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Marina Landwehr is een begrip in het
Atrium. Luidruchtig, bijdehand, maar
met een groot hart voor de studenten die
bij haar op de koffie komen.

Berlijn in
Slotervaart
Waar men ooit leerde gebitten te herstellen kun je nu 24 uur per dag feesten: in het
oude Actagebouw.
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Redactioneel
Overheadprojector

5

Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

V

I N T E R N AT I O N A L

Wheels
The Dutch may like to think they invented biking,
it’s the Danish who mastered the art of moderncity cycling. And they see a lot of possibilities for
improvement in Amsterdam.

erdomd, een overheadprojector. De laatste keer
dat ik er een in bedrijf zag, was bij de aardrijkskundeles op de middelbare school. Het was iets met
het klimaat, een berg en de loef- en lijzijde; Powerpoint
en iPad-onderwijs waren nog tientallen jaren weg.
Deze week haalde ik onze coverillustratie op bij
kunstenaar Allan Edens, en daar stond die echo uit een
ver onderwijsverleden, in een hoek van z’n atelier (zie
ook pagina 24). Als tekenaar, vormgever en illustrator
is Edens hélemaal 2015, hij combineert naar eigen
zeggen analoog met digitaal en ‘concept met art’.
En hij werkt met een overheadprojector.
Het zoeken en maken van een cover houdt de
redactie van een tijdschrift voortdurend in de greep.
Onderwerpen lijken briljant en vallen af, ideeën komen
op en sterven net zo hard weer in schoonheid. Dit keer
kwam fotoredacteur Daniël Rommens op het idee
Allan Edens het beeld te laten maken bij de reportage
over studentenprotesten in Zuid-Afrika. Edens maakte
gebruik van drie foto’s, die hij op de overheadprojector
legde en deels overtekende. Vervolgens maakte hij
met acrylverf op doek de illustratie. ‘Heftig’, was zijn
korte reactie toen het klaar was.
Het is een cover die je in één klap terugbrengt
naar de jaren tachtig van de vorige eeuw. De tijd dat
in Zuid-Afrika de naderende revolutie begon door
te schemeren en de zwarte bevolking droomde van
verandering en gelijke kansen, die de studenten anno
2015 opnieuw opeisen.
En dus naar de tijd dat jongetjes op school nog
gebiologeerd naar een overheadprojector zaten te
staren, sprakeloos door zo veel technisch vernuft.

En verder…
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36 Bij de les
37 Promoties/Hora est
41 Stage
45 Keys to the city
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Cijfers

13

dagen nadat studentenpartij MEI aankondigde dat haar einde in zicht was, lijkt de ontbinding
van de partij afgewend. Afgelopen
donderdag bleek tijdens de algemene
ledenvergadering dat genoeg kandidaat-bestuursleden zich hebben gemeld.

De nieuwe Mulisch

A

an de UvA – en ver daarbuiten – kennen we haar
als emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde, met als specialisatie de negentiende eeuw:
Marita Mathijsen. Maar Mathijsen staat ook bekend
als groot liefhebber, kenner en vriend van (het werk
van) wijlen Harry Mulisch (1927-2009), bij leven
eredoctor van de UvA. Op Wikipedia staat Mathijsen
bekend als ‘Mulischconsulent’. Geen wonder dat ze,
in samenwerking met journalist Arnold Heumakers,
het nooit voltooide werk De ontdekking van Moskou
mocht voltooien en bezorgen. Het werd afgelopen
week, precies vijf jaar na de dood van de schrijver,
ten doop gehouden. Er bestonden naar het schijnt
zes versies van het manuscript, maar één daarvan is
uitgewerkt tot een roman. Helaas voor Mathijsen en
Heumakers werd het boek vooralsnog slecht ontvangen. De Volkskrant noemde Mathijsen en Heumakers
‘de gediplomeerde paladijnen’ van Mulisch. Recensent Arjan Peters sprak van ‘de levenloze brokstukken
van een onleesbare roman, die aan de man wordt
gebracht als de sublieme spil in het oeuvre’. Geen al
te beste kwalificaties, maar wij zijn trots op Marita
en Harry. En misschien komt er in de toekomst nog
iets beters. Mulisch had het tijdens zijn leven altijd
over zijn ‘schaduwoeuvre’: werk dat nooit was voltooid. Misschien duikt er dus nog eens iets op. ↙ Dirk

99,9

procent van het giftige cyanide in
het afvalwater dat vrijkomt bij de productie van goud
kan met behulp van een door UvA-onderzoekers bedachte
techniek uit het water worden gehaald. Het patent hierop kan de UvA waarschijnlijk vergeten, maar het gaat
mogelijk wel geld opleveren.

3

slagen moet de nieuwe decaan van de FdR slaan
volgens het conceptprofiel dat is opgesteld voor de opvolger van Edgar du Perron: herstructureren, vernieuwen
en bezuinigen. De belangrijkste taak wordt het afmaken
van de ingezette bezuinigingsslag van vijf miljoen.

744

respondenten kende
de door de UvA en COC Amsterdam gepresenteerde Veiligheidsmonitor 2015 onder
LHBT’ers (lesbisch, homo, biseksueel
en transgender). Met name bij transgenders blijkt het veiligheidsgevoel ten opzichte van een
jaar eerder te zijn afgenomen.

Wolthekker
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De Week

Het revolutionair elan lijkt in winterslaap – althans in het Noorden. foto Daniël Rommens

Im Westen nichts neues

G

ezellig: de pamfletjes en de buttons waren terug in het Maagdenhuis. Geheel in halloweenstijl werd
het flink afgekoelde lichaam van de
UvA-revolutie nog maar eens opgegraven en wat leven ingeblazen; met
lezingen en een ‘workshop activistische
literatuur’. Het enige waar helaas
niemand tegen protesteerde, was hun
aanwezigheid in het Maagdenhuis. Elke
beweging kan officieel als ingekapseld
in de status quo worden beschouwd,
wanneer er een jubileumbijeenkomst
voor wordt gehouden – en met de
Night of Protest was het dan zover
voor Humanities Rally.
In winterslaapverwekkende cyclus
trekken de gebeurtenissen voorbij: elk
jaar een Night of Protest, per seizoen
een nieuwe versie van het uitgekauwde collegetourconcept (deze week
was het tijd voor de FNWI College-
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tour) en elke paar dagen een nieuwe
profielschets voor een bestuurder.
Edgar du Perron schijnt – we hebben
van zijn bestaan de laatste maanden slechts vage aanwijzingen – een
opvolger te zoeken die de rechtenfaculteit wil leiden. En met ‘leiden’
bedoelen we bezuinigen, herstructureren én verkassen uit de poort – veel
plezier ermee.
Gelukkig veroorzaakte MKB-voorzitter Michaël van Straalen een bloedspannend relletje, toen hij op Nu.nl
beweerde dat bedrijven en hogescholen meer moesten samenwerken. De
HvA liet zich niet kisten, en haalde bij
monde van woordvoerder Rolf de Wit
uit dat het met dat werkveld en de
hogeschool echt wel snor zit. Saillant,
maar dat was het wel zo’n beetje. O,
en dan dat dingetje in Zuid-Afrika.
Ver van het Westers geneuzel op

de millimeter gaat het niet om zitting in nuffige medezeggenschapsclubjes of gendervrije toiletten. In
Zuid-Afrika moeten studenten met
de verkeerde kleur vel van weinig geld
steeds duurdere opleidingen betalen, vaak aan universiteiten die door
blanke werkgevers als tweederangs
worden gezien.
Waar de Maagdenhuisbezetter
stiekem van droomde, op zijn matrasje onder Dymphs bureau, wordt aan
de andere kant van de wereld werkelijkheid: studenten door het hele land
stromen samen in een protest – helaas
vergezeld van veel geweld en tegenstand – dat het instituut overstijgt en
de nationale overheid aan haar nekvel
voor de ogen van de wereld sleept.
Mits we onze ogen van die fascinerende collegetour en Nu.nl af kunnen
rukken, natuurlijk. ↙ Bob van Toor
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Bugra

Navraag
Stefan
Wirken
De LSVb heeft een nieuwe voorzitter:
UvA-rechtenstudent Stefan Wirken,
medeoprichter van studentenpartij
OpRecht. Nu gaat hij proberen de kwesties
die aan de UvA spelen ook elders aan
te kaarten.
Een nieuwe LSVb-voorzitter midden in
het studiejaar? Dat gebeurt nooit. What
happened?
‘Niets bijzonders. Ik was aanvankelijk verkozen tot
vicevoorzitter en collega Sara Spano tot voorzitter.
Maar Sara zag het voorzitterschap niet meer zitten
en gaat nu verder als vicevoorzitter. We hebben
eigenlijk gewoon gewisseld van functie.’

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Welke plannen heb je voor dit jaar?
‘Er spelen een paar belangrijke dossiers. Allereerst
het leenstelsel. De signalen die we daarover krijgen
zijn niet goed. Met name Amsterdam lijkt een
probleem. Die stad wordt gewoon erg duur om te studeren. Maar ook landelijk vrezen we dat studenten
door het leenstelsel noodgedwongen thuis blijven
wonen of in Vlaanderen gaan studeren. Ik vrees dat
de keuzevrijheid om ergens de studie van je voorkeur
te volgen door het leenstelsel wordt beperkt. We gaan
dat goed monitoren.’

Universiteiten krijgen vanaf 2018 toch een zak
geld ter compensatie van het leenstelsel?
‘Ja, maar we moeten nog maar afwachten of dat geld
komt en we zien nu al dat de voorinvesteringen die
universiteiten mogen doen in het kader van die
compensatie lang niet overal goed gaan. Dat vind
ik zorgwekkend. Aan de UvA is bijvoorbeeld een
deel van die voorinvestering in de PPLE-opleiding
geïnvesteerd. Dat is niet de bedoeling en daarover
maak ik me zorgen.’ ↙

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ

…vroeg beginnen met internetwijsheid…
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tekst Dirk Wolthekker
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OP Z’N DUITS

Goedkoop is
duurkoop

G

eesteswetenschappers kunnen niet
rekenen. Laatst
zat ik er met een in de
trein en elke keer als
ze het over cijfers had,
maakte ze hulpeloze
bewegingen met haar
armen boven haar hoofd.
Dat is op zich niet erg, haar
onderzoek gaat over archieven.
Het wordt wel erg als geesteswetenschappers
moeten gaan
besturen aan
een universiteit
die denkt dat ze
een bedrijf is.
Een collega
vertelde me een
bizar horrorverhaal uit zijn leven aan de FGw in tijden van
bezuiniging. Laten we hem Jaap noemen, want
zo heet hij. Via een excelsheet die werd rondgemaild ontdekte hij dat hij moest surveilleren
bij een eerstejaarsvak. Hij stond twee maal
ingeroosterd op vrijdagavond, van 19.00 tot 21.40
uur. Dat is natuurlijk een rampzalig tijdstip om
een tentamen te maken, maar daar gaat deze
column niet over.
Jaap is universitair hoofddocent (uhd). Het
vak waar hij moest surveilleren is niet zijn vak.
Hij is er op geen enkele manier bij betrokken.
Jaap heeft een zware onderwijsload, zoals dat
in lelijk Nederengels heet. Momenteel geeft hij
drie vakken en begeleidt hij vier masterscripties,
maar toch heeft de onderwijsinplanner nog wat
losse uurtjes gevonden die Jaap dan maar moet
invullen met surveillance.
Je zou denken dat de FGw voor zulke klusjes
goedkopere krachten inhuurt, maar externen
zijn momenteel verboden onder het mom van
bezuiniging. Docenten op vrijdagavond naar

zwetende studenten laten staren, is duurkoop op meerdere
vlakken. Het is een onnodige
verhoging van de werkdruk
die, zo heeft de Maagdenhuisbezetting pijnlijk
duidelijk gemaakt, toch
al als extreem hoog wordt
ervaren. Daarnaast is Jaap
natuurlijk gewoon veel te prijzig
om te surveilleren.
Voor het houden van toezicht
bij tentamens is
de specialistische
kennis van een uhd
niet vereist. Het
enige dat je moet
kunnen, is opletten
dat niemand spiekt.
Het is een perfect
bijbaantje voor
senioren: zo verdienen ze een zakcentje naast
hun AOW en pensioen, en komen ze ook nog
in aanraking met jonge mensen. Navraag bij
Uitzendbureau 65plus, leverancier van surveillerende bejaarden, leert dat senioren zo rond
het minimumloon betaald krijgen. Zelfs met de
toeslag voor de kosten van het uitzendbureau is
dat een prikkie.
Uhd’s zitten doorgaans in schaal 13 of 14.
Dat maakt ze minstens drie keer duurder dan
iemand die het minimumloon verdient. Binnen
de FGw wordt wel gesproken over de inzet van
externe bejaarden bij tentamens. Het zou het
faculteitsbestuur goed doen het niet alleen bij
praten te houden, maar om ook eens te gaan
rekenen. Zolang ze bij de FGw zulke basale sommen niet kunnen maken, is er geen hoop voor de
geesteswetenschappen. ↙

Jaap is te prijzig
om te surveilleren
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Linda Duits is een weggelopen wetenschapper,
gespecialiseerd in populaire cultuur; in het bijzonder
op het gebied van gender en seksualiteit.
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VECHTEN
VOOR DE
DROOM VAN
MANDELA
Vele duizenden Zuid-Afrikaanse studenten gingen de afgelopen weken de
straat op. Ze eisten een bevriezing van de collegegelden. Met succes. Maar de
onderliggende onvrede gaat dieper dan te hoog studiegeld alleen. Die gaat over
structureel ongelijke kansen in het land.
tekst Niels Posthumus
foto’s Bram Lammers

D

e negentienjarige Noko Sekwati
schrikt als er tijdens een massaal
studentenprotest in Pretoria pal
voor de Zuid-Afrikaanse regeringsgebouwen opeens enkele harde knallen klinken.
‘Schiet de politie op ons?’ vraagt hij met
angst in zijn ogen. ‘Is het niet gevaarlijk
om hier te blijven staan?’
Sekwati is nog nooit eerder bij
zo’n grote demonstratie geweest. Dat
het om stungranaten gaat, die alleen
dienen om demonstranten met een
scherpe flits en een ondraaglijk geluid
terug te dringen, stelt hem maar
matig gerust. Hij is niet het type ‘rel-
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schopper’. Hij wil slechts vreedzaam
protesteren tegen de verhoging van het
collegegeld in Zuid-Afrika. Net als de
meeste studenten om hem heen.

Geld is een probleem
Het protest in Pretoria vormt de voorlopige climax van de demonstraties die
tienduizenden studenten de afgelopen
weken op zeker veertien plekken in het
land de straat op brachten onder de slogan
#FeesMustFall. Aan het eind van die dag
gaat de regering overstag; ze schrapt de geplande verhoging. Daarna vuurt de politie
nog wel het nodige traangas en wat salvo’s

rubberen kogels af op de demonstranten. Maar dat doet niets meer af aan de
glorieuze overwinning van de studenten.
Die zege kon hun ook haast niet ontgaan.
Zelden kwam in Zuid-Afrika sinds de afschaffing van de apartheid begin jaren negentig zo’n grote groep mensen in opstand
als de afgelopen twee weken. Sekwati is
zelfs om vijf uur ’s ochtends opgestaan om
bij de einddemonstratie in Pretoria te zijn.
Hij studeert in Polokwane, een stad in het
noorden van Zuid-Afrika, een paar uur
rijden met de bus. Maar hij vond dat hij
erbij moest zijn.
Sekwati is het prototype student voor

02-11-15 18:42
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wie de #FeesMustFall-campagne in het
leven werd geroepen. Hij is een slimme,
zwarte telg uit een arm Zuid-Afrikaans
gezin. Vanwege zijn goede cijfers op de
middelbare school kon hij echter gaan
studeren aan de Universiteit van Limpopo
in Polokwane. Hij koos geologie, een studie
die hem voorbereidt op een carrière in de
mijnsector, waarin als ingenieur of geoloog
nog altijd veel geld kan worden verdiend.
Toch heeft hij relatief weinig aan zijn
studie, verzucht hij. ‘Mijnbedrijven willen
weten aan welke universiteit je bent afgestudeerd. Want het niveau verschilt nogal.
De beste universiteiten zijn die universiteiten die tijdens de apartheid uitsluitend
waren bestemd voor blanken. Alleen als
je daar hebt gestudeerd, maak je kans op
een goede baan.’ Dus wil Sekwati naar de
vooraanstaande Universiteit van Pretoria.
Even leek hem dat te lukken. Hij werd op
basis van zijn studieresultaten in Polokwane toegelaten voor het komende studiejaar in Pretoria dat in januari begint,
vertelt hij opgetogen. Maar zijn gezicht
betrekt al snel. ‘De vraag blijft of ik er
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echt heen kan,’ zegt hij. Want geld is een
probleem. Twee beurzen heeft hij weten
te bemachtigen, maar het collegegeld voor
een goede universiteit als die van Pretoria
is veel hoger dan dat in Polokwane. ‘En ik
zal in Pretoria een kamer moeten huren.
Nu woon ik nog gratis thuis. Ik zal naast
die twee beurzen nog ergens anders geld
vandaan moeten halen.’

Ongelijke kansen
De vraag is hoe. Een bijbaan zoeken is
zo simpel niet. De jeugdwerkloosheid in
Zuid-Afrika bedraagt ruim vijftig procent.
En een baantje in een bar of restaurant
brengt, bij gebrek aan een minimumloon,
weinig op. Het is in Zuid-Afrika haast
onmogelijk zo je studie te financieren. Een
lening afsluiten lijkt evenmin een mogelijkheid. Banken zijn niet snel bereid arme
Zuid-Afrikanen geld te lenen, mede omdat
hun ouders niet garant kunnen staan.
Het maakt de kansen voor studenten in
Zuid-Afrika zeer ongelijk. Het land kampt
met nagenoeg de meest ongelijke economische verdeling ter wereld. En die scheve

verdeling voltrekt zich grotendeels langs
de scheidslijnen van huidskleur. Het is een
erfenis van de koloniale geschiedenis en
van het nog racistischer apartheidsregime
daarna. Zwarte Zuid-Afrikanen werden
eeuwenlang in elk opzicht achtergesteld.
Dat bleek de afgelopen twintig jaar niet
zomaar te repareren. Natuurlijk is er na de
val van de apartheid de afgelopen twintig
jaar wel degelijk een zwarte elite ontstaan
die best de studie van haar kinderen kan
financieren. Maar het merendeel van de
zwarte bevolking bleef arm. Het gemiddelde blanke Zuid-Afrikaanse huishouden
verdient nog altijd zes keer meer dan een
doorsnee zwart gezin. Zo’n veertig procent
van alle zwarte Zuid-Afrikanen moet
rondkomen van minder dan drie euro per
dag. Tegen nog geen één procent van de
blanken in het land.

Maatschappelijke onvrede
De studentendemonstraties in
Zuid-Afrika van de afgelopen weken zijn
dan ook niet uitsluitend een protest met
betrekking tot universiteitszaken. Ze
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gaan niet, zoals in Amsterdam dit jaar,
om meer inspraak van studenten of om
een verandering van het curriculum. De
Zuid-Afrikaanse studentenopstand is
een explosie van al langer sluimerende,
brede maatschappelijke onvrede over
aanhoudende witte privileges, economische kloven en niet nagekomen beloftes
van regeringspartij ANC.
‘Het gaat niet om het collegegeld
alleen,’ zegt ook de achttienjarige Naledi
Sekoto. ‘Dat was de aanleiding. Wij
willen uiteindelijk meer algemeen een
beter leven voor iedereen. Dat heeft het
ANC beloofd toen het in 1994 aan de
macht kwam.’ Gelijke kansen binnen het
onderwijs zijn in dat opzicht essentieel,
maar Sekoto ziet weinig progressie. ‘Ik
doe dit jaar eindexamen. Ik moet echter

Folia 09 1545#1.indd 13

nog zien of ik het geld bij elkaar krijg
om volgend jaar psychologie te kunnen
studeren. De collegegelden worden elk
jaar opgeschroefd. Er blijft zo sprake
van systematische uitsluiting van armere studenten.’
De verhoging van de collegegelden
is inderdaad een trend in Zuid-Afrika.
Afgelopen jaar stegen ze met 9,3 procent. Tussen 2000 en 2012 zijn de collegegelden zelfs verdubbeld, zo becijferde
het Zuid-Afrikaanse Centrum voor
Hoger Onderwijs. Het leidt tot een situatie waarin rijkdomsverschillen zichzelf
in stand houden: wie rijke ouders heeft,
kan een gedegen opleiding volgen,
waardoor hij later de meeste kans heeft
op een goede baan. Daardoor kan hijzelf
weer rijk worden en zijn kinderen naar
goede scholen sturen. Dat gaat generatie
op generatie door. Het tegenovergestelde
geldt voor de armen.
‘Zuid-Afrika is een land van twee
gescheiden werelden,’ legt Khaya Dlanga uit. Hij is columnist voor News24,
een grote nieuwswebsite van het land.
‘Enerzijds heb je de wereld van de rijken,
die nog grotendeels blank is. Anderzijds
is er de wereld van de arme massa, die
nog steeds bijna uitsluitend zwarte
Zuid-Afrikanen omvat.’

De maat is vol
Het is uiteraard niet het beeld dat
Nelson Mandela voor ogen had toen hij

in 1994 de eerste zwarte president van
Zuid-Afrika ooit werd. Voortdurend
hamerde hij op het belang van hoogstaand en toegankelijk onderwijs voor
iedereen. Tijdens de apartheid werd het
zwarte Zuid-Afrikanen haast onmogelijk gemaakt om te studeren. Mandela
meende dat, in het nieuwe Zuid-Afrika,
de snelste weg uit de armoede voor
de zwarte bevolking hervorming van
het onderwijs zou zijn. Gelijke kansen
binnen het onderwijs zouden uiteindelijk meer gelijke kansen in het latere
leven bieden voor nieuwe generaties,
ongeacht hun huidskleur. Het ANC
nam zich daarom voor om onderwijs
gratis te maken. Maar de partij maakte
die belofte tot op heden niet waar. Zoals
zij wel meer toezeggingen uit 1994 niet
is nagekomen. Het voedt de onvrede in
het land dat al jaren slecht draait: de
economie groeit nauwelijks, corruptie
grijpt nog altijd om zich heen en de torenhoge werkloosheid daalt maar niet.
‘We zien maar geen echte veranderingen,’ moppert architectuurstudent Jacob
Mamabolo (28). De maat is nu vol voor
de studenten, denkt hij. ‘Niemand heeft
de afgelopen jaren naar onze klachten
willen luisteren. We zijn kennelijk niet
belangrijk genoeg. Daarom eisen we
de macht terug. We moeten niet alleen
van de verhoging van het collegegeld
af, onderwijs moet voor iedereen gratis
worden. Alleen zo kunnen we zorgen
dat niet slechts een kleine minderheid
uitzicht heeft op een goed leven.’
Want gelijke kansen kwamen er
sinds 1994 alleen voor een relatief kleine
zwarte elite. De economische macht
(en ook de academische wereld) bleef
verder overwegend in blanke handen.
‘Veel zwarte Zuid-Afrikanen hebben nog
steeds het gevoel tweederangs burgers
te zijn,’ zegt columnist Dlanga. ‘Veel
zwarte studenten hebben dat gevoel ook
op de universiteiten. De apartheid is
niet werkelijk verdwenen. Wel uit onze
wetten, maar niet uit de structuur van de
samenleving en haar instituties.’
Het gevoel dat blanken privileges
blijven genieten die zij nota bene via on-
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derdrukking hebben opgebouwd
tijdens de apartheid leidde eerder
dit jaar ook al tot studentenprotesten. Zo eisten studenten aan
de Universiteit van Kaapstad met
succes dat een standbeeld van de
voormalige blanke koloniaal Cecil
John Rhodes van hun campus
zou worden verwijderd. En de
documentaire Luister zorgde voor
veel opschudding toen daaruit
bleek dat zwarte studenten op de
traditioneel sterk blanke Universiteit van Stellenbosch anno 2015
nog altijd last ondervinden van
discriminatie.

Privaat onderwijs
De #FeesMustFall-campagne
van de afgelopen weken ligt in het
verlengde van die eerdere protesten, omdat de hoge universiteitskosten opnieuw
vooral zwarte studenten treffen. Maar nu
schaarde zich een bredere groep achter
het verzet, omdat het niet louter meer
ging over de naweeën van Zuid-Afrika’s
koloniale geschiedenis, maar over de
toekomst van alle studenten – en dus die
van het land.
Ook de blanke rechtenstudent Thomas Karberg (20) uit
Pretoria ging dus de straat op.
Want al kan hij zelf zijn studie
wel bekostigen, hij is er zeker
van dat Zuid-Afrika alleen een
betere toekomst tegemoet gaat
als het land het potentieel van
zijn hele bevolking benut. ‘Ik
begrijp dat gratis onderwijs niet nu
direct te realiseren is,’ zegt hij. ‘Maar het
wordt tijd dat de overheid gaat nadenken
over de vraag hoe zij daar in de toekomst
wellicht naartoe kan werken.’ Daar is
volgens hem best geld voor. ‘Onze huidige regering is zo corrupt. Als we daar
iets aan doen, komt er veel geld vrij.’
Dat geld kunnen de Zuid-Afrikaanse
universiteiten goed gebruiken. Want zij
verhogen hun collegegeld niet voor niets,
stelt professor sociologie David Dickinson. ‘Het aantal studenten neemt toe,’
schreef hij onlangs in een opiniestuk op

News24.com, ‘terwijl de overheidssubsidie per student juist afneemt.’ Zuid-Afrika besteedt slechts 0,7 procent van zijn
Bruto Nationaal Product aan universitair onderwijs. Dat is niet alleen minder
dan Nederland, maar ook minder dan
het gemiddelde in heel Afrika.
Het maakt volgens Dickinson dat
alleen zijn Witwatersrand Universiteit in
Johannesburg dit jaar al drieduizend op

geld bij elkaar schraapt om naar de
Universiteit van Pretoria te gaan, maar
in het tweede jaar alsnog wordt geconfronteerd met een stevige verhoging van
zijn studiekosten? Dan moet hij zijn
opleiding toch weer afbreken. Dat zou
niet alleen voor hem als individu een
ramp zijn; als veel studenten iets vergelijkbaars overkomt, is het ook een gevaar voor de toekomst van Zuid-Afrika.
Het land kampt al met tekorten
aan goed opgeleide ingenieurs,
geologen, accountants, artsen,
leraren en psychologen.
Een andere groep twijfelt.
Deze studenten beseffen dat zij
de tijd niet aan hun zijde hebben. De tentamenperiode komt
eraan. En wie demonstreert,
houdt weinig uren over om te studeren.
Een tentamen missen betekent langer
doorstuderen. En juist daarvoor hebben
veel studenten het geld niet. Vandaar
dat alle universiteiten deze week hun
deuren weer openden en de rust op veel
plaatsten enigszins teruggekeerd lijkt.
Maar de vraag is: voor hoelang? Want
de roep om gratis onderwijs zal niet
snel verdwijnen. Zeker nu de ANC-regering opnieuw heeft gezegd dat dit ook
haar uiteindelijke doelstelling is. Al
weet dan weer niemand wie dat precies
moet gaan bekostigen. ↙

De jeugdwerkloosheid
in Zuid-Afrika bedraagt
ruim vijftig procent
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zich geschikte studenten moest afwijzen
omdat zij de studiekosten niet konden
ophoesten. Hij steunt daarom het studentenprotest. ‘De beste universiteiten
in het land worden op deze manier de
facto private onderwijsinstellingen voor
de rijken,’ waarschuwde hij.
Dus zweert een deel van de studenten ook na de knieval van hun regering
door te gaan met hun strijd. Want de
verhoging van het collegegeld mag dit
jaar weliswaar van de baan zijn, maar
wat gebeurt er volgend jaar? Wat als
Sekwati dit jaar ternauwernood genoeg
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MINISTER,
VOOR ONS IS
EEN BIJBAAN
GEEN OPTIE!
Ilse Wissink vindt dat
masterstudenten geneeskunde
onevenredig hard worden
getroffen in het nieuwe leenstelsel.
Zij vraagt minister Bussemaker
een financiële tegemoetkoming
om zo de toegankelijkheid en de
studeerbaarheid van de studie
geneeskunde te behouden.

illustratie Marc Kolle
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H

et leenstelsel heeft grote invloed op studenten geneeskunde. Drie jaar lang draaien we in de masterfase
mee in de dagelijkse patiëntenzorg. Deze ervaring
in de praktijk is essentieel voor onze opleiding tot dokter,
maar deze fulltimestage in combinatie met de studie maakt de
studielast groot. De masterstudent spendeert gemiddeld 50-55
uur per week aan de opleiding. Een tijdsinvestering die wij
graag maken, maar die ons in het nieuwe leenstelsel ook voor
een probleem stelt.
Studenten hebben volgens de overheid de keuzevrijheid om
hun studieschuld, bijvoorbeeld met een bijbaan, te compenseren. Wij constateren echter dat deze keuzevrijheid in de praktijk niet opgaat voor de ongeveer achtduizend masterstudenten
geneeskunde. Op 27 oktober overhandigde ik samen met een
delegatie geneeskundestudenten een petitie met ruim 22.000
handtekeningen aan de vaste commissie OCW van de Tweede
Kamer. In de petitie verzochten wij minister Bussemaker van
OCW om een financiële tegemoetkoming voor masterstudenten geneeskunde te realiseren. Dit om de toegankelijkheid
en de studeerbaarheid van de opleiding te behouden. Deze
tegemoetkoming moet het gat dichten dat het op 1 september
jongstleden ingevoerde leenstelsel slaat in het budget van
de geneeskundestudent. Gezien de omvang van onze studie
kunnen wij dit gat niet zelfstandig dichten. De petitie is een
gezamenlijk initiatief van het Landelijk Overleg Coassistenten
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(Loca), De Geneeskundestudent (DG)
en het Landelijk Medisch Studenten
Overleg (LMSO). Recent verrichtten
het LMSO en het Loca een onderzoek
onder ruim drieduizend toekomstige dokters. Ruim een kwart van de
respondenten gaf aan dat hun keuze
voor de studie geneeskunde negatief
zou zijn beïnvloed door de financiële gevolgen van het leenstelsel.
Voorheen ontvingen studenten een
prestatiebeurs: een lening die werd
kwijtgescholden na het behalen van
het diploma. Studenten die in het
leenstelsel vallen krijgen de prestatiebeurs niet meer als gift, maar als een
lening. Van hen wordt verwacht dat zij
extra werken en of meer bijlenen. Dit
kan mogelijk de daling in aanmeldingen voor de studie geneeskunde
verklaren. Uit gegevens van DUO, de
uitvoeringsorganisatie van de overheid
voor het onderwijs, blijkt dat van de
ruim negenduizend aanmeldingen in
2013 het aantal is gekelderd tot 6.157
in 2015.
Voor studenten geneeskunde is een bijbaan geen optie.
Om dokter te worden is het na de driejarige bachelor namelijk
noodzakelijk om een driejarige master geneeskunde te volgen.
Deze master bestaat volledig uit onbetaalde stages, de zogeheten coschappen. Tijdens de
coschappen besteedt de student
gemiddeld 55 uur per week
aan stage-, studie- en reistijd.
Werktijden zijn, net zoals bij
artsen, onregelmatig en vallen
vaak in de avonduren of in het
weekend. De grote tijdsinvestering evenals de onregelmatige diensten maken de combinatie
met een bijbaan fysiek en mentaal vrijwel onmogelijk. Een
bijbaan naast deze meer dan fulltime opleiding kan zelfs ten
koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs en de opleiding
van de toekomstige arts.
Volgens het Nibud kost studeren 1163 euro per maand.
Studenten kunnen maximaal 1016 euro per maand lenen bij
de overheid. Behalve als er draagkrachtige ouders zijn om bij
te springen, zijn coassistenten genoodzaakt een lening aan te
gaan. Uit het eerder genoemde onderzoek van het LMSO en
Loca blijkt dat studenten geneeskunde in het nieuwe leenstelsel een gemiddelde studieschuld van € 38.000 verwachten,
voornamelijk opgebouwd in de masterfase. Fors meer dan de
€ 26.000 die het Centraal Plan Bureau (CPB) voor alle univer-

sitaire studenten verwacht. De student geneeskunde wordt dus
financieel onevenredig hard getroffen.
De financiële zorgen worden door veel studenten geneeskunde gedeeld. Door de verslechterde arbeidsmarkt voor basisartsen en het feit dat maar
weinig basisartsen uiteindelijk
specialist worden, is een
hogere schuld minder goed te
rechtvaardigen dan voorheen.
Uit het onderzoek blijkt dat
door het leenstelsel 31 procent
van de studenten met een lage
financiële bijdrage van hun ouders een andere studie had
overwogen. Dit is significant meer dan de 19 procent met
een ouderlijke bijdrage van 250 euro per maand of hoger. De
keuze om geneeskunde te studeren wordt zo bepaald door de
financiële situatievan studenten, wat mij betreft een onwenselijke situatie. ↙

Student geneeskunde wordt
onevenredig hard getroffen
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Ilse Wissink studeert geneeskunde.
Zij schreef deze tekst mede namens het
Landelijk Overleg Coassistenten, De
Geneeskundestudent en het Landelijk
Medisch Studenten Overleg.

Discussieer
mee op
Folia.nl/
opinie
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‘IK HEB GEEN
POLITIEKE
AGENDA’
Dag en nacht werkte ze naar eigen zeggen aan de vernieuwing van de UvA, maar
hoogleraar Amade M’charek legde onlangs haar rol als leider neer. Omwille van
tijdgebrek. Kritiek over haar compromisloze houding vindt ze niet terecht: ‘Ik heb steeds
geprobeerd om te voorkomen dat de zaak escaleerde.’

tekst Altan Erdogan en Steffi Weber
foto’s Bram Belloni

B

ij de liften op de vijfde verdieping van het Roeterseilandcomplex van de UvA, waar
hoogleraar antropologie Amade
M’charek haar kamer heeft, heerst
nog onmiskenbaar de sfeer van idealisme en actiebereidheid.
‘Baas in eigen hoofd!’, staat er
op een spandoek van Rethink UvA
boven de liftdeuren. Er hangen ook
foto’s, onder meer van de Maagdenhuisbezetting dit voorjaar. ‘O, er is al
veel weggehaald, het hing helemaal
vol. Het moest een beetje worden
schoongemaakt,’ zegt M’charek.
‘Die leus hebben de vrouwen van
antropologie bedacht, bij een etentje
als voorbereiding op de demonstratie
van begin maart. De volgende dag

Folia 09 1545#1.indd 18

stonden we met verf en doek klaar,
en was dat spandoek er.’
Haar idealisme en haar drang om
de universiteit te veranderen zijn er
niet minder op geworden sinds het
voorjaar. Toch is M’charek vorige
week gestopt als de drijvende kracht
van de commissies die de vernieuwing op de UvA vorm moeten geven.
Na haar gemiste zomervakantie is ze
nu vastbesloten binnenkort alsnog
met haar zesjarige dochter naar haar
geboorteland Tunesië af te reizen.
Samen olijven plukken en eigen
olijfolie persen. Even geen onderhandelingen en vergaderingen.

Waarom bent u gestopt als trekker
van de precommissies? Alsof je

een marathon loopt en na veertig
kilometer zegt: ik kap ermee.
‘Ik hoopte dat ik al in september
kon stoppen omdat we dan de
commissies rond zouden hebben.
Vanaf maart dit jaar had ik bijna een
veertigurige werkweek aan de commissies. Dat was naast m’n gewone
werk niet vol te houden. In september
bleek weer alles langer te gaan duren.
Dat kon ik me niet langer permitteren, mijn hoofdtaak zit in het onderzoek en het onderwijs. Ook snakte ik
weer naar inhoudelijke, intellectuele
bezieling via het onderzoek.’

Bent u dan niet teleurgesteld, om
nu te moeten stoppen?
Beslist: ‘Nee. Ik ben blij dat ik niet de
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Amade M’charek WIL NA VOLLEDIGE WERKWEKEN AAN PROTESTEREN
BESTEED TE HEBBEN EINDELIJK EENS MET HAAR DOCHTERTJE NAAR TUNESIË.
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voortrekkersrol meer hoef te vervullen, er zijn anderen die dat kunnen
overnemen.’ Opgelucht is M’charek
ook, blij dat ze ‘niet meer de verantwoordelijkheid heeft over het proces’.

Was het zo’n zware
verantwoordelijkheid?

‘Nee, nee, dat zeg ik ter verduidelijking.’
Echt actief vanuit de actiegroep
Rethink UvA - voortgekomen uit
medewerkers – werd M’charek naar

‘Nou ja, we volgen het geld. En
daarmee doen we onszelf tekort,
ook al denken we dat we fantastisch
bezig zijn.’

Noem eens iets dat echt moet
veranderen als het om
democratisering gaat?

‘We lopen als
universiteit het geld
achterna’

‘O ja. Je voelt dat zo
veel mensen hun hoop
op de commissies hebben gevestigd. Velen
steken er hun energie
en creativiteit in, en
iedereen heeft zijn eigen politieke aspiraties.
Maar het was een “bumpy proces”;
ontzettend kwetsbaar. Ik was er dag
én nacht mee bezig. Vergaderen,
praten, overtuigen. Ook in de zomer.’

Waarom heeft u eigenlijk die zware
voortrekkersrol op zich genomen?
‘Heel wonderlijk: dat is zo gegroeid.
Ik riep het eerste overleg tussen
actiegroepen en medezeggenschap
bijeen, en zorgde voor een vergaderruimte. Langzamerhand kreeg ik een
prominente rol.’

Op welk moment tijdens de protesten dacht u: ik moet iets gaan doen;
ik kan niet aan de zijlijn blijven?
‘Echt woedend werd ik toen het CvB
in de rechtszaak voor de ontruiming
van het Bungehuis dreigde met een
dwangsom van 100.000 euro tegen
de bezetters. Dan heb je als bestuurder echt geen idee waar je mee
bezig bent. Een dag na de volgende
bezetting, van het Maagdenhuis,
ben ik er gaan kijken. Het was één
open forum, los van het cynisme en
de apathie die we gewend waren. Ik
dacht: dit is precies wat de universiteit nodig heeft. Studenten toonden
betrokkenheid, kwamen in beweging
en durfden weer te dromen. Ga het
doen!, zei ik tegen ze.’ Dan, haast
verontschuldigend: ‘Niet dat ik een
ophitser ben hoor.’
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Waarom zegt u dat, zouden mensen
dat kunnen denken?

eigen zeggen ‘toen de onderhandelingen met het CvB begonnen’.

U wordt gezien als een succesvolle
wetenschapper en onderzoeker,
hebt verschillende beurzen binnengehaald en u heeft een vast contract. Waar komt de grote betrokkenheid bij de protesten vandaan?
‘Bij ons onderzoeksinstituut, het
AISSR, worden veel prestigieuze onderzoekssubsidies binnengehaald. Toch
hebben we met alle prijswinnaars
een open brief geschreven in NRC
Handelsblad. Daarin stond: wij zijn de
winnaars van het huidige systeem, en
toch vinden we dit systeem niet goed.
Hartstikke chic dat je twee miljoen
krijgt en: hoppa, onderzoek kan doen.
Tegelijkertijd weet je dat het elders
wordt weggehaald. De manier waarop
geld nu wordt verdeeld is slecht voor
het onderzoek en het onderwijs. De
programma’s worden steeds beperkter, studenten moeten steeds
sneller klaar zijn. We lopen nu vaak
de financiers, het bedrijfsleven en de
politici achterna. Kwantitatief, groot
onderzoek, in plaats van kleinere,
creatieve en innoverende initiatieven.
De pr-slogans van NWO zijn creativiteit en innovatie, ondergronds zijn we
precies dat aan het stukmaken.’

We zijn de mainstream aan het
reproduceren?

‘De inspraak moet beter,
met als basis de expertise van de mensen die
hier rondlopen. Meer
zeggenschap over je
eigen vakgebied; over het
onderwijs en over wie we
wel of niet aanstellen.
Ik hoor de decaan en het CvB het
al zeggen: “maar dat kan toch allemaal?” Zo pakt het in de praktijk niet
uit. Het beleid wordt nu van bovenaf
doorgedrukt, en hier beneden denkt
men: als ik het beste voor heb met
mijn medewerkers, kan ik daar maar
beter in meegaan.’

Wat is er na ruim een halfjaar over
van de hoop en sprankeling die u
voelde in het Maagdenhuis?
‘O, echt heel veel. Op de werkvloer is
de geest uit de fles, en die gaat echt
niet meer terug. Hier bij antropologie
is er veel meer betrokkenheid. Aio’s
– voorheen een nogal afgezonderde
groep – praten overal over mee, bijeenkomsten zitten bomvol. Ongehoord, dat was niet zo. Als ideeën
opkomen, ontstaan meteen groepjes
mensen die het gaan uitzoeken en
uitwerken.’

Je hoort nu juist dat het protest
is gesmoord in allerlei overlegjes,
doodgecommissied.
‘Snap ik helemaal…’Denkt na. ‘Je
kunt niet eindeloos blijven protesteren, dat zag je ook in het Maagdenhuis. De energie en de spirit ging er
na weken van bezetten uit. Het is dus
een zegen en positief dat we al die
vergaderingen en de commissies hebben, hoe saai en oninspirerend dat
soms ook lijkt. Daarin consolideert
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het protest zich. En – wie weet – als er
iets is waar men weer heel boos over
wordt, komen er nieuwe protesten en
demonstraties. Dat sluit ik niet uit. ’

wil niet zeggen dat basisdemocratie
altijd het ideale model is. Het afgelopen jaar hebben we geleerd
dat je met veel verschillende politieke
stijlen je doel kunt bereiken.’

De gemiddelde student en medewerker denkt: wat duurt
het lang. En gebeurt er
nog iets concreets?

‘Op de werkvloer
is echt de geest uit
de fles’

‘Ook ik was vooraf sceptisch over het middel.
Er is geen conflict in
Nederland of er wordt
weer een commissie op
gezet. Maar de impact
van het Maagdenhuis
is enorm. Dat het lang duurt? Ja…
dat is een lastige. Dat is zo. Het is
een uitzonderlijk proces met heel
veel partijen, we moeten er steeds
samen uit zien te komen. Er is niet
één leider die zegt; nu is het klaar,
we gaan het zo doen. Ook ík was dat
niet. Je zoekt naar consensus. Met
twee of drie partijen is dat te doen,
maar met zeven partijen is het een
ander verhaal. Er zaten bestuurlijk
ervaren mensen, maar ook nieuwe
leden vanuit de actiegroepen. Lastig
is ook dat iedereen steeds z’n hele
onderhandelingspakket binnen wil
halen. Dat gaat natuurlijk niet. Je
moet geven en nemen. Dacht je
eruit te komen, moest je een week
later weer opnieuw beginnen. Had je
een afspraak, kwam men er weer op
terug. Dan verlies je soms de hoop.’

Er zijn nogal wat actievoerders
afgehaakt, inmiddels.
‘Jaaa. Kijk, ik kan me wel ergens
volledig in vastbijten, maar ik snap
dat anderen dat niet kunnen, en
stoppen. En dat ze zich afvragen:
leidt dit nog ergens toe?’

Je kunt ook zeggen: dat idee van
basisdemocratie en iedereen een
gelijke stem geven werkt niet.
‘Ik vind dat we hebben aangetoond
dat het wel werkt. De commissie
financiën is aan de slag. Maar dat
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Maar het momentum is toch weg?
‘Ja, dat is zo. Het mooist zou zijn, als

we drie maanden na de bezetting de
commissies aan het werk hadden en
dat wij daaromheen allerlei debatten
en discussies hadden kunnen organiseren. Dat is niet de realiteit. Het
zal nu meer tijd kosten om mensen
weer in beweging te krijgen
en betrokken te houden.
Ik hoop dat de commissie
democratisering die spirit
weer los gaat maken.’

Femke Halsema, die haar
werk voor de commissie
financiën in juni na een
maand teruggaf, vond dat
ze niet onafhankelijk kon opereren.
‘Ja, dat vond ik echt niet kunnen. Eh,
sorry; daar was ik het niet mee eens.’

Waarom niet?
‘Dat heb ik haar ook verteld; ze kon
wél onafhankelijk opereren. Van
begin tot eind.’

Waarom is ze dan opgestapt?

Amade M’charek
1967 geboren in Kasserine, Tunesië
1987 – 1992 Bachelor politieke wetenschappen, economie, internationale economische betrekkingen
1993 – 1994 Master politieke
wetenschappen
1995 – 1999 Promotieonderzoek
Belle van Zuylen Instituut UvA
1999 – 2000 Onderzoeker LUMC
1999 – 2001 Docent FNWI
2001 – 2003 Docent biologie,
politicologie, UvA
2005 Oprichting master Forensic
Science, FNWI
2004 – 2014 Hoofddocent UvA
2015 Hoogleraar antropologie
van de wetenschap, UvA

‘Lastig. Weet ik niet. Uit de feiten kan
ik het niet afleiden. Er moet meer
zijn, maar ik weet niet wat. Ik vond
ook niet dat ik met haar daarover
kon praten, zolang onze commissie
→
verder moest.’

Er komt ook een commissie diversiteit. Hoe doet de UvA het op dat
punt?
‘We denken vaak dat we hier op de
universiteit de samenleving representeren, maar het is toch een hogere
klasse studenten en staf die hier
rondloopt. Niet zo divers dus.’

U bedoelt dat het een wit bolwerk is.
‘Ja, het is een wit mannenbolwerk,
zeker in de top.’

Met uw expertise en achtergrond
bent u de ideale kandidaat om die
commissie leiding te geven.
‘Ik ben blij dat de commissie er komt.’

Maar u gaat het niet zelf doen?
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‘Nee.’ Zucht. ‘Nu werken jullie wel
heel erg op m’n gemoed. Er zijn voldoende anderen die dat kunnen.’

Dan gaat straks een wit gezelschap
bekijken waar ze het wellicht fout
hebben gedaan. De slager keurt
zijn eigen vlees?
‘Dat is niet aan de hand. Het wordt
een diverse commissie.’

Critici lieten nadat u opstapte uit
de commissies weten dat u moeilijk
aan te sturen bent, te veel uw eigen
plan trekt. Herkent u dat?
‘Ja en nee. Ik heb steeds geprobeerd om te voorkomen dat de
zaak escaleerde of dat het tot een
clash kwam. Dat mensen in gesprek
bleven, ook als er bijvoorbeeld online
koppen rolde. Dan zei ik: kom op,
totale onzin, we gaan door. Ook dan
ben ik van de lange adem.’

Tot op welke hoogte dan?
‘Nou ja, als het ging om ons mandaat. Iemand stelde voor dat het
CvB eerst akkoord moet gaan met
onze voorstellen. Dan zeg ik nee. Het
is ónze commissie en ónze beweging. Ik trapte ook op de rem als
leden dachten dat ze de commissie
vol kunnen stoppen met hun eigen
vriendjes en vriendinnetjes. Daar
hielp ik ze wel aan herinneren, dat ze
er niet zaten voor hun eigen politieke
agenda. Boze blikken krijg je toch.
Mijn reactie was dan: je mag schelden en kwaad worden, als we morgen maar weer gaan vergaderen.’

maar ik hou het nog wel in de gaten.
Ik hoop dat de commissies democratisering en diversiteit snel worden
gepresenteerd, en dan ben ik er bij
hoor. Het is mooi dat het proces in
goede banen is.’

Daar bent u van overtuigd?
‘Ja.’

Als je er als antropoloog naar kijkt:
is de UvA-stam een andere stam
dan een paar jaar geleden?
‘Ja. Dat lijkt er op. Maar er zijn ook
voldoende oude verwantschappen
die wijzen op de typische UvA-stam.’

Op de site van Folia lees je in de
commentaren: het protest ging over
openheid en transparantie en nu
zitten de commissies weer in een
achterkamertje te vergaderen.

En wie wordt de nieuwe voorzitter
van het CvB?

Het was af en toe een kruiwagen
vol kikkers, die u steeds weer binnenboord moest houden?

‘Dat vind ik luie opmerkingen. We
hebben de deur voor niemand dicht
gehouden. Na elke vergadering
kwam er een update die de partijen
konden delen met hun achterban.'

‘Ja. Fascinerend. Waar ik me niet in herken, is dat ik een eigen politieke agenda
had. Het kon me tot op zekere hoogte
niet schelen welke kant het opging.’

U klinkt nog heel bevlogen; kunt u
het wel loslaten, ook als u er zo lang
zo intensief mee bezig bent geweest?

‘Nee. Het moet aan de ene kant
iemand van de inhoud zijn, een professor, aan de andere kant ergeren
we ons aan iemand die de boel niet
kan managen. Blijkbaar zoeken we
een schaap met vijf poten. Laat die
inderdaad maar komen, dan ben ik
ook blij.’ Lacht: ‘Dan wordt jullie kop
boven het verhaal vast: “Schaap met
vijf poten moet UvA leiden.”’ ↙

‘Dat gaat makkelijker dan ik dacht,

‘Geen idee’.

Echt niet?

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET DIE COMMISSIES?
De onderzoekscommissies kwamen er naar aanleiding
van protesten van studenten en staf van afgelopen
voorjaar, toen actiegroepen het Maagdenhuis bezet
hielden. In de onderhandelingen tussen het UvA-bestuur en de actiegroepen werd besloten twee onafhankelijke onderzoekscommissies op te richten. Die
moeten helderheid scheppen over de situatie en advies
uitbrengen voor vernieuwing.
De ene commissie buigt zich over het financiële beleid
van de UvA van de afgelopen twintig jaar. De andere
commissie, democratisering & decentralisering (D&D),
moet met een bredere blik gaan onderzoeken hoe de UvA
op verschillende vlakken vernieuwt. Later werd besloten
om nog een derde commissie in te stellen: de commissie
diversiteit. Het is een subcommissie van D&D.
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De actiegroepen, de medezeggenschap en de studentenvakbond zouden er samen voor zorgen dat die
commissies er ook daadwerkelijk komen. Ze vormden
de zogeheten precommissie, bestaand uit afgevaardigden van Rethink UvA, De Nieuwe Universiteit,
Humanities Rally, de Centrale Studentenraad, de
Centrale Ondernemingsraad en de Asva.
De precommissie, onder leiding van M’charek, was
verantwoordelijk voor het mandaat van de beide
onderzoekscommissies en stelde de profielschetsen
op. Zij bepaalden dus de taken en het doel van de
commissies en hoe ze worden samengesteld. Financiën is in september van start gegaan. De commissie
democratisering en de commissie diversiteit moeten
er nog komen.
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FOLIA 9

Beter dan Photoshop
tekst en foto’s Daniël Rommens

Vraag: hoe krijg je protesterende studenten (in 2015) en
Nelson Mandela (stierf in 2013) op één cover van Folia zonder
te Photoshoppen? Antwoord: je laat het schilderen door een
kunstenaar die al maanden zit te wachten op een goede
aanleiding om Mandela op het doek te zetten. Allan Edens
kreeg op vrijdagavond een spoedopdracht en maakte een
krachtig beeld van de studenten die nu vechten voor wat de
oud-president ooit droomde: gelijke kansen in het onderwijs
voor alle burgers van Zuid-Afrika – zwart én blank. ↙
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De waarheidsvorser en de
leugenaar
Geert van Oorschot publiceerde als uitgever niet alleen de sterke verhalen van Hermans en
Reve, ook zelf was hij niet vies van grootspraak en verzinsels. Een gesprek met
NRC-redacteur en promovendus Arjen Fortuin over verbeeldingskracht, de wetenschap
achter de biografie, en de uitgever die hij zeven jaar lang bestudeerde.
tekst Bob van Toor
foto Daniël Rommens

A

rjen Fortuins fascinatie voor Geert van Oorschot begon
met vijf deeltjes van de Russische Bibliotheek, die de
jonge Fortuin van zijn moeder kreeg aangereikt. ‘“Dit
zijn nou de mooiste boeken die er in Nederland bestaan,” zei
ze. Ik kreeg het beeld van een waanzinnig sjieke en voorname
uitgeverij,’ vertelt de NRC-journalist en recensent, enkele
dagen voor de verdediging van zijn proefschrift. ‘Toen ik over
Geert van Oorschot ging lezen verwachtte ik ook een man in
stofomslag – maar hij bleek een onbehouwen bullebak te zijn,
die met iedereen ruzie maakte.’ Toen zo’n twee decennia na zijn
dood bleek dat nog niemand aan een serieuze biografie van de
uitgever werkte, besloot Fortuin het doen. ‘Ik was zo onverstandig me niet af te laten schrikken door de wetenschap dat er
ongeveer zestienduizend brieven in het uitgeverij-archief lagen.’
Na zeven jaar hoopt Fortuin te promoveren op Geert van
Oorschot, uitgever, een ruim zevenhonderd bladzijden tellende
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biografie van de man die eigenhandig een legendarisch bedrijf
opbouwde, en grote auteurs als Willem Frederik Hermans en
Gerard Reve aan het Nederlandse publiek introduceerde. Van
Oorschot werd miljonair, maar ging er prat op alleen te publiceren wat hij mooi vond. Enorme ruzies verstierden zijn band
met veel schrijvers, maar ook met zijn zoons – van wie er één
zelfmoord pleegde. Bovenal was hij een verhalenverteller, die
in interviews en memoires nog meer fictie produceerde dan als
uitgever. Adriaan Morriën schreef over Van Oorschot: ‘Als je
er rekening mee houdt dat alles wat hij zegt gelogen is en alles
wat hij doet bedrog, dan is het best een aardige man.’

Bronkritiek als leidraad
‘De eerste jaren ben ik nadrukkelijk op feitenjacht geweest,
en heb ik veel verhalen weggestreept. Ik moest kijken waar
de echte flauwekul begon. Toen bleek dat van zijn gepubli-
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ceerde herinneringen, en wat hij in interviews zei, eigenlijk
alles ongeveer even onbetrouwbaar was,’ zegt Fortuin met een
glimlach. Zijn biografie komt uit op het hoogtepunt van de
herwaardering van het genre: voor de jaren negentig was er
lange tijd weinig enthousiasme voor de geschiedenis beschreven vanuit een individueel leven. De uitdagingen zijn er niet
minder groot om: hoe schrijf je van zo’n mens het levensverhaal op? En wellicht nog interessanter: hoe verantwoord je dat
tegenover een wetenschappelijke promotiecommissie?
‘Uiteindelijk zit het antwoord daarop in de verbeelding,’
zegt Fortuin. ‘Je kunt een halfbedachte anekdote niet vertrouwen, maar er wel zo expliciet op ingaan dat je heel exact de feilen van iemands verhaal kunt aanwijzen. Het gevaar is om dan
met dezelfde exactheid te willen beweren wat er wél gebeurd is.
Ik heb geprobeerd steeds wel contouren aan te geven, maar op
dat punt toch een stap terug
te doen.’
In de inleiding van Geert
van Oorschot, uitgever haalt
Fortuin een interview aan
dat hij in 1997 voor Folia
maakte. Daarin stelde emeritus-hoogleraar boekwetenschap Ernst Braches, de voorganger
van Fortuins latere promotor Lisa Kuitert, dat er in de alfawetenschappen uiteindelijk maar één methode is: ‘de bronnen
verzamelen en vervolgens je gezond verstand gebruiken’. Het
werd een adagium bij Fortuins onderzoek. ‘Omdat hij de totale
platheid en eenvoud van zijn methode aanhaalt, en laat zien
dat hij eigenlijk ook journalistiek te werk gaat. Je kunt niet veel
meer doen dan goede bronkritiek bedrijven.’

Van Oorschot verkocht in de oorlog zwart veel boeken om
zijn personeel te kunnen betalen; hij had een flinke zwarte
kas. Ik realiseerde me toen ik aan het schrijven was dat hij
evengoed, toen hij die politieman in de ogen keek, een dik pak
bankbiljetten in zijn richting kan hebben geschoven. Daar is
geen enkel bewijs voor, maar ik voel me wel gerechtigd in het
boek aandacht te besteden aan het bestaan van die zwarte kas
– dan mag de lezer zelf bedenken of hij dan ook gelooft dat hij
mensen omgekocht heeft.’
Een biograaf moet niet menen de waarheid in pacht te
hebben, zo stelt de inleiding van Geert van Oorschot, uitgever –
een microbioloog ook niet, maar in de bètawetenschappen zijn
de toetsingscriteria eenduidiger. Een verfrissend zelfbewuste
apologie, in een tijd dat de geesteswetenschappen zich steeds
vaker moeten verantwoorden als waardevolle wetenschap. ‘Bij
biografisch onderzoek is het mogelijk dat de stemmen staken. Dat
ik zeg: het is ongeveer zo gegaan,
en hier en daarom, en dit is mijn
overtuiging. Het is goed mogelijk
dat een andere auteur daarna,
zonder mijn bronnen te betwisten,
daar een heel andere gevolgtrekking uit neemt. Daar hebben
alfawetenschappers meer last van dan microbiologen. De vraag
hoe betrouwbaar je een getuige acht, kun je niet narekenen.’

‘Ik moest kijken waar
de echte flauwekul begon’

Biograaf versus waarheid
Dat doet Fortuin dan ook: al op de eerste bladzijde van zijn
boek trekt hij een jeugdanekdote over Van Oorschots vertrek
uit Vlissingen in twijfel. ‘Dan kun je kijken: wanneer heeft
hij het geschreven, heeft Van Oorschot belang gehad iets te
fabriceren, te verdraaien, in hoeverre kan hij zich vergissen?’
Fortuins favoriete voorbeeld stamt uit de oorlogsjaren. ‘Van
Oorschot was bedrijfsleider van Querido. Dat werd in 1944 geliquideerd, de politie kwam de boeken ophalen. Van Oorschot
vertelde later de mooie anekdote hoe hij de politieman recht in
de ogen zou hebben gekeken en zei: zullen we ze ergens opbergen? Toen ik dat voor het eerst las dacht ik: ja dág, dit is stoere
verhalen vertellen. Maar toen zag ik in het archief van Querido
dat er inderdaad vlak voor die liquidatie nog hoogstens twee
doosjes boeken op voorraad waren. Drie weken na de bevrijding hadden ze weer voor twintigduizend gulden aan boeken.
In die tamelijk harde bron zag ik dat er onmiskenbaar iets weg
was dat terugkwam.’
Op zulke momenten ving de schrijver een glimp op van
de kern van waarheid waardoor verhalen tot stand kwamen.
‘Of hij inderdaad precies zo met de politie is omgegaan, tja.
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Romantische illusie
Er bestaat een neiging de alfawetenschappen te willen modelleren naar de bètawetenschappen, stelt Fortuin. ‘Die is niet
altijd zinnig: je kunt doen wat je wil met wat er in het verleden
gebeurd is, maar er kan geen sprake zijn van falsificatie. Die is
in zekere zin al geweest: alles is al weg.’
Hij haalt een verhaal van de familie Van Oorschot aan. ‘Ze
zeggen wel eens dat Geert met alle dichteressen in zijn fonds
naar bed wilde – alleen Elisabeth Eybers dacht dat het echt
móest. Stel, ik neem als onderzoeksvraag: is hij met Elisabeth
Eybers naar bed geweest? Daar ben ik niet uitgekomen. Het
is heel duidelijk dat zij na publicatie van haar bundel naar
Nederland is gekomen en verliefd op hem werd. En hij op haar;
toen zij terug naar Zuid-Afrika was gegaan stuurde ze vier
brieven per week. Op een gegeven moment was er een tweede
bezoek, daarna is er nog één brief van Geert, dat zijn vrouw
Hillie het zo naar had gevonden, en dat ze misschien later nog
iets konden schrijven maar dan niet meer in de ban van een
romantische illusie.’
Er heeft iets gespeeld, maar de onderzoeksvraag blijft onbeantwoord. ‘Toen vond ik een brief van Eybers aan vertaalster
Thérèse Cornips, waarin ze stelt dat Hillie alle reden heeft
om haar te haten. Dat zegt nog niet alles, het is geen smoking
gun, en je moet je ook afvragen: hoe oprecht is Eybers? Ik ben
naar Cornips gegaan, die nog leeft en veel interessante details
wist te vertellen over dat tweede bezoek. Die geloofde ik, maar
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Foto: Allard Bon (cc)

Cornips was er héilig van overtuigd dat dit alles zich twee jaar
eerder had afgespeeld dan het jaar van Eybers bezoek. Dan zit
je met de handen in het haar: dan zit je met heel veel bronnen en een enkele getuige, maar de wáárheid is weg. Je kunt
alleen maar met een zeker voorbehoud iets erover zeggen. Dat
is precies het voorbehoud dat je bij kankeronderzoek aan het
uitbannen bent, daar is het van levensbelang.’
Toch is een dergelijke zoektocht van waarde, vindt Fortuin.
‘Dat Geert die Eybers enorm het hof heeft gemaakt is duidelijk, en ook dat er een conflictmoment kwam, waarop duidelijk
werd dat hij misschien van plan was met haar naar bed te gaan,
maar niet om zijn huwelijk daarvoor op te offeren. Daardoor
leer je dan weer iets over de persoon.’ En daarmee over de
geschiedenis: voor de uitgeversgeschiedenis van Nederland is
Uitgeverij Van Oorschot cruciaal; het bedrijf is niet te begrijpen zonder de persoon.

Keiharde zakenman
Thema van zijn biografie is daarnaast het morele oordeel dat
over Van Oorschot en zijn beroep wordt geveld. Fortuin: ‘Een
uitgever heeft een dubbele rol van artistiek verbinder en zakenman: er wordt van ze verwacht dat ze winst maken, maar het
moet een beetje lijken alsof het per ongeluk was. Dat artistieke
imago heeft Van Oorschot zelf enorm aangejaagd, en vervolgens is hij heel erg aangevallen op het feit dat hij miljonair is
geworden. Dat vind ik onnodig. Door zijn economische succes
heeft hij veel kunnen publiceren, en op die manier zo veel aan
de Nederlandse cultuur toegevoegd. En dat is deels omdat er
achter die façade van de culturele weldoener een zakelijke,
keihard opererende en soms bedriegende man schuilde.’
Wat Fortuin bovenal realiseerde toen hij zich voor de biografie inlas, was hoe belangrijk de methode is om een compleet
beeld van de geschiedenis te krijgen. ‘De geschiedenis van
een uitgeverij als Van Oorschot is niet in algemene termen te
vatten, wanneer één man zo veel van zijn persoon erin legt.’
Het is dan ook te hopen dat het hernieuwde elan van de biografie als genre en als methode standhoudt, ook in een digitale
toekomst. ‘Het zou jammer zijn als het onderzoek naar de
kennis over personen beperkt zou blijven tot historische roman
en vie romancée: dat een auteur zegt, ik zet erop dat er fictionele
elementen inzitten, en dan kan ik een lekker verhaal vertellen.
Dan hou je die molen van mythes in stand. Ik ben gaan zien
hoe belangrijk het is, als biograaf maar ook daarbuiten, om een
volledig beeld te schetsen, alle details in je op te zuigen om te
begrijpen wat mensen beweegt. Dat merkte ik toen ik een hele
verzameling feiten die al bekend waren bij elkaar graaide om te
gaan schrijven. In de zomer van 1960 kreeg Van Oorschot eerst
slaande ruzie met het Multatuligenootschap, waardoor die
reeks twintig jaar stil kwam te liggen. Hij kocht een landgoed
bij Baambrugge en verhuisde de hele uitgeverij daarheen, en
zag Guido, zijn zoon die later zelfmoord pleegde, ontsporen
– hij ging joyriden en rijdt de auto total loss. Aan het eind

van die zomer krijgt Van Oorschot een brief waarin Hermans
een rotopmerking maakt over dat joyriden. Dat soort grapjes
maakten ze vaker, maar dan zie je hoe Van Oorschot daarna op
ramkoers gaat, alleen nog zakelijke brieven aan hem schrijft.
Hermans werd na dat conflict voorgoed een vijand. Ik had al
die plaatselijke conflicten los gesignaleerd, maar toen ik het
bij elkaar las dacht ik ineens: dit is in vijf weken van zijn leven
gebeurd. Het liep hem totaal over de schoenen, die man moet
overspannen zijn geweest.’
Van Oorschot stierf in 1987, voor brieven en bedrijfsgegevens digitaal werden; Fortuins biografie is dus zeker van het
oude stempel. De zestienduizend brieven heeft hij niet letter
voor letter gelezen, geeft Fortuin toe, ‘maar ik heb ze allemaal
aangeraakt’. Anderzijds bespaarden gedigitaliseerde krantenarchieven hem minstens een halfjaar werk – de biografen van
personen die nu leven zullen heel anders te werk gaan. ‘Dan
zou je als biograaf een soort moederbestand moeten hebben,
waar je met zoektermen doorheen
gaat. Dan word je veel minder snel
arjen
afgeleid, een ander pad op. Je wordt
fortuin
Geert
minder verrast, maar je hoeft ook
van Oorschot,
uitgever
niet door zo veel flauwekul te werken.
3
Maar,’ besluit de waarheidsvorser,
‘de verrassingen waren de flauwekul
zeker waard.’ ↙
Schoon formaat: 149 x 236 x 43,5 (+ 2 flappen x 90) mm.

3

Arjen Fortuin, Geert van Oorschot,
uitgever (Van Oorschot, € 45,00)
0
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ASIS
AYNAN
Vliegangst
I

n mijn mailbox las ik een bericht uit Bloemfontein, Zuid-Afrika.
Het was een verzoek mee te doen aan het literatuurfestival van
de Universiteit van de Vrijstaat, een Afrikaanstalige academie. Hoe
vaak heb ik uitnodigingen uit verre oorden afgeslagen? Ik weet het
niet meer.
In het jaar 1980 vloog mijn moeder naar de Nieuwe Wereld. Ik
was een foetus van bijna negen maanden. We landden op Schiphol
en een paar dagen later zag ik in het Haarlemse Sint Johannes de
Deoziekenhuis het levenslicht. Het duurde twintig jaar voor ik weer
de lucht in ging.
Het was in Malaga. Ik liep in de vliegveldhal. Samen met een vriend
bewogen we ons door de klinische ruimte naar de incheckbalie. We
lachten over de chaotische veerboottocht uit Afrika, die we net achter
de rug hadden. Bij de inschrijfbalie werd een naamsticker om het
handvat van mijn koffer geplakt en werd hij op de lopende band gezet. De koffer kieperde om en ik keek hoe hij in de mond van de bagagegrot verdween. Mijn maag trok zich samen, alsof er een wurgkoord
omheen werd gespannen.
De vriend maakte een vragend knikje. Ik zei dat ik niet
wist wat er aan de hand was. In
de buis naar het vliegtuig was
de pijn ondraaglijk en vulde mijn
mond zich met maagzuur. Toen
ik in de vliegtuigstoel zat, spuugde ik het zure sap in een zakje en
probeerde de smart onder controle te krijgen. Aan de overkant van
het pad bracht iemand zijn rechterhand naar voorhoofd, borstkas en
beide schouders. Het aluminiumkruis op bandjes reed langzaam naar
de startbaan. Toen landde waar mijn verwarde conditie vandaan
kwam: het was de angst voor de dood. Aviofobie kwelde mij.
De reis die volgde was er een van een onregelmatige hartslag,
nat van het zweet, een maag die de situatie niet kon verteren en de
voortdurende angst uit de lucht te vallen om te pletter te slaan op
de aarde.
Daarna ben ik nooit meer een vliegtuig ingestapt. ↙

Mijn mond vulde zich
met maagzuur
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

Ave
Marina
tekst Stan Putman
foto‘s Daniël Rommens

Het Atrium Cafe ís Marina Landwehr, de luidruchtige Amsterdamse ‘tweede mama’ van
veel studenten. Ze vond het er eerst donker en sfeerloos maar nu gaat ze voor geen goud
meer weg. ‘Ik heb één keer op de Oudemanhuispoort bij die omhooggevallen apenkoppen
van rechten gestaan. Het was verschrikkelijk.’

B

arvrouw Marina Landwehr – Marina voor studenten, ‘Atrium-moeder’ stond op haar verjaarstaart
– is al negen jaar een vaste factor in het Binnengasthuis van de UvA. Van schuchtere eerstejaars tot
de schoonmakers, van uitwisselingsstudenten tot het
bestuur van de universiteit, niemand kan om haar heen.
In het begin is haar heftige voorkomen wat imponerend, maar binnen een mum van tijd wint ze ieders hart
met haar oneliners en harde grappen. Ze is te herkennen aan een zwart vest met op de rug de glittertekst
‘LOVE PINK LOVE PINK’ en het grote glimmende horloge
om haar pols. Marina is bijna altijd in het Atrium Café
te vinden. Bijna: af en toe moet er buiten een sigaret
gerookt worden.
‘Nou schat, wil je met ‘m trouwen, of niet?’ hoor
ik Marina een studente vragen als ik het Atrium Café
binnenwandel. Nog voor het meisje antwoord kan geven
op de vraag, is Marina alweer gevlogen. ‘Héé! Kassa een,’
schreeuwt ze in plat Amsterdams naar een collega aan
de andere kant van het verlaten Atrium. Krijsen is misschien een beter woord.
Dat ze een tikkeltje luidruchtig is, wordt haar niet altijd
in dank afgenomen. ‘Van me manager moest ik stiller
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zijn, zeker toen die Maagdenmensen boven me zaten,’
vertelt ze over de bovenburen die ze eerder dit jaar
tijdelijk kreeg: het van het Spui weggejaagde CvB van de
UvA en HvA. De dag dat het bestuur kwam, viel samen
met haar vijftigste verjaardag, een feest dat uitgebreid
gevierd werd. Vanuit het raam moeten ‘de Maagdenmensen’ Marina met een grote grijze pruik op een bureaustoel
hebben zien rijden, voortgeduwd door studenten. Maar
het heeft de bestuurders niet afgeschrikt, sterker nog, ze
wilden haar meenemen naar het Maagdenhuis. ‘Maar ik
blijf gewoon hier hoor,’ zegt Marina fel. ‘Ik hoef niet bij die
kakmensen te zitten.’
Ik probeer haar in een hoekje van haar bar en onder
het genot van twee frikadellen (‘Op één been kan je niet
staan, schat’) te spreken. Probeer, want langer dan één
minuut heb ik haar niet voor mezelf. Nu eens komt een
beveiligingsmedewerker langs om zijn hart uit te storten,
dan weer fietst een studente de halve stad door om speciaal bij Marina haar cappuccino te halen. Tegelijkertijd
houdt Marina vanuit haar ooghoeken constant het Atrium in de gaten. Ziet ze een bekende haar kant op lopen,
dan staat the usual al dampend op de toog, nog voordat
de student of medewerker in kwestie iets heeft kunnen
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ADVERTENTIE

Het Groot UvA-HvA
Dictee 2015
Verhalen van de Stad

Woensdag 9 december, 16.30 uur, Kohnstammhuis, HvA Amstelcampus
Ook dit jaar nodigen de UvA en HvA je weer uit om je taalkennis in de strijd te gooien!
Doe mee met het dictee en de bijbehorende taalquiz. Schrijver en Parool-columnist
Mano Bouzamour is de auteur van het dictee én leest het voor.
Iedere taalliefhebber kan meedoen, studenten, medewerkers
en andere dictee-fans. Ook is er
weer een mooie selectie VIP’s
die de uitdaging aangaat. De
deskundige jury staat onder
leiding van HvA-rector Huib de
Jong en bestaat verder uit UvAhoogleraar Folkert Kuiken en
de winnaars van vorig jaar.

Schrijf je nu in!
Zie voor het hele programma
en aanmeldlink:
www.hva.nl/floor
www.uva.nl/nieuws-agenda
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Win een
e-reader of een van
de boekenpakketten
van Athenaeum
Boekhandel
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bestellen. Bekenden gaan voor. ‘Dat is gewoon praktisch,
ik weet toch wat hun willen?’
Behalve voor een kop koffie of flauwe grap kun je
in het Atriumcafé voor veel meer terecht. Zo komen
studenten bij Marina voor relatieadvies, om een sigaretje
met haar te roken of ze zijn op zoek naar een schouder
om op uit te huilen. ‘Ik ben een psychiater soms, of een
tweede mama. Laatst zat hier een meisje helemaal
alleen te huilen. Dat vind ik dan zo erg. Dan geef ik haar
een glaasje water en zeg ik: schat, je hoeft het niet te
vertellen, maar ik vind het zo erg voor je.’
Als klein meisje wilde Marina kapster worden. Maar
stilzitten is nooit één van haar kwaliteiten geweest.
Tijdens haar schooltijd bracht ze meer tijd buiten het
klaslokaal door dan binnen. Nog voor haar eindexamen
hield ze het voor gezien. Na baantjes bij onder andere het
AMC, Blokker en Sligro kwam ze negen jaar geleden naar
het Atrium, waar ze in het oude koffiehok bij het restaurant werkte. ‘In het begin had ik zoiets van: wat doe ik
hier eigenlijk, met al die politiekers [politicologiestudenten, die destijds nog les kregen in de binnenstad, red.].
Ik was bang dat ze alleen maar commentaar zouden
hebben. Ik zei tegen mijn manager Richard: “Ik blijf hier
nooit!”’ Maar algauw werden het haar favoriete studenten. ‘Ik heb één keer op de Oudemanhuispoort bij die
omhooggevallen apenkoppen van rechten gestaan. Het
was verschrikkelijk.’
Drie jaar geleden moest Marina weg uit haar vertrouwde koffiehoek en kwam ze terecht in het Atrium
Café. In het begin heeft ze in tranen met haar manager
aan de telefoon gehangen, ze vond het er maar niks. ‘Ik
liep alleen maar heen en weer in deze donkere sfeerloze
tent, ik was doodmoe terwijl ik geen flikker deed. Ik heb
een jaar moeten wennen.’ Nu hangen er overal kaartjes, foto’s en teksten aan de muur. Marina leest trots
de kaartjes voor, steevast gevolgd door ‘lief hè’ of ‘wat
een schatje’. Ze weet van iedere foto welke studenten
erop staan en wat ze allemaal hebben uitgevroten. Het
Atrium Café is inmiddels
omgedoopt tot Marina’s
Heksenketel, inclusief
kitscherige beeldjes van
heksen op de koffieautomaat en counter. Ze
heeft naar eigen zeggen het beste plekje van de UvA.
‘Hier kan ik nog meer mezelf zijn dan in dat hok.’ Ze wijst
naar me: ‘Dat is een nadeel voor jullie hoor!’
Vorig semester liep ook haar vijftienjarige dochter
Kimberley rond op de UvA. Eén dag per week kwam ze
op snuffelstage, niet bij haar moeder in het café (‘Ze zou
zich alleen maar schamen’), maar in het restaurant van
het Atrium. Samen met ‘Kimb’ en haar hondjes Daisy en

Hummer woont Marina in de Bijlmer. Tijdens haar lange
zomervakantie of op een vrije dag mist ze haar studenten, en zij haar: ‘Dan lig ik met mijn zieke kop in bed en
belt er eentje op. Waar ik gebleven ben. Mag ik ook eens
een dagje ziek zijn?’
Wat haar betreft staat ze tot haar pensioen in haar
heksenketel koffie te schenken. Het is de beste baan die
ze ooit heeft gehad. Toch
zijn er de laatste tijd ook
wel dingen veranderd.
Juist die politicologiestudenten die ze in het begin
vreesde, is ze nu gaan
missen. Sinds ze vorig jaar verkasten naar het Roeterseiland is het een stuk stiller in het Atrium Café. ‘Ik kreeg
allemaal afscheidscadeautjes, ik moest ervan janken. Ze
wilden een petitie tekenen om mij mee te nemen, maar ik
wil hier niet meer weg. Ik vond het heel erg dat mijn studenten vertrokken, maar dit is mijn plek. Ik sta hier lekker
in mijn eentje en er is niemand met commentaar. Dit is
een en al mezelf en dit is waar ik wil blijven.’ ↙

‘Ik hoef niet bij die
kakmensen te zitten’
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Bij de les
Hoorcollege ‘Verzuiling en de
consensusdemocratie: Typisch
Nederlands?’ door Sarah de
Lange, vrijdag 30 oktober, 13.00
uur, Roeterseilandcampus (UvA)
Aanwezig 57
Laptops 11
Studenten op voorste rij 1
Verdiepingsvragen uit de zaal 3
Scrabblewoorden Pillarisation,
consociational democracy,
seculariseringsgolf, gesegmenteerd
pluralisme, symbolische politisering
tekst en foto’s Joris Janssen

‘J

a, ik had dus geen keus, want ik
kom uit de Bible Belt,’ klinkt het
droog van rechtsachter uit de
zaal. In die contreien is het fenomeen
vrije schoolkeuze nog steeds niet
bepaald doorgedrongen, blijkt uit het

FOLIA 9

verhaal van de jongen in kwestie. In
zijn antwoord klinkt geamuseerdheid
door, en berusting.
De vraag die even daarvoor de collegezaal in was geslingerd, luidde of de
studenten zichzelf zien als een product
van de verzuiling. Op het menu staat
een overzicht van de periode waarin
veel mensen in ons land straal langs elkaar heen leefden. De tijd van strikt van
elkaar afgeschermde levensbeschouwelijke groepen trekt ook nu nog zijn
sporen door het politieke landschap.
De vraag waarmee Sarah de
Lange het college opent, maakt de
tongen los. ‘Nee, ik heb daar niks van
gemerkt. Ik ben opgevoed zonder dat
mij bepaalde waarden zijn opgedrongen,’ beweert een ander. Na even
doorvragen, komt aan het licht dat
bij deze jongen thuis de NRC wordt
gelezen en dat zijn ouders een eigen
bedrijf hebben. Ondanks zijn tomaatrode trui komt hij dus uit een liberaal
nest. Maar, geeft De Lange toe, dat
is van oudsher wel een van de minder

strak georganiseerde zuilen.
Decennia verzuiling laten zich
moeilijk samenvatten in een uur en
vijftig minuten. Amsterdam dankt er
twee universiteiten aan, de seculiere
UvA en de protestantse VU, het ligt
aan de basis van de achterkamertjespolitiek waardoor Ferry Mingelen
dikwijls voor een dichte deur stond
en werkt momenteel indirect als voedingsbodem voor het populisme. De
Lange racet kordaat, met rollende r,
langs verschillende manifestatievormen in samenleving en politiek.
Tot slot krijgen de mondige
eerstejaars nog een opdracht mee
naar huis. Een laatste gevolg van de
verzuiling is namelijk nog onbelicht
gebleven. Met de opkomst van D66
werd voor het eerst tegen de schenen
van de verzuilde elite geschopt, een
rol die tegenwoordig is weggelegd
voor partijen zoals de LPF en de PVV.
‘Pak thuis de laatste slides er maar
even bij. Veel hoef ik daar niet over
te vertellen, want jullie zitten daar
tenslotte middenin.’ ↙

Maurijn Rezvani

21, bachelor politicologie en
antropologie
‘Het was een duidelijk en goed
gestructureerd college. De hele
basis van de verzuiling werd
uitgelegd. Het tempo bij dit vak
is top. Het is heel breed en veel,
waardoor er niet veel ruimte is
voor verdieping. Maar dat had
ik van tevoren ook wel verwacht. Wat ik vooral meeneem
van dit college is hoe groot de
rol van de verzuiling is geweest
in de politiek.’
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Lucas van Straalen

18, bachelor politicologie
‘Dit vak belichaamt wat de
studie politicologie moet inhouden: politiek in abstractere
vorm. Het is breed, maar dat
vind ik fijn. Het onderwerp verzuiling is erg interessant. Het
is mooi om daar de historische
context van mee te krijgen. Het
kwam duidelijk naar voren hoe
belangrijk deze periode voor
Nederland is geweest.’

Emma Verhulp

19, bachelor politicologie
‘Verzuiling is voor mij eerlijk gezegd niet het meest interessante
onderwerp, maar ik vind het
leuk dat de docent de colleges
interactief maakt. Ze trekt altijd
wel een antwoord uit de zaal. En
ik vind het trouwens leuk hoe ze
gekleed gaat; informeel en met
sneakers aan. Weinig docenten
doen dat.’
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Hora est

Donderdag 5/11

Marrigje
Paijmans

10.00 uur: Abdallah Mkopi – Geneeskunde
Patient-Centred Tuberculosis Treatment in Tanzania
(Agnietenkapel)

Vrijdag 6/11

10.00 uur: Hidde Braam – Geneeskunde
HIPEC Treatment of Peritoneal Carcinomatosis in
Colorectal and Gastric Cancer (Agnietenkapel)
11.00 uur: Sofie Jansen – Geneeskunde
Falling: Should One Blame the Heart (Aula)
12.00 uur: Martine van Keimpema – Geneeskunde
The FOX and the Mutants in Mature Human B Cells
and DLBCL. The Role of FOXP1 in Mature human B
Cell Biology and Lymphomagenesis & Prevalence of
Oncogenic MyD88 and CD79B Mutations in Diffuse large
B Cell Lymphoma (Agnietenkapel)
13.00 uur: Lucy van de Wiel – Cultural Analysis
Freezing Fertility.Oocyte Cryopreservation and the
Gender Politics of Ageing (Aula)
14.00 uur: Amy Matser – Geneeskunde
Sexually Transmitted Infections: Unravelling Transmission
& Impact (Agnietenkapel)

Wijsbegeerte
Woensdag 11 november, 13.00 uur, Oude Lutherse Kerk

Bevinding

12.00 uur: Sanne Schinkel – Communicatiewetenschap
“What do you think I should do?” Understanding
Intercultural Communication in General Practice
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Nika Valenčič– Natuurkunde
Fusing the Vector Bosons. Higgs Production Through
VBF and WW Scattering at the Current and Future LHC
(Agnietenkapel)

‘Bij een geesteswetenschappelijk onderzoek staat niet één vraag centraal, maar meerdere,
en die ontwikkelen zich tijdens het proces. We proberen
eigentijdse antwoorden te formuleren op eeuwige vragen,
zoals: wat is waarheid? Ik heb teksten van Joost van
den Vondel geanalyseerd aan de hand van parrhesia,
“vrijmoedig spreken”, een concept van Michel Foucault.
Daarmee kon ik inzichtelijk maken dat Vondel een ander
waarheidsbegrip had dan tot nu toe werd verondersteld.
Waarheid ligt voor Vondel niet alleen in de hogere werkelijkheid besloten, maar ook in onszelf en in de relaties
tussen mensen. Dit waarheidsbegrip correspondeert met
de politiek-historische context van de Nederlandse Republiek, waarin niet één vorst bepaalde wat waarheid was,
maar mensen met elkaar moesten beraadslagen. Ik beargumenteer ook dat dit waarheidsbegrip in Vondels werk
vooruitloopt op de filosofie van Spinoza. Het belangrijkste
is dat ik met dit onderzoek laat zien hoe je literatuur uit
de gouden eeuw kunt benaderen met kritische theorieen van hedendaagse denkers. Dat is nog niet zo vaak
gedaan in Nederland.’

Woensdag 11/11

Leuk ‘Ik vind het leuk dat je met een historische theorie

Dinsdag 10/11

13.00 uur: Marrigje Paijmans – Wijsbegeerte
Dichter bij de waarheid. Parrhesia en de dramatisering
in het werk van Joost van den Vondel (Aula)
14.00 uur: Jurriaan Luiken – Scheikunde
Self-Assembly of Functionalized Colloids and Short
Amyloidogenic Peptides. Modelling, Theory and
Simulations (Agnietenkapel)

ontwikkelingen in de hedendaagse politiek kunt duiden.
Vondel profileerde zich als een parrhesiast, een waarheidspreker, iemand die opstaat voor een achtergestelde bevolkingsgroep en benoemt hoe het “echt” zit, vergelijkbaar
met wat Geert Wilders nu doet. Volgens Foucault duidt
het opstaan van parrhesiasten in de samenleving erop dat
het politieke systeem niet goed werkt, omdat het niet voor
iedereen “waarheid” genereert. Je kunt denken: Wilders,
rot op. Maar in feite schort er al iets aan een systeem dat
mensen als Wilders voortbrengt.’

Moeilijk

‘Minder leuk vind ik dat momenteel de geesteswetenschappen zo onder druk staan. Terwijl ze cruciaal
zijn voor de samenleving. Elke samenleving moet zijn
eigen antwoorden formuleren op de eeuwige vragen.’ ↙
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Geen open
monden, maar
kauwende kaken
Het ligt nauwelijks op een A-locatie en mooi is het ook al niet:
het oude Actagebouw in Slotervaart, tegenwoordig Radion geheten. Wel kun je er dag en
nacht drinken, dansen en je anderszins stedelijk vermaken.
tekst Sophie van Oostvoorn
foto’s Vera Duivenvoorden
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A

an de Louwesweg, tegenover het Slotervaartziekenhuis, is op zaterdagmiddag weinig te merken
van het 24 uursfeest dat gaande is in Radion.
Brakke studenten en ouders met kinderen drinken koffie
in het herfstzonnetje en de sfeer is gemoedelijk. ‘Lekker
geslapen?,’ wordt er over het terras geroepen naar een
beveiliger die aan komt lopen. ‘Jazeker, ik heb het hele uur
heerlijk mijn ogen dichtgedaan,’ roept de man terug.
De culturele vrijplaats Radion in het voormalig Actagebouw bestaat één jaar. In het café rennen kinderen
rond en wordt er net begonnen aan een potje Twister als
Staas Lucassen binnen komt lopen. Lucassen (34) stond
aan de wieg van Radion en heeft de begane grond van het
voormalige Actagebouw weten om te toveren tot een populair uitgaansoord aan de westelijke
grenzen van de stad.
‘Zestien jaar geleden is het begonnen,’ zegt Lucassen, ‘ik gaf feestjes en
draaide plaatjes en hield er toen ook
al van om evenementen te organiseren.’ In 2002 wisten Lucassen en zijn
kompanen een pand in Zuidoost te
kraken en daar undergroundfeesten
te organiseren. ‘Pand14 was wel een
stukje ruiger dan dit hoor, in het begin
was het illegaal: we hadden het pand
immers gekraakt. Later werd het
opgekocht door de staat en ontstond
meer ruimte om evenementen te
organiseren. Maar omdat het op de
lijst voor de sloop stond, moesten we
op zoek naar een andere locatie.’
In 2010 kwam het grote, acht verdiepingen tellende
Actagebouw leeg te staan, toen het tandheelkundig
centrum van de UvA en VU vertrok naar een nieuw pand
in Buitenveldert. Stichting Urban Resort, die zich inzet voor
kunstenaars en maatschappelijke organisaties, realiseerde
daar de culturele broedplaats. Tijdelijk Wonen Amsterdam
ging 460 studentenwoningen verhuren in de naastgelegen
verdiepingen.
Urban Resort wilde het gebouw ook een horecafunctie
geven. ‘Vorig jaar tijdens het Amsterdam Dance Event
gingen onze deuren open, toen was het eigenlijk alleen
nog een club en organiseerden we feesten met tijdelijke
vergunningen,’ zegt Lucassen. ‘De gemeente was streng
in het toekennen van een horecavergunning, uiteindelijk
kregen we die, maar pas een halfjaar geleden.’
En niet veel later kwam daar ook de 24 uursvergunning
bij die dit weekend voor het eerst gebruikt werd, volgens
Lucassen geen nieuw verschijnsel. ‘Tijdens de jaren tachtig
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Staas Lucassen (34), oprichter en eigenaar van Radion

en negentig heerste er veel meer een 24 uurscultuur in
Nederland, maar door regelgeving is die verdwenen.’
Moedig je met 24 uursfeesten drugsgebruik niet aan, is
de vraag die bij de verslaggever opkomt. ‘Nee, dat is echt
niet de bedoeling,’ zegt Lucassen fronsend. ‘We controleren net zo streng als andere clubs en proberen bezoekers
zo goed mogelijk voor te lichten over de risico’s. En we
instrueren ons personeel goed: help mensen als het even
uit de hand lijkt te lopen, maar dat geldt eigenlijk ook
voor overmatig alcoholgebruik. Voor hetzelfde geld zuipt
iemand zich in een delirium. We vinden het belangrijk dat
mensen het naar hun zin hebben en wij kunnen dat alleen
maar in goede banen leiden, dus dat is wat we zo goed
mogelijk doen.’
Later die dag, in de avond, is het niet veel drukker in
het café en het publiek is niet veel veranderd. En hoewel in
de club het feest nog steeds bezig is, merk je daar buiten
weinig van. Dat heeft te maken met de goede geluidsisolering, vertelt Lucassen: ‘Je hoort buiten niets van de
muziek die binnen wordt gespeeld. Dat was wel een flinke
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investering, de muren waren wel goed geïsoleerd tegen geluid, maar het dak niet. En vanwege onze buren moesten
we dat wel goed regelen.’
Want de buren zitten inderdaad redelijk dicht op het
voormalige Actagebouw: aan de andere kant van de
parkeerplaats staan de woningen van Louweshoek.
‘Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, maar dat hou je
niet tegen.’ Want ondanks dat binnen een rookruimte
is, staan mensen buiten te roken en te kletsen rond
een vuurkorf.
Binnen in de club wordt er al lustig op los gefistpumpt
en er hangt nog steeds het onmiskenbare undergroundsfeertje. De vorm van de collegezaal is nog goed terug te
zien door het hoogteverschil tussen de bar en de dj-boot.
Ter hoogte van waar nu biertjes worden getapt, zaten de
studenten en een niveau lager, waar
vroeger het schoolbord gehangen
moet hebben, worden technoplaatjes
gedraaid. Ook de traptreden waarop
de stoelen stonden, zijn nog grotendeels in tact.
Een van de dingen die bezoekers
lijkt aan te spreken, is de industriële
uitstraling van Radion en het brede
aanbod aan activiteiten en voorzieningen. Op welk publiek richt Radion
zich eigenlijk? ‘Eigenlijk creëren we
hier onze eigen doelgroep,’ grinnikt Lucassen. ‘Door verschillende
soorten evenementen te organiseren willen we verschillende soorten
mensen aanspreken, je merkt vooral
dat er veel mensen uit de buurt
hier naartoe komen. Dat geeft een
mooie mengeling.’ En de studenten dan? Hij wijst achter zich: ‘Kijk,
volgens mij zijn deze mensen hier
al sinds gisteravond, maar aan de
andere kant van het café zie je ook moeders met kleine
kinderen rondlopen.’
Behalve een club en een café is er ook een expositieruimte en binnenkort wordt er een filmzaal geopend
in het gebouw. Daarnaast kun je er terecht voor yoga,
jazz, spelletjes, muziek of spokenwordmiddagen en
wordt er tijdens evenementen op zondag opvang geregeld voor kinderen.
Het succes van dit soort vrijplaatsen aan de rand van
de stad werd al aangetoond op verschillende plekken in
Noord, zoals bijvoorbeeld de Tolhuistuin, waar feesten
georganiseerd worden, maar waar ook ruimte is om een
hapje te eten en waar culturele activiteiten plaatsvinden.
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Een ander voorbeeld is Roest:
midden op een
industrieterrein –
van de omgeving
hoeven ze het daar ook niet te hebben – en daarnaast is
het ook niet voor iedereen om de hoek. Is het een trend?
Langer fietsen voor een avondje uit? Lucassen: ‘Het scheelt
wel dat we hier goed te bereiken zijn, de tram stopt voor
de deur en de metro is ook in de buurt. En zo ver is het nu
ook weer niet. Toen we in Pand14 zaten was bereikbaarheid
veel meer een probleem.’
Lucassen streeft er met Radion vooral naar om de
functie van een vrijplaats binnen de buurt te vervullen:
‘Iedereen moet zich hier welkom voelen, de studenten
die hier boven wonen, maar ook de andere buurtbewoners. De bezoekers een toffe tijd bezorgen, dat is
het doel.’ ↙
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Filipe Janszen (23)
vierdejaarsstudent civiele techniek
‘Eigenlijk ben ik hier sinds de allereerste dag: ik ken een van de eigenaars van Radion en ik ben hier direct komen werken. Normaal
gesproken werk ik in de club, maar vanavond sta ik beneden in
het café achter de bar. Ik vind het fijn om hier te werken, Radion
heeft een fijne sfeer: de bezoekers zijn vriendelijk, in tegenstelling
tot wat je soms in andere bars tegenkomt, en het aanbod van activiteiten is divers waardoor er verschillende mensen op afkomen.’

Prischa Hofwijks (23) studeerde mode en Rimka Galle
(22) Office Management in Rotterdam
‘Als je in de stad wat gaat drinken, is het vaak netjes. Hier hangt
een relaxte sfeer en doet iedereen zijn eigen ding, dat vind ik het
fijnste van Radion,’ vertelt Prischa
uit Rotterdam. Haar vriendin Rimka
komt wel uit de buurt: ‘Ja, de sfeer is
inderdaad heel warm. De mensen die
hier komen en werken zijn aardig.’

Alex von Benckendorff (28)
master Science & Business
Management
‘Het is pas de eerste keer dat ik in
Radion ben, een vriend van me moet
draaien dus ben ik meegegaan. Het
doet me erg denken aan Club Trouw,
en ik denk ook wel dat ze daar een
beetje op gemikt hebben. Door die
aankleding krijg je een beetje een
Berlijnse sfeer, dat rustieke vind ik
wel tof. Ook de club ziet er leuk uit, met de twee niveaus.’

ADVERTENTIE
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STAGE
Heike aan de Meulen
(20)

Studie Academie voor lichamelijke
opvoeding, ALO (HvA)
Stage ALO, docent danssectie
Verdiensten Geen
Sterren *****
‘Eigenlijk waren ze bij de danssectie
van de ALO niet van plan een stagiair
aan te nemen, maar ik ben toch gaan
solliciteren. Een stage bij de turnsectie
was logischer geweest. Vorig jaar, in het
derde jaar van mijn studie, heb ik turntraining gegeven en daar de hoogste
licentie in gehaald. Maar mijn passie ligt
toch meer bij dansen.
Ik dans al mijn hele leven. Als ik
tijdens danslessen de docent voor de
groep zag staan, dacht ik altijd: ‘deze
les kan ik ook geven, laat mij voor de

‘Ik wil geen standaard
gymdocent worden’
groep staan, ik wil graag degene zijn die
de tips geeft! Het mooie aan het geven
van dansles op de ALO is dat alle soorten dans voorbijkomen – moderne dans,
maar ook aerobics en hiphop.
Wat ik over een aantal jaar doe,
weet ik nog niet zo goed. Ik wil in ieder
geval geen standaard gymdocent
worden. Het lijkt me heel leuk om in het
speciaal onderwijs te werken. Daar heb
je te maken met kinderen met een rugzakje. Daardoor moet je goed nadenken
over hoe je de lessen vlekkeloos kunt
laten verlopen. Dat is een grotere uitdaging dan wanneer iedereen gewoon
naar je luistert. En ik houd wel van een
uitdaging.’ ↙ Joris Janssen
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International

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

CYCLE
CITY
This year, Amsterdam lost its first place to Copenhagen on the index of the
world’s most bike-friendly cities. Is the city too reluctant to innovate?
‘We shouldn’t even want to be the world’s cyclist capital’.

text Willem van Ewijk
photos Daniël Rommens

C

ycling traffic in Amsterdam can
seem slightly chaotic at best.
Anyone who has ridden his bike
across the Berlagebrug can attest to the
hordes of people impatiently trying to
cross the intersection, narrowly avoiding
the pedestrians who are
attempting to cross the
street.
And who, while riding through the Vondelpark, hasn’t softly tapped a pedestrian
on the back (or wanted to) and whisper:
‘Use the sidewalk, stupid’. And what to
say about all the cyclists going the wrong
way up the ﬁetspaden, the cycle paths?
There are just too many bikes in
Amsterdam and that’s why cyclists
are becoming increasingly impatient,
turning traffic into chaos. In contrast,

‘Cyclists in Copenhagen really follow the
rules,’ an international student coming
from the Danish capital said during
the highly popular UvA summer school
course, Planning the Cycling City. ‘In
Copenhagen you never see people riding

‘Use the sidewalk, stupid’
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next to each other. In Amsterdam people
always do.’
When Amsterdam lost its place on
the so-called Copenhagenize index (an
international index for bike friendly cities prepared by the Copenhagenize Design Co., an urban planning firm based
in Denmark) to Copenhagen this year,
it seemed a long time coming. ‘The

Danish capital remains impressively
consistent in its investment in cycling
as a mode of transport and in making
efforts to push it to the next level,’ the
jury wrote in its report. Amsterdam
on the other hand, ‘like most Dutch
cities, suffers from an insistence
on maintaining the status quo
rather than trying to improve,
think modern and take things
to the next level.’
Did Amsterdam lose its place because it is unwilling to face its problems?
Or because it’s just gotten used to
having too many cyclists? After all, it’s
always been the cycling capital of the
world. Maybe it’s tired.

Improvements
‘Copenhagen built three new cyclist
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bridges over the past few years and has
many new bridges in the making,’ Meredith Glaser explains. She is an urban
planner and collaborates with the UvA
and Copenhagenize Design Co. ‘They
even introduced small foot racks where
cyclists can rest their feet
so they don’t have to get off
their bikes while waiting for
a traffic light.’
It’s these little touches
that enabled the Danish
capital to take the place of
Amsterdam as the world’s cycling capital
this year.
‘You simply can’t keep track of the
constant flow of new bicycle/urbanism
stuff in Copenhagen,’ the Copenhagenize report reads. If only Amsterdam
could keep up with it.

However, Copenhagenize does note a
report Amsterdam made with the aim of
improving the connection between Amsterdam Noord and the rest of the city by
building more bridges. ‘If the city gets
serious about proposals like these, it’ll be

one; it’s not in the Dutch culture. They
do it their own way.’

Dutch way
So what is the Dutch way that lost us
our place to Copenhagen? Take, as an
example, the comments of
Walther Ploos van Amstel,
lector of City Logistics
at the Hogeschool van
Amsterdam. ‘A bridge over
the river IJ, as Copenhagenize suggested, would give
commuters in the region an alternative
to their cars,’ he says. But the bike is
not the only alternative, he emphasises.
‘Already 80 per cent of traffic in central
Amsterdam comes from pedestrians.’
What counts, according to Ploos van
Amstel, is that the city’s cycling traffic

‘There are just too many
bikes in Amsterdam’
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back on track,’ the firm wrote.
Maybe Copenhagen just has more
money to realise such projects, Meredith
Glaser explains. But she refuses to say
that Amsterdam isn’t also improving its
ways. ‘Amsterdam, as other Dutch cities,
doesn’t necessarily have to be number
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is well connected to the public transport
system, and that commuters have alternatives to using cars. In their blueprint,
the city should prioritise pedestrians and
put bikes in second place, he says.
‘Should Amsterdam want to be the
number one bike friendly city in the
world?’, Ploos van Amstel asks. ‘Just look
at the scrap-iron bikes parked all over
town, or the pedestrians that have to
wait for all the bikes to pass so they can
cross the road.’
He believes Amsterdam is beyond
ADVERTENTIE

Nu in de boekhandel en
webshops: (ook als eBook)

caring about world rankings, and has
trained its eyes to other horizons. ‘There’s no point in investing in yet another
fast lane for cyclists. That costs tens of
millions of euros. Before we do so, we
should wait and see what works best in
terms of improving all clean forms of
transport.’
The aldermen and the city council
made a conscious choice to wait for big
investments to be made, Ploos van Amstel explains. ‘Finding the right formula
requires extensive research, and the city
is working on this in collaboration with
the UvA, the HvA and the Vrije Universiteit.’ Could prioritising pedestrians be
the ‘modern way of thinking’ Copenhagenize is calling for?

Small steps

We dreigen te stranden op
klimaat. Maar zijn verdeeld.
Welke aanpak brengt onze
waarden op één lijn, en
mobiliseert alle krachten?
www.socdim.info

folia-nijssen 151005.indd 1
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In thinking small improvements and
help for pedestrians are the way to go for
Amsterdam, Ploos van Amstel gets some
support from Meredith Glaser. Any
improvement to pedestrian infrastructure is an improvement to cycling, she
says. Just look at what happened in the
P.C. Hooftstraat. ‘They widened the
sidewalks and reduced the space for cars

so there is more space to
walk.’ And, Glaser explains, because there will
be fewer cars in the street,
there will also be more
space for people – on foot
or by bike. ‘It all happened in one week, just like
that,’ Glaser says.
Copenhagenize
conducted a study on
nine major Amsterdam
crossings, analysing a
total of 34,000 cyclist
movements. They looked
at the design elements
of the crossings and
analysed the behaviour
of cyclists. Do people
use the zebra crossings?
Do they cut across the
crossings? Or, as Glaser
explains: ‘What kind of
infrastructure do we see around us, and
how do cyclists react to that?’
‘In most cases, cyclists use it differently to what it was designed for’, Glaser
says. Copenhagenize sent the results of
their research to the city, that decided
to redesign four of the intersections.
‘Using soft measures, the city adapted
to this reality.’ At the intersection near
the Berlagebrug, the brick islands that
separated cars from cyclists are smaller
now, Glaser explains.
With the added space more people are
taking the turn and (even) wait for the
red light instead of just sneaking across.
These soft touches will eventually make
it more attractive to bike or, dare we say
it, go for a walk. Hopefully, soon there
will no longer be a need to use the car.
‘I don’t even know if people notice
though,’ Glaser says. ‘The city should
shout it out on social media.’ ↙

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

09-10-15 16:45
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Keys to
the city
MATILDE CECCHI

(20, Cultural events
management)
From: Florence, Italy
Space to think

‘I really like the university library on Koningsplein, so modern and full
of computers. It’s always full of people as well, but the Dutch students don’t realise how lucky they are to have a place like that.’

Great outdoors

‘I found out that Westerpark is full of cute wild rabbits, I can’t think
of a better place!’

Late nights

‘Pacific Park has an amazing dance floor with live rock ‘n roll music for
most of the week, and I recently discovered Winston Kingdom; a night club
where you can improvise on stage with
your own instruments. I’d never been
to a jam session before and now I love
them.’

‘I can’t stop
tasting apple pies’

Feels like home

‘Sometimes on a Sunday I’ll be hosted
for dinner at my friends’ place: she’s Hungarian and he’s Egyptian
and we eat a lot of delicious, homemade dishes and talk about our
expatriate lives. It feels like going to your grandmother, where someone feeds you and cares about how your days are going.’

Hidden treasure

‘I attend yoga classes in a sort of alternative cultural club in Wittenstraat, RootZaal100. They also organise live concerts and have a little
– and very cheap – vegan restaurant run by volunteers.’

Guilty pleasure

Crazy Dutch
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‘I heard of this place famous for its apple pie served with huge
portions of whipped cream, but then I discovered another one with
delicious cakes as well, and then another one that claims to have
the best apple pie in town... So now I can’t stop tasting apple pies
wherever I go.’
‘I’ve been to a Dutch birthday party which should say enough. Joking
aside, I found it hilarious to see the Dutch’ refusal of the concept of
buffet, with the birthday boy running from one guest to the other
asking if they wanted something more to drink.’ ↙
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Op de tong

V60
Eigenlijk is het de ouderwetse filterhouder. In
de vorm van de letter ‘v’,
met een hoek van zestig
graden. Je zet de filter op een mok, of
op een kannetje, doet er gemalen bonen
in, en schenkt handmatig water op.

HUEVOS
RANCHEROS
Ook wel rancher eggs
genoemd. Of in het
Nederlands: boereneieren. Het is een volksgerecht dat oorspronkelijk halverwege de ochtend werd
gegeten op Mexicaanse boerderijen, als
het eerste zware werk al gedaan was. De
basisingrediënten zijn gebakken eieren,
een tortilla, bonen, rijst en chilisaus.

BREKKIE
Brekkie is het equivalent voor ‘breakfast’
in de Australische
en Nieuw-Zeelandse straattaal. De ontbijt- (en brunch-)
cultuur van de Aussies en Kiwi’s kenmerkt
zich door simpele, vullende gerechten,
meer hartig dan zoet, en met veel gezonde ingrediënten als avocado, fruit, groene
groente en yoghurt.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
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.

Bakers & Roasters Centrum
Kadijksplein 16
Door barista’s bemande espressobars zijn in opkomst. Net als
brunchrestaurants. Het vanzelfsprekende, de combinatie van goede
koffie en brunch, zagen we nog niet vaak. Bakers & Roasters laat zien
dat het niet te veel gevraagd is.

W

e proberen het nieuwe filiaal aan de Hoogte Kadijk. De reputatie van
het eerste Bakers & Roasters in de Pijp is deze vestiging vooruitgesneld:
amper anderhalve week open moeten we wachten op een plekje. Het geeft
niet. We bestellen koffie bij een fotomodelachtige dertiger met strak brilmontuur. Hij serveert V60-filterkoffie van het Britse Ozone Coffee Roasters (€ 3,-),
die olieachtig en fruitig is.
Eenmaal gezeten naast een veertiger met loshangende choker, bestel ik de
Kiwi Brekkie (€ 16,-), mijn tafelgenoot neemt de Huevos Rancheros met extra
chorizo (€ 12,50 plus € 3,-). Je kunt hier zowel Nieuw-Zeelands als Latijns-Amerikaans eten. De oprichters, een Braziliaan en een Kiwi, werkten al samen in
Londen, waar ze de fijne kneepjes van de brunchcuisine leerden. De chef is erin
geslaagd om in de Kiwi Brekkie met worst, geklutste eieren en spinazie zelfs de
champignons een bite mee te geven. Ik proef de chorizo, en die is net als mijn
worst: sappig en niet te vet, en zo interessant als een goede biefstuk.
De man aan het tafeltje naast ons blaat wat, zijn tafelgenoot, een scenarioschrijver, riposteert dat er ‘heus wel’ goede Nederlandse acteurs bestaan.
In de hoek zitten wat blonde studentes. Mijn tafelgenoot neemt nog een versgeperst sapje: bieten, appel en wortel (€ 3,50). Ik bestel nog een koffie. Wat is
het heerlijk, als je brunch met V60 kunt combineren. ↙
tekst Willem van Ewijk foto Daniël Rommens
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(ex-)
kantoorslaaf

‘N

a mijn master Museology
wist ik niet zeker wat ik
wilde gaan doen en solliciteerde ik hier en daar halfhartig voor
functies waar zeshonderd reacties op
komen. Toen een vriendin vertelde
dat ze in Zuid-Afrika ging werken
voor Shell en dat ze daar op zoek
waren naar nog meer Nederlandstalige mensen, was ik meteen om.
Ik ben eerder in Kaapstad geweest
en vind het een ontzettend intrigerende stad. Om daar te wonen
was een droom, alleen het werk
is verschrikkelijk. Als dit artikel
verschijnt, heb ik mijn laatste
werkdag gelukkig al achter me.
Ik had een contract voor achttien
maanden, maar greep een reorganisatie aan als kans om eerder te
vertrekken en op zoek te gaan naar
iets nieuws.
Werken op kantoor is een hel. Vice
publiceerde van de zomer een stuk
over de alledaagse ondraaglijkheid
van werken op een kantoor. “Dit is
waar dromen sterven”, stond onder
de bijbehorende foto. Het is honderd
procent waar.
Sinds januari werk ik in Kaapstad
bij de klantenservice van Shell. Als ik
’s ochtends aankom, schuif ik eerst
een kaart in het toetsenbord, dan
start de klok. De komende negen uur
heb ik recht op 120 minuten pauze –
één keer een halfuur, twee keer een
kwartier en vier keer vijf minuten. De
computer houdt bij of ik me daaraan houd. Ik moet ook mijn “status”
aangeven, bijvoorbeeld “bereikbaar
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‘Werken
op
kantoor is
een hel’
Naam Machteld Jurriaans
Leeftijd 26
Studie master Museology
(UvA)
Afgestudeerd maart 2015
Werkt als medewerker
van de klantenservice van
Shell in Kaapstad
Salaris 16.000 rand (ca.
1050 euro)

voor telefoon” of “druk”.
Iedere status mag je
maar een bepaald aantal
minuten per dag.
Op kantoor is er slechts
één doel, namelijk werk te
allen tijde te vermijden. Sommige collega’s weten precies
hoe het systeem werkt en voeren
de hele dag niets uit, zonder dat
iemand het doorheeft. Anderen
werken wel hard, maar vergeten
de status juist aan te passen en
worden daarop gepakt. Daar word
ik dus ontzettend miserabel en weemoedig van. Ik ben juist proactief
en houd van hard werken, maar
dit werk wringt het laatste beetje
motivatie uit je brein. Ik trok het
totaal niet.
Omdat ik vrijwillig vertrek krijg
ik een mooie oprotpremie mee,
daar kom ik de komende tijd wel
van rond. In november volg ik een
marketingcursus aan de universiteit
in Kaapstad. Terug naar Nederland
wil ik voorlopig nog niet. Ik wil op
zoek naar een nieuwe uitdagende
baan die bij mij past. Lukt dat niet,
dan wordt het óf stage lopen bij
een leuk bedrijf, óf opnieuw mijn
ziel verkopen voor een hersenloze
baan. Ik vind alles prima, zolang ik
maar niet elke ochtend wakker word
met het gevoel dat ik liever drie
vorken in mijn oog steek dan naar
mijn werk te gaan. Alles is beter
dan: “Goedemiddag, u spreekt met
Machteld, hoe kan ik u helpen?” Dat
nooit meer.’ ↙ Steffi Weber
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