
daaromheen tonen aan dat de relatie
tussen bestuur en actievoerders nog
steeds onder hoogspanning staat.
Waarom? Een analyse.
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Bildung
De initiatiefnemer van de Bildung
Academie, Kirsten Kalkman, legt uit
waarom je er met kennis alleen niet
komt in de wereld van nu.
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van Vossjes
De broers Thomas en Daan Heerma
van Voss timmeren lekker aan de weg
met hun schrijfcarrières. Een gesprek
over het label ‘jonge schrijver’, broederschap en de thriller die ze samen
schreven. ‘We zijn allebei vrij koppig.’
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I N T E R N AT I O N A L
Every creative city seems to be full of them: hip coffee bars. Plug in your laptop and enjoy a cup of black
magic. The coffee may cost quite a bit, but hey, its
fairtrade, sustainable and made with love – so what
do you expect?
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47 Wat doe je nu?

en auto die snelheid maakt door tegenwind.
Of een schaal van koffiedik.
Met een beetje fantasie zouden deze producten en hun
bedenkers tot de afvallers kunnen behoren voor het
SBS-programma Het beste idee van Nederland, naast
de Opstaande Bestrating Overwinnende Sneeuwschep
en de Tranenvanger (voor bij het snijden van uien.)
De gemiddelde reflex is om deze ideeën met de grond
gelijk te maken, de bedenkers en hun geklungel
hartelijk uit te lachen en over te gaan tot de orde van
de dag.
De koffiedikschaal en de tegenwindauto bestaan echt,
en zijn bedacht door onderzoekers en studenten van
de HvA. De hogeschool moet het, in tegenstelling tot
de universiteit, hebben van concreet toegepast onderzoek dat het liefst ook nog leidt tot een bruikbaar
product of een slimme toepassing.
Wie er oog voor heeft, vindt in alle hoeken en gaten
van de HvA een berg aan experimentele, creatieve en
op het eerste gezicht dwaze uitprobeersels, waarmee
de onderzoekers en studenten met vallen en opstaan
een bijdrage leveren aan studiesucces én soms aan het
dagelijks leven in de stad.
Mij valt op dat HvA’ers, óók in tegenstelling tot de
UvA, de neiging hebben niet al te hoog van de toren
te blazen als het gaat om de resultaten. Want ja: het
is slechts bedoeld voor de studie, de plannen zijn niet
commercieel tot achter de komma uitgewerkt, en voor
je het weet staat de goegemeente aan de zijlijn om je
uit te lachen.
Nergens voor nodig.
Dat het ook anders kan, laten we zien op pagina 24 tot
en met 27.
Ik zou tegen alle HvA’ers willen zeggen: laat je niet
kisten door de reacties.
Dat deden Steve & Steve in Californië begin jaren
zeventig ook niet, terwijl er ongetwijfeld smalend werd
gedaan over hun in een garage geknutselde computer
van hout – die ze ook nog eens vernoemden naar een
stuk fruit.

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers
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miljard euro is de mijlpaal die
de totale studieschuld van alle Nederlanders waarschijnlijk op 21 september
zal bereiken. Daarmee is die totale
schuldenlast in anderhalf jaar met
maar liefst 16 procent toegenomen.

Hij stond
toch hier?

H

et was een Gazelle. Batavus. Toch? En hij was heel
herkenbaar aan die Jumbo-tas om het zadel – o
nee, die was gejat toen. We hebben allemaal wel eens
verdwaasd langs de fietsenrekken geschuifeld, voor het
station of die club in een uithoek van de stad. Ja, toen
je er gisteren op acht bier heen fietste leek het allemaal
zo spannend en grunge, en keek je nauwelijks waar
je je trouwe barrel parkeerde. Die paar rondes shotjes
daarna hebben effectief je hele kortetermijngeheugen
gewist – een walk of shame is erg, maar de ochtend
na een feestje de walk of confusion doen is ook geen
pretje. Goddank heeft een slimme student nu besloten
ons een helpende hand te reiken. Informaticastudent
Tycho van der Ouderaa lanceerde vorige week zijn
gratis app ‘Waar is mijn fiets’ – een titel die perfect past
bij je hersencapaciteit op maandagochtend. De app
lokaliseert waar je afstapte toen alles nog feestelijk leek,
met behulp van gps en een foto die je bij het afstappen
van je fiets moet maken. Moet je dat wel onthouden
natuurlijk, na acht bier – het blijft een uitdaging. ↙
Gratis te downloaden voor de iPhone in de App Store.

361

uur duurde Super Stream Me, het
video-experiment van Tim den Besten en UvA-alumnus
Nicolaas Veul. Uiteindelijk besloot het duo, een paar dagen voor het geplande einde, de stekker uit de camera te
trekken. Ze waren het gebrek aan privacy beu.
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studenten die onlangs hun geboorteland zijn ontvlucht begonnen eerder deze
maand met een studie aan de UvA of
de HvA. Drie van hen zijn Syriërs.
In totaal begonnen er dit jaar 240
vluchtelingen met een studie aan
een Nederlandse universiteit of
hogeschool.

54

jaar zit het bestuur van de UvA al in
het Maagdenhuis. Het kan zomaar zijn dat het daarbij
blijft, liet rector en collegevoorzitter Dymph van den
Boom deze week doorschemeren. Het College van Bestuur
overweegt namelijk te verhuizen naar een andere UvA- of
HvA-locatie.

De Week

Welkomstpakketten voor vluchtelingen in Paradiso. foto Daniël Rommens

Truien en afgeragde tenten

D

an ben je Syrië ontvlucht, heb
je zonder zwemvest je leven
gewaagd op een boottocht, ben
je een slidings makende Hongaarse cameravrouw gepasseerd als
ware je Anwar El Ghazi – word je in
Amsterdam geconfronteerd met
een universiteit waar men bekvecht
over de dingen die echt belangrijk
zijn. De hele discussie van voor de
zomer werd deze week gedestilleerd
tot een polemiek tussen Humanities
Rally-voorman Arthur Berkhout en
vicevoorzitter Hans Amman. ‘U liegt’
pareerde Amman een eerste linkse
directe, ‘U weet niet wat er speelt,’
deelde Humanities Rally een volgende stoot uit.
Dit gehakketak zou ons bijna dat
vluchtelingendebatje doen vergeten, maar dat is, zo’n vier jaar na
de opstand in Syrië en duizenden

drenkelingen verder, ook tot de marmeren hallen en linoleum lokaaltjes
doorgedrongen. Voor veel studenten
een signaal om busjes vol te laden
met warme truien en op festivals
afgeragde Quechua-tentjes. Mocht
maatschappelijk engagement niet
genoeg motivatie opleveren, dan
doet de Alumnivereniging ook nog
een duit in het zakje. Drieduizend
euro om precies te zijn, te bekomen
door een ‘alumnus met een opmerkelijk maatschappelijk initiatief.’
Dertien vluchtelingen op de HvA en
zeven aan de UvA: niet bepaald een
onderwijs-voor-iedereen-utopie, op
duizenden vluchtelingen. Een zwik professoren startte daarom een petitie om
‘bureaucratische obstakels uit de weg
te ruimen, geld en faciliteiten beschikbaar te stellen en initiatieven vanuit
personeel en studenten te ondersteu-

nen.’ Klinkt bekend, zal het College van
Bestuur geschamperd hebben. Zet een
bivakmuts op, kraak een universiteitsgebouw en we praten verder.
Voor een warmer welkom moet je
als vluchteling naar het AMC. Daar
ving men al eerder evacués op die
een veilig heenkomen zochten, al
ging het in dit geval slechts om een
ondergelopen VU-ziekenhuis. Dat liep
niet alleen op rolletjes, het onderzoek
leed er totaal niet onder. De geneeskundigen maakten en passant een
zelflerende nepneus die longziektes
kan herkennen en een verbeterde
versie van het Elektronisch Patiëntendossier. Maar, lieve vluchteling, de
allerbeste keuze is toch de HvA. Dat
is niet verrassend; op de gloednieuwe
Knowledge Mile zien ze immers in iedere vluchteling een start-up. ↙ Henk
Strikkers en Bob van Toor
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Bugra
Het studentenleven is als een kruiswoordpuzzel.

Navraag
Houda
Alberts
Met Prinsjesdag in het vizier vroeg NRC
Houda Alberts (19) samen met medestudent kunstmatige intelligentie Caitlin
Lagrand te onderzoeken hoeveel clichés
Kamerleden bezigen. Vooral de premier
maakt zich er schuldig aan.
Heb je duizenden pagina’s notulen
doorgespit of goed gegoogeld?

Ik had er meer van verwacht.
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘In de database van Political Mashup van onze
docent Maarten Marx kan elke UvA-student inloggen, maar het zoeken is een kwestie van veel trial and
error. We hebben met behulp van de zoekmachine
Elastisearch verschillende clichés opgezocht, die
de Haagse redactie van NRC aanleverde. Alsof je
googelt inderdaad.’

Hoe komt het dat jullie zo goed zijn met
deze database?
‘Toen we door een roosterconflict Marx’ tentamen
niet konden maken, stelde hij voor dat we in plaats
daarvan een onderzoek deden voor Vrij Nederland
over Tweede Kamerdebatten. Daarom wisten we
hoe we met de database moesten werken. Al was het
alsnog stress: de redactie bleef tot de avond voor de
deadline nieuwe vragen stellen.’

Welke clichés mogen zeker niet op de
Prinsjesdag-bingokaart ontbreken?
‘Klip en klaar en met alle respect kwamen onevenredig
veel voor. Je gaat op een gegeven moment ook leuke
patronen zien: elke politicus heeft zijn eigen lievelingscliché. Mark Rutte gebruikt ze het meest, en
met alle respect is zijn favoriet.’

Betrap je jezelf nu ook op gemeenplaatsen?
‘Geen idee, ik heb het nog niet gemerkt. We hebben
wel veel clichés geleerd die we nog niet kenden, zoals
boter bij de vis. In onze studie zijn we toch vaker bezig
met cijfers dan met woorden.’ ↙
…Heb jij maar één vluchteling?…

tekst Bob van Toor
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Op z’n Duits
Pijpen is goed voor je zelfvertrouwen

B

ij seks denk je niet zo snel aan competenties. Dat woord associeer ik met portfolio’s
en Blackboard en andere deprimerende
dingen die onderwijsbestuurders bedenken. Het
concept ‘seksuele competentie’ komt uit de ontwikkelingspsychologie en klinkt heel ongeil. Het
staat voor ‘het vermogen om deel te nemen aan
seksuele praktijken met succesvolle processen
en uitkomsten’. Brrrr. Kunnen onderzoekers die
zulke termen gebruiken ons echt iets bijbrengen
over seks?
Een recent artikel in The Journal of Sex
Research is geheel gewijd aan sexual esteem
in de studententijd. Seksuele competentie
hangt samen met hoe goed je denkt dat je
bent in bed. De onderzoekers komen tot een
aantal voorspellers van dat zelfvertrouwen.
Let op: het betreft Amerikaanse studenten
en die hebben soms wonderlijke waarden.
Nog een caveat: het gaat over hetero’s en ook zij
houden er soms rare ideeën op na.
Hoe meer je zoent, hoe hoger je jezelf
seksueel acht. Dat is ook zo voor orale seks en
seks met penetratie. Niet alleen telt hoe vaak je
het doet, maar ook met hoeveel mensen.
Hoe meer mensen je tongt, hoe beter
je je voelt. Hetzelfde geldt voor orale
seks, maar niet voor penetratieseks.
Misschien komt dit door de malle definities die meisjes soms hanteren: als
je vaak neukt ben je een slet, maar als
je alleen op je knieën gaat, telt
het niet. Bij jongens leveren
meer penetratiepartners
trouwens wel hoger
zelfvertrouwen op.
Deze resultaten
voelen onbevredigend. Moet je
nu veel orale seks
afgeven of juist
afnemen? De onderzoekers zwijgen. Ik snap
best dat je je een baas
voelt als je veel gepijpt wordt,
maar is vaak pijpen ook goed

voor je zelfvertrouwen? Uit de studie blijkt eveneens dat studenten die lang in een relatie zitten
óók meer seksueel zelfvertrouwen hebben. Hoe
dat samengaat met veel bedpartners, leggen
de auteurs evenmin uit. Misschien hebben die
Amerikaanse heterostudenten wel allemaal
open relaties.
Dit soort onderzoek vertelt ons niets over
theoretische achtergronden of daadwerkelijke
praktijken. Waartoe dient het dan eigenlijk?

‘Seksuele competentie’
klinkt heel ongeil
Iedereen die weleens goede seks heeft weet dat
je je daardoor extra sexy voelt. En hoe sexyer je
je voelt, hoe meer je seks uitstraalt en hoe meer
seks je scoort. Daar zit geen woord ontwikkelingspsychologie bij.
Terug naar de competenties. De
onderzoekers stellen dat seksuele
competentie noodzakelijk is om
later als volwassene gezonde,
langdurige en toegewijde relaties
te hebben. Met andere woorden:
rondsletten in je studententijd – met
wisselende partners of een vaste
prik – is goed voor als je straks
gaat settelen. Waarom dat
is weten ze niet, maar ik
zou hun advies gewoon
ter harte nemen. ↙
Linda Duits is
een weggelopen
wetenschapper,
gespecialiseerd in
populaire cultuur;
in het bijzonder op het
gebied van gender en
seksualiteit.
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Is de
‘constructieve
dialoog’ slechts
stilte voor de
storm?

tekst Willem van Ewijk
foto’s Daniël Rommens
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Na een roerig voorjaar van bezettingen leek de vrede te zijn
teruggekeerd aan de UvA. Maar het ging toch weer mis: studenten
en medewerkers tonen zich bereid opnieuw de barricaden op te gaan.
Waarom zijn er nog steeds zo veel spanningen?

‘Z

e reageren telkens heel emotioneel,’ zegt Jaap
Oosterwijk – de student politicologie die tijdens
de bezetting van het Maagdenhuis een leidersrol
vervulde – over het College van Bestuur van de UvA. ‘Met
uitzondering van rector Dymph van den Boom,’ haast hij
zich daaraan toe te voegen. De actievoerders, daarentegen,
zijn veel rationeler. ‘Zij gebruiken emotie alleen als middel,
bij demonstraties bijvoorbeeld.’ Oosterwijk reageert op de
ophef rond het gedicht ‘Mijn stad is een hoer’ dat de Centrale
Studentenraad wilde voordragen tijdens de opening van het
academisch jaar, maar dat na overleg met de UvA-leiding
werd geweerd. Frases als ‘hoer’, ‘de ijzeren glimlach van
Louise Gunning’ en ‘uitgewoonde slet’ vond men niet bij de
jaaropening passen. ‘In het eerste oefenrondje komt het dan
in je op om zo’n gedicht te weren, maar als je er langer over

nadenkt weet je dat dit niet goed zal vallen bij de academische
gemeenschap,’ zegt Oosterwijk.

Introspectie?
Kyah Smaal, secretaris van de Amsterdamse studentenvakbond
Asva, sprak op Twitter van censuur. Al gauw blokkeerden
demonstranten van actiegroep De Nieuwe Universiteit met
bivakmutsen op de ingang naar de aula waar de jaaropening
zou plaatsvinden. Achter een glazen schuifdeur stond UvAvicevoorzitter Hans Amman wat onhandig te grijnzen. Vicerector Edgar du Perron stond met de handen in de zakken achter
het cordon demonstranten, ook niet goed wetend wat te doen.
Maar wat kun je ook, in zo’n situatie? Hans Amman kwam er
de volgende dag op terug. In een online interview met Folia
zei hij dat er geen sprake was geweest van censuur, en dat het
decorum weer terug moest komen aan de UvA. Zo mobiliseerde
hij onbedoeld nog meer verzet. ‘Ze zijn geobsedeerd door reputatieschade en zien democratie als een bedreiging voor de universiteit,’ schreef Arthur Berkhout namens actiegroep Humanities Rally in een online opiniestuk voor Folia. ‘Nou het CvB
van de UvA heeft de zomer gebruikt voor introspectie *kucht*
#maagdenhuis,’ tweette Sywert van Lienden, UvA-student en
befaamd veteraan uit het scholierenprotest. ‘Ongelooflijk hoe
sommige autoriteiten het gewoon niet begrijpen,’ verzuchtte
Cambridge-professor Stephan Collini tijdens de alternatieve
opening van het academisch jaar. Hij legde de vinger op de zere
plek: beseft de UvA wel dat de studenten juist aanstoot nemen
aan dit soort beleid? Zien ze het risico van escalatie nog steeds
over het hoofd?

Louise Gunning en Jaap Oosterwijk tijdens de Maagdenhuisbezetting
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‘De demonstraties vonden plaats om een hele hoop andere redenen dan het gedicht alleen,’ zegt vicerector Edgar du Perron.
‘Er stond een verklaring op het internet.’ Daar werd onder meer
geschreven over de roep om meer directe democratie. Bovendien, zegt Du Perron – hij werd in april aangesteld als liaison
tussen het College van Bestuur en de actievoerders en noemt
zichzelf in die hoedanigheid ‘het oliemannetje’ – vinden heel
veel mensen dat het langdurig blokkeren van de ingang van de
aula, waardoor de gasten op
de stoep stonden, gewoon
te ver gaat. ‘Het draagvlak voor harde acties is
afgenomen.’ Een aarzeling.
‘Ik hoop dat je dit dan ook
weer zo opschrijft dat het
bijdraagt aan de dialoog, en dat het niet weer erger wordt. Er
zijn al zo veel misverstanden.’

persconferentie in Spui25 dat ze het ‘vreselijk’ vond dat het tot
een ontruiming had moeten komen, maar dat ze ‘er alles aan
gedaan had om dat de afgelopen periode te voorkomen’. Was
ze weer door de gebeurtenissen overvallen? Demonstranten
bonsden tegen de ruiten van Spui25 en drukten bordjes tegen
het glas met daarop ‘Bord voor je kop?’ Die avond herhaalde
Gunning in Nieuwsuur haar uitspraak dat het ging om ‘een
kleine groep studenten’ – iets wat kwaad bloed zette bij de
academische gemeenschap, en
andermaal de steun voor het
protest alleen maar vergrootte:
de volgende lag liep een groep
met 1500 demonstranten van het
Bungehuis naar het Maagdenhuis. Ook Kamerleden van de
SP en D66 liepen mee. Er gebeurde iets wat veel actievoerders
vermoedelijk niet hadden zien aankomen: de deur van het
Maagdenhuis werd ingetrapt en daar stonden de studenten
met zijn allen in het atrium. Nadat Louise Gunning had
gezegd dat er maar weinig organisaties ‘democratischer zijn
dan de universiteit’, beten de demonstranten zich vast en
besloten te blijven. Weer zo’n reactie die Jaap Oosterwijk
‘primair emotioneel’ zou noemen. Toen eenmaal de dialoog op
gang kwam, een akkoord weliswaar door de General Assembly
was afgewezen maar niemand meer echt in het Maagdenhuis
zat en de demonstranten van het eerste uur alweer in hun
studentenkamers sliepen, werd er overgegaan tot ontruiming.
Die actie deed zelfs de zo terughoudende en in het poldermodel van de UvA ingebedde medezeggenschapsraden overstag
gaan: Louise Gunning moest vertrekken.

UvA-bestuurders provoceren
tot nog meer verzet

Emotioneel
De vrees voor escalatie is er bij de UvA-bestuurders niet voor
niets. We zagen het eerder dit jaar, tijdens de bezettingen van
Bungehuis en Maagdenhuis. Met alle goede bedoelingen nemen ze net weer het verkeerde besluit op het kritieke moment
en provoceren zo tot nog meer verzet. Net als tijdens de grote
protesten voor de zomer. Toen vond de academische gemeenschap een bezetting van het Bungehuis aanvankelijk nog te
ver gaan. Onderzoekers konden niet naar hun werk, was het
bezwaar. Maar de UvA kwam met een dwangsom van 100.000
euro per dag per bezetter en collegeleden benadrukten keer
op keer dat het protest maar door een kleine groep actievoerders werd gedragen. Tweeëntachtig docenten en onderzoekers
schreven daarop in een open brief dat ze de dwangsom te ver
vonden gaan en de bezwaren van de Bungehuisbezetters deelden – en sloten zich zo openlijk aan bij het protest.
Toen het Bungehuis uiteindelijk werd ontruimd, zei
toenmalig collegevoorzitter Louise Gunning tijdens een

Burgerlijke ongehoorzaamheid
Een emotioneel College van Bestuur tegenover rationele demonstranten? Kom er niet om bij Yasha Lange, de woordvoerder van het College van Bestuur. ‘Je begrijpt wel waarom ik
lach, hè?’ zegt hij. ‘Het weren van het gedicht was een welover-
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wogen besluit van het College. Men vond dat het taalgebruik in
dit gedicht niet bij een opening paste,’ zegt hij. Is er rekening
mee gehouden dat dit op verzet zou stuiten? ‘Natuurlijk. Niemand vindt dat leuk,’ zegt Lange.
Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat het College en
haar voorlichters zo bedachtzaam opereren. ‘Van mij had het
niet verboden hoeven te worden,’ zegt Edgar du Perron. ‘Maar
ik ga er niet over. Dat is het probleem met dit soort besluiten: er
is niet veel tijd voor, het overleg had eerder moeten beginnen.’
Zorgen de UvA-bestuurders
er met overhaaste maatregelen en uitspraken voor dat
het verzet steeds weer wordt
opgestookt? ‘Het lijkt erop
van wel,’ zegt universitair
docent politicologie Robin
Celikates met pretoogjes. Hij
zit in zijn werkkamer aan de Oude Turfmarkt, waar hij wordt
omringd door boeken over burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij
had net twee PhD-studenten aangenomen om met hem een
nieuw onderzoek te starten naar nieuwe vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid toen het Spinhuis werd gekraakt, het
Bungehuis bezet werd en het protest uitgroeide tot de Maagdenhuisbezetting. ‘We hadden meteen een mooie onderzoekscasus,’
aldus Celikates, die later zelf betrokken raakte bij het collectief
ReThink UvA.
Meer reflectie had niet misstaan van de kant van de
bestuurders, legt Celikates uit. ‘Neem nou burgemeester
Van der Laan. Toen hij die avond van de bezetting in het
Maagdenhuis sprak, had hij het over burgerlijke ongehoorzaamheid. Kort voor middernacht was de burgemeester
komen aanlopen en ging hij voor de assemblee van actievoerders staan. ‘Hij zei dat burgerlijke ongehoorzaamheid
niet in democratieën als Nederland bestond, en dat het meer
iets was voor totalitaire regimes als China. ‘Opmerkelijk,
vind je niet? We beleefden een voorbeeld van burgerlijke

ongehoorzaamheid en de burgemeester ontkende dat zoiets
in Nederland bestond.’
Al die versprekingen en tekenen van onbegrip geeft de actievoerders wapens in handen, vindt Celikates. Maar de politicoloog wil ook weer niet té streng zijn. Voor bestuurders als Van
der Laan en Gunning was het nog een heel nieuwe situatie.
‘Gedurende de weken leerden ze hoe ze er beter mee moesten
omgaan en wat er onder de demonstranten speelde. En we hebben een paar weken tijdens de Maagdenhuisbezetting ook echt
een goede dialoog gehad. Het
tienpuntenplan,’ zegt Celikates, ‘dat was ook een manier
waarop het College goed leek
te begrijpen wat er onder de
demonstranten speelde.’
‘De protesten vonden in
een groot deel van het land
helemaal geen weerklank.’ Het is geen uitspraak van een
overdonderde Louise Gunning tijdens de Bungehuisbezetting, maar van minister Jet Bussemaker van Onderwijs die
uitlegt waarom ze na de protesten niets in haar beleid heeft
aangepast. Het lijkt erop alsof de bestuurders na de zomer
alle lessen weer zijn vergeten. Of spelen ze dit keer een geslaagd potje repressieve tolerantie? Actiegroepen Humanities Rally en ReThink UvA werken met het bestuur samen
om de commissies-Democratisering & decentralisering
en -Financiën op poten te zetten. ‘Er is nu een constructieve dialoog met actiegroepen en medezeggenschap,’ zegt
collegewoordvoerder Yasha Lange. ‘En concreet is er al veel
gebeurd: er is instemmingsrecht gekomen op de kaderbrief,
begroting en allocatiemodel, er is besloten om de nieuwe
collegeleden te benoemen op basis van een vooraf openbaar
gemaakte profielschets. Dat is de koers,’ zegt hij. ‘Je moet
dan wel goed laten zien waar je mee bezig bent.’ En: ‘Het
resultaat moet nog zichtbaar worden.’

‘De collegeleden doen wel
aan zelfreflectie, maar het
zou meer kunnen’

Stilte voor de storm?
‘De collegeleden doen wel degelijk aan zelfreflectie, maar het
zou wat meer kunnen zijn,’ besluit Robin Celikates. Sinds de
ban op het gedicht kwam het nog niet echt tot grote confrontaties. Na een blokkade, wat tweets en opiniestukken lijkt
de storm weer te zijn gaan liggen. Maar er staan belangrijke
dingen te gebeuren deze herfst: er moet een nieuwe collegevoorzitter worden benoemd, en de commissies Financiën en
Democratisering hadden deze zomer al van start moeten gaan.
‘Als er echt iets misgaat, dan kan het weleens weer tot grote
protesten leiden,’ zegt Celikates. ‘De e-maillijsten liggen klaar.’
En de protesten hebben de identiteit van de studenten veranderd, zegt hij, verwijzend naar de theorie over het zogenoemde
transformatieve karakter van sociale bewegingen volgens welke
de actievoerders assertiever zijn geworden. ‘De studenten
weten nu waartoe ze in staat zijn.’ ↙
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WEL HOT,
NIET
HAPPENING
Hoe ziet de wereld er over vijftig
jaar uit? Ligt Nederland aan of
in het water? Ga je voor boeken
naar de UB of naar een museum?
De toekomst van de aarde, het
onderwijs en onszelf is meer dan
ooit een open vraag. Bildung kan
daar een antwoord op zijn, vindt
Kirsten Kalkman.
illustratie Marc Kolle

V

olgens socioloog Zygmunt Bauman (1925) leven wij
in ‘vloeibare tijden’. Vaste referentiekaders om ons op
te baseren bestaan niet meer; geen overheid, kerk of
schoolmeester bepaalt de richting van onze oordelen en handelingen. Als postmoderne individuen zijn wij vrij om zelf
over ons doen en laten te beslissen. Die beslissingen wegen
intussen echter zwaarder dan ooit. De wereld ondergaat een
transitie: een transitie op verschillende fronten, die complexe
dilemma’s opwerpt.
De rap oprukkende digitalisering stelt ons voor vraagstukken over privacy, veiligheid en de betekenis van menselijke
interactie in een woud van oppervlakkige contacten. Globalisering, polarisatie, secularisering en migratie veroorzaken
geopolitieke en maatschappelijke verschuivingen – met
hoofdpijndossiers als de Krim-annexatie, extremisme en het
vluchtelingenvraagstuk als gevolg. Dan is er nog de doorsudderende economische crisis waarvan niemand de uitkomst
voorspellen kan en dreigt onze aarde intussen grondig
herschapen te worden door klimaatveranderingen. De wereld
wordt met de dag complexer. Hoe bepalen wij, als op onszelf
aangewezen mensen, onze rol in de transitie? Hoe gaat het
‘vrije’ individu om met de collectieve uitdagingen waar de
toekomst hem mee confronteert?

Brede persoonlijke vorming
Meediscussiëren?
Dat kan op folia.nl/opinie

Het vermogen kritisch te denken, dat van oudsher op de
universiteit wordt ontwikkeld, helpt ons alvast een eind op weg.
Om de complexiteit waarin we leven te doorgronden, is het van

16 SEPTEMBER 2015

cruciaal belang dat we in staat zijn om
informatie zorgvuldig te selecteren, analyseren en interpreteren. Maar intellectuele ontwikkeling alleen is niet genoeg om
jezelf met vertrouwen in de fluctuerende
wereld te positioneren. Behalve inzicht in
het broeikaseffect heb je ook een ethisch
kader nodig om te bepalen hoe je handelt
op de opwarmende aarde. Behalve kennis
van internationale betrekkingen heb
je ook inlevingsvermogen nodig om te
begrijpen wat een vluchteling de Middellandse Zee op drijft. En om je te oriënteren in een wereld waarvan niemand de
windrichtingen meer voor je vaststelt, is
kennis van je eigen talenten en valkuilen
een absolute vereiste.
De nieuwe tijd die we tegemoet gaan
vraagt een nieuwe invulling van het
bildungsideaal. Zonder brede persoonlijke vorming raken we verdwaald in het
wereldwijde web van dilemma’s. Geen
wonder dat iedereen, van minister Bussemaker tot Dymph van den Boom, de
mond vol heeft van Bildung. Maar hoe hot
Bildung ook mag zijn – happening is het
vooralsnog niet. Tenminste: niet op de gevestigde universiteiten, die tussen meerkeuzetentamens en massacolleges door al
problemen genoeg hebben met het stimuleren van de intellectuele ontwikkeling van hun studenten. Het hoger onderwijs,
dat bedoeld is om ons uit te rusten met het vermogen vorm te
geven aan de toekomst, lijkt tegenwoordig bij uitstek onder

De Bildung Academie

hervorming te realiseren die ze de universiteiten toewensen.
In plaats van enkel over Bildung te dromen, stichtten ze een
academie gericht op persoonlijke vorming in een transitionele
tijd. Eind augustus startte het eerste ‘bildungssemester’: dertig
studenten volgen de komende maanden een voltijdsprogramma, waarin ze niet alleen hun kritisch-analytische vermogen
aanscherpen, maar zich ook kunnen ontwikkelen op ethisch,
empathisch en expressief gebied. Dat doen ze door colleges
en trainingen te volgen over thema’s als identiteit, geld, kunst
en digitalisering en door hun academische kennis vervolgens
gestalte te geven in concrete maatschappelijke projecten.
Ruim negentig hoogleraren en deskundigen begeleiden hen
daarbij – zonder vergoeding, want de kersverse academie wordt
vooralsnog niet gefinancierd.
De oprichting van De Bildung Academie is natuurlijk
mooi nieuws voor studenten die op zoek zijn naar innovatief,
mensgericht onderwijs. Maar behalve studenten van een mogelijkheid tot brede academische ontplooiing voorzien, kan De
Bildung Academie ook dienen als proeftuin voor het onderwijs
van de toekomst – een proeftuin waar de met verandering worstelende universiteiten de vruchten van kunnen plukken. Dat
is in elk geval de intentie van het nieuwe bildungsplatform: een
inspirerend antwoord bieden op de behoefte aan Bildung in
vloeibare tijden. ↙

In november 2014 besloot een groep van veertig gedreven
studenten en docenten uit Amsterdam om zelf de onderwijs-

Kirsten Kalkman is initiatiefnemer van De Bildung Academie

Intellectuele ontwikkeling
alleen is niet genoeg om jezelf
in de wereld te positioneren
de uitdagingen van die toekomst te lijden. De spanning die
hoort bij transitie – spanning tussen rendement en kwaliteit,
tussen autoriteit en zelfbeschikking, tussen digitalisering
en persoonlijke ontmoeting – is juist op de universiteit om te
snijden. Zolang de gevestigde onderwijsinstellingen er zelf
niet in slagen zich te vernieuwen, kunnen ze hun studenten
niet voorbereiden op de door vernieuwing getekende postmoderne wereld.
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‘THOMAS
SCHOPTE ME
ALTIJD ONDER
TAFEL’ – ‘NEE,
DAT DEED
IK NIET’
tekst Mirna van Dijk
foto’s Bram Belloni

De broers Heerma van Voss, beiden schrijver en UvA-alumnus, publiceerden
samen de thriller Ultimatum. Een gesprek met Thomas en Daan over hun
studie, hun schrijverschap en hun relatie. ‘We hebben nooit meer ruzie.
Niet hevig, althans.’
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Thomas en Daan Heerma van Voss
GEBOREN OP 13 JUNI 1990 EN 20 JANUARI 1986
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‘Een tafel, twee laptops:
het klinkt als een slecht
BNN-programma’

M

et Thomas en Daan Heerma
van Voss in een lunchcafé afspreken voelt alsof je bij een
gezin aan de keukentafel aanschuift.
‘Gaan we ook eten?,’ vraagt Daan
bij binnenkomst. ‘Ik weet het niet, ik
heb een jus besteld,’ meldt jongere
broer Thomas. ‘Ik ga wel iets eten.
Octopus,’ zegt Daan na een snelle
blik op de menukaart. ‘Ik denk er nog
even over na,’ besluit Thomas. Twee
broers, beiden jonge veelschrijvers
van romans, essays en journalistieke
artikelen: worden ze niet vaak met
elkaar verward? De vraag lijkt ze te
verbazen. ‘Nou ja… iedereen die zich

Thomas Heerma
van Voss
1990 Geboren in Amsterdam
2009 De Allestafel
2013 Stern
2014 De derde persoon en Onzichtbare
boeken (verhalenbundels)
2014 Master Nederlands
2015 Ultimatum

er enigszins in verdiept… ’ begint Thomas. ‘Wat we schrijven lijkt zó niet op
elkaar,’ valt Daan hem snel in de rede,
‘en we doen echt wel verschillende
dingen. De stijl is anders, de thema’s
zijn anders, we zien er anders uit; het
is alleen die rare achternaam, het feit
dat we allebei schrijven en dat we
allebei een vrij groot hoofd hebben.’
‘En een baard,’ vult Thomas aan. De
jongste broer is de rustige, beschouwende, wat zakelijker gesprekspartner
dan de oudste, die temperamentvoller
en aanweziger is. En graag ontregelt.
‘Heb je er eigenlijk wel zin in?’ mailde
hij op de ochtend van het interview.
‘Want we doen dit allemaal voor jou.’
Daan (1986) en Thomas (1990)
Heerma van Voss studeerden allebei
aan de UvA, respectievelijk geschiedenis en Nederlands. Thomas debuteerde in 2009 met De Allestafel, Daan
publiceerde zijn eersteling Een zondagsman in 2010. Ze groeiden op in
Amsterdam als zoons van journalist/
omroepbaas Arend Jan Heerma van
Voss en hoogleraar sociologie Christien Brinkgreve. In 2014 maakte Pieter
Verhoeff over het gezin de documentaire Privéterrein, naar aanleiding
van de autobiografische roman De
vergeting van Daan. De documentaire
toont een gezin van vier autonome,
sterke persoonlijkheden die zich vooral
op intellectueel niveau tot elkaar
lijken te verhouden. ‘Een eigenaardig,
verbrokkeld gezin,’ volgens Daan. In
mei publiceerden Daan en Thomas
voor het eerst samen een boek, de
thriller Ultimatum: een sterk aan de
Amerikaanse (film) cultuur schatplichtige, klassieke whodunit die zich
grotendeels afspeelt in New Orleans.
Het regende sterrenrecensies voor dit

volgens de VN Thrillergids ‘zinderend
en goedgeschreven thrillerdebuut.’

Wat een luguber eind heeft jullie
boek.
D: ‘Dat wilde ik per se. Het is een
einde dat voor een thriller heel opmerkelijk is.’ T: ‘De moord wordt wel
opgelost, maar er is geen verlossing.’
D: ‘Je weet wel wie het gedaan heeft,
maar je kunt niks met die kennis. Veel
thrillers hebben een volledig rond
verhaal. Maar zo werkt het gewoon
niet in het echt.’

Wiens idee was het, samen een
thriller schrijven?
T: ‘Het was een gezamenlijk idee,
eigenlijk om onze vader aan het
schrijven krijgen. Hij heeft in 2013 een
boek uitgebracht, en daarna had hij
niet zo veel meer om handen.’ D: ‘We
wilden hem redden.’ T: ‘En we dachten: wat zou nou mooi zijn voor hem
om te doen. En hij leest graag thrillers
dus we reikten hem daarvoor wat
ideeën aan. Het plan was dat ik het
met hem zou gaan schrijven. Maar al
snel bleek dat hij daar helemaal geen
trek in had. Toen zei Daan: mij lijkt
het eigenlijk wel leuk om het samen
te doen. De bestaande ideeën hebben
we weggegooid.’ D: ‘En toen zijn we
een maand naar Amerika gegaan.
Want we hadden eerst de locatie in
ons hoofd. Dus we gingen naar New
Orleans, de moerassen in. Die plek
heeft een legendarische en mythische
dimensie. Het is er heel mysterieus. En
we hadden allebei nog nooit een boek
in het buitenland laten plaatsvinden,
dus dat was ook spannend voor ons.
Zo zijn we begonnen.’ T: ‘Daarna hebben we het verhaal bedacht en zijn
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‘Thomas wist precies hoe
hij mij moest irriteren,
en dan ontplofte ik’
we al snel vrij intensief gaan schrijven.’

Hoe werkt dat, samen schrijven?
T: ‘In het begin mailden we fragmenten naar elkaar, maar we merkten al
snel dat we langs elkaar heen werkten. Dus we spraken drie, vier, soms
vijf dagen per week af en dan werkten
we tegelijk.’ D: ‘Eigenlijk heel simpel.
Een tafel, twee laptops: het klinkt als
een format voor een slecht BNN-programma.’ T: ‘Ja, allebei een laptop en
dan na een paar uur elkaars stukken
lezen en redigeren. We hadden de
personages basaal onderverdeeld
en spraken ’s ochtends af wie welke
scène zou gaan schrijven.’

Nooit onenigheid over de plot?
T: ‘We wisten al enigszins dat we
konden samenwerken. En het was ook
niet alleen maar makkelijk hoor, we
hadden dit niet nog twee jaar volgehouden. Maar omdat onze referentiekaders heel goed op elkaar afgestemd
zijn, wisten we meestal meteen waar
de ander het over had. We zijn opgegroeid met dezelfde films, dezelfde
muziek. We konden heel makkelijk
tegen elkaar zeggen: dat stukje moet
iets meer zijn zoals die en die scène
uit The Fugitive, bijvoorbeeld, en dan
wisten we meteen wat we bedoelden.
Met een ander had ik dit niet gekund.’
D: ‘Het scheelde ook dat het een
thriller was. Want die kun je vrijwel
helemaal van tevoren uitdenken.
Samen een roman schrijven is volgens
mij onmogelijk, want die schrijf je
deels intuïtief. Maar we zijn allebei vrij
koppig en soms kwamen we inderdaad niet verder, dus gelukkig hadden
we vooraf iemand van de uitgeverij
gemachtigd om in zulke gevallen te

beslissen. Er waren dus wel meningsverschillen, maar we gingen niet
vechten of zo.’

geef toe dat ik driftig was, dan moet
jij ook toegeven.’ T: ‘Ik geef toe dat ik
achterbaks was, maar niet dat ik over
je ging klagen.’

Vroeger wel?
D: ‘Toen waren we altijd aan het
knokken en ruziemaken. Dat was
echt verschrikkelijk. Over de kleinste
dingen. Ik had driftbuien, ik had mijn
emoties totaal niet onder controle en
Thomas was heel achterbaks. Die wist
precies hoe hij mij moest irriteren, en
dan ontplofte ik.’ T, grinnikend: ‘Vaak
bij het playstationnen. Dat was top.
Ik had de gewoonte om heel erg lelijk
te spelen op de PS. Heel verdedigend
voetballen en dan in de laatste minuut zo’n laag balletje in de hoek. En
dan werd-ie he-le-maal gek.’ D: ‘Hij
speelde heel gemeen. En hij schopte
me onder de tafel.’ T: ‘Nee, dat deed
ik niet’ D: ‘Jawel, en dan zei ik dat je
dat niet moest doen en dan ging je
piepen. Dat is echt zo.’ T: ‘Nee, dat
deed ik niet.’ D: ‘Het waren heel vermoeiende jaren voor mijn ouders. Jij
ging dan huilen en roepen “hij heeft
me pijn gedaan!”’ T: ‘Niet waar.’ D:
‘Word wakker!’ T: ‘Daan was natuurlijk
veel groter.’ D: ‘En sterker.’ T: ‘Ja, vier
jaar sterker.’ D: ‘Nee, gewoon sterker.’
T: ‘En hij was, is heel dominant. Hij
wilde permanent televisiekijken en
dan zette ik die ineens uit en rende ik
weg. Dat vond ik vrij grappig. Nu nog
steeds eigenlijk, als ik eraan terugdenk. En dan holde hij achter me aan
en gaf me een paar goeie tikken. En
dan deed ik het een halfuur later nog
een keer. Dan krijg je zo’n middag wel
vol. Onze ouders waren er meestal
niet overdag.’ D: ‘Kom op, geef nou
toe dat je hulp inriep.’ T: ‘Nee, dat
is niet waar.’ D: ‘Je deed het echt. Ik

En nu zijn jullie beste vrienden?
T: ‘We spreken elkaar vaak, meestal
over voetbal of films, die kijken we
ook veel samen.’ D: ‘We behoren voor
elkaar tot de mensen met wie we het
meest contact zoeken. T: ‘Vanaf het
moment dat ik zeventien, achttien
was, werd het contact enigszins
gelijkwaardig. Toen woonde Daan op
zichzelf en gingen we vaak samen
naar de film en dergelijke.’ D: ‘En ik

Daan Heerma
van Voss
1986 Geboren in Amsterdam
2010 Een zondagsman
2011 Master geschiedenis
2012 Zonder tijd te verliezen
2013 De vergeting
2014 Het land 32
2015 Ultimatum
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heb jou toen je zestien was bij het
voetbalteam gehaald dat ik leidde.
Als broekie in een seniorenteam. Dat
werkte ook heel goed.’ T: ‘Nu hebben
we geen ruzie meer. Nooit hevig,
althans.’ D: ‘Ik moet zeggen dat het
ook heel lang geleden is dat ik driftig
ben geweest. Eigenlijk wel jammer.
Mijn vader – hij ontkent dit overigens
– hield af en toe mijn hoofd onder
de kraan om me af te koelen. En hij
gaf weleens tikken. Ik heb dat altijd
redelijk gevonden, want ik gaf jou ook
tikken.’ T: ‘En wie gaf ik tikken? Jou.
Op het voetbalveld en op de Playstation.’ D: ‘Ja hoor, het is goed met je.’

Ultimatum speelt zich deels af op
een Amerikaanse studentencampus.
Hoe was jullie eigen studententijd?
D: ‘Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk.
Bij het eerste college werd er gezegd
dat we al achterliepen, en dat de
mensen links en rechts van ons er
over een halfjaar niet meer zouden
zitten. Op mij werkte dat heel slecht.
Ik ging denken zoals zij: in quota,
deadlines en cijfers. De eerste paar
jaar vluchtte ik tijdens elk college
naar de wc om daar een angstaanval
te doorstaan. Ik paste me aan en heb
het puur op wilskracht afgemaakt.
Aan het eind van het liedje studeerde ik cum laude af, en zeiden ze dat
ik zo’n goeie student was geweest
– echt een gotspe, want ik was de
slechtste student denkbaar.’ T: ‘Wat
studentenleven betreft heb je aan
ons niet echt een goeie. Ik ging naar
mijn colleges en daarna zo snel mogelijk weer weg.’

Als het zo erg was, hebben jullie
dan niet overwogen om ermee te
stoppen?
D: ‘Elke dag! Maar dan had ik én die
tijd gehaat en ook nog eens geen
diploma gehad. Misschien is het
gewoon hoe studeren hier is geregeld.
Het bureaucratische gezwel dat UvA
heet.’ T: ‘Bij mij was het iets minder
extreem; mijn studie was ook wel een

kwestie van uitzitten, maar ik was
niet bang en ik overwoog ook niet
dagelijks om te stoppen. Ik wilde het
gewoon afmaken.’ D: ‘Er was een
docent die me erdoorheen sleepte:
Dirk Damsma. Hij was mijn mentor
en tijdens onze eerste ontmoeting
kreeg ik een angstaanval. Hij dacht
“Ik moet een beetje op die jongen
letten” en dat is hij ook altijd blijven
doen. Hij zei tegen me dat ik niet
moest stoppen, dat ik het goed
kon, dat het zonde was als ik op zou
geven. Als ik het nu over zou doen,
zou ik niet gaan studeren. Dan zou
ik boeken zijn gaan lezen en dan zijn
gaan schrijven.’

Kunnen jullie leven van het
schrijven alleen?

Zou je dat ook adviseren aan andere
jongeren met schrijfambities?

T: ‘Het is vermoeiend, al is het maar
omdat ik niet precies weet wat het
betekent, wat een jonge schrijver inhoudt.’ D: ‘Ik word er altijd een beetje
ongemakkelijk van. Het is een groep
mensen die niet zo veel met elkaar te
maken heeft, behalve dat ze allemaal
schrijven en jong en blank zijn. Jonge
schrijver is een soort label geworden,
terwijl dat eigenlijk nergens op slaat.
Ik onttrek me daar ook behoorlijk
aan. Ik ben een keer naar de Jonge Schrijversavond geweest, maar
bijvoorbeeld nooit naar Literaturfest.
Ik heb meer met mijn eigen vrienden
dan met andere jonge schrijvers. Ik
vind het ook gênant als mensen zich
erop laten voorstaan jong te zijn.
En dan samen dingen gaan lopen
doen zodat mensen zien: o kijk, dat
zijn jonge schrijvers. Niet iedereen
in die groep doet dat maar er zitten
mensen bij van 34 jaar of ouder. Dan
denk ik: laat jezelf niet meer jong
noemen, maar ga naar huis en schrijf
een boek.’

T: ‘Boeken lezen en gewoon verhalen
gaan schrijven. Ook als je nog niet
precies weet voor wie en hoe. Je hoeft
het niet allemaal al in je hoofd te
hebben. Gewoon beginnen.’
D: ‘Geef jezelf twee jaar om te lezen
en twee jaar om te leren schrijven. Je
leert het door het heel veel te doen en
een leermeester te zoeken die durft
te zeggen dat het slecht is. Maar
ook door zelf streng te zijn. En dan
insturen. En stukken schrijven voor
websites, voor kranten.’

Makkelijker gezegd dan gedaan.
Jullie waren zelf meteen succesvol.
D: ‘Dat zou je kunnen zeggen.’ T: ‘Dat
hangt er vanaf hoe je “succesvol”
definieert. Mijn debuut werd snel uitgegeven, ja, maar over mijn tweede
boek, Stern, heb ik lang gedaan, dus
dat was een periode van sappelen.
Mijn eerste boek is trouwens ook niet
heel goed ontvangen. Het is eigenlijk
niet echt ontvangen. Dus toen ik met
dat tweede boek bezig was, dacht
ik weleens: hier zit niemand op te
wachten, en ik studeerde ook nog; het
was mentaal soms zwaar. Maar ik ben
doorgegaan en op het goeie moment
heb ik een redacteur gevonden die er
volledig vertrouwen in had.’

T: ‘Ik ben sinds een jaar afgestudeerd
en heb geen ander werk, nee. Daan
heeft hetzelfde sinds 2011. Er zijn veel
jonge auteurs die ervan kunnen leven.
Wij hebben natuurlijk geen hypotheek
en geen gezin en zo. En we schrijven
allebei ook artikelen. Als je alleen romans wilt schrijven en daarvan moet
leven, dan krijg je het heel zwaar. Dat
gaat je niet lukken de eerste jaren. Je
moet zorgen dat je breed geoutilleerd
bent, dat je veel kan.’

Over jong gesproken: hoe is het
om gehypet te worden als ‘jonge
schrijver’?

Bedankt voor dit gesprek.
D: ‘Ik hoop dat ik niet te negatief
ben geweest.’ T: ‘Nee hoor, dat valt
wel mee.’ ↙
Folia mag drie exemplaren van Ultimatum
weggeven. Check folia.nl/prijsvraag
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ASIS
AYNAN
Victoria
E

en aantal jaar geleden verbleef ik zeven weken in Berlijn. De stad zei
mij eerst net zoveel als de onpersoonlijke lijnen van haar plattegrond.
Om haar beter te leren kennen wandelde ik door de straten en over de
boulevards en keek ik vanaf het terras naar de voorbijtrekkende lichamen, maar Berlijn bleef ver weg.
Op een avond stapte ik de homobar Roses aan de Oranienstraße binnen. Iemand vertelde mij eens dat hij onbekende steden leerde kennen
via de gasten van gaycafés. Daar raakte hij gemakkelijk aan de praat
en zo ontsloten zich in de gesprekken de geheimen van de stad. Toen ik
opmerkte dat noch hij, noch ik van de mannenliefde was, antwoordde
hij dat bekrompenheid tot een piepkleine wereld leidt.
De dagen daarna wandelde ik iedere avond Roses binnen voor conversaties en werd mij de stad uit de doeken gedaan. Ik bestelde op een
van die avonden een glas water met bubbels en drukte het tegen mijn
lippen. De barman deed het blacklight aan. Het nummer dat het zwarte
licht vergezelde kende ik niet.
Het was Turks. Dankzij radiozender FunX kwam ik er later
achter dat het ‘Hadi Bakalim’
van Sezen Aksu was. Ik kwam
van mijn kruk en danste met
het flikkerende licht.
Ik dacht terug aan die dans
in Berlijn toen ik deze week
Victoria zag. De film is in één take opgenomen. Victoria begint met een
dansend meisje in een club. Het blacklight geeft haar en de omgeving
een spanning mee die iets voorspelt; goed of slecht, dat is onduidelijk.
Ook zij kent de grote stad Berlijn niet, nog niet. Ze ontmoet in die disco
vier frivole jongemannen. De mannen verschillen veel van elkaar in
denken en uiterlijk. Ze lijken daarmee de bevolking van Berlijn te symboliseren – een prachtige vondst. Voor het meisje zijn het contact en de
aandacht een ontsnapping aan de eenzaamheid.
Het groepje wil die nacht Berlijn veroveren, maar het omgekeerde
gebeurt. Zodra het vijftal de disco uitloopt, weet je het: ze gaan een
waanzinnige geschiedenis tegemoet.
Victoria is de beste film van het jaar. ↙

Onbekende steden leer je
kennen via de gasten
van gaycafés
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Objectief
Hartelijk welkom
tekst en foto Daniël Rommens

UvA-psychologiestudent Mathilde Rozing sorteert de
pakketten die zij afgelopen zaterdag verzamelde in Paradiso. Rozing en vier andere initiatiefnemers willen met
de actie Amsterdam Verwelkomt ‘een positief signaal
afgeven: vluchtelingen zijn welkom in Nederland’. De ruim
vierduizend pakketten die op drie Amsterdamse locaties
werden ingezameld gaan naar het Centraal Orgaan
Opvang Asielzoekers, vanwaar ze verspreid worden over
verschillende opvangcentra. ↙
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Onderzoek

* Design van koffieprut – echt waar! Kijk op de volgende pagina’s
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*

Wat is dit?

tekst Joris Janssen en Nina Schuyffel
foto Marjet de Jong

Studeren is vaak ook proberen. Bij het toegepaste onderzoek
op de Hogeschool van Amsterdam storten studenten en
lectoren zich op de gekste problemen uit het dagelijks leven.
Met creativiteit, inventief denken – en vallen en opstaan –
werken zij aan het toekomstige dagelijks leven in de stad.
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Kartonnen
WikkelHuis
Wat? ‘Een duurzaam en verplaatsbaar huis van golfkarton.’
Waarom? ‘Door de steeds veranderende vraag naar kantoor- en woonruimte is het belangrijk dat huizen makkelijk aan te passen zijn. Het WikkelHuis kun je zien als een
bouwpakket: het bestaat uit losse modules, waardoor je
je huis zo groot kunt maken als je zelf wilt. Bovendien is
het een lichte constructie, die je zonder fundering overal
kunt neerzetten.’
Hoe verliep het onderzoek? ‘Het WikkelHuis zoals het is
bedacht door ontwerper René Snel bestond alleen uit een
lege ruimte. Ik heb er in opdracht van het bedrijf Fiction
Factory een echt huis van gemaakt met een toilet, een
badkamer en een keuken. Het was mijn afstudeeronderzoek, ik ben er een halfjaar fulltime mee bezig geweest.’
Hoe nu verder? ‘Het WikkelHuis doet al dienst als koffietent voor taxichauffeurs op Schiphol en als vakantiehuisje
in de Betuwe. Een paar woningcorporaties hebben nu ook
interesse getoond om het te gebruiken als jongerenwoning. Daarnaast zijn we aan het kijken of we er ook een tijdelijke verblijfplaats voor vluchtelingen van kunnen maken.
Op dit moment lopen er ongeveer veertig aanvragen.’

foto Yvonne Witte

foto Wouter Meijs

Rick Buchter, bouwkundige

Intelligente
stoeptegel
Wouter Meys, coördinator van het Citizen Data Lab
van Amsterdam Creative Industries Network
Wat? ‘Een stoeptegel die fietsers met lichtsignalen waarschuwt voor scooters.’
Waarom? ‘Van de gemeente hoorden we dat scooters op
het fietspad een groot probleem vormen. Ze zorgen voor
onveilige situaties en er gebeuren vaak ongelukken. De
intelligente stoeptegel is een innovatieve oplossing voor
dat probleem.’
Hoe verliep het onderzoek? ‘Drie studenten van de
minor Intelligent Environments onderzochten twintig
weken lang welke kleuren en patronen het beste werken
en ontwikkelden een prototype voor de stoeptegel. Om
de tegel in het straatbeeld te laten verschijnen, doen
negen techniekstudenten nu onderzoek naar de
vorm. Ze bekijken bijvoorbeeld hoe ze de stoeptegel waterdicht en vandalismebestendig kunnen
maken.’
Moeten fietsers niet gewoon beter opletten?
‘Natuurlijk, maar de stoeptegel kan ze daarbij
helpen. Fietsers hebben geen ogen in hun achterhoofd, en kunnen schrikken van het getoeter
van scooters. En de stoeptegel is ook voor andere
doeleinden te gebruiken. We kijken bijvoorbeeld
of we ook sensoren kunnen inbouwen om de luchtkwaliteit te meten. Als je aan de kleuren ziet dat
in een bepaalde straat veel CO2-uitstoot is, kun je
ervoor kiezen een andere route te nemen.’
Hoe nu verder? ‘Stadsdeel Oost heeft interesse.
Waarschijnlijk komt de stoeptegel binnenkort als test in
de Wibautstraat te liggen. We hopen dat het een blijvende installatie wordt.’
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Coffee Based:
producten van koffiedik
Wat? ‘Een onderneming die het restproduct dat
vrijkomt bij koffiezetten gebruikt als grondstof voor
interieurproducten.’
Waarom? ‘In Nederland, koffieland bij uitstek,
ontstaat dagelijks veel koffiedik na het zetten van
al die kopjes. Dat zijn duizenden kilo’s en die belanden normaal in de afvalbak en gaan vervolgens
de verbrandingsoven in. We wilden iets doen tegen
die verspilling. Het leek ons leuk om er producten
van te maken die ook weer in koffiezaken kunnen
worden gebruikt. Zo maken we de cirkel rond.’
Hoe verliep het onderzoek? ‘Koffiedik is op zichzelf niets meer dan vochtig poeder. Daarom heb ik
onderzocht wat je eraan toe kunt voegen, zodat
het verandert in stevig materiaal dat bruikbaar
is voor nieuwe producten. Het moest bio-based
zijn en het originele koffiedik moest herkenbaar
blijven. Dat laatste maakt het verhaal van het
eindproduct veel sterker. Uiteindelijk kwam ik uit
op een biologisch afbreekbare lijm en een type
bio-based plastic.’
Overleeft een product van koffiedik een
regenbui? ‘Dat verschilt per type bindmateriaal.
Het materiaal dat gemaakt is met de biologisch
afbreekbare lijm kan slecht met water omgaan,
vooral warm water. Het materiaal gemaakt met
het bio-based plastic kan veel beter tegen water
en hitte.’
Hoe nu verder? ‘We zijn nu prototypes aan het
maken waarbij we onderzoeken hoe het productieproces eruitziet, en wat de mogelijkheden zijn
qua vormgeving. We hebben dienbladen gemaakt,
schaaltjes en lampenkappen. We zijn in gesprek
met potentiële afnemers die het materiaal geschikt
vinden voor relatiegeschenken. Daarom kijken we
ook naar manieren voor het opvoeren van de productie. Want als het allemaal handwerk blijft, heb
je niet bepaald een veelbelovende business case.’

foto Dewi van Dreven

Marjet de Jong, student Product Design

Tegenwindauto
Jort Zwiers, student Engineering, Design & Innovation
Wat? ‘Een auto met een enorme rotor erbovenop die energie
uit de wind haalt, waardoor de auto vooruitgaat.’
Waarom? ‘We hebben de auto gemaakt voor deelname aan
Racing Aeolus. Dat is een wedstrijd waarin tien tegenwindauto’s
het tegen elkaar opnemen. Het doel is niet dat we over twintig
jaar allemaal een rotor op het dak van onze auto hebben. De
wedstrijd is vooral bedoeld als een out of the box-uitdaging voor
studenten. Het verhoogt het niveau van de werktuigbouwkundigen die uit de collegebanken komen rollen.’
Hoe verliep het onderzoek? ‘We hebben een halfjaar gezocht
naar kennis om de auto zo goed mogelijk te maken. Deels hebben we gekeken naar hoe de teams van voorgaande jaren het
hebben aangepakt. We hebben uitgezocht welke fouten er toen
zijn gemaakt, om daarvan te leren. Ook spraken we met mensen
van buiten de HvA. Met die kennis konden we kiezen voor het
type versnellingssysteem, de overbrenging, het soort koppeling
en het beste materiaal voor het frame. De kennis en techniek die
je nodig hebt voor het maken van een tegenwindauto zijn enorm
specifiek. Die kun je moeilijk vertalen naar bestaande systemen
zoals windmolens. Maar studenten die aan zo’n auto hebben
gewerkt, hebben een andere kijk op windenergie. Daarmee
kunnen ze misschien verbeterslagen maken waar anderen niet
op zouden komen.’
Hoe nu verder? ‘Wij zijn met ons team uiteindelijk vijfde
geworden in de race. De HvA gaat ondertussen verder met
het ontwikkelen van de auto. Ik hoop dat dit project nog lang
blijft bestaan en help graag bij het ondersteunen van het
nieuwe team. Als toeschouwer ben ik er volgend jaar in ieder
geval weer bij.’ ↙
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
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tekst Sebastiaan van de Water
foto’s Daniël Rommens

De wedstrijdteams van de
UvA-HvA staan vrijwel
elk jaar op het erepodium
van de Dam tot Damloop.
De vrouwen zijn
zelfs al drie jaar op rij
ongeslagen. Wat maakt
onze teams zo sterk?

S

Waarom
wij (nog)
de beste
zijn

ommige dingen in het leven zijn
ontzettend voorspelbaar. Macaulay
Culkin rekent elke Tweede Kerstdag af met een tweetal inbrekers. De
oppositiepartijen in de Tweede Kamer
concluderen elke Prinsjesdag dat het kabinetsbeleid rampzalig is voor de gewone
man. En Feyenoord grijpt elk seizoen
ondanks een helikopter vol nieuwe
aankopen naast de landstitel.
Ooit konden postbodes van PostNL
met diezelfde zekerheid voorspellen: wij
gaan in september de businessrun van de
Dam tot Damloop winnen. Ze wonnen
hem immers elk jaar. In 2002, 2003 en
2004. En ook in 2005, 2006, 2007 en
2008. En 2009? Toen niet.
2009 was een zwarte bladzijde in de
geschiedenis van postbodes. En ook in
die van politieagentes, die bij de vrouwen een vergelijkbaar monopolie hadden
op de grootste hardlooprace van Nederland. Een gesprek op de burelen van het
USC in de lente van 2009 betekende het
einde van de status quo. USC-medewerker en fervent hardloper Frank Aarts
voerde overleg met USC-directeur Theo
van Uden. ‘We wilden een gezamenlijk
UvA-HvA Damloopteam oprichten. We
hadden toen vooral een groot recreatief team voor ogen, met vijfhonderd
deelnemers. Pas later zijn we ook aan
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FOLIA
De naam Folia pronkt groot op
de witte shirts van het UvA-HvAteam. Waarom eigenlijk? In 2009
sloten Folia en het USC een deal. In
ruil voor gratis advertentieruimte
in het magazine, kreeg Folia een
prominente plek op het wedstrijdshirt. Zodoende.
Er is nog een aantal plaatsen
beschikbaar voor de Dam tot Damloop van komende zondag
20 september. Inschrijven kan via
usc.uva.nl/damloop

wedstrijdteams gaan denken,’ herinnert
Aarts zich.

Kwantiteit
Na een sterke wervingscampagne bereikte het USC beide doelen. Een team van
ruim vijfhonderd HvA- en UvA-lopers
wist op 20 september 2009 de Damloop
uit te lopen. En de wedstrijdteams? Die
overtroffen alle verwachtingen. Er hadden weleens eerder teams van de UvA of
HvA aan de wedstrijdrun deelgenomen.
Maar dat waren splinterteams geweest.
Dan deed er een groepje van de Faculteit
der Geesteswetenschappen mee, hopend

op een plek in de top 100. In 2009 haalde
het UvA-HvA-team direct een plek in
de top 1. Het vrouwenteam eindigde als
tweede. Sindsdien zijn onze teams niet
meer weg te denken van het podium. De
mannen triomfeerden wederom in 2013,
en eindigden vorig jaar als tweede. De
vrouwen wonnen zelfs de afgelopen drie
edities. Tot zover het propagandaverhaal.
Nu de objectieve onderzoeksvraag. Wat
maakt deze teams zo superieur?
Het meest voor de hand liggende antwoord schenkt ook de minste
voldoening. Het is dezelfde reden dat
China over goede worstelaars beschikt:
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worstelen is niet echt populair in China,
maar er zijn nu eenmaal een heleboel
Chinezen. De UvA en HvA beschikken
samen over een gigantische groep mensen, en dus automatisch ook over goede
hardlopers. Maar als de grootte van de
groep alles bepaalt, waarom presteert de
VU dan ondermaats? Waarom doen megabedrijven als de Rabobank of Albert
Heijn nooit mee om de prijzen?

Ronselen
Frank Aarts, nog altijd de Damlooptrainer bij het USC, heeft er vaak over
nagedacht. Aan zijn trainingen ligt het
in elk geval niet, geeft hij toe. Niet dat ze
waardeloos zijn, maar ze worden vooral
bezocht door recreanten. ‘Het doel van
elke training is zorgen dat de mensen
volgende week weer terugkomen,’ legt
Aarts uit. ‘De wedstrijdlopers gaan
meestal hun eigen gang.’
Veel belangrijker dan goede training
– het verbeteren van wie nog niet zo
snel is – is de scouting: het vinden en
ronselen van wie al wel heel snel is. Voor
USC-medewerkers een makkelijke opgave: ze komen vanzelf alle goede sporters
op de HvA en UvA tegen. Aarts haalt
een voorbeeld aan. ‘In het sportlab legde
mijn collega Maurice Maas ooit een
sporttest af bij een student, op de loopband. Maurice verhoogde de snelheid
beetje bij beetje, maar de student liep
vrolijk door. Steeds harder en harder. Hij
bleek over een ongekende longinhoud te
beschikken. Toen heeft Maurice de band
maar stopgezet en de student voor het
Damloopteam gevraagd. Hij liep daarna
een van de beste tijden ooit voor ons.’
Er is ook een minder nobele
verklaring voor het succes van het UvAHvA-team. Aarts zelf noemt hem niet,
opvallend genoeg. Maar volgens Sunny
Schippers van het VU Sportcentrum is
nou juist die reden doorslaggevend. En
verklaart hij waarom de VU achterloopt
bij de UvA: geld.

Geld
‘Wij hebben bij het VU Sportcentrum
een beperkt budget. Zesduizend euro

voor evenementen,’ onthult Schippers.
‘We gebruiken een derde daarvan om
een Damloopteam te formeren van vijftig man.’ Daar zitten alleen VU-medewerkers bij. Studenten mogen bij de VU
niet meelopen. Een gigantisch verschil
met de UvA en HvA, waar het recreatieteam van 712 hardlopers voor tachtig
procent uit studenten bestaat. ‘Zoiets
kunnen we bij de VU gewoon niet betalen,’ stelt Schippers. De conclusie dat de
VU weer eens in de schaduw van de UvA
staat, zit Schippers vanzelfsprekend niet
lekker. ‘Ik denk dat wij als VU Sportcentrum verstandiger met geld omgaan dan
het USC. Dat hele Damloopgebeuren
kost het USC heel veel geld.’
Frank Aarts moet lachen als hij
geconfronteerd wordt met de stelling
van Schippers. ‘Ach, de waarheid ligt in
het midden. Wij hebben alles bij elkaar
inderdaad een bedrag van vijf cijfers beschikbaar. Maar het is zeker niet alleen
geld. Bij ons leeft de Damloop veel meer,
in alle lagen van de organisatie. Wij
vinden het essentieel dat studenten en
medewerkers samen kunnen deelnemen.
Daarnaast hebben wij het voordeel dat
we gebruik kunnen maken van studenten sport, management & organisatie.’
Die helpen met het organiseren, in ruil
voor studiepunten.

Kapers op de kust
Een grote groep fitte mensen. Een gedreven organisatie. Een sterk netwerk. Kennis vanuit opleidingen. En vooruit, een
berg poen. Genoeg redenen om het succes uit het verleden te verklaren. Maar is
het genoeg om ook in de toekomst succes
te garanderen? Waarschijnlijk niet.
De vrouwen zullen dit jaar vermoedelijk nog wel winnen. UvA-HvA-loopster
Judith van Maanen weet dat de grote
concurrent, de politie, op haar laatste benen loopt. ‘Het politieteam blijft elk jaar
hetzelfde. Die worden dus steeds ouder,
en minder. Bij ons is er veel doorstroom
en ook veel strijd binnen het team.
Alleen de beste vijf tijden tellen mee, dus
ik zal minuten sneller moeten rennen
dan mijn officiële streeftijd om niet voor

ARTHUR
FONVILLE
De Dam tot Damloop werd vorig
jaar overschaduwd door het overlijden van Arthur Fonville. De 24-jarige student geneeskunde rende
mee met het wedstrijdteam van de
UvA-HvA, maar stortte na de race
in door extreme oververhitting. Dit
jaar zal er door het UvA-HvA-team
een minuut stilte worden gehouden, ter nagedachtenis aan de
veel te jong gestorven hardloper.
Aan de Universiteit van Edinburgh,
waar Arthur tijdelijk studeerde, is
inmiddels een wetenschappelijke
prijs naar hem vernoemd.

spek en bonen te lopen.’
Maar bij het mannenteam zal zelfs
een podiumplek dit jaar een moeilijke
opgave worden. Er zijn veel sterke teams.
Waaronder, nog altijd, PostNL. Wat
maakt die gekke postbodes zo goed?
De man die het raadsel kan oplossen is
Cees Barentsen. Hij organiseert sinds
mensenheugenis de sportevenementen
voor postbodes. Maar Cees heeft het niet
zo op met Folia.
‘Het tijdschrift van de Universiteit
van Amsterdam? Nou... ik weet niet of
ik daaraan mee wil werken,’ reageert hij,
alsof het een oneerbaar voorstel betreft.
Hij denkt nog eens na. En stelt dan. ‘Ik
denk dat niemand van het PostNL-team
interesse heeft om in dat blad te staan.’

Postbodes
De voorspelling van meneer Barentsen
komt niet uit. Postbode én Damloper
Wouter Hordijk analyseert enthousiast
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de kracht van de postbodes. ‘De meeste
postbodes kunnen niet hardlopen, maar
relatief veel hardlopers vinden een baantje als postbode wel prettig. Ze komen
veel buiten, en gebruiken hun benen.’
Dit jaar zijn de postbodes weer op oorlogssterkte, claimt Wouter. ‘Wesley van
der Gouw is terug. Een topatleet. Hij is
sneller dan wie dan ook bij de UvA-HvA.
Wij gaan voor de winst.’
Maar volgens insiders maken zowel
PostNL als UvA-HvA geen schijn van
kans dit jaar. En ook de komende jaren
niet. De toekomst is aan Run2Day. De
hardloopwinkel ziet in winst bij de Damloop een ideale vorm van reclame. En dus
steken ze er een hoop tijd en moeite in.
Ze beschikken al over een groot arsenaal
aan hardlooptalent, en hebben hun
beste lopers inmiddels ook systematisch

gemobiliseerd. Met maar één doel: winst.
‘Wij hebben vier jongens die onder de 53
minuten kunnen lopen,’ weet organisator
Jordy Hindriks. Tijden waar de andere
teams alleen maar van kunnen dromen.
‘Ik denk dat we kop over kop gaan lopen,
zoals US Postal vroeger bij het wielrennen,’ vervolgt Hindriks. ‘Andere teams
zijn niet belangrijk. De enige concurrentie die we hebben is binnen het team zelf.’

Magisch
Dat klinkt naar, voor de rest. Er is één
maar. Run2Day beschikt net zo min als
PostNL over een vrouwenteam. Overall
zullen de teams van de UvA-HvA dus
ook dit jaar weer het sterkst presteren.
Maar ook aan die vorm van dominantie
komt in de toekomst vermoedelijk een
einde. Run2Day wil volgend jaar een

damesteam introduceren. En dan is het
feest waarschijnlijk voorbij voor de hardlopende studenten, docenten, alumni en
medewerkers van de UvA en HvA.
Wellicht dat er over een paar jaar
een vergelijkbaar verhaal als dit in het
magazine van Run2Day staat. Met
als beginzin ‘Ooit wist iedereen van
tevoren dat de UvA en HvA de Damloop
zouden winnen. Net zoals ze wisten dat
Macaulay Culkin op Tweede Kerstdag
zou gaan afrekenen met twee inbrekers.’
Frank Aarts is het allemaal om het
even. ‘Voor mij is de Damloop magisch.
De grootste hardloopwedstrijd van Nederland! Hij ontstijgt zijn eigen genre.
Het is een evenement in brede zin, niet
alleen een hardloopevenement. Ik verwacht dat wij altijd mee zullen doen, ook
al zijn we niet meer de beste.’ ↙

ADVERTENTIE

OP ZOEK NAAR PRAKTISCHE
INFORMATIE OVER JE STUDIE?
JE VINDT HET IN DE STUDENTEN A-Z.
Vragen over afstuderen, je rooster, je cijfers, de bibliotheek,
HvA-ID, printen of minoren? Al deze informatie -en meervind je via handige zoekfilters. Op deze manier voorziet de
HvA je in een paar klikken van de belangrijkste informatie,
en dat bespaart je een hoop tijd!

az.hva.nl

CREATING TOMORROW
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Toehoorders
Hoorcollege angst- en
stemmingsstoornissen door Jos
Bosch, maandag 14 september,
9.00 uur, James Wattstraat (UvA)

FOLIA 3

aandagochtend, negen uur. In
een duister, obscuur UvA-gebouw ergens in Oost druppelen tientallen studenten een voor een
de collegezaal binnen. Doorweekt van
de stromende regen ontdoen ze zich
van regenbroeken en paraplu’s. Eén
meisje schudt zuchtend en steunend
haar lange blonde haren uit boven de
grijze vloerbedekking, om vervolgens

achter een spiegeltje haar make-up bij
te werken, bijgestaan door het tl-licht
dat vanaf het systeemplafond op haar
neerschijnt. ‘Kutweer.’
De week begint niet optimaal voor
deze psychologen in spe. Bij sommige studenten zijn de sporen van
het weekend duidelijk zichtbaar op
het gezicht; de wallen hangen nog
net niet tot aan hun kin. Ze zitten
hier duidelijk met tegenzin. Dat de
befaamde hoogleraar Jos Bosch – die
vandaag een gastcollege komt geven
over de biologie van depressie en
angst – te laat is, helpt ook niet echt
mee. ‘Hij weet ontzettend veel van
wat er in het lijf gebeurt, maar is zelf
een beetje een warhoofd,’ verontschuldigt de coördinator van het college zich. ‘Ik wacht nog vijf minuten.
Komt hij niet, dan improviseer ik zelf
een college over cognitieve therapie.’
Gelukkig komt Bosch even later
binnenwandelen. Alsof er niets aan
de hand is, steekt hij van wal over
depressies, angsten en hoe antidepressiva daarbij kunnen helpen.

Imme Geelen

Robin van der Reep en Roos Klaasman

Aanwezigen 102
Aantal paraplu’s 15
Doorweekte broeken 58
Hoest- en snottergehalte hoog
Stuudjes 1
Scrabblewoorden amygdala,
hydroxytryptamine, tryptofaan-arm,
decarboxylase

M

21, psychologie
‘Het is tegenwoordig normaal om
meteen medicijnen te krijgen als je
depressief bent. Bosch liet juist zien
dat antidepressiva niet altijd goed
werken en dat sommige onderzoeken hierover niet eens gepubliceerd
worden. Omdat ik zelf met depressiviteit te maken heb gehad, vind ik
het belangrijk duidelijkheid over dit
onderwerp te krijgen. Zo hoop ik ook
andere mensen te kunnen helpen.’

21, psychologie
Robin: ‘Poeh, best een ingewikkeld
onderwerp voor maandagochtend
negen uur.’
Roos: ‘Ik was hier ook niet echt op
voorbereid. Toen ik vanmorgen zag
dat het college over biologische processen zou gaan, dacht ik: whaaah.’
Robin: ‘Ik snapte wel alles wat hij zei.’
Roos: ‘O, echt? Ik niet hoor. Vooral bij
het stukje over de amygdala was ik
hem even kwijt. Maar hij zei dat dit

Het wordt al gauw een met vaktermen doorspekt verhaal, waarbij hij
enthousiast met zijn laserpen in de
plaatjes van zijn powerpoint priemt.
Soms richt hij zich tot het publiek
met een vraag (‘Wat is monoamine?’), waar telkens dezelfde jongen
op antwoordt (‘Goed zo!’) – druk gebarend met zijn handen praat Bosch
vervolgens weer verder.
Als het tijd is om te pauzeren en
Bosch zegt ‘Ik ga nog tien minuutjes
door,’ klinkt er een luid gezucht. Een
meisje fluistert: ‘Dúde. Serieus?’ Als
hij vervolgens ook nog voorstelt om
de pauze maar zes minuten te laten
duren, rollen een paar studenten
met hun ogen. Maar zodra ze in
de wc hun haar kunnen fiksen, hun
sokken droog zijn en zich hebben
opgewarmd aan bekertjes automatenkoffie, kunnen ze er weer
tegenaan. En aan het einde van het
uur krijgt Bosch zelfs een applaus
mee naar huis. ↙
tekst en foto’s Nina Schuyffel

ook in de syllabus staat, en dan denk
ik altijd: o, dat lees ik later nog wel.’
Robin: ‘Ik vond het wel opvallend dat
maar 2 procent van de variantie van
antidepressiva wordt verklaard. Dat
betekent dat maar een heel klein
gedeelte van het herstelproces echt
komt door de antidepressiva zelf.’
Roos: ‘Ja, bizar. Je weet altijd dat
het weinig is, maar 2 procent? Dat
verwacht je niet.’

Promoties
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Hora est

Donderdag 17/9

Nena
TrompVrkic

10.00 uur: Marie Beauchamps – Literatuurwetenschap
Affective Identities: Denaturalization and the Politics of
Nationality in France (Agnietenkapel)
12.00 uur: Mike Laankamp – Informatica
Design and Evalution of a Multithreaded Many-Core
Architecture (Agnietenkapel)
14.00 uur: Wei Quan – Informatica
Scenario-based Run-time Adaptive Multi-Processor
System-on-Chip (Agnietenkapel)

Vrijdag 18/9

10.00 uur: Soraya Sluijter – Scheikunde
Multidentate Di-N-Heterocyclic Carbene Ligands for
Transition Metal Catalyzed Hydrogenation Reactions
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Ramzi Amri – Geneeskunde
Clinical Issues in the Surgical Treatment of Colon Cancer
(Aula)
12.00 uur: Stefanie Beesems – Geneeskunde
Quality and Outcome of Cardiopulmonary Resuscitation
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Nena Tromp-Vrkic – Geschiedenis
The Unfinished Trial of Slobodan Milošević: Justice Lost,
History Told (Aula)
14.00 uur: Anouk Blauw – Biologie
Monitoring and Prediction of Phytoplankton Dynamics in
the North Sea (Agnietenkapel)

Dinsdag 22/9

12.00 uur: Bote Bruinsma – Geneeskunde
Preservation of the Liver for Transplantation (Agnietenkapel)
14.00 uur: Niels Kloosterman – Cognitieve neurowetenschap
Brain State and Changes of Mind (Agnietenkapel)
16.00 uur: Xu Zhang – Economische geografie
From the ‘Workshop of the World’ to an Emerging Global
City-Region. Restructuring of the Pearl River Delta in the
Advanced Services Economy (Agnietenkapel)

Woensdag 23/9

10.00 uur: Anne Helmond – Mediastudies
The Web as Platform: Data Flows in Social Media
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Sanne Vendelbosch – Geneeskunde
Unraveling the Genetic Expression of the Highly Variable
Immune Receptors of a Killer (Agnietenkapel)
14.00 uur: Ahmed Achouiti – Geneeskunde
Endogenous Danger Signals in Infectious Diseases
(Agnietenkapel)
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Geschiedenis
Vrijdag 18 september, 13.00 uur, Aula

Bevinding

‘Mijn onderzoek ging over rechtszaakarchieven – in dit geval het strafproces tegen de Servische
leider Slobodan Milošević – en de invloed daarvan op de
geschiedschrijving. De rechtszaak is een belangrijke historische bron voor onderzoek naar de gewelddadige Joegoslavische conflicten in de jaren negentig van de vorige eeuw,
maar er zijn een paar valkuilen. Het afschilderen van één
persoon als de verantwoordelijke voor tien jaar oorlogsgeweld kan leiden tot een simplificatie van de geschiedenis
en over-prosecuting. Hoe kan één persoon verantwoordelijk
zijn voor al die misdaden? Om dat te begrijpen moet ook
naar de verantwoordelijkheid van Servië als staat worden
gekeken. Als president van Servië en later Joegoslavië heeft
Milošević immers ook staatsinstituties gebruikt, zoals het
leger en politie-eenheden.’

‘Eén persoon kan niet verantwoordelijk
zijn voor tien jaar oorlogsgeweld’
Leuk

‘Door de rechtszaak van Milošević waren de tribunalen
verplicht hun staatsarchieven vrij te geven. Het was een ware
thrill om deze bronnen te gebruiken voor mijn onderzoek, en ze
meer toegankelijk te maken voor andere wetenschappers.’

Moeilijk

‘Het was eenzaam werk: lezen, vergelijken en
veel citeren. Het proces tegen Milošević duurde 467 dagen
en bestond uit 50.000 pagina’s aan transcripten. Meer dan
driehonderd getuigen werden gehoord. De aanklagers dienden bijna 6000 documenten in als bewijs en de verdediging
nog eens 2107 documenten, wat samen gelijkstond aan
175.000 pagina’s. Bovendien moest ik ook naar bronnen
buiten de rechtszaak kijken, want als een van de meest
besproken zaken van het Joegoslaviëtribunaal had het
proces een groot effect in de regio. Met al die bronnen was
het moeilijk mijn manuscript niet langer dan 500 pagina’s
te maken. Toch is het gelukt. Het materiaal dat ik niet
gebruikt heb, komt in mijn volgende boek aan bod.’ ↙ Nina
Schuyffel
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tekst Sara-May Leeflang

Dossier

foto’s Mats van Soolingen

TWIJFELENDE
TWINTIGERS
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen: nadenken over je toekomst.
Hoewel? Veel twintigers van nu gaan gebukt onder keuzestress,
prestatiedruk, een krappe arbeidsmarkt en soms pure paniek.

‘Een dik salaris kan me gestolen worden’
Benjamin Hardick (25), bijna afgestudeerd in commerciële economie (HvA)

‘H

et werkende leven zit eraan
te komen. Ik weet nog niet
echt wat ik wil gaan doen,
maar ik ben ook niet heel bang voor
de toekomst. Ik geloof dat alles op
zijn pootjes terechtkomt.
Na mijn studie wil ik
eerst een bijbaantje nemen,
bijvoorbeeld ergens in de
keuken. Als ik dan genoeg
geld heb, wil ik gaan reizen.
Maar voor hoe lang en waarheen weet ik nog niet. Ik wil
de wereld zien.
Op dit moment ligt mijn
interesse in de technologische wereld en de wereld van
het internet. Hoe ik daar geld
mee kan verdienen? Ik zou
het nu niet weten.
De toekomst is altijd onzeker. Ik heb dat geaccepteerd,
en het heeft geen zin om je
heel erg druk te maken. Een
paar jaar geleden had ik verwachtingen voor de toekomst:

veel geld verdienen en carrière maken.
Maar daar ben ik van afgestapt. Als
ik om me heen kijk, zie ik namelijk
vooral mensen die dezelfde voornemens hadden en nu teleurgesteld

zijn. Ze denken achteraf: “waar heb
ik het eigenlijk allemaal voor gedaan?
Waarom heb ik al die energie aan mijn
baas en carrière gegeven, terwijl ik het
ook aan mezelf had kunnen besteden?” Die hebben al het geld
van de wereld, maar zijn niet
gelukkig. Dit zie ik trouwens
zowel bij generatiegenoten als
bij oudere mensen.
Voor mij is geld of status
dan ook niet het allerbelangrijkste. Geld is voor mij
een hulpmiddel om te kunnen leven. Natuurlijk moet
je een basis hebben, maar
als ik gewoon op vakantie
kan gaan, als ik mijn eten
kan kopen, als ik een drankje
kan doen, dan ben ik dik
tevreden. Een groot huis en
dikke auto kunnen me gestolen worden. Een vrouw en
kinderen? Dat is een ander
verhaal. Ik hoop dat ik die
wel ooit zal hebben.’
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‘Goede baan?
Of hutje op de hei?’
Anne van Groningen (25), afgestudeerd in geschiedenis en (bijna) in
internationale betrekkingen

‘H

et is gek om bijna afgestudeerd te zijn. Ik kwam
terug uit Colombia, waar
ik stage had gelopen, en kon alleen
maar denken: O, wat moet ik nu?
Als je studeert, ben je vijf of zes
jaar onder de pannen, dan weet je
ongeveer waar je naartoe werkt. Maar
nu denk ik: Wat heb ik nou geleerd?
Wat kan ik eigenlijk na al die jaren studeren? Artikelen lezen, essays schrijven
die niemand leest; leuk, maar wat kan
ik ermee als ik ga solliciteren? Wat kan
ik beter dan die duizenden anderen
die een alfastudie hebben gedaan?
Na mijn afstuderen zoek ik eerst
een baantje om na te denken wat ik
echt wil. Soms denk ik aan de journa-

listiek. Ik vind het leuk om onderzoek
te doen, ik vind het leuk om te schrijven en daar ben ik ook goed in. Het
blijft nog wel hangen op het niveau
“daar wil ik iets mee doen”.
Ook zo’n vraag: maakt het hebben
van een leuke baan die aansluit op je
studie je gelukkig? Of wil ik gewoon
liever wonen in een hutje op de hei of
aan het strand? Nu ligt de focus wel
heel zwaar op het vinden van werk.
Solliciteren schuif ik ook nog wel
voor me uit, om me op andere zaken
te concentreren zoals afstuderen. Een
tijdje terug was ik in Berlijn met vriendinnen, en dan denk ik er geen seconde
aan. Eenmaal terug kom ik allerlei
vacatures tegen, en dan ga je toch in

je hoofd allemaal brieven schrijven.
Mijn vertrouwen in de toekomst is
niet oneindig. Dat is wel gek, want tot
nog toe is met mijn studie en stages
alles gelukt. Je kan ook zeggen: wat
zit je nou te zeuren? Maar kijk ik om
me heen naar de mensen met vergelijkbare studies die in dezelfde sector
zitten en dan weet ik gewoon: met
hen solliciteer ik op één baan. Uiteindelijk gaat het om die ene positie
waar je met zijn allen op concurreert.
Ik blijf hoopvol en word enthousiast van leuke vacatures. Ik moet
gewoon aan de slag. Misschien dat
ik straks na vijftig afwijzingen wel
denk: ik geef het op, het heeft toch
geen zin.’

38

FOLIA 3

‘Ik deel mijn twijfel
met iedereen’
Sofie Kerklaan (25), bachelor media & cultuur en de beroepsgeoriënteerde
master filmstudies met documentaire als specialisatie (UvA)

‘T

ijdens m’n studie kwam ik
erachter dat mijn hart ligt
bij het maken van documentaires en bij fotografie. Ik had geen
idee hoe ik er geld mee kon verdienen. Vorig jaar ben ik de praktijkgerichte studie onderzoeksjournalistiek
begonnen, en heb ik me ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
Eigenlijk ben ik al
journalist, documentairemaker, fotograaf en
tekstschrijver. Fantastisch
leuk om te doen, maar ik
moet er wel van kunnen
leven. Ik vraag me nog
steeds af of ik het goed
aanpak. Het is nu een
kwestie van uitproberen,
steeds een stapje verder.
Portfolio opbouwen,
ervaring opdoen en zo
mijn producten leren te
verkopen. Vaak genoeg
doemt de twijfel op, maar
die verdwijnt ook snel,
bijvoorbeeld als ik een
compliment heb gekregen
voor mijn werk. Dat gaat
constant heen en weer.
Als ik geen keuze kan
maken, leg ik aan echt
íedereen mijn twijfels voor.
Ook aan mensen die ik niet eens heel
goed ken. Zelfs op dansles. Dan moe-

ten die vragen uit mijn hoofd: “Ik zit
met deze situatie, wat zou jij doen?”
Daar kunnen waardevolle adviezen uit
komen.
Mijn probleem is dat ik van tevoren al wil weten wat het resultaat
zal zijn van mijn plannen, en dat
moet uiteraard het liefst perfect zijn.

Dan pas kan ik stappen zetten. Dat
maakt die plannen vaak te zwaar en

te groot. Daar moet ik iets aan doen,
vandaar de meer praktijkgerichte
opleiding die ik nu volg.
Ik heb een vriendin die gewoon
doet wat ze wil en die alles klein en
simpel houdt. Laatst kreeg ze een
idee om tijdens een reis miniatuurpoppetjes te maken en op de foto
te zetten. Vervolgens
dacht ze: die poppetjes
kan ik verkopen op de
lokale markt. Staat ze die
poppetjes te verkopen,
komt Het Parool voorbij
en staat er de volgende
dag een artikel over haar
in de krant. Zij ziet alles
meer als een kans, als
een klein experiment en
dat wordt dan vaak een
succes. Ik doe precies het
tegenovergestelde.
Natuurlijk helpt mijn twijfel me ook. Ik denk dat
ik weloverwogen keuzes
maak, ook bij grotere
levensvragen. Het helpt
om mijn doelen scherper
te krijgen.
Mijn motto voor de
toekomst is keep it simple. Ik zet kleine stapjes
naar mijn doel. Als ik er
gaandeweg achter kom
dat iets niet lukt, kan ik alsnog mijn
verwachtingen bijstellen’
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‘Uitstel van keuzes
is zo slecht nog niet’
Ilja de Langen (28), afgestudeerd in forensische orthopedagogiek (UvA)

‘I

n een bandje spelen, Engelse
taalles geven of vrijwilligerswerk
in het buitenland lijken me wel
wat. Iets bijdragen en mijn omgeving
helpen. Daar word ik een blijer mens
van en dat draag je weer over aan
mensen in je omgeving.
Welke vorm dat krijgt? Er gaan
vragen door mijn hoofd als: Waar wil
ik naartoe? Wat voor keuzes maak
ik dan? Waar ga ik werken? Ga ik
carrière maken? Zo ja, dan moet ik
opschieten en dat moet ik dan goed
aanpakken. Of wil ik dat niet? Ben ik
zoals ik wil zijn?
Klinkt misschien raar, maar ik
twijfel graag over de toekomst. Dat
zorgt voor uitdagende gedachten,

alles staat nog open. Als je onderzoekt wat je echt wil, kom je tot een
groter geheel. Dat klinkt misschien
abstract, maar je komt tot een goed
overzicht van waaruit je alle mogelijkheden helder ziet. Dit duurt trouwens wel een tijdje, heb ik gemerkt.
Voor je omgeving is dit vaak minder leuk, vooral als je snel iets moet
beslissen. Dan heb je geen tijd om
rustig je gedachten alle kanten op te
laten gaan. Een werkgever, familie of
vrienden vinden het af en toe vervelend, want ze kunnen dan niet lezen
waar je mee bezig bent. Soms is het
dus wel handiger om wél meteen een
besluit te kunnen nemen, zeker als je
in een bedrijf werkt.

Ik hou er toch niet van om meteen
een keuze te maken. Dat is eigenlijk
ook wat je leert tijdens je studie, een
onderwerp van zo veel mogelijk kanten
bekijken, de nuance toelaten om dichter bij de waarheid te komen.
We leven in een tijd met heel
veel waarheden. Informatie is heel
toegankelijk en de technologie is heel
ver. Iedereen probeert te innoveren
en we worden constant geprikkeld
door onze omgeving. En ondertussen
zitten we in een systeem waarin geld
moet worden gemaakt, het liefst zo
snel mogelijk. Om niet overrompeld
te raken door alles om je heen, is het
uitstellen van keuzes misschien zo
slecht nog niet.’ ↙

INEZONDEN MEDEDELING

WEET
WAT ER

speelt
ASVA wil dat er geluisterd wordt naar jouw mening. Op deze
pagina informeert ASVA studenten, zodat jij je mening over
relevante onderwerpen kunt vormen. Zo kunnen we
jouw belangen behartigen.

Leenstelsel
Begin september is de eerste lichting studenten begonnen die geen
basisbeurs meer ontvangt. Nieuwe studenten moeten dus lenen. Het
geld dat wordt bespaard door de invoering van het leenstelsel, zal
geïnvesteerd worden in onderwijs. Helaas komt dat geld pas over tien
jaar vrij: nieuwe studenten hebben dus wel de kosten, maar niet de
baten van deze kaalslag.

Protesten
De academische gemeenschap
heeft in de eerste weken van het
jaar direct van zich laten horen.
Bij de opening van het collegejaar
15-16 verbood het bestuur van de
UvA een gedicht van de studentenraad. Demonstrerende studenten
blokkeerden de ingang van de Aula
en Het Spinhuis Collectief kraakte
een ruimte die een ‘plek van de UvA,
buiten de UvA’ moet worden.

www.asva.nl

facebook.com/ASVAstudentenunie
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Lunchen met...
Kerstin Hämmerling (37) snapt dat er onder leerlingen weinig animo bestaat voor
Duitse taal en cultuur. Via haar werk bij het Duitsland Instituut Amsterdam wil
ze er wel iets aan doen. ‘Barcelona is misschien ook wel spannender dan Keulen.’

‘Mijn Duits is een stuk
slechter geworden’
tekst Joris Janssen foto Daniël Rommens

‘A

ls je vandaag aan jongeren vraagt waar ze aan denken
bij Duitsland, dan zeggen ze worst en bier,’ zegt
Kerstin Hämmerling (37). Ze werkt bij het Duitsland
Instituut Amsterdam (DIA) van de UvA. Voor de lunch haalt
ze een belegd broodje bij de Spar op de hoek. ‘De afgelopen
twintig jaar is de manier waarop Nederlanders naar Duitsland
kijken ontzettend veranderd. Je kunt niet meer spreken van
een negatief Duitslandbeeld onder jongeren. Maar een grote
positieve belangstelling is daar helaas nog niet voor in de
plaats gekomen. Nederlandse jongeren vinden Duitsland niet
heel interessant. Op zich snap ik dat, want een reis naar Barcelona is misschien ook wel spannender dan naar Keulen.’

Frühstücksei
Een van de taken van het DIA is het vergroten van de belangstelling voor Duitsland bij Nederlanders. Kerstin richt zich
daarbij op het onderwijs. ‘We willen leerlingen ervan bewust
maken dat kennis van de Duitse taal en cultuur handig is. Je
kunt er niet omheen dat Duitsland op het Europese toneel een
belangrijke rol speelt en dat het daarom als Nederlander niet onhandig is er iets van af te weten. Voor middelbare scholen maak
ik elke week een Frühstücksei. Dat is een starter voor de lessen
Duits. Ik neem een onderwerp uit de actualiteit, het huidige
vluchtelingenprobleem bijvoorbeeld, en giet dat in een vorm,
zoals een filmpje met drie vragen. Behalve dat leerlingen op die
manier Duits leren, hoop ik dat het ze ook aan het denken zet.’

Vernederlandst
Kerstin is zelf van Duitse origine en komt uit de zuidelijke deelstaat Beieren. In 2001 bracht de liefde haar naar Nederland. ‘Als
iemand mij toen ik zestien was had verteld dat ik in Nederland
zou belanden, dan had ik diegene uitgelachen. In Beieren weet
men heel weinig van Nederland. Ze zijn meer gefocust op het

zuiden. Maar voor de deelstaten die aan Nederland grenzen, met
name Nordrhein-Westfalen, is dat heel anders. Aan de Universität
Münster alleen al heb je meer studenten die Nederlands studeren
dan dat je in heel Nederland studenten Duits hebt. Dat laat zien
dat er in Duitsland absoluut belangstelling is voor Nederland.’
Terwijl ze praat, sijpelt er bij Kerstin zo nu en dan wat
Duits doorheen. Maar in de bijna vijftien jaar dat ze nu in
Nederland woont, is ze aardig vernederlandst. ‘Ik merk dat
mijn Duits echt een stuk slechter is geworden. Een lang verblijf
in Nederland is voor Duitsers heel schadelijk voor hun taal. De
talen lijken erg op elkaar waardoor je het snel leert, maar ook
snel fouten maakt. In mijn vrije tijd sla ik af en toe maar eens
een Duits boek open om mijn taal toch nog een beetje op peil
te houden.’ ↙
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International

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

‘MORE
THAN JUST
A SHOT
OF CAFFEINE’
Nowadays, English is the lingua franca in Amsterdam’s coffee bars.
It seems the city’s internationals have brought their coffee culture
with them, one espresso bar at a time. But is this new breed of coffee
place really imported from abroad?

text Willem van Ewijk
photo Daniël Rommens
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Jeff, barista at coffee bar Toki: ‘I thought, if I like this way of living so much, why not make a business out of it?’

I

f you ask any barista why so many
people are speaking English, you’ll
likely get the same answer: ‘The
Dutch are beginning to appreciate
coffee bars like this more and more.
They encounter them while traveling
in cities like Berlin and New York,’ Jeff,
barista and owner of the newly opened
coffee bar Toki tells me, while filling the
filter of a Kalita coffeemaker. ‘But even
so, there’s a lot of internationals here.
Americans for example. They’re definitely more used to having their coffee in
these kind of bars then the Dutch.’ Luc,
who works as barista at Headfirst Coffee
Roasters on the Westerstraat, agrees
with Jeff: ‘The Australians, for one, have
a much more developed coffee culture
than the Dutch. And another reason
why there are so many internationals in
all the new espresso bars,’ he continues,
‘is that the Dutch are really stuck on
that cup of Douwe Egberts they’re used
to drinking at home.’ Jeff, from Toki,
contrasts this to Scandinavian coffee culture, where people enjoy ‘ﬁka’: ‘Drinking

coffee is more than just about taking a
shot of caffeine. When they’re having
fika, they’re taking a break and relaxing.’

Sit down and relax
Is this image of the Dutch – stubborn
about sticking to their old ways – correct? Do Americans and Australians
really understand coffee so much better?
Indeed, just look at the way Jeff prepares
his next cup: freshly grinding 18 grams
of carefully weighed out beans and
pouring it into a pre-heated cup. This
coffee is made with more attention than
the average Dutch ‘brown café’ will ever
make one. But can we distill new coffee
habits down to nationalities?
Lying on the bar is a copy of Drift
magazine, the brand new glossy on
worldwide coffee culture that focuses on
a different world city every issue. This
one is about Tokyo. Famous Japanese
Instagram photographer Hiroaki
Fukuda explains that the Japanese are
different from New Yorkers, ‘because
they don’t take coffee on the go, but sit

down and relax for a few hours.’ Something similar is being said by Matija, barista at Cogito Coffee Roasters in Zagreb,
Croatia: ‘Croatians don’t drink coffee on
the go while running to work. Instead,
at eleven o’clock, they leave the office, sit
down, relax and take their time to enjoy
a cup of freshly brewed filter coffee.’

Part of Amsterdam Culture
In comparing these statements about
different countries’ coffee cultures, you
might note that each seems to claim their
way of drinking coffee to be unique. But
they can’t all be unique at the same time
in the same way, can they? Take Jeff,
for instance, who said the Dutch were
inspired by the coffee culture in cities
like New York. Then there’s Fukuda the
photographer who contrasts New Yorkers
with the Japanese. Matija then uses the
Croatians as an example, claiming they
are very different from the rest of the
coffee drinking world. If they all refer to
the same way of enjoying coffee, enjoying
an artisanal product in a relaxed way, can
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we really say there’s a clash of national
coffee cultures? And if it isn’t about a
nation’s coffee culture, then from whence
does the culture come?
One cannot deny that the past few
years Amsterdam, much like the rest of
the Western world, has seen explosive
growth of these coffee bars. Take Coffee
Bru, on Beukenplein, where you have
to arrive at the break of
dawn just to secure a seat;
or Scandinavian Embassy
next to Sarphatipark, where
even on cold days people
will sit at the bench outside,
determined to enjoy their
flat white. Or the Espressofabriek in Westerpark or,
or… These coffee bars have become a
part of Amsterdam culture.

relax, or to get some work done.’ For Jan
Rath, professor of Urban Sociology at
the UvA, the rise of the artisanal coffee
bar is not so much related to nationality or the influence of coffee cultures
abroad. He believes that Amsterdam’s
economy has changed, and its coffee
culture with it. ‘The explosive growth
of coffee bars’, he explains, ‘is due to the

all, he has a big beard, studied Brand
Marketing at the UvA, and worked in
the advertising industry for eight years.
‘I went out to have a cup of coffee every
morning before work,’ Jeff explains.
‘When I’d go home, I passed by a café to
drink a locally brewed beer. And then
I thought, if I like this way of living so
much, why not make a business out of
it?’ Jeff buys his beans at
his favorite coffee roastery
in Berlin. He bought the
couch from a designer in
Los Angeles and the cups
in London from the NewZealand brand Acme. ‘I
order tea from a store I once
visited in Brooklyn,’ he
says. ‘All these things coming together
give me that Sunday feeling. And that’s
what I want my guests to have as well, so
they can daydream a little.’
A man with Woody Allen glasses
walks up to the counter and asks for
another espresso. ‘Sure,’ Jeff says. The
man in the glasses nods, walks back to
the couch and bends over the New York
Times International Edition. He is definitely having some fika time. In English. ↙

‘The explosive growth of
coffee bars is due to the rise
of the creative sector’

Not just coffee places
A lady with a felt hat sits next to a young
man with long blond hair and a bushy
beard. Together, they scroll through a
Google agenda on his MacBook. On a
table in the back, some young men are
having a discussion over their paperwork. A familiar scene, all of it. ‘Sixty
percent of my guests are from the neighbourhood,’ Jeff says. ‘They live around
here. And many work here, mostly at the
Brouwersgracht. They’re freelancers,
creatives, writers. They come here to

rise of the creative sector. Creatives move
to the city center of Amsterdam and
so the infrastructure adapts to them.’
Manufacturing industries, Rath says,
have disappeared. Instead, there has
been a rise of high quality services, like
the espresso bar, microbreweries and
spelt bakeries. ‘The fact that everybody
speaks English is because Amsterdam is
an amazingly international city. Everybody speaks English everywhere. It’s not
just the coffee places,’ he concludes.

Sunday feeling
It shouldn’t come as a surprise that Jeff
is part of the creative class himself: after

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

ADVERTENTIES

HOLLANDIA

E x p e r t i s e
Zoekt een (of meer) part-time medewerker(s).

Voorkomende werkzaamheden: alles, van koffie zetten tot een
schade (leren) uitwerken.
Representatief, leergierig, geen kapsones & handig met de PC?
Mail CV+foto+motivatie naar info@HollandiaHaarlem.nl.
Kantooradres: Leeghwaterweg Velsen-Noord.
Voorkeur gaat uit naar kandidaat uit regio!
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Keys to
the city
THOMAS BØ ANDERSEN

(29, Real Estate Finance)
From: Norway

Space to think

Arty-farty
Feels like home

Best bite

Hidden treasure

Late nights

Guilty pleasure

Those crazy Dutchies

‘As a Norwegian guy, I find Amsterdam kind of cramped. Having
said that, I think the library in Science Park is a pretty nice spot. In
addition the large gym, sauna and the nearby bars are pretty chill.’
‘Amsterdam has a great art scene. I would drop all the museums and
go straight for the art galleries.’
‘Back in Norway I used to swim a couple of times a week. Now I live
in the Bijlmer: the swimming pool
there is a great way to start the
day.’
‘As a student I haven’t checked out
much of the fine dining scene in
Amsterdam, but something everyone should tick off their list is the
burgers from Lombardo’s on the
Nieuwe Spiegelstraat.’

‘Amsterdam is made
for late nights’

‘There’s an indoor climbing hall in Amsterdam North called Monk.
Everyone should check that out. It doesn’t matter if you never
climbed before or feel like Cliffhanger. Try it.’
‘Amsterdam is made for late nights. For those looking to party hard,
there is a tonne of concerts every year. Just grab a Dutch person and
they’ll show you!’
‘Even though your mom will hate you for it, I recommend checking
out the different tattoo parlors. After all, Amsterdam is one of the
oldest harbors in the world.’
‘The Dutch don’t accept Visa Cards in many places. That’s a pain in
the ass.’ ↙ Nina Schuyffel
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Op de tong

VOEDSELVERSPILLING
Om 100 gram rundvlees te produceren
wordt 1500 liter water
verbruikt. Bij transport en verpakking
wordt CO2 uitgestoten. Instock zegt
jaarlijks 52.000 kilo eten te redden van
verspilling. Hiermee wordt het energieverbruik van 26 huishoudens bespaard,
en het watergebruik van zestien eenpersoonshuishoudens. Instock heeft ook
een afhaaltoko in De Pijp.

DENEMARKEN
Denemarken heeft
de afgelopen vijf jaar
de voedselverspilling met 25 procent
teruggedrongen. Er wordt minder eten
weggegooid dat tegen de houdbaarheidsdatum aanzit. Supermarkten prijzen deze
producten af en leggen ze in speciale
schappen.

WITLOF
Net als zuurkool en
spruitjes wordt witlof
vaak onderschat. Veel
mensen vinden deze
groente te bitter. Maar door witlof te bakken, krijgt hij een zoetere smaak. Je kunt
er ook honing aan toevoegen.

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

Instock

Czaar Peterstraat 21
Een echte chef kan zelfs van de restjes van de Albert Heijn nog heerlijke
gerechten maken, moesten de oprichters van Instock gedacht hebben
toen ze in juni hun restaurant aan de Czaar Peterstraat openden.
Je eet hier wat de pot schaft: een driegangenmenu van € 22,50 of de daghap
van € 12,50. ’s Ochtends rijdt het Instock-busje langs een stuk of zes Albert
Heijns en daar worden de producten ingeladen die anders zouden worden
weggegooid. De koks bereiden alles tot degelijke maaltijden. Met vooral veel
groenten, en dat vinden we lekker. De chefs werken in een open keuken, zodat
je bij ze langs kunt gaan voor tips over hoe ook jij creatief kunt koken om
voedselverspilling tegen te gaan.
Als voorgerecht krijgen we een zalmtartaar die bestaat uit snippertjes vis
en die zacht op de tong ligt. Harde stukken rauwe bloemkool zorgen voor het
contrast. Als hoofdgerecht heeft de chef de witlof zo gebakken dat hij naar
banaan smaakt. De prei lijkt wel gekarameliseerd en doet notig aan.
We eten in een ruimte die nog het meest weg heeft van een oud schoolgebouw. De tafeltjes staan opgesteld in lange rechte rijen. Niet geschikt voor
een romantisch avondje, goed genoeg voor het donderdagavonddiner. De
dames aan het tafeltje naast ons deert het niet. Zij bestellen gewoon een fles
champagne. Wij drinken witte huiswijn, die niet te zoet is en niet te scherp.
Gewoon, zoals een huiswijn moet zijn. Bij het nagerecht (cake met yoghurt en
rood fruit) genieten we vooral van de kleine rode besjes en de bramen. Goed
dat ze niet weggegooid zijn, denken we. We staan op, betalen, zwaaien naar
de kok en bedanken hem. ↙
tekst Willem van Ewijk foto Ruben de Ruijter

Wat doe je nu?
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Docent beeldende
vorming

‘N

a een verkorte bachelor
kunstgeschiedenis aan
de UvA ben ik op reis
gegaan. Tijdens die trip heb ik
geskyped met de directeur van het
Berlage Lyceum. Dat gesprek leverde
me een baan op als docent beeldende vorming. Op elke vacature in het
kunstonderwijs komen ongeveer 800
brieven binnen, dus ik vond het heel
bijzonder dat zij na die skypesessie
dachten “die moeten we hebben”. Ik
wist al heel snel dat ik docent wilde
worden. Het overbrengen van kennis
en daarin mijn passie laten zien gaat
me beter af dan zelf kunst maken.
Daar komt bij dat het leven als kunstenaar een best onveilig bestaan is.
De school waar ik werk is een
iPadschool. Een groot gedeelte van de
lesstof staat op de iPad. We hebben
nog wel een whiteboard, maar we gebruiken de iPad voor van alles en nog
wat. Ik maak er presentaties mee,
waar ik dan ook filmpjes aan kan toevoegen. De leerlingen gebruiken hun
iPad om tijdens de lessen dingen op te
zoeken, bijvoorbeeld afbeeldingen of
informatie over kunstenaars. We laten
ook filmpjes zien, zoals speciale korte
documentaires die gemaakt zijn door
het Stedelijk Museum. Daarin komen
vragen aan bod die kinderen kunnen
hebben over kunstenaars of kunststromingen. Het werken met dit soort
technologie is erg fijn. Het maakt
de lessen veel interactiever en zorgt
ervoor dat de lesstof beter op de leefwereld van de kinderen aansluit.
Het contact met de leerlingen vind

‘Lastige
kinderen
zijn het
leukst’
Naam Iris van Oosten
Leeftijd 25
Studie bachelor kunsteducatie (Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten) en bachelor
kunstgeschiedenis (UvA)
Werkt als docent beeldende vorming op het
Berlage Lyceum
Salaris 1500 euro netto
per maand voor vier
dagen per week

ik het mooiste aspect aan het docentschap. Pubers zijn leuk om mee te
werken. Ze zijn heel ad rem, waardoor je scherp blijft. Als je iets saais
vertelt, dan krijg je dat ook gelijk te
horen. Omdat ik zelf nog jong ben,
voel ik goed aan waar hun interesses
liggen. Als iets ze niet interesseert,
ga ik graag met ze in discussie of
probeer ik grappen te maken om
ze met hun hoofd weer bij het vak
te krijgen. Natuurlijk zitten er ook
lastige leerlingen tussen, maar die zijn
juist het leukst. Bij een hele rustige
klas roep weleens: ”Jongens, leven
jullie nog?” Dan loop ik me twee uur
lang te vervelen. Het is leuker om een
uitdaging te hebben en te proberen
leerlingen die zich moeilijker kunnen
concentreren bij de les te houden.
Binnen twee jaar wil ik de master
kunstgeschiedenis hebben gehaald.
Het is goed om je kennis te verdiepen. Maar ik wil graag door in het
onderwijs. Het is een cliché, maar
elke dag is hier anders. Het is een
uitdaging om voor veel verschillende
groepen te staan met elk een ander
niveau. Het is een heftig beroep,
maar ik geniet er echt van. Op dit
moment geef ik les aan de onderbouw en over een aantal jaar wil ik
graag voor de bovenbouw staan.
Daarvoor moet je eerst een paar jaar
ervaring hebben. En in de wat verdere toekomst lijkt het me leuk om
college te geven aan de universiteit.’↙
tekst Joris Janssen
foto Mats van Soolingen
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