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inhoud
Welkom in de grootste
studentenstad
Meer dan 20.000 nieuwe studenten bestormen vanaf maandag 18
augustus onze stad. Amsterdam
is dan ook de grootste studentenstad van Nederland. Het is de
enige stad met twee universiteiten, de plek waar je meer dan
honderd (!) hbo-opleidingen
kunt volgen. En de stad met meer
dan duizend kroegen. (Zie daar
maar eens snel de hipste/goedkoopste uit te pikken.)
Deze Stud (gemaakt door de
redacties van Het Parool, Folia en
Advalvas) staat geheel in het
teken van de nieuwe student –
die wel weet van Vondelpark,
Wallen en Rijksmuseum, maar
het studentenleven nog helemaal
gaat ontdekken. Of heeft Amsterdam voor jou geen geheimen
meer? Ook de geboren Amsterdammer en de trouwe PS-lezer
kunnen meedoen aan de prijsvraag op pagina 46/47, waarbij
veel fraaie Amsterdamse prijzen
te winnen zijn.
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De duizenden studenten die dit jaar beginnen,
zijn aan het eind van het jaar naadloos opgegaan in deze archetypes. Welke stud ben jij?
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Zo vader, zo zoon
Acteur Victor Reinier studeerde in Amsterdam, net als zijn zoon nu. ‘Jesse betaalt veel
te veel voor een avondje stappen.’
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Zwoele ecologische
nachten
De Ceuvel
Korte Papaverweg 2

Amsterdam is groot genoeg om elke
dag ergens anders koffie te drinken
of te shoppen. Maar je wil niet
overal gezien worden. Hier wel.
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Café Modern
Meidoornweg 2

tekst Bien Borren en Mina Etemad illustraties Jorris Verboon
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Café Modern
Meidoornweg 2

1
Kringloop Rataplan
Van Slingelandtstraat 39

4

Wie de echte vintage-ervaring
wil, gaat naar Rataplan om uren
te besteden aan het rondgraaien
tussen verwassen zwarte kleding,
gammele meubels en bakken vol
riemen. Des te leuker wanneer je
een mooi jasje, antieke lamp of
jarenzestigpumps vindt, die ook
nog eens goedkoper zijn dan
spullen die je in de vintagewinkels
in het centrum vindt.

De Nieuwe Anita
Frederik Hendrikstraat 111

3
Electric Ladyland

Ietwat kitscherig is de inrichting
van De Nieuwe Anita wel met de
schemerlampen en fauteuils,
maar daarmee draagt het café de
titel ‘ultrahip’ met verve. Laat je
bij binnenkomst niet misleiden
door de kleine, ronde bar; wie
doorloopt komt op een balkonnetje met cocktailbar, dat uitkijkt op
het podium en de dansvloer beneden, waar veelal funky bandjes
optreden.
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Latei

Mezrab

Zeedijk 143

Veemkade 572

Olijfolie en aardewerk en rock ’n
roll, zo schreeuwt de voorgevel
van café Latei op de Zeedijk. Hier
kun je terecht voor prijswinnende
appeltaart en Ethiopische tafeltaferelen. Maar daar blijft het niet
bij. De stoel waarop je zit, het
kopje waaruit je slurpt en het
wandkleed waar je tegen aankijkt,
hebben gemeen dat ze stuk voor
stuk voor een zacht prijsje geheel
de jouwe kunnen zijn. Letterlijk
alles is voorzien van een prijskaartje, behalve dat meisje met
die leuke lach dat in de keuken de
taarten bakt.

Het is alsof je als volwassene
wordt voorgelezen, geborgen in
een knus keldertje met veel kussens op de grond en Iraanse
soep, gemaakt door de ouders
van Sahand, initiatiefnemer van
Mezrab. Geoefende en minder
geoefende verhalenvertellers
vermaken het publiek met waargebeurde en fictieve verhalen.

Noord is hot. Toch? Schuif dan
vooral aan bij dit restaurant aan
de overzijde waar je niets aan het
toeval overlaat (vast menu), maar
des te meer zal genieten, want de
gerechten sluiten op een bijna
beangstigende manier geruisloos
op elkaar aan. Het restaurant is
gelegen in een oud bankgebouw
en voor een bezoek aan de wc
daal je door dik beton af naar een
authentieke bankkluis.
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De Buurvrouw

Tweede Leliedwarsstraat 5

Sint Pieterspoortsteeg 29

2
De Uitkijk

De ultieme Amerikaanse hippie
uit de jaren zeventig (lange
baard, tie-dye-shirt) leidt je naar
een fluorescerende grot in de kelder. In de kleine ruimte vol vitrinekasten met ontelbaar veel fluorescerende objecten vertelt de
hippie in rap tempo over de voorwerpen. Ook laat hij ze oplichten
onder blacklight. Het museum
uitstappend, denk je: wat heb ik
net meegemaakt?

Prinsengracht 452
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Antiquariaat Kok
Oude Hoogstraat 14

5
Tatski&Kar

Roodpluchen stoelen, warm
schemerlicht en een geheim
knopje waarmee je een ‘speciaal
arrangement’ kan laten bezorgen.
In het oudste filmtheater van Amsterdam word je teruggeworpen
naar het begin van de vorige
eeuw en waan je je in een Parijse
avant-gardistische bioscoop. Ook
leuk: De Uitkijk wordt gerund
door filmliefhebbende studenten.

Koningsstraat 27
Van die spiegels, koffers, vaasjes
en oude radio’s uit grootmoeders
huis die je stiekem zelf zou willen
hebben. Tatiana en Karlijn reizen
stad en land af om ze te verzamelen en aan de man te brengen in
hun verborgen winkeltje. Ook
vind je hier meubels, zoals bijzettafeltjes en de robuuste stoeltjes
van toen je nog in groep 3 zat.
Puur jeugdsentiment, als je het
ons vraagt.
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Bij binnenkomst in antiquariaat
A. Kok & Zn. verdwijnt de chaos
van de Damstraat naar een
gepaste achtergrond. In deze
tweedehandsboekenwinkel is
geen muur onbedekt en torenen
de stapels met Dickens en Nabokov gevaarlijk hoog. Hier kun je
verdwalen in tijd en ruimte tussen
vergeelde bladzijdes en vergane
kaften.

Op kruipafstand van het rosse
hart van de stad ligt nachtcafé
De Buurvrouw goed verborgen
in één van de steegjes van de
Nes. Aangezien de tap alle dagen
van de week tot ver na middernacht openstaat, is dit café bij
uitstek de locatie voor nachtvlinders naarstig op zoek naar een
afzakkertje. Ook kun je er je
kleingeld verkwisten met een
potje flipperen. Of dansen op
schunnige muziek met de flamboyante stamgasten en verloren
toeristen.
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De Ceuvel
Korte Papaverweg 2
Men geilt tegenwoordig onwijs op
zelfvoorzienende initiatieven,
waarbij het keukenafval wordt
vergist tot biogas en uit opgevangen urine voedingsstoffen worden
herwonnen voor de fruitbomen op
het dak. Vrijhaven De Ceuvel lift
dankbaar mee op deze hype.
Niettemin is het initiatief inspirerend en met zoveel liefde gecreëerd dat elk zuchtje cynisme bij
aankomst afhaakt. Wij voorspellen een zomer van zwoele nachten rond hoge kampvuren met
(h)eerlijk eten en vurige discussies over verantwoorde ecologische keuzes.

Je bent
zelf een
stud
De duizenden studenten die dit jaar beginnen,
zijn aan het eind van het jaar naadloos opgegaan
in deze archetypes. Welke stud ben jij?
tekst Floor Bal en Clara van de Wiel
illustraties Keyhé Delsink

Doe
de quiz
Doe de quiz op www.parool.nl/student en kom
erachter welke stud jij bent. Download de bijbehorende bouwplaat, print ’m uit en knutsel
je eigen stud in elkaar. Leuk toch, voor in je
nieuwe studentenkamer of als Facebook-foto.

Het
verenigingslid
Deze gozer luistert naar Slam!FM en doet aan
roeien of hockey. Hij studeert meestal rechten, economie of doet HEAO. Fietsen doet hij
niet, hij pakt zijn scooter of een taxi. Draagt
zijn lange blonde lokken met veel vet naar
achter, danst op Avicii en leeft op kosten van
papa en mama. Draagt een pak in combinatie
met afgetrapte sneakers. Grootste angst: dat
hij van zijn Rolex wordt beroofd.
Drinkt pils op de soos. Pandapunten zijn een
dingetje. Maar niet echt: meestal weet hij wel
wat te regelen. Ook belangrijk: zijn 21-diner
en gala’s. Dan moet hij wel alles voor zijn
date betalen, maar dat levert ook wat op.
Galaregels hè. Wat studeer jij? Boeie, hij
studeert iets beters.

Het
UB-meisje

De
hipster

De
raver

De
fashionista

Ja hoor, daar zijn we weer op de zondagochtend in de UB. In legging of grijze joggingbroek met de blonde knot hoog boven op het
hoofd is zij er als eerste. Af en toe wel even
voor wat frisse sigarettenlucht de stoep op,
hoor. En dan misschien gelijk even naar de
Appie of Spar voor wat snacktomaatjes. Twee
pistoletjes, een bakje eiersalade en een flesje
Vitaminwater naast de Kluwer wettenbundel
zijn haar vaste tafelschikking in de universiteitsbibliotheek. Maar hoe het gisteravond in
de Chicago Social Club was, moet op de gang
ook echt even doorgebeld worden. Zó handig
dat er mensen zijn die gewoon een samenvatting maken en in de Facebookgroep zetten!

Hoe klein die studentenkamer ook is, een
fixie aan de muur past altijd. Robuust,
authentiek en duurzaam: dat zijn zowel zijn
kleren, zijn interieur als zijn eten. Je spot
hem op het Science Park, maar bij psychologie voelt hij zich ook goed thuis.
Ideaal, zo’n bijbaan in de biologische eetwinkel. Kun je het speltbrood na sluitingstijd
meteen meenemen. En de barbier en Herschelrugzak moeten toch ergens van betaald
worden? Namen van zijn favoriete horeca
bestaan bij voorkeur uit één lettergreep of
zijn zo pop-up dat je ze morgen alweer vergeten bent. Gisteravond was hij trouwens op de
opening van die club in dat oude kantoorpand. Die kende jij toch ook al wel?

In de agenda van deze gast staat de dinsdagdip standaard opgenomen. De stempel van
club Trouw zit als een tattoo op de bovenkant
van zijn hand. Vitamine K, G-tjes klappen of
even een ballonnetje tussendoor. Dat gaat
best samen met een studie psychologie of
culturele en maatschappelijke vorming. Met
een beetje ritalin stamp je zowel die studiestof erin als een nachtje door in Studio 80.
Zo karig alleen dat de tentamenweek altijd
tijdens het Amsterdam Dance Event valt.
Gelukkig kan hij regelmatig een weekendje
naar Berlijn. Thuis zet hij altijd direct een
Soundcloudsetje op. Vorig jaar is hij zelf
trouwens ook begonnen met draaien. Op
een after kun je altijd even oefenen.

Je herkent haar aan het feit dat ze er exact
even uniek uitziet als andere fashionblogsters over de hele wereld. Zit altijd puntgaaf
in de verf om quasinonchalant door haar
vriendje op de foto te worden gezet voor de
dagelijkse update van haar blog. Loopt rond
op de Amfi of bij media en cultuur. De campus is de runway en zij steelt de show. Gewapend met een Mac en een Vogue (de Amerikaanse, duh) in een tote bag en met een
gigantische zonnebril paradeert zij door de
wandelgangen. Combineert ‘klassieke stukken’ van haar moeder met IJ-hallenvondsten
en Zara. Vermomt haar eetstoornis als een
vergaande interesse in de helende werking
van quinoa en gojibessen. Heeft gestudeerd
in Londen, waar ze telkens over vertelt. Ze
moet namelijk nog steeds wennen aan de
cultuur hier in Nederland na twee maanden
daar. Moeilijk, drama... Religie: Starbucks.
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De
spoorstudent

De ambitieuze
allochtoon

Sorry, ik heb al vrienden. De verkering is ook
al lang aan, binnenkort gaan we misschien
wel samen een huisje zoeken. Vandaar dat
op kamers gaan ook geen optie is. Geld wordt
bespaard door bij pa en ma te blijven wonen,
die vinden dat niet uitvreterig maar gewoon
gezellig. Hoe moet wonen in Amsterdam
eigenlijk gecombineerd worden met de volleybalclub en werk in de lokale supermarkt?
In Heerhugowaard hebben ze trouwens ook
een sushirestaurant, hoor... Deze student tref
je op de pabo, bij economie of gezondheidswetenschappen. Tot vijf minuten na college.
Dan moet er naar het station gerend worden.
Grootste fail: als de NS-app de vertraagde
trein niet aangeeft.

Zit altijd strak in het (mantel)pak. Voor- en
achternaam moeten voor iedere nieuwe docent opnieuw worden gespeld. Kent hiervoor
het Navo-alfabet (Z van Zulu, T is van Tango)
uit het hoofd. Die plek in de studentenraad is
een opstapje naar een vlammende carrière in
de politiek of het bedrijfsleven. LinkedIn is
niet nodig, want zij staat op elke borrel en
bijeenkomst die ertoe doet. Overal. Drinkt
dan fris of Red Bull. Combineert twee studies
(HEAO, rechten of geneeskunde) met een
flinke bijbaan. Vindt ook nog tijd om in de
overgebleven uren (‘s nachts van twee tot
vier) vrijwilligerswerk in de buurt te doen en
een eigen bedrijf te starten. Schijnt echt
weleens te slapen.
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De
waar-ben-jij.nustudent
Zie haar nou eens shinen op die Facebookfoto, omringd door lachende Afrikaanse
weeskindjes. Het dagelijkse verhaal over de
levenslessen die ze ver van huis leert (die
mensen hebben veel minder dan wij, maar
zijn toch héél gelukkig) leest alleen haar
moeder. Droomt van een vrij bestaan en de
wereld verbeteren. Brengt drie weken lang
water naar Bangladesh of redt de Bengaalse
tijger in Afrika. Voor dit vrijwilligerswerk
betaalt ze flink, de reis is gefinancierd door
vrienden en familie aangebrande muffins of
slechtbedrukte T-shirts aan te smeren. Vindt
dat twee maanden overleven op twee onderbroeken, één paar sokken en flink wat jägershots een life skill is. Dat gaat nog van pas
komen bij haar studie culturele antropologie.
Eerste levensbehoefte: gratis wifi.

De
übernerd

De echte
Amsterdammer

Hij spendeerde ooit honderd volledige dagen én nachten
in één jaar aan World of warcraft. Is minder gaan gamen
om meer tijd te hebben voor zijn nieuwe hobby: bier drinken met zijn offline vrienden. Kan nu geblinddoekt tachtig verschillende IPA’s herkennen.
Zijn broeken koopt zijn moeder bij de Bristol. Een gat in
zijn jas repareert hij met ducttape. Dat gat in zijn schoen
valt hem niet eens op. Zijn vriendin ontmoette hij op een
forum. Zodra hij voldoende heeft gespaard voor de vlucht
naar Amerika, gaat hij haar in het echt opzoeken.
Doet bouwkunde, bedrijfswiskunde, informatica of
natuurkunde, maar vergeet studiepunten te halen. Hij
heeft het namelijk bijzonder druk met zijn bedrijfje in
webdesign of appontwerp. Kan én wil alle 5705 pagina’s
van A song of ice and fire stukanalyseren maar vindt
literatuurwetenschappen geen echte studie.

Sorry, ik heb al vrienden. Die heeft deze jongen nog uit de kleuterklas van de Nicolaas
Maesschool. Noodlanding? Daar kwam hij op
z’n twaalfde. En naar Artis hoeft hij ook
eventjes niet meer: zijn abonnement bracht
hem er jarenlang wekelijks. De wereldorde is
voor hem simpel: Vossianen, Barlaeanen en
die gastjes van het Amsterdams Lyceum. Hij
komt ze vanzelf weer tegen bij politicologie
of geschiedenis. Zijn ouders zijn heel relaxt
met alles, dus die kamer thuis aan de Hobbemakade gaat hij voorlopig niet opgeven. Of
ja, misschien binnenkort. Want een vriendin
van zijn tante had nog wel een verdieping op
de Koninginneweg leegstaan.

Print
’m uit
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Een favoriete stud gevonden?
Download ’m online op
www.parool.nl/student. Print ’m
uit en knutsel je eigen stud in
elkaar.

Hospiteren
kun je
leren

Het hoort bij de zoektocht naar een kamer,
maar echt ontspannen is het niet. In een gang
van een flat in Uilenstede doen negen
groentjes hun best om in de smaak te vallen.
tekst Marieke Kolkman en Floor Bal
fotografie Dingena Mol

oe ver is het eigenlijk fietsen
naar de stad?’ vraagt Julia Fikken (18). “Een half uur,” antwoordt Gertrand Prins (20). “Het
is ver, maar het went.” Julia knikt. Het is altijd nog beter dan op en neer reizen vanuit
Delft, waar ze nu woont.
Julia is één van de negen hospiteerders op de
kijkavond van Eenheid 427, een gang in een
flat op studentencomplex Uilenstede in Amstelveen. Gertrand is één van de zes bewoners. Zelf werd hij meteen bij de eerste hospiteeravond uitgekozen. “Ik had al een jaar gestudeerd. Dan word je sneller gekozen, omdat
je meer thuis bent in het studentenleven.”
Inmiddels zit alle bewoners en hospiteerders
met z’n tweeën of drieën te praten, sommigen in de gezamenlijke woonkamer, anderen
in één van de studentenkamers of op het balkon. De kamerzoekers vuren hun vragen af
op de bewoners: eten jullie veel samen? Wat
houdt je studie in? Ga je vaak naar huis in
het weekend? Hoe ziet de kamer eruit? Wow,
heb je bijpassende nagellak voor het WK?
Het voorstelrondje eerder op de avond was
minder ontspannen. Iedereen zit opgepropt
op de twee banken en de erbij gesleepte stoelen en krukken in een krappe kring in de
woonkamer. De nieuwelingen kijken afwachtend.

‘H

Elevatorpitch

Drie hospiteerders bekijken een kamer van dertien vierkante meter op Uilenstede.

Alle hospiteerders krijgen de volle aandacht.
De blonde Julia frummelt aan haar schoen
als ze zegt dat ze hockeyt en graag naar de
bioscoop gaat. Nick Ponte (19), een jongen
met een kort, donker kapsel en T-shirt met
tropisch motief, vertelt dat hij al een jaar in
Eindhoven heeft gestudeerd, maar het daar
saai vond. Hij somt ook zijn favoriete series
op: Suits, Arrow, Modern family.
Anouk Sanders (18), gekleed in een wit jasje,
gaat er eens goed voor zitten. “Ik kom uit het
saaie Zeeland,” begint ze haar elevatorpitch.
“Ik doe aan hockey, speel piano, Singstar en
heb een Wii.” Een kreet van enthousiasme
gaat door de kamer. “Die kan ik wel meene-

men,” zegt Anouk. Blijdschap alom. “Om wat
te snoepen, heb ik Zeeuwse boterbabbelaars
meegenomen.” Gejuich.
Bijna allemaal hebben de groentjes iets te
eten meegebracht: spekkoek, Oreo’s, alcoholpuddinkjes. De groep drinkt er Heinekenbier
bij – “Dat drinken we normaal niet hoor” –
en wijn en sinas. Op een hoge tafel tussen de
woonkamer en de keuken liggen borrelnoten
en chips. Uit een laptop in een stellingkast in
de hoek klinken poppy deuntjes. In de andere hoek staat een groen geverfde ouderwetse televisie. De muur erachter is knaloranje, met allemaal handafdrukken van verf
erop en de namen van bewoners erbij.
“Wisselen!” roept Rick Hendriks (21) af en toe
om ervoor te zorgen dat alle bewoners alle
hospiteerders spreken. Hij heeft de kijkavond
vandaag geregeld. “Ik heb een hekel aan van
die standaard hospiteeravonden,” zegt hij.
“We willen zien hoe de mensen echt zijn.
Niet iedereen spreekt even goed in een groep,
dus is het na het voorstelrondje vooral een
gezellige borrelavond.” Straks gooien ze
iedereen eruit en gaan ze discussiëren wie
het moet worden.
Rick loopt met een groepje hospiteerders
naar zijn kamer. Die is dertien vierkante
meter en er staat een kast in de algemene
gang. “Ideaal hier,” vindt hij. “Je hebt je
eigen badkamer en wc en een klein balkon.
Verder moet je ervan maken wat je leuk
vindt.” Zelf heeft de geneeskundestudent een
hoogslaper met daaronder een bank, donkerblauwe luxaflex, een tv, bureau en een magnetron boven op een koelkast. Aan de kapstok hangen zwarte colberts en aan de muur
medailles van zwemmen en stijldansen.

Laatkomers
Het volume in de woonkamer gaat steeds
meer omhoog. Je kunt elkaar nauwelijks verstaan. Bewoner Marlot van der Goot (22)
vraagt aan nieuweling Luuk de Jongh (17) of
hij het niet moeilijk vindt om Nijmegen te
verlaten. “Ik wilde er weg, dus het is niet zo
erg,” antwoordt hij. Marlot: “Het is wel een
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Zonder de literatuur was
ik er niet achtergekomen
dat we niet bij elkaar pasten

Uilenstede-bewoner Rick Hendriks (midden) krijgt cadeautjes van hospiteerders. Nick Ponte (links) wordt gekozen als nieuwe huisgenoot.

grote stap.” Luc: “Als ik ’s avonds in Nijmegen in de stad ben, ken ik zo veel mensen.
Dat is hier vast niet zo.”
Anouk pakt haar jas en tas, omdat ze nog een
andere hospiteeravond heeft, maar Rick
houdt haar tegen. “Als je zo laat komt, word
je het toch niet,” weet hij. “Hier kent iedereen je nu een beetje, daar ben je dan dat
meisje dat te laat kwam.” Anouk trekt haar
jas weer uit. “Ik twijfelde toch al,” zegt ze en
begint met Rick een gesprek over een bezoek
aan Londen met haar ouders.
Helaas voor Anouk wordt ze hier uiteindelijk
niet de nieuwe huisgenoot. Nick is de gelukkige. “Hij had de leukste dingen gedaan. Hij
leek eigenlijk al een huisgenoot,” zegt Rick
de volgende dag. Achteraf gezien had Gertrand voorspellende woorden gesproken,
toen hij zei dat het helpt als je al ervaring
hebt als student. Pech voor de anderen. Op
naar de volgende hospiteeravond. !

Zo scoor je die kamer
Facebook
Wat doen studenten die jou als
mogelijke huisgenoot willen?
Inderdaad: Facebook bekijken.
Nog voordat je de kamer gezien
hebt, kennen zij al je favoriete
films en weten ze of je relatie
‘ingewikkeld’ is. Zorg dus dat je
profiel niet al te stom is.

Wees positief
Ik heb geen hobby’s en ik wil eigenlijk binnen de grachtengordel
wonen. Tja, iemand die zo veel
negativiteit uitstraalt, krijgt nooit
een kamer. Bedenk vooraf wat jij
kunt bijdragen aan het huis.

Tijd telt
Drie kwartier te laat komen en
niet eens een smoes verzinnen,
zegt genoeg. Jij gaat die bewoner
worden die nooit schoonmaakt,
niet kookt en de wc vergeet door
te trekken. Wees dus op tijd.

Beken kleur
Om sociaal wenselijke antwoorden te omzeilen, verzinnen bewoners vaak een onverwachte vraag.
De standaardvraag op Uilenstede
luidt: ‘Met welke kleur identificeer
jij je?’ Je hoeft echt geen standupact te doen, maar laat je er niet
door overrompelen.

Zonder moeder
Hospiteren doe je in je eentje.
Jouw eventuele huisgenoten
willen ontdekken hoe jij bent,
niet hoe geestig je beste vriend is.
Helemaal een slecht idee: je
moeder meenemen (echt, het
gebeurt!), ook al wil zij nog zo
graag weten waar je terechtkomt.

Meer praktische tips voor
hospiteren (en een paper
schrijven, vrienden maken,
tentamens leren etc) op:
advalvas.vu.nl/tips-trucs

Op menig formulier wordt naar onze hoogst
genoten opleiding gevraagd. Ik plaats altijd
een kruisje in het vakje ‘Anders’ en schrijf
op de bijbehorende stippellijn: Levensuniversiteit.
Op het moment dat ik deze zinnen schrijf, zit
ik op een terras op de Nieuwmarkt en heb ik
de eerste pagina’s van John Cheevers roman
Bijna een paradijs gelezen. Wat heeft dat
ermee te maken? Veel, misschien alles.
Ik begin. En daar is een andere roman voor
nodig. De dagen van Sjaitan van de Rotterdamse schrijver Said El Haji. Het was de
zomer van 2000 of 2001. Ik weet het niet
meer. De vliegtuigen waren in elk geval
nog niet de Twin Towers ingevlogen en ik
studeerde.
En ik was tot gloeiens toe verliefd op haar.
Het was geen liefde die op platte wijze werd
geconsumeerd. Wij deden het anders. Zij en
ik gingen naar het theater, deelden tijdens
lange wandelingen elkaars overpeinzingen
en lazen tegelijkertijd dezelfde romans.
Zo ook De dagen van Sjaitan, een verhaal dat
mijn persoon zag staan, mij erkende in wie ik
was, een ervaring die ik niet eerder door middel van het verhaal had ondergaan.
Het meisje dat mij van mijn stuk bracht, had
het ook gelezen – vanzelfsprekend. We zaten
in de trein naar Antwerpen. Zij en ik zouden
gaan winkelen, flaneren, mooi voor elkaar
zijn, én die ene eerste kus zou in Vlaanderen
plaatsvinden. Het was geen afgesproken
werk. Maar zij wist het. En ik eveneens.
In de trein naar Antwerpen spraken we over
De dagen van Sjaitan. Zij vond het ontelbaar
niets. Slecht. Ook respectloos en blasfemisch. Als de roman iets had bewerkstelligd,
dan was het dat ze nog meer in haar god en
zijn boodschap geloofde. Ik kreeg het warm,
zoals vaak bij haar, maar het was daar in de
internationale trein van ongemak. Ik bracht
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ertegenin dat ik het een ijzersterke, humoristische en ontroerende roman vond. We hadden wel vaker tegengestelde meningen
gehad, maar die keer was het anders.
Na een halve dag slenteren kochten we twee
bocadillo’s en gingen in het park liggen. Ik
had expres geen stokbroodje tonijn besteld –
we gingen kussen. We aten. Er zat haar iets
dwars en ik vroeg wat er was. De dagen van
Sjaitan. Ze begreep niet dat ik zo te spreken
was over de roman. Het lezen van boeken
was een vrijage naar elkaars hart, maar nu
was de literatuur een wigdrijver.
“Het boek of ik,” zei ze opeens op dwingende
toon. Mijn berekende en opportunistische
reactie zou moeten zijn: natuurlijk kies ik
voor jou. Ware het niet dat het inzicht dat
verhalen vooral onszelf beter doen leren kennen, zich op dat moment in mij nestelde.
Ik koos voor het boek. Zonder De dagen van
Sjaitan, de literatuur, was ik er niet, of te
laat, achtergekomen dat we niet bij elkaar
pasten.
Op de hogeschool en de universiteit wordt
voorgeschreven welke boeken je moet lezen.
Na een blok van een aantal weken beantwoord je vragen over de stof, en in het mooiste en interessantste geval schrijf of houd je
een betoog. En dat is een prima systeem.
Maar buiten die schoolmuren bevindt zich
een ander onderwijstype: de levensuniversiteit. Voor die academie moet ook gelezen
worden. Niet voor studiepunten, niet voor
een papieren diploma, maar om jezelf beter
te leren kennen.
Lees ook romans tijdens je studententijd en
geestelijk wordt het bijna een paradijs.

Asis Aynan studeerde filosofie aan de UvA. Hij
is schrijver en docent Nederlands aan de HvA.

Eén
kater
per
maand
Studenten zijn zuipschuiten. Dat beeld is al eeuwenlang
hardnekkig. Maar uit onderzoek in opdracht van Stud blijkt
dat maar driekwart van de studenten drinkt en studenten
slechts één keer per maand dronken zijn.

72%
65%

Welke alcoholische
dranken drinkt de
student?
(meerdere antwoorden
waren mogelijk)

38%

27%

Bier

Wijn, prosecco
of champagne

Mixdrankjes die
zelf gemixt worden

Shotjes

21%
8%

6%

tekst Henk Strikkers illustraties Chantal van Wessel

4%
Sterke drank,
puur gedronken

Breezers of andere
kant-en-klare mixdrankjes

Likeur
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Martini, sherry
of port

4%
Shooters

allende corpsballen die in
smerige pakken tot het ochtendgloren op de sociëteit
hangen, in de middag hun
colleges volgen om vervolgens hun kater weg te spoelen met nieuw bier en dispuutsmeisjes die met een schorre stem en
een Goois accent chardonnays bestellen. De
vooroordelen over het studentenleven zijn
talrijk en bovenal drankrijk.
Wanneer we de studenten zelf mogen geloven, zijn die vooroordelen echter niet gebaseerd op de werkelijkheid. Eén op de vier
studenten van de UvA, de VU en de HvA
drinkt nooit alcohol en een gemiddelde alcoholnuttigende student zegt slechts één keer
per maand dronken te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Onderzoek en Statistiek
van de Gemeente Amsterdam (O+S) in opdracht van Advalvas, Folia en Het Parool.
De rol van alcohol in het studentenleven is
van oudsher een grote. In de zeventiende
eeuw klonk een berucht studentenlied:
die gheen wijn of cruyn wil smaken / niet gaen
suypen tot het braken / met gheen stoep of
wacht kan vechten / spot met forums of met
rechten / burgers niet durft vallen aen / met
gheen blanck rapier te slaen / is de naam student niet waert / deugt maer voor de Oost-Inje
vaert.
Het is slechts één van de vele teksten waarin
studenten en drank in één adem worden
genoemd. Volgens Peter-Jan Knegtmans, als
universiteitshistoricus verbonden aan de
UvA, is alcohol al sinds de stichting van universiteiten aan studeren verbonden. “Het
studentenleven was heel lang een op zichzelf
staand wereldje, met eigen mores en een
eigen rechtspraak. Universiteiten en steden

L

deden er alles aan om studenten naar hun
stad te lokken en steden als Groningen en
Leiden onthieven studenten dan ook van
belasting op bier.” Universiteiten faciliteerden daarmee het ontstaan van een drankcultuur onder studenten.
Studenten maakten daar zelf ook duchtig
gebruik van. Knegtmans stelt dat het studentenleven een wereldje van zorgeloosheid en
bandeloosheid was. “Studenten waren tot
aan de jaren zestig van de vorige eeuw de
enige jongeren met vrije tijd. Wanneer je niet
ging studeren, ging je vanaf je zestiende of
nog eerder aan het werk en kon je destijds
alleen in het weekend drinken. Studenten
konden dat elke dag en deden dat over het
algemeen dan ook elke dag.”

Driekwart drinkt
O+S onderzocht of die bandeloosheid en het
alcoholgebruik op dit moment nog op hetzelfde peil liggen als in de voorgaande eeuwen. Voor het onderzoek werden 332 Amsterdamse voltijdstudenten met een gemiddelde
leeftijd van 23 jaar ondervraagd. Iets meer
dan de helft van die groep bestond uit vrouwen, en universitaire studenten waren eveneens licht in de meerderheid in vergelijking
met hbo’ers.
De ondervraagden lijken het beeld van het
studentenleven als subcultuur waarbinnen
de alcohol rijkelijk vloeit, bij te stellen. Volgens Chareen Soekardjo, preventiewerker bij
Jellinek Amsterdam, is het aantal drinkers
onder de ondervraagde studenten ondergemiddeld. Een bijzondere constatering. “In
een onderzoek van het Centraal Bureau voor
de Statistiek uit 2009 geeft 82,2 procent van
de Nederlandse bevolking van 19 jaar en
ouder aan weleens alcohol te drinken. In de

leeftijdsgroep 19 tot 30 jaar is het percentage
drinkers met bijna 86 procent het hoogst.
Bovendien blijkt uit onderzoek dat hogeropgeleiden meer drinken dan lageropgeleiden.
Op basis daarvan zou ik inschatten dat het
percentage onder studenten nog hoger zou
liggen. Het is dan ook opvallend dat van de
ondervraagde studenten slechts driekwart
drinkt,” zegt Soekardjo.
Diegenen die zich onthouden van alcohol
doen dat voornamelijk wegens gezondheidsredenen (40 procent). Een derde van de studenten heeft een religieuze reden en een
vijfde kan niet genieten van de smaak van
alcoholische versnaperingen. De studenten
die wel graag drinken, drinken het vaakst
bier. Dat is volgens universiteitshistoricus
Knegtmans van oudsher zo. “In andere landen zoals Duitsland wordt van oudsher
naast bier veel wijn gedronken door studenten, maar Duitsland is van origine ook meer
een wijnland.” Hij vervolgt: “Studenten
dronken vaak wat voor handen was en wat
goedkoop was. In Nederland waren dat bier
en jenever. En bier is simpelweg gemakkelijker weg te drinken dan jenever.”
Opvallend is dat bier zijn plek als populairste studentendrank bijna is kwijtgeraakt. 71
procent van de studenten drinkt regelmatig
bier, twee derde nuttigt vaak wijn, cider, prosecco of champagne. Duurdere producten als
cocktails, sterke drank, shotjes of gemixte
drankjes worden nauwelijks door studenten
besteld in de kroeg noch gekocht bij de slijterij of supermarkt.
Hoewel dispuutsavonden en feesten van
studentenorganisaties vooral doordeweeks
worden georganiseerd, is het met name in
het weekend dat studenten naar de fles grijpen. Slechts veertig procent drinkt doorde-

Waar drink je meestal alcohol?

Hoevaak heb je na een avond
drinken last van een kater?

Altijd

7%
Vaak

18%

weeks gemiddeld meer dan één dag, terwijl
vijf op de zes alcoholgebruikende studenten
één of meerdere dagen in het weekend
drinkt. De hoeveelheid drank die in het
weekend en doordeweeks worden genuttigd,
verschilt eveneens stevig. Wanneer studenten doordeweeks drinken, blijft het gemiddeld genomen bij drie glazen, tegenover vijf
glazen op een weekenddag. 36 procent van
de drinkende ondervraagden drinkt zelfs zes
glazen of meer in het weekend.

De kater komt niet
Volgens Soekardjo van Jellinek Amsterdam
kan die laatste groep gevaarlijk bezig zijn.
“Alcoholvergiftiging kan bij jongeren al
optreden wanneer zij een alcoholpromillage
van 1,7 in hun bloed hebben. Na hoeveel glazen een dergelijk promillage optreedt, hangt
af van de leeftijd, het gewicht en de ervaring
van die persoon. Stel dat een meisje van 65
kilo en 18 jaar oud binnen twee uur meer dan
zes glazen alcohol drinkt, dan kan zij al een
alcoholvergiftiging oplopen.”
Opvallend genoeg denkt bijna niemand dat
hij gevaarlijk bezig is en denkt de helft van
de studenten dat ze zelf minder drinken dan
de gemiddelde student. Met name bij meisjes – die evenveel drinken als jongens – ligt
dit percentage met maar liefst 52 procent
hoog. Slechts vijftien procent van de studenten denkt bovengemiddeld veel alcohol naar
binnen te klokken. Wellicht moet de oorzaak
daarvan gezocht worden in de alcoholclichés
die het studentenleven nog steeds omgeven,
maar niet bepaald waar blijken te zijn.
Die glazen alcohol drinken studenten het
liefst thuis (52 procent) of in de kroeg en op
het daarbij behorende terras (53 procent). Alleen drinken is niet populair, slechts 8 pro-

Soms

35%
Zelden

27%
Nooit

13%

cent van de studenten geeft toe dat wel eens
te doen. Dat kan echter ook worden veroorzaakt doordat studenten dat niet zo gemakkelijk zullen toegeven.
Favoriete cafés en clubs zijn Trouw, Paradiso, AIR, Havelaar, de Melkweg, Bubbels
en Escape. Opvallend genoeg is Escape ook
de club waar veruit de meeste studenten
nog niet dood aangetroffen willen worden.
Datzelfde geldt voor Club Smokey: ook die
kun je volgens de ondervraagden als student beter mijden. Sportclubs en sociëteiten
van studentenverenigingen of disputen zijn
voor de meeste studenten eveneens niet bepaald aantrekkelijk. Slechts acht procent
van de studenten gaat regelmatig naar een
dergelijk dranklokaal. Studenten die dat
doen, drinken echter wel meer en zijn vaker
dronken.
Tijdenlang werden alcoholbewustwordingscampagnes gedomineerd door de slogan
‘Alcohol, de kater komt later’. Dat motto lijkt
echter niet te gelden voor de ondervraagde
studenten. Zij geven opvallend genoeg aan
dat ze vrijwel nooit last hebben van het
alcoholgebruik van de dag ervoor. Maar liefst
75 procent van de studenten heeft soms tot
nooit last van een kater. Dat is, de gemiddelde alcoholinname in acht nemend, een
teken van ofwel erg sterke levers of een stevige portie fantasie.
Overigens kan het ook komen door de ongelooflijk grote hoeveelheid antikatertips die de
studenten blijken te kennen. De meest voor
de hand liggende opties als ‘minder drinken’
en ‘na thuiskomst zo veel mogelijk water
achterover slaan’ worden afgewisseld met
originelere suggesties als yoghurt met zout,
warme cola of banaan met ei. Wetenschappelijk bewezen zijn deze echter niet. !

Drink je weleens alcohol?

(meerdere antwoorden waren mogelijk)

53%
52%
47%

33%
24%
16%
CLUB

RESTAURANT

8%

7%

3%

CAFÉ

Café, bar,
snackbar,
terras

1%
Thuis,
met
anderen

Bij
anderen
thuis

Disco,
club

Festival,
evenement

Restaurant

Sportkantine

Thuis,
alleen

Op straat,
park,
buiten

Ergens
anders

Ja, vaak

Ja, soms

Ja, zelden

Nee, nooit

33%

30%

10%

26%
1% gaf geen antwoord.
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bier ro u
De Afdeling

In sommige cafés krijg je spontaan een kater bij het
zien van de bierprijzen. Gelukkig zijn er ook nog
kroegen in Amsterdam waar je voor hooguit twee
euro een biertje koopt. Rondje!
tekst Yannick Fritschy fotografie Sanne Zurné

Ruk & Pluk
Linnaeusstraat 48 (Oost)
Bierprijs: €2

The Minds
Spuistraat 245 (Centrum)
Bierprijs: €2
Naar eigen zeggen is dit de enige
echte punkbar die nog over is in
Amsterdam. De kroeg is vernoemd naar de band Simple
Minds en staat te boek als alternatief. Dat beeld wordt bevestigd
door de harde punkmuziek en
het interieur, waarvan met name
de aan het plafond hangende
legerlaarzen in het oog springen.
Ook alternatief is de bierkeus:
het Brabantse Budels. Zoals de
eigenaars zeggen: geen Heineken, maar echt bier. De prijs is in
elk geval behoorlijk laag voor
een café pal in het centrum. Voor
de wat meer reguliere studentenkroegen kun je even verderop terecht bij Nota Bene en Café Havelaar, beide in de Voetboogstraat.

Ruk & Pluk is zo’n café waarvan
de buitenkant bekender is dan
de binnenkant. De overdadige
versiering en de platvloerse
naam zijn opvallend, maar tegelijkertijd voor velen reden om de
kroeg links te laten liggen. Ten
onrechte, want ook binnen kijk
je je ogen uit. De feestverlichting
brandt het hele jaar door en de
kleedjes op tafel maken Ruk &
Pluk een typisch Amsterdamse
kroeg. De naam is bedacht door
het homoseksuele sperziebonenplukkende stel dat het café in
1988 opende. De één rukte de
bonen uit de grond, de ander
plukte ze. Ruk & Pluk is echter
geen homobar, al doet de opblaasfallus aan het plafond wellicht anders vermoeden. Het café
trekt een gemengd publiek.
Vooral op de uitgaansavonden
zijn er veel jongeren te vinden.
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H. Cleyndertweg 63b (Noord)
Bierprijs: €1,50

Bewoners van de Cleyndertflat in
Noord hoeven de deur niet uit
voor een goedkope kroeg. Verborgen in de grote studentenflat
aan het Buikslotermeerplein zit
café De Afdeling, een sfeervol ingerichte kroeg die bij mooi weer
zelfs beschikt over een heus terras. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd, zoals themafeesten en karaokeavonden.
Het café is wel alleen bedoeld
voor bewoners en hun vrienden,
dus het is aan te raden goed
contact te onderhouden met
Cleyndertflatleden als je graag
een goedkoop pilsje drinkt met
studenten aan de overkant van
het IJ.

De Gieter

Korte Leidsedwarsstraat 179
(Centrum)
Bierprijs: zo-do €1,50, vr-za €2
Al sinds jaar en dag is De Gieter
mateloos populair onder studenten. Dat terwijl er behalve de
bierprijs toch het nodige op aan
te merken is. De kroeg is meestal
zo druk dat je nauwelijks kunt
bewegen, de muziek staat hard
en de nummers worden vaak al
tijdens het eerste refrein afgekapt. Maar als je eenmaal lang
genoeg binnen bent, draagt dat
allemaal juist bij aan de charme
van De Gieter. Op donderdagavond vinden veel studenten
niets fijner dan hossen met de
menigte op flarden van Nederlandstalige hits. Voor degenen
die behoefte hebben aan (minieme) afwisseling: in de directe
omgeving zijn ook de Bubbels,
de Pirates en Cooldown Café,
kroegen met vergelijkbare sfeer
maar iets duurder bier.

Als je overdag langs het studentencomplex in de Weesperstraat
loopt, krijg je niet de indruk dat
er nog altijd een horecagelegenheid in het pand aanwezig is.
Ook op internet vind je hooguit
wat verhalen uit De (oude) Doos.
Toch is het roemruchte studentencafé nog altijd drie avonden
per week tot in de kleine uurtjes
geopend. Na problemen met de
gemeente enkele jaren geleden
wegens overlast, wat zelfs leidde
tot een door De Doos gewonnen
rechtszaak, is ervoor gekozen het
café alleen voor bewoners en
hun vrienden geopend te houden. Ben je eenmaal binnen, dan
zit je waarschijnlijk in het goedkoopste café van Amsterdam.
Lukt het niet om een uitnodiging
te verkrijgen, dan kun je in de
omgeving van het Roeterseiland
voor ongeveer een euro extra
terecht bij De Roeter, Kriterion en
het CREA Café.

Ken je ook een leuk café waar
je voor minder dan 2 euro een
biertje koopt? Voeg ’m toe op
onze interactieve kaart op
www.foliaweb.nl/
goedkoopbier

Il Caffè
Uilenstede 316 (Amstelveen)
Bierprijs: €1,75
Groot was de droefenis onder
studenten toen café Uilenstede
na bijna veertig jaar de deuren
moest sluiten. Volgens verhuurder Duwo was het café ‘niet meer
van deze tijd’. Begin 2015 verrijst
er een nieuwe futuristische horecagelegenheid op de Uilenstedecampus: Il Caffè, vernoemd naar
de beroemde studentenkroeg
Caffè Rosso in Venetië. Om het
komende halfjaar te overbruggen, hebben de eigenaars Il Caffè
even verderop een tijdelijk onderkomen gegeven. Het café bevindt zich door alle verbouwingen op Uilenstede niet op de
meest aantrekkelijke locatie en
de inrichting is tamelijk geïmproviseerd. Belangrijker is echter
dat het bier goed en bovendien
goedkoop is, zodat VU-studenten
en Uilenstedebewoners een alternatief hebben naast het ietwat
prijzige The Basket op de universiteitscampus.

Weesperflat
Weesperstraat 7-59 (Centrum)
De Doos
Bierprijs: €1,20

te
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ActeurVictorReinier
brachtzijnstudiefinancieringrechtstreeksnaarCaféDe
Doffer,maarvindtdat
zoonJesseveelteveel
betaaltvooreen
avondjestappen.
tekst Jori Spitz fotografie Marc Deurloo

e overeenkomsten zijn
gelijk duidelijk: diezelfde relaxte houding,
een jongensachtige
grijns. Toch zijn er ook
verschillen. Acteur Victor Reinier (51) deed de
toneelschool in Amsterdam. Zoon Jesse Nieuwenhuijzen (22) is tweedejaars op de ondernemersopleiding aan de Team Academy.
Wat betreft hun studiegedrag is Jesse serieuzer dan zijn vader destijds. Jesse: “Voor ik
begon aan mijn huidige opleiding heb ik een
jaar bèta-gamma aan de UvA gestudeerd.
Toen heb ik veel gefeest. Nu richt ik me echt
op mijn studie en zijn de feestjes voor in het
weekend.”
Victor: “Jesse gaat er voor de volle honderd
procent voor, als hij iets voor elkaar wil krijgen. Dat heeft hij van zijn grootvader. Zelf
ging ik na de les standaard met studiegenootjes naar de kroeg. Mijn studiebeurs ging
rechtstreeks naar Café De Doffer.”
Aanvankelijk nam Victor zijn opleiding niet
zo serieus. In het tweede jaar had hij er eigenlijk geen zin meer in. “Ik ging bijna niet
meer naar school.” Toen kreeg hij de keus:
het jaar opnieuw doen of stoppen. Victor: “Ik
besefte opeens dat ik wel gek zou zijn om die
kans te laten lopen. Daarna ben ik er helemaal voor gegaan. Dan merk je opeens hoe
leuk het is om ergens beter in te worden.”
Een verschil met vroeger is de financiële druk
die tegenwoordig op studenten ligt, denkt
Victor: “Ik leefde in een huis met twee verdiepingen voor 165 gulden per maand. Oké,
het souterrain stond geregeld onder water en
ik verwarmde de boel met een straalkacheltje, maar toch.”

D
hun zonen
Twee bekende vaders en
am, toen
over studeren in Amsterd
en nu.

Jesse: “Mijn kamer in Amsterdam kost 500
euro per maand.”
Victor: “Jullie gedrag kost trouwens ook veel
meer. Wij gingen met tien gulden de stad in
en daarvan konden we de hele avond stappen. Dan gingen we naar De snelbinder.”
Jesse: “De snelbinder, dat klinkt top.”
Jesse geeft per avond al gauw zo’n veertig,
vijftig euro uit: “Bij een club ben je aan entree al twintig euro kwijt. Dan gaat het hard.”
Victor: “Je moet ook niet naar die stomme
clubs gaan! Die clubcultuur is echt iets van
nu.”
Victor liep in zijn laatste jaar stage in New
York. “Meesterlijk. We kregen les op een
klein toneelschooltje. Het was een ruige tijd
in New York; de stad was bijna failliet en verpauperd. Overvallen, zwervers, armoede,
moorden: ik heb het daar allemaal gezien.”
Jesse kijkt hem vol ongeloof aan. “Echt?!
Grappig dat jij het dan helemaal niet leuk
vond dat ik een maand in Zuid-Amerika zat
voor mijn studie.”
“Jij gaat daar over kleine richeltjes boven een
afgrond lopen en met een elastiek aan je
benen in een ravijn springen,” antwoordt
Victor. Niet zonder trots voegt hij daaraan
toe: “Jesse ging ook op zijn negentiende in
zijn eentje naar Bangkok en vandaar verder.
Zonder uitgestippeld plan. Stond hij op
Schiphol met zijn rugzak. Dat vind ik wel
extreem stoer.”

‘Tegenwoordig
ligt er meer
financiële druk
op studenten’
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VVD-wethouder
EricvanderBurg
studeerdeaande
universiteit,zoonMart
doethbo.Eric:‘Ikwas
waarschijnlijkook
geschiktervoorhbo.’
tekst Jim Jansen fotografie Marc Deurloo

oet ik
hier poseren?’
Met gespeelde
verontwaardiging wandelt Eric van der Burg naar een
muurtje in de Nieuwe Doelenstraat dat is volgespoten met graffiti. Terwijl zoon Mart de
wensen van de fotograaf opvolgt, zegt de
wethouder dat hij droomt van de dag dat
Amsterdam graffitivrij is. Ondertussen wordt
er veel gelachen en snel gepraat.
Van der Burg senior was lijsttrekker van VVD
Amsterdam en is nu wethouder Zorg en
Sport. Mart studeert aan de Toeristische Informatie Opleiding (TIO) en loopt stage bij
hotel The Toren.
In het ook in de Nieuwe Doelenstraat gelegen
Café de Jaren zegt de wethouder dat hij waarschijnlijk ook geschikter was voor het hbo
dan voor de universiteit. “Ik wilde naast
rechten ook politicologie doen. De UvA was
een ontzettend links bolwerk, waar je zelfs
voor kraken studiepunten kreeg. Daarom
koos ik voor de VU. Op mijn scriptie na heb ik
alles afgerond. En nee, ik heb daar geen spijt
van.”
Mart: “Ik heb een jaar commerciële economie
gedaan aan de HvA, maar dat was niks. In
een tentamen Nederlands stonden in de eerste zin al twee spelfouten. Ook de houding
van sommige docenten liet te wensen over.
Bij het TIO ben ik veel meer op mijn plek.”
Eric: “Wat hij precies doet, maakt me niet
uit, als hij het maar met overtuiging doet. Al
gaat hij weeskinderen verzorgen in Botswana. Prima, maar wel voor de volle honderd
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procent.”
Mart: “Bij mijn opleiding gaat het om hospitality; verzorging. Dat past erg bij mij. Ik ga
graag met verschillende mensen om.”
Eric: “Mart is een manager by talking around,
daar herken ik mij zelf in.”
Het gezin Van der Burg groeide op in Zuidoost. “Ik werkte tachtig uur per week, maar
‘deed’ wel elke ochtend de kinderen. Ze hadden zwemles in het Bijlmer Sportcentrum en
als zij om zeven uur lagen te watertrappelen,
ging ik baantjes trekken. Mijn vrouw zat in
het onderwijs en ving de kinderen op als ze
uit school kwamen.”
Mart: “Sport is altijd belangrijk geweest. Ik
heb zeven zwemdiploma’s gehaald en later
gehockeyd en getennist. Af en toe sport ik
nog wel met Eric, maar helaas loopt hij me er
wel uit.”
Eric: “We hebben niet alleen beiden liefde
voor sport, we zijn fanatiek, willen graag de
baas zijn en winnen.”
Mart: “We zijn ook dol op discussiëren. Vroeger nam hij wel eens een mening aan waar ik
het absoluut mee oneens was; dan was de
discussie een doel en niet een middel.”
Met zijn benoeming tot wethouder in 2010
ging een langgekoesterde droom van Eric van
der Burg in vervulling. “Vanaf mijn tiende
wilde ik de politiek in. Toen ik in de jaren
tachtig tanks door de Vondelstraat zag rijden
bij de krakersrellen, wist ik dat ik de gemeentepolitiek in wilde.”
Mart: “Toen mijn vader zestien was, las hij
voor de lol de verkiezingsprogramma’s van
de VVD. Ik ben op mijn zeventiende lid geworden. We zijn het politiek vaak eens, alleen mag hij wel wat rechtser worden.”
Eric: “Ik ben bestuurder en moet compromissen sluiten. Mart is zwart-wit, ik ben meer
grijs. Op Marts twitterprofiel staat: ‘Iedereen
heeft recht op mijn mening’. Dat kan ik niet
doen.”
Bij het afscheid maken vader en zoon een
poolafspraak voor de avond erna. Mart:
“Sinds kort heb ik thuis een tafel staan en
Eric komt met regelmaat langs. Eric: “Poolen
is net politiek. Ik wacht tot mensen fouten
maken. Er komt altijd een moment dat Mart
zwart erinstoot en ik uiteindelijk win.” !

‘Wat hij precies
doet, maakt me niet
uit, als hij het maar
met overtuiging
doet’
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E-mail de uitslag van de vereiste
leverpunctie en soa-testen naar
het studentensecretariaat
Beste student,
Onlangs heb je je aangemeld voor een studie
aan de HVUVA. Ter voltooiing van jouw inschrijving aan deze onderwijsinstelling dient
je middelbareschooldiploma in vijfvoud en
op handgeschept papier ingeleverd te worden. Elk exemplaar dient met vulpen (RGB:
0,229,238) ondertekend te zijn door de rector
van dienst en te worden vergezeld van het
dna-profiel, de jaaropgaven en de trouwaktes
van al je familieleden tot de vierde verwantschapsgraad.
Om in aanmerking te komen voor de verplichte proefstudeerdag, zend je ons een in
Adobe Professional Chromatic 2000 MovieQuest afgewerkte opname van jezelf waarin
je door middel van vrije expressie en het
declameren van een achttiende-eeuwse
schelmenroman (alfa) of de relativiteitstheorie (bèta) jouw studiekeuze motiveert.
Binnenkort wordt op het Museumplein door
Nick en Simon bekendgemaakt welke studenten door zijn. Trek regenlaarzen aan en
neem voor de zekerheid zes liter linksdraaiende yoghurt mee.
Wil je tijdens je studie deelnemen aan tentamens, dan verwachten wij een Verklaring
omtrent het Gedrag. Nadat je deze per telegram aan de universiteitsbibliotheek hebt
doen toekomen, kun je je online inschrijven
voor de toetsen (www.hvuva.nl/aanmelden/
vog/blackboard/installeerblackboard/
thvuva-error/funnykitten/admin/tent.htm).

Bij een vermoeden van hertentamen klik je
op de faalknop – het Profetisch Studieadvies
zal op deze wijze het Bindend Studieadvies
wichelen.
Zonder registratie bij DUO, Studielink, Startpagina, Studentenwoningweb en Google kan
de HVUVA je inschrijving niet afronden. Om
het makkelijker te maken, biedt de Belastingdienst een app aan die je in één keer bij alle
instanties inschrijft. Om de app te installeren
(alleen iPhone 3) maak je in Excel een overzicht van je inkomsten van de afgelopen vijf
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jaar (inclusief zwartwerken), een analoge
foto van je OV-chipkaart en vijftien kniebuigingen. Je IP-adres en een speekselmonster
zijn voldoende om in te loggen.
Vergeet niet je aan te melden voor de Introdeeweek! E-mail de uitslag van de vereiste
leverpunctie, soa-testen (chlamydia, syfilis,
hiv, herpes genitalis) en longfunctietest
vandaag nog naar het studentensecretariaat.
Meld je ook nog even online aan op het
Russische gedeelte van de website
(www.hvuva.nl/
.htm), inloggen met
DigiD en het wachtwoord van je eerste
Hotmailaccount). De contactpersoon in geval
van nood dient zich bij de onderwijsinstelling te identificeren met een duidelijke
röntgenfoto van het gebit. LET OP! Nieuwe
regelgevingen verbieden het lachen op
röntgenfoto’s!
Het collegegeld is vier werkdagen voor dagtekening van deze brief van je rekening
afgeschreven. Je kunt bezwaar indienen
tegen deze afschrijving door samen met een
ouder of verzorger telefonisch contact op te
nemen met de studentenadministratie, op
oneven schrikkelwoensdagen bereikbaar
tussen acht en kwart over acht.
De HVUVA wenst je veel plezier tijdens je
studie en in Amsterdam. Bijgaand vind je de
brochures ‘(Ooit eens) wonen in Amsterdam’,
‘Fiets kopen?’ en ‘Binnen de lijntjes leven’.
Nog steeds vragen? Succes!
Met hartelijke groet,
P. Persijn,
Rector Magnificus.

Roos van Rijswijk, columnist van Advalvas
en literatuurwetenschapper, studeerde aan
de UvA en de VU.

De
eerste
die
studeert
In veel families is studeren een traditie. Maar deze vier
studenten zijn in hun familie de eerste generatie die dit
meemaken. Ze staan er vaak alleen voor. ‘Het is thuis
moeilijk uit te leggen wat ik doe.’
fotografie Friso Keuris

‘Mijn Jordanese accent valt op’
Max Bouwhuis (21), student kunstgeschiedenis en Europese studies, HvA
n het begin wist mijn moeder niet eens wat ik studeerde. Kunststudies, noemde ze het altijd. Wat ik
precies doe, interesseert mijn ouders weinig. Mijn
vader komt uit een communistische familie. Hij demonstreerde vroeger altijd tegen de elite. Het instituut ‘universiteit’ vindt hij helemaal niets. Na een korte verplegersopleiding is hij nu broeder op de ambulancedienst.
Mijn moeder heeft de kappersschool gedaan.
Ik heb het nooit met ze over mijn studie. Ze begrijpen het
toch niet. Ergens vind ik dat wel jammer. Studiegenoten
kunnen voor tips altijd bij hun ouders terecht. Of voor
geld. Dat heb ik één keer geprobeerd. Heb je het weer opgedronken, was de reactie van mijn vader . Hij denkt dat
alle studenten elitaire, lallende corpsballen zijn die de
hele dag bier drinken. Mijn zusje zit op het mbo. Waarom

‘I

kom je niet vaker eten, vraagt ze regelmatig. Dat ik maar
een paar uur college heb, maar toch druk ben, snapt ze
niet. Ik doe twee studies en werk vier dagen in de week
om rond te komen.
Als ik een goed resultaat behaal, betekent dat voor mij
meer dan voor anderen. Dat was al zo toen ik opeens
naar het gymnasium mocht. Met mijn Jordanese accent
was ik een buitenbeentje, maar ik leerde mezelf razendsnel de ‘Oud-Zuid-r’ aan.
Die drang heb ik nog steeds: bewijzen dat ik het kan, dat ik
niet onderdoe voor anderen. Nu ik kunstgeschiedenis studeer, verkeer ik wel eens in grachtengordelkringen. Heel
leuk vind ik het, dat ik daar nu een beetje bij hoor.”
tekst Clara van de Wiel
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‘Heb je nou alweer een borrel?’

‘Ik blijf een vmbo-hoofd hebben’

Poey Lam (25), derdejaars bedrijfskunde, VU

Kimberley Haaker (20), student lerarenopleiding geschiedenis, HvA

at de studie betreft, ondervind ik als eerstegeneratiestudent niet meteen problemen. Wel
was het thuis in het begin moeilijk uit te leggen wat ik doe. Mijn ouders hebben een restaurant in
Alkmaar; ze vragen me soms even twee uurtjes bij te
springen terwijl ik tentamens moet leren. ‘Het zijn maar
twee uurtjes’, zeggen ze dan. Ja, maar die twee uurtjes
heb ik nodig om goed in de stof te komen.
Mijn vader vindt het belangrijk dat zijn kinderen een studie volgen. Zelf heeft hij nooit de kans gekregen. Hij zegt
dat een goede studie een garantie is voor een goede toekomst, ook voor hem: het is een investering in zijn oudedagvoorziening, want Chinezen zorgen later voor hun ouders.
Hij profiteert nu ook al van mijn kennis en die van mijn

‘W

broer Ken, die ook bedrijfskunde aan de VU studeert. Zelf
is hij een man van de praktijk.
Soms begrijpt hij het nut van mijn nevenactiviteiten als
voorzitter van de universitaire studentenraad niet. Dan
zegt hij: ‘Heb je nou alweer een borrel? Wanneer kom je
naar huis?’ Maar netwerken is belangrijk in deze tijd.
Toen hij een interview met mij in Het Parool zag, besefte
hij wel dat ik een zelfstandige volwassene ben geworden.
Mijn moeder vindt dat mijn broer en ik het moeilijker
hebben dan zij. Bij mijn ouders ging het om werken, trouwen en een gezin stichten, klaar. Nu is het zo veel ingewikkelder, zegt ze. In haar ogen moeten we zo veel vakken leren en is het nooit genoeg. Er is nooit rust.”
tekst Peter Breedveld

en uitzondering in mijn familie ben ik wel een
beetje. Mijn zusje begrijpt me het minst; zij studeert verpleegkunde op het mbo en is echt een
doener. Ik woon samen met haar bij mijn ouders in Zaandijk. Ze zijn heel relaxed en geven me veel steun. Mijn
vader is salarisadministrateur en mijn moeder werkt op
het servicecentrum van een mbo-school in Zaandam.
Toen ik mijn ouders vertelde dat ik wilde doorstuderen
na mijn mbo-opleiding interieuradviseur vonden ze het
apart. Ze snapten het wel, maar zouden zelf nooit die
keuze maken. Maar ze weten dat ik voor de klas staan
leuk vind en geschiedenis me interesseert. Zelf vinden ze
geschiedenis ook interessant; als ik iets vertel, luisteren
ze graag. Soms helpen ze me met tentamens door bijvoorbeeld jaartallen met mij te oefenen. Verder bemoeien ze

‘E

zich niet met mijn studie, maar ze verwachten wel dat
het goed gaat.
Ik ben wel een strebertje en werk hard. Volgens mij studeer ik meer dan mijn studiegenoten. Dat komt misschien doordat ik op het vmbo geschiedenis heb laten
vallen in het derde jaar en daardoor veel heb gemist. Ik
blijf wel een vmbo-hoofd hebben: ik ben meer op beelden ingesteld. Sommige havo’ers begrijpen de stof meteen, maar ik leer het pas als ik bijvoorbeeld portretten
van mensen opzoek. Na de zomer ga ik stage lopen op
een vmbo-school. Misschien heb ik dan een voorsprong
op havo’ers: omdat ik de stof concreet wil uitleggen, zullen de vmbo’ers het sneller begrijpen.”
tekst Mina Etemad
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‘Studeren is moeilijk in zo’n vol huis’
Farhaana Salarbux (22), tweedejaars communicatiewetenschappen, VU
k heb deelgenomen aan de Summercourse voor
eerstegeneratiestudenten aan de VU. Dat heeft me
enorm geholpen. Omdat je leert wat een semester is
en hoe het werkt met inschrijvingen, hoe je een presentatie houdt, een paper schrijft, maar ook omdat daar allemaal andere studenten zijn die in hetzelfde schuitje zitten. En je krijgt een coach toegewezen, een ouderejaars
bij wie je terecht kunt met vragen. De begeleiding van de
VU is ook goed. Je krijgt veel informatie via de mail en via
Studenten.net. Ik heb een vriendin die aan de UvA studeert, die heeft dat helemaal niet. Daar moet je jezelf
meer zien te redden.
Mijn moeder heeft me altijd aangemoedigd om te studeren, om mijn vwo-diploma te halen en daarna universiteit te doen. Ze heeft zelf niet gestudeerd, dus ze kan me

‘I

niet helpen met de studiestof, maar geeft me wel altijd
morele steun.
In onze cultuur, we zijn Hindoestaanse moslims, is het
niet normaal om als ongetrouwde vrouw op kamers te
wonen. Soms merkt mijn moeder dat aan reacties uit
onze omgeving. Maar zelf ziet ze het probleem niet. Ze
vertrouwt me en weet dat ik dat vertrouwen niet zal beschamen. Mijn moeders huis is heel klein en ik heb ook
nog twee oudere broers. Ik deelde een kamer met mijn
moeder en studeren is heel moeilijk in zo’n vol huis. Nu
heb ik mijn eigen plek, waar ik me bijvoorbeeld tijdens
een tentamenweek kan opsluiten om me te concentreren
op mijn studie.”
tekst Peter Breedveld
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Wijze lessen
Wat hebben columnist
Sylvia Witteman, actrice
Maryam Hassouni en
cabaretier Peter
Heerschop gemeen?
Ze studeerden allemaal
in Amsterdam. Negen
bekende alumni kijken
terug.
tekst Marieke Buijs en Dirk de Hoog

Heel streng
Maryam Hassouni (28)
Beroep actrice (o.a. in Dunya en
Desie, Offers en Soof). Emmy
Award 2006 voor beste actrice.
Studie rechten, VU (2005-2008)
“Ik ben geboren en getogen in
Amsterdam, dus de stad kende
geen geheimen voor me. Ik had
een romantisch beeld van de universiteit. Veel vrijheid om lekker
in de bibliotheek te snuffelen of in
een park een boek te lezen.
Maar de VU was heel streng.
Strenger dan het Montessori
Lyceum waar ik op had gezeten.
Er waren verplichte werkgroepen.
Als je die twee keer miste, mocht
je niet meer naar de volgende bijeenkomsten. Ik ging naar Marokko voor filmopnames, maar ze wilden geen uitzondering voor me
maken. Daardoor heb ik het vak
rechtsgeschiedenis niet gehaald.
Toen dacht ik: bekijk het maar. Ik
ga lekker naar New York. Maar nu
ga ik weer studeren. Deze keer
Engels en Arabisch aan de Universiteit van Amsterdam. Daar
heb je meer vrijheid. En als een
echte eerstejaars ben ik nog op
zoek naar een leuke kamer.”

Doorzettingsvermogen
Peter Heerschop (53)
Beroep cabaretier, presentator,
acteur, docent
Studie Academie voor Lichamelijke Opvoeding, HvA (1978-1982)

Vrijheid

Amerikaanse vrienden
Robert Vuijsje (43)
Beroep journalist en schrijver
Studie sociologie en
amerikanistiek, UvA (1989-1997)
’De voornaamste les uit mijn studententijd? Dat weet ik zo gauw
niet. Als ik aan mijn studententijd
denk, dan denk ik eigenlijk niet
aan de jaren dat ik in Amsterdam
studeerde. Ik ben hier geboren en
zat hier op school, dus toen ik
ging studeren had ik niet de behoefte lid te worden van het corps
of iets dergelijks. Ik had al vrienden. In plaats van naar het Barlaeus fietste ik naar de Oudemanhuispoort, verder bleef mijn leven
min of meer hetzelfde.
Pas toen ik een jaar in de VS ging
studeren, wilde ik nieuwe mensen
ontmoeten en stortte ik me in het
studentenleven. De studievrienden die ik heb, ken ik uit die tijd en
wonen in de VS. Dat is misschien
niet praktisch, maar ik kom er zeker eens per jaar, dan zoek ik ze
op. Spijt dat ik het Nederlandse
studentenbestaan ben misgelopen, heb ik niet. Als ik het over
zou mogen doen, zou het niet anders gaan. Ik ben een Amsterdammer, in Utrecht of Leiden
gaan wonen om aldaar een studentenleven te leiden was simpelweg geen optie geweest.”

Wouter Bos (51)
Beroep bestuursvoorzitter
VUmc. Voorheen o.a. minister
van Financiën, vicepremier en
politiek leider PvdA.
Studie politicologie en
economie, VU (1981-1988)
“Het eerste halfjaar woonde ik
nog bij mijn ouders in Odijk.
Daarna ben ik naar Uilenstede
verhuisd. In het begin voelde ik
me een klein jongetje in de grote
stad, een echt provinciaaltje. Mijn
ouders vonden het prettig dat ik
op Uilenstede belandde en niet
gelijk de grote boze wereld introk.
Ik kwam veel bij de Sociëteit
Uilenstede en zat op zaalvoetbal.
Als echte calvinist wilde ik vooral
hard werken en ben ik er economie bij gaan studeren.
Mijn motto was wel work hard,
play hard. Dus ik heb ook alle uithoeken van de stad gezien. Er
ging een wereld voor me open.
Amsterdam is natuurlijk de stad
van de vrijheid. Ik ging in het
weekend vaak dansen in Odeon.
Toch ben ik nooit een echte Amsterdammer geworden. Na mijn
studie ging ik naar Rotterdam.
Sinds 2001 woon ik weer in Amsterdam, maar voor mij blijft deze
stad een goede tweede. Ik voel
me vooral Rotterdammer.”

Lekker lezen
Sylvia Witteman (48)
Beroep columnist, schrijver
Studie Nederlandse taal- en
letterkunde, UvA (1988-1991)
“Ik ging studeren omdat ik niet
wist wat ik anders moest doen.
Een baan zoeken leek me verschrikkelijk. Nou, Nederlands dan
maar? ‘Ja, lekker makkelijk,
Nederlands. Dat spréék je al’
spotte mijn familie. En zo was het.
Al mijn medestudenten wilden
schrijver worden, maar ook daar
moest ik niet aan denken. Ik las
liever. In het eerste jaar moesten
we tien Nederlandse romans lezen. Elsschot, Wolkers, Mulisch,
Reve. Allemaal boeken die ik al uit
mijn hoofd kende, maar mijn jaargenootjes waren danig overstuur.
Tien hele boeken! In één jaar! Ze
zijn nog naar de senaat gestapt,
maar ik weet gelukkig niet meer
hoe dat is afgelopen.
Verder kan ik me van de studie
weinig herinneren. Ja, we moesten allerlei Habsburgse rijken uit
ons hoofd leren en Herman Pleij
vertelde geregeld anekdotes over
geile nonnen. Na een jaar of drie
was ik het zat en vertrok naar
Moskou. Het klinkt misschien een
beetje onaardig, maar ik had dat
studeren, geloof ik, net zo goed
kunnen láten.”

Mondeling
Antoine Bodar (69)
Beroep priester
Studie perswetenschappen,
geschiedenis en rechtswetenschappen, UvA (1966-1974) en
promoveerde in de wijsbegeerte
“Ik heb in mijn studententijd geleerd hoe je een docent tijdens
een mondeling om de tuin kunt
leiden. Het gaat om het beheersen van het spel. Een docent
heeft veel aan zijn hoofd en kent
de stof doorgaans ook niet door
en door. Door te blijven praten en
zo veel mogelijk te tonen van de
stof die ik beheerste, lukte het me
doorgaans het gesprek te manipuleren en weg te houden van de
onderwerpen die ik niet had voorbereid.
Ook in mijn verdere leven kwam
die gespreksvaardigheid van pas.
Toen ik als docent in Leiden mondelinge tentamens afnam, herkende ik de types die hetzelfde deden
meteen. Meestal waren dat Minervanen, die mij met flair trachtten te bespelen. Ik gaf hun geen
onvoldoende, maar spoorde ze
aan de volgende keer minder in
de kroeg en meer in de boeken te
duiken. Meestal schiep dat een
verwantschap die studenten inderdaad motiveerde zich de volgende keer beter voor te bereiden.”
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“Het is lang geleden dat ik de
ALO heb gedaan. En toch is het
nog steeds een groot deel van
mijn leven. Mijn beste vrienden
van nu heb ik daar leren kennen.
Met twee ervan bijvoorbeeld, Viggo Waas en Joep van Deudekom,
treed ik al 27 jaar op als NUHR.
De ALO heeft mij gevormd. Niet
alleen door kennis die ik daar heb
opgedaan, of door alle fysieke
vaardigheden die ik daar heb
geleerd (en waar ik inmiddels vrijwel niks meer van kan), maar
vooral omdat ik op de ALO
opeens ervoer wat vriendschap
was. Dat heeft alles te maken met
de leeftijd toen en de verdieping
die dan komt, maar ook door de
omgeving en wat ervan je werd
gevraagd om werkelijk een goede
gymleraar te worden. Openheid,
kwetsbaarheid, steun, interesse
en doorzettingsvermogen.
En omdat ik het nooit los heb kunnen laten, ben ik er drie jaar geleden weer les gaan geven. Pedagogiek, mijn tweede studie van
toen. Ik kan dus gerust stellen: Ich
bin ein HvA’er.”

Referentiekader
Lisa Wade (35)
Beroep presentatrice
Studie theaterwetenschappen,
UvA (1997-2001 ) en studeerde in
2009 alsnog cum laude af op een
scriptie over Toon Hermans

Gewoon dóen
Vera Bergkamp (43)
Beroep Tweede Kamerlid (D66)
Studie personeel & arbeid, HvA
(1990-1994) en bestuurskunde,
VU (1994-1996)
‘‘Je kunt je eigen plafond verhogen. Dat is de les die mij altijd is
bijgebleven. Ik was een laatbloeier, verlegen en keek meestal de
kat uit de boom. Tijdens stages
vond ik het bijvoorbeeld eng om
mensen op te bellen voor acquisitie en om tijdens een teamoverleg
mijn visie op het reilen en zeilen
uit de doeken te doen. Ik had het
idee dat dat nu eenmaal mijn persoonlijkheid was, een gegeven.
Tijdens een reflectiesessie op de
HvA deed een goede docent bovenstaande uitspraak om aan te
geven dat je alles kunt zijn en niet
vastzit aan je beperkingen, als je
maar probeert jezelf uit te dagen
en over je grenzen gaat. Hoewel
ik bij veel van die sessies dacht: ja
hoor, het zal wel, kwam dit echt
aan.
Ik ben blijven proberen mezelf uit
te dagen en dingen te doen die ik
spannend vind. De eerste keer
dat ik in de Tweede Kamer naar
de interruptiemicrofoon liep, was
ik ook nerveus, maar toch dacht
ik: gewoon doen!”

Presenteren
Tess Milne (26)
Beroep actrice en presentatrice
Studie media & informatiemanagement, HvA (2005 tot 2009)
“De grootste les was de ontdekking dat ik kan presenteren. Op
de HvA deden we vaak groepsprojecten. De afsluitende presentatie vond iedereen vreselijk, terwijl ik het geen probleem vond, ik
kreeg er juist een kick van om
voor een groep te staan en een
enthousiast verhaal te houden.
Bovendien betekende dat offer
dat ik tijdens de rest van het project niet zo veel hoefde te doen.
De leukste presentatie was
onderdeel van de minor Creativiteit & Innovatie. We moesten een
plan presenteren voor een reisprogramma over Florence. We
hebben erg ons best gedaan en
een soort toneelstukje opgevoerd. We wonnen en mochten
het plan daadwerkelijk uitvoeren,
met z’n vieren in Florence. Te gek!
We hebben filmpjes opgenomen,
alleen kon niemand ze monteren,
dus een echt reisprogramma is
het niet geworden. Die minor was
sowieso waanzinnig. We zaten in
een afgeragd gebouw waar we
zelf de muren mochten verven en
iedere ochtend begonnen we met
een kringgesprek. Daar bespraken we wat we die nacht
gedroomd hadden. Droom je dromen en voer ze uit. Dat heb ik
daar geleerd.”
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“Voor het diploma had ik niet hoeven studeren, carrièretechnisch
maakt het geen verschil. Toch
heeft mijn studietijd me gevormd.
Ik heb leren kijken. Alles op het
toneel staat symbool voor iets uit
het leven en draagt een palet aan
betekenissen. Het ligt aan het
referentiekader van de toeschouwer welke betekenissen hij of zij
daaruit haalt.
Maar je moet je als maker altijd
bewust zijn van de verschillende
betekenissen die iets kan hebben
en daar zorgvuldig mee omgaan.
Een streepje tekenen op je bovenlip maakt je als vrouw tot een
man, maar verander de lengte
van het streepje en de associatie
is de Tweede Wereldoorlog. Dat
inzicht heeft me geleerd heel bewust om te gaan met de signalen
die je uitzendt naar anderen en
me verantwoordelijk te voelen
hoe dat signaal bij verschillende
mensen kan aankomen. Vrijheid
van meningsuiting vind ik dan ook
lastig. Je moet niet zomaar van alles roepen. Je hebt een verantwoordelijkheid als je je uit, de dingen die je zegt kunnen heftige impact hebben op de ander.”

Uit eten

Culinair recensent HiskeVersprille maakt voor
Het Parool wekelijks een recept in eigen keuken
klaar. Haar tip voor thuiskoks: zorg dat je genoeg
blikken met basics in huis hebt. En knoflook.

Voor Het Parool recenseert KeesvanUnen elke
week een daghap. Als ervaringsdeskundige tipt hij
de beste plekken waar je goed uit eten kan zonder
een bak geld uit te geven.

fotografie Lukas Göbel

Recept voor
platte kip

ant-en-klaarmaaltijden schijnen
enorm aantrekkelijk te zijn voor
studenten en supermarkten
doen er alles aan om je je zuurverdiende (of niet zo heel zuurverdiende)
studiefinanciering afhandig te maken met
rare en schreeuwend dure plastiekbakken
‘maaltijdsalades’, ‘pastapakketten’ of ‘kanten-klaarroerbakschotels’ die je alleen nog
maar hoeft gaar te maken en door elkaar te
gooien.
Ik begrijp daar echt helemaal niks van: het
plezierige aan pasta, roerbak en salade was
immers juist al dat je het alleen nog maar
even door elkaar hoefde te gooien? Ik word
trouwens ook altijd heel verdrietig van die
ieniemieniezakjes nurkse pijnboompitten en
vieze pesto die Albert Heijn overal bij plakt.
Als ik twee adviezen zou moeten geven aan
de beginnende student slash voorzichzelfkoker zijn het dan ook de volgende: doe je
boodschappen zo veel mogelijk van tevoren
bij de budgetsupermarkt en Turkse groenteboer en zorg dat je altijd uien, knoflook en
een arsenaal aan blikken halffabricaten in
huis hebt. Blikken bonen, kikkererwten en

K

linzen, tonijn, tomaten en sardines zijn eeuwig houdbaar en garanderen op elk moment
(ook om half vijf ’s ochtends) een snelle
maaltijd. Vooral het grote blik bonen is de allerbeste vriend van iedere student, en eigenlijk van iedereen die wel eens honger heeft,
of haast, of geen geld, of alle drie.
Bonensoep: fruit een uitje en knoflook, voeg
eventueel een paar in blokjes gesneden aardappels, een uitgelekt blik witte bonen en een
takje tijm toe en kook gaar in water met een
bouillonblokje. Pureer met een staafmixer,
maak op smaak met citroensap, zout en
peper en eet met een broodje uitgebakken
spek.
Bonen-tonijnsalade: open een blik bonen en
een blik tonijn en maak aan met olie, azijn,
knoflook, een fijngesneden uitje en sla naar
keuze. Schep er sla doorheen en verder wat
je maar lekker vindt: een hardgekookt eitje,
kappertjes, gehakte peterselie. Van precies
hetzelfde kun je trouwens ook een lekkere
pasta maken: fruit dan ui en knoflook aan,
bak de bonen en tonijn even mee en schep de
hele handel door de pasta, eventueel met een
handje gehakte peterselie. Hoppeta.

Hak een uitje, een teen knoflook
en een halve rode peper. Fruit ze
in een flinke scheut olijfolie met
een beetje zout gaar (maar niet
bruin). Blus af met een flinke
scheut rode wijnazijn, laat even
hard doorkoken, voeg een blik
tomaten toe en zet het vuur laag.
Voeg eventueel een kaneelstokje
en een laurierblad toe. Laat pruttelen tot de olie bovendrijft.
Pureer ondertussen een blik
uitgelekte witte bonen met een
halve teen knoflook, een kneep
citroensap of azijn, zout, olijfolie,
een scheut warm water en eventueel wat komijn tot een dikke,
maar nog lopende substantie.
Leg twee kipfilets tussen trekfolie
en sla ze met een pannetje tot ongeveer 1 cm dikte. Bestrooi met
zout en smeer in met neutrale
olie.
Verhit een grillpan of koekenpan
en bak de kip aan beide kanten
bruin. Leg even warm weg onder
een stukje folie terwijl je broccoli
gaarkookt of -stoomt en op smaak
maakt met citroensap, olie, zout
en eventueel nog wat knoflook.
Proef of de tomatensaus lekker
pittig en fris (maar niet wrang) is:
voeg zout, peper en misschien
een piepklein snufje suiker toe.
Snijd de kip met een scherp mes
tegen de richting van de vezels in
(schuin overdwars) in mooie
plakken– dat ziet er restaurantachtig uit en eet lekker.
Leg op de borden eerst een goede kwak puree, de stukken broccoli er half op, dan de kip en uiteindelijk de tomatensaus.

n geen enkele levenfase is eten lastiger
dan in je studententijd. Kookkunsten
zitten nog niet of nauwelijks in de vingers, smaak en budget zijn gering en
voedingstoffen zijn harder nodig dan ooit.
Kortom, een uitdaging. Nu sta je als student
normaal gesproken een paar keer per week
een goedkoop tartaartje door de pan te schuiven en op andere dagen is er Turkse pizza of
een vlamtosti. Prima. Dat mag. Dat moet misschien ook wel: zo leer je wat lekker en
vooral niet lekker is.
Maar soms wil je een beetje meer. Uit eten, de
stad benutten. Niet te duur, wel fatsoenlijk.
Daar is een oplossing voor: de daghap. Een
foeilelijk woord, dat in het Frans – waar het
fenomeen meer ingeburgerd is dan hier –
veel mooier ‘plat du jour’ wordt genoemd.
Hier heet het ook wel eens dagschotel, dagmenu of dagspecialiteit. Maar pas op met die
laatste: dat kan net zo goed een prijzige vis
van het moment zijn. Om echt voor daghap
door te mogen gaan, moet het gerecht goedkoper zijn dan de rest van het eten op de
kaart en per dag verschillen.
Klassiekers voor een daghap zijn De Schutter
(Voetboogstraat 15, elke maandag voor 6,99
euro op vertoon van collegekaart) en daar
vlakbij in dezelfde straat Het Pakhuys (nr 1012) en Carels 3 (nr 6-8). Die hebben een andere voordeur maar dezelfde keuken met
elke dag nieuwe daghappen. Hoewel,
meestal is het varkenshaas met champignonsaus of biefstuk met pepersaus. Spannend?
Nee. Lekker? Best. En in het hart van het studentenuitgaanscentrum van Amsterdam.
Avontuurlijker is het bij Struik (Rozengracht
160) waar de daghap dagelijks alle kanten op
kan. Meestal is het exotisch, meestal is het
goed en vrijwel altijd klinkt er hiphop van
het rustige soort op de achtergrond.
Verder westwaarts, gunstig gelegen voor de
studentenkolonie op de Stavangerweg, is een
paar maanden geleden Bar Mick (Spaarndammerstraat 53) geopend: elke dag een dag-

I

hap voor een tientje, meestal iets gezonds,
hip zaakje.
Een klassieker in de Jordaan is de Blaffende
Vis (Westerstraat 118). Uitstekend om daarna
te blijven plakken voor plezier met bier en als
je geen college hebt de volgende ochtend eindig je bij de overburen: Café Nol.
In De Pijp bevindt zich een aantrekkelijke
daghapconcentratie met de Chocolate Bar
(Eerste Van der Helststraat 62-A), de Pilsvogel
(Gerard Douplein 14), de Groene Vlinder
(Albert Cuypstraat 130) en – absolute aanrader – Bazar (Albert Cuypstraat 182): lekker,
veel en origineel in een magnifieke duizenden-één-nachtsfeer.
In Oost kun je goed terecht in de Linneausstraat bij Spargo (nr 37) of – alleen op woensdag – Café Kuijper (nr 79). Nog verder oostwaarts in de Watergraafsmeer zit 1900 (Hogeweg 48), gelegen op één van de mooiste
pleintjes van de stad, met idyllisch klaterende fontein. De daghap kost hier een tientje,
de overvloed aan kinderklandizie krijg je er
gratis bij. En dan is er nog Pllek (TT Neveritaweg 59) in Noord aan het IJ, een soort hippe
strandtent. Voor een daghap een tikje prijzig
(zo’n 15 euro) maar op zomeravonden een
magisch mooie plek.
Voor Het Parool testte ik het afgelopen jaar
elke week een daghap. Het leverde veel
inzichten op. Zo weet ik nu dat er in de winter en de herfst vooral stoofpotjes geserveerd
worden, saaie diepvriesfrieten de norm zijn
en dat je voor een tientje formidabel kunt
eten maar net zo goed walgelijk voedsel voorgeschoteld kunt krijgen. Meestal kan het
prima door de beugel. Een enkele keer niet.
De smerigste die ik ooit te verstouwen kreeg
was in Club 8 (Admiraal de Ruijterweg 56B):
slappe shoarma met flauwe friet en een
flinke dosis tegenzin van het personeel.
Maar zelfs in dat slechte geval ben je toch
maar weer een dag gevoed. En morgen is het
nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe
daghap.
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Blaffende Vis pasta-pesto met
gamba’s en gegrilde groenten
€9,50
****

Club 8 shoarma met friet
€5
*

fotografie Kees van Unen

Thuis eten

Bar Mick linzen, pompoenpuree en
een braadworstje van Brandt & Levie
€10
****

Dansen Theater Kunst
Pacific Park
Café/restaurant/club gelegen op
het industriële Westergasterrein.
Hier geen stampende techno
maar dampende salsa en rock-’nroll. Avonden starten vaak genoeg
met exotische bands en uitheemse figuren en eindigen als je geluk
hebt met een smeulende tango.
De Richel
Wijlen theatergroep De Engelenbak heeft plaatsgemaakt voor
theatercafé De Richel waar het
gele goud voor maar anderhalve
euro te koop is. Op de maandelijkse openingsfeesten verandert
de kelder in een uit de hand gelopen kinderfeestje met foute hits
uit de jaren 80 en Jamaicaanse
muzikanten met gitaren met één
snaar.
Volkshotel/Canvas/Doka
Het complete pakket: cocktails
nippen in de kelder, kussengevechten op de middelste verdiepingen en dansen op de zevende
etage. Met de juiste connecties
zijn ook de hottubs op het dak
bereikbaar. Elk weekend weer
nieuwe themafeesten wisselend
van r&b en hiphop tot stuiterende
elektronische taferelen.

um,
Carré, Rijksmuse eker
Concertgebouw. Z aar dit
eens heen gaan M rieten
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zij
om uit te gaan.
tekst Bien Borren

Bitterzoet
Thuishaven van feesten als Foute
Deuntjes en Zwarte Koffie. R&b
en hiphop in alle soorten en maten, dansen is verplicht. Hollandse dames en heren doen er verstandig aan om bij voorbaat de
heupen te smeren. Alles draait en
schudt hier in het wilde weg.
Studio K
Bij daglicht een bioscoop en restaurant maar op gezette tijden dé
locatie voor feesten en partijen.
Bioscoopzalen worden omgebouwd tot duistere holen met dj’s
die van alle markten thuis zijn.
Vaste avonden zijn K/ met peren,
maar Studio K is ook niet vies van
een vunzig Valentijnsfeest waarbij
porno uit de jaren 20 op het witte
doek wordt vertoond.

Zelf doen?

De Mus
Wekelijkse theateravond in het
kleine Torpedotheater. Hier
vertonen elke week een handvol
kunstenaars van verschillende
disciplines hun kunsten. Het is
een kruisbestuiving van musici,
fotografen, grappenmakers,
illustratoren en ga zo maar door.
De Mus heeft veel in petto en
avonden nemen vaak een onverwachte wending.

De Verdieping
De culturele liefdesbaby van
nachtclub Trouw en wisselende
toonaangevende artistieke instituten (bijvoorbeeld het Eye). Dat
kunnen fotoexposities zijn of audiovisuele installaties. Zoals ze
het zelf zo treffend zeggen: opgericht als kind van de crisis heeft
De Verdieping het doel om met
minimale middelen, maximaal
cultuur te programmeren.

CREA
Zowel de UvA/HvA als de VU
hebben een eigen cultureel
centrum. Het kloppend hart van
de culturele student en menig
ander. Naast het café kun je hier
terecht voor muziek, dans, beeldende kunst, theater enzovoort.
Denk ook aan alle cursussen die
CREA aanbiedt; filmacteren,
kleinkunst of mime, er is voor
ieder wat wils.

OT301
Voortgevloeid uit het kraakpand
dat er ooit huisde, is dit nu een
broedplaats waar de ruimte wordt
geboden aan muziek, dans en
theater. Prangende prozanachten
worden moeiteloos afgelost met
experimenteel toneel (voor een
zacht prijsje). Ook een thuis voor
het veganistische restaurant De
Peper en een non-profitdrukkerij.

Huis Marseille
Het oudste fotografiemuseum van
de stad, gevestigd in een monumentaal pand aan de gracht, dat
zich expliciet richt op fotografie
als kunstvorm. Van klassiek tot
modern werk van makers als
Naoya Hatakeyama en het
invloedrijke duo Bernd en Hilla
Becher.

Griffioentheater
Cabaret, cursussen, een eigen
filmhuis en dat allemaal onder
één dak. Cultuurcentrum
Griffioen van de Vrije Universiteit
neemt het culturele leven in
Buitenveldert met alle liefde op
zich. Zo opent de VU de eerste
vijf dagen van september haar
dak voor het On the Roof Film
Festival met de nieuwste films uit
de wereldcinema.

TOON
Een springplank voor nieuwe initiatieven en kersverse concepten.
Creatievelingen kunnen een ruimte op maat huren bij TOON op het
Westergasterrein. Het is een
winkel en podium ineen en geregeld vinden er culturele activiteiten plaats zoals huiskamerconcerten en toneelvoorstellingen.
Sugar Factory Nachttheater
Waar toneel de dansvloer ontmoet. Elke avond is uniek en alles
verandert in een ronkende smeltkroes. Wees niet verrast als je je
plots in een stripwereld met
exotische alfabetten terugvindt.
Elke zondag kun je hier terecht
voor Wicked Jazz Sounds, met
live muzikanten die er vrolijk op
los jammen.

Cobra Museum
Herbergt de imposante collectie
kunstwerken van de internationaal beroemde Cobrabeweging.
De permanente collectie bestaat
uit werk van Karel Appel, Asger
Jorn en Pierre Alechinsky. Daarnaast zijn er wisselde exposities
zoals bijvoorbeeld de dertien
kunstwerken uit het Guggenheim
die nu tijdelijk in Amstelveen
hangen.
De Appel
Onder de leus ‘Appel arts centre,
knows and shows good art’ dient
het centrum als een ijkpunt voor
het vaststellen van belangrijke
trends in de beeldende kunst. De
Appel was één van de eerste galeries in het land die videokunst
omarmden. Nog steeds heeft het
centrum een neus voor prille ontwikkelingen in de hedendaagse
kunst.
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Studquiz
Test je kennis en ga uit in Amsterdam als een koning.
1
Welke bekende ex-VU-student
koos de afstudeerspecialisatie
Criminologie?
a) Dolf Jansen
b) Eberhard van der Laan
c) Jozias van Aartsen

6
De fusie tussen VUmc en AMC is
afgeblazen. Waarom?
a) De medezeggenschapsraad van het AMC
weigerde instemming te verlenen
b) VUmc voorzitter Wouter Bos prefereert
twee zelfstandige ziekenhuizen
c) De Autoriteit Consument en Markt
tekende bezwaar aan

2
Tijdens de Koudpilsdag stelden
Amsterdamse studenten zich ten
doel zo veel mogelijk liter bier te
drinken op één dag. Waar werd de
dag jaarlijks georganiseerd?
a) De Amsterdamse Studenten Sociëteit
Nos Iungit Amicitia
b) Studentencafé De Lax
c) Cafe de Gieter

4
Van wie is de uitspraak: Studenten
moeten worden opgeleid tot
‘competente rebellen’.
a) VU-alumnus Prem Radhakishun
b) UvA-Rector Dymph van den Boom
c) VU-voorzitter Jaap Winter
5
Waardoor kwam VU-docent en CDAraadslid Joram Verstoep dit jaar in
het nieuws?
a) Hij noemde niet Amsterdamse partijgenoten ‘provinciale pannenkoeken’
b) Hij kreeg een verhouding met een
studente en werd ontslagen
c) Bij een werkbezoek op het Science Park
gaf hij CDA-fractievoorzitter Buma een
handkus

1x

Koffie & Lunchcafé PiQniQ geeft
een picknickbox weg ter waarde
van €39 vol lekkers voor twee
personen. Ideaal voor op je balkonnetje of in het park.
www.lunchcafepiqniq.nl

9
Willem Frederik Hermans is cum laude
afgestudeerd aan de UvA. Wat heeft
hij gestudeerd?
a) Nederlandse letterkunde
b) Geschiedenis
c) Fysische geografie

5x

Met de cadeaubon Eten & Drinken op z’n Amsterdams kun je
op gastronomische speurtocht
in Amsterdam. Te besteden in
door Het Parool geselecteerde
traiteurs, eetwinkels, wijn- en
delicatessenzaken.
www.parool.nl

2x

5x

Een geheel verzorgde driegangenlunch voor twee personen in
het met een Michelinster bekroonde restaurant van Ron Blaauw.
www.rongastrobar.nl

STACH weet wat lekker is en
geeft een gevarieerde, gezonde
en verse kant-en-klaarmaaltijd
met een heerlijk toetje weg.
www.stach-food.nl

1x

Doe me
en win!e

Een jaarabonnement op De
Groene Amsterdammer en het
boek De kleurloze Tsukuru Tazaki
en zijn pelgrimsjaren van de
Japanse schrijver Haruki
Murakami.
www.groene.nl

Twee vrijkaartjes voor het concert
van Jacqueline Govaert (bekend
van haar vorige band Krezip)
op zaterdag 20 september in
Paradiso.
www.paradiso.nl

Win
deze
prijzen

5x

Kinki Kappers verzorgt originele
en vernieuwende kapsels en geeft
een stylingpakket weg met vijf
eigen haarproducten, zoals de
Shaper, Clay, old Paste, Soy Paste en Super Power Powder.
www.kinki.nl

10x

3x

1x

Een high tea voor twee personen
bij Beter & Leuk: biologisch,
creatief, dynamisch, huiselijk en
vooral goed eten. Voor ontbijt,
lunch en yoga.
www.beterenleuk.nl

In samenwerking met toonaangevende cultuurinstellingen geeft
de nieuwe cultuurpas van Amsterdam een gift membership weg.
voor drie maanden toegang tot
concerten, dans- en theatervoorstellingen, films en exposities.
go-public.nl

2x
Een Cinevillepas voor drie
maanden! Onbeperkt naar de
film in alle 13 filmtheaters in o.a.
Amsterdam, Haarlem en Utrecht.
www.cineville.nl

1x

4x

10
Wat is het verschil tussen een decaan
bij de HvA en de UvA?
a) Bij de UvA help je studenten en bij de HvA
ben je de baas van het domein
b) Het zijn dezelfde functies
c) Bij de HvA help je studenten en bij de UvA
ben je het hoofd van de faculteit

Samenstelling en productie Stephanie Gude
en Jim Jansen

Een vrijmibo bij Café MOJO voor
vier personen. Voor alle vier een
biermenu (5 verschillende bieren
pp), broodplankje, Amsterdamse
snackplank en bittergarnituur.
www.mojo-amsterdam.nl

Bar-dancing Dolly is zeven dagen
in de week open met een gevarieerde programmering voor iedereen. Dolly geeft voor vijf personen eenmalig vrije entree weg
met een fles sterkedrank erbij.
www.discodolly.nl

8
Wat is het oudste studentenblad
van Amsterdam?
a) Advalvas
b) Folia Magazine
c) Propria Cures

Vul de antwoorden in op ww.foliaweb.nl/stud
of mail ze naar stephanie@folia.nl (ovv prijsvraag Stud). Geen internet? Stuur de pagina
op naar Folia, Prins Hendrikkade 189 b, 1011
TD Amsterdam.
Meedoen kan tot 10 september. Over de
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

1x

1x

7
Welke van deze criminelen heeft
aan de VU gestudeerd?
a) Willem Endstra
b) Volkert van der Graaf
c) Mink Kok

3
Vincent de Haan is een zeer bijzondere
UvA-student. Welke stelling over hem
klopt niet?
a) Hij volgde zes verschillende
studierichtingen
b) Hij studeerde tegelijkertijd aan de VU,
de UvA en de HvA
c) Met 739 punten haalden de het meeste
studiepunten uit de UvA-geschiedenis

5x

Win 50, 25 of 10 euro tegoed voor
Blendle en lees de beste kranten
en tijdschriften van Nederland
online.
www.blendle.nl

Win een boekenpakket van 15
AUP-titels, zoals Elementaire
deeltjes, Geest en kosmos,
en Religie zonder God.
www.aup.nl

2x
Een lidmaatschap voor een jaar
van /entrée, de jongerenvereniging van het Concertgebouw
en Concertgebouworkest. Plus
twee vrijkaartjes voor een
concert naar keuze.
www.jouwentree.nl
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Een dvd van één van Wild Bunch’
bestbezochte films: De 100-jarige
man die uit het raam klom en verdween. De film is wereldwijd een
succes en in thuisland Zweden de
bestbezochte film ooit.
www.wildbunch.nl

1x

Flagship Store Amsterdam geeft
een Kånken No. 2 rugzak weg van
duurzaam G-1000 HeavyDuty met
hengsels en accenten van leer,
groot hoofdvak, voorvak en gepolsterd zitmatje. T.w.v. €129,95.
www.fjallraven.nl

1x

Een geheel verzorgd driegangendiner voor twee met een fles wijn
in restaurant-café Hannekes
Boom. Eén van de meest verborgen, bijzondere en culturele
hotspot in Amsterdam.
www.hannekesboom.nl

