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UvA & HvA!
Alles wat je moet
weten voor de mooiste
jaren van je leven

ADVERTENTIE

Ma 4 september 2017 | 15.30 - 19.00
Aula en Atrium

Kom ook naar:
Opening
Academisch Jaar
• Officiële opening in Aula:
Geert ten Dam en Robbert Dĳkgraaf
over ‘Inspiring Generations’.
• Feestje in Atrium:
Hef het glas op het 385-jarig bestaan!

Meld je aan:
uva.nl/oaj2017
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ACTUEEL

Studeer
slim(mer)

Van de middelbare naar je studie;
dat is voor de meesten even wennen.
Veel van de eerstejaars van vorig jaar
zullen het beamen: nu moet je écht
hard gaan werken. Met deze wetenschappelijk verantwoorde tips wordt
dat gelukkig een eitje.

ACTUEEL

Op kamers

16

Het kost je een vermogen, maar
eindelijk ben je zo vrij als een vogel.
Voor het eerst op jezelf wonen. In
plaats van een moeder die dagelijks
‘het is hier geen hotel’ roept, krijg
je nu te maken met huisgenoten die
de douche urenlang bezet houden,
luidruchtig de liefde bedrijven of elke
week je pot pindakaas leegeten. Hoe
overleef ik… op kamers?
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Campus-hotspots
HvA en UvA liggen voor je als onontdekte parels. Niet alleen de grote gebouwen waar je
al je nieuwe kennis gaat opdoen, maar ook (of juist) de gebouwen eromheen: waar eet,
drink, chill en sport je het lekkerst?

Thomas van Aalten, Asis Aynan,
Fabian de Bont, Linda Duits, Martijn

28

Gijsbertsen, Doeke van Nuil, Linda
van der Pol, Mats van Soolingen
Eindredactie / Correctie
Mirna van Dijk, Bob van Toor
Uitgever Stichting Folia Civitatis
Redactieadviesraad Jelke Bosma,
Hester Hinloopen, Mirjam Prenger
(vz), Saskia Stoker, Ward Wijndelts
Bestuur Hans Amman, Xandra
Hoek, Daisy van Kesteren, Geleyn
Meijer, Freek Rebel, Alexander Rinnooy Kan (vz), Bert Westenbrink
Secretariaat Stephanie Gude
Drukker Roularta Printing,
Roeselare, België
Advertenties landelijk
Bureau van Vliet, 023-5714745,
zandvoort@bureauvanvliet.nl
Regionaal Wouter Breebaart,
06 24431287 of wouter @folia.nl

ACTUEEL

Binnen UvA-HvA stephanie@folia.nl

Ritalin: smart drug of slechte keuze?

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

Het gebruik van een pilletje om te helpen bij het leren, veel studenten zien er totaal geen
kwaad in. Bovendien, een pilletje van een euro, hoe slecht kan dat zijn? Nou best wel.
Gebruikers en deskundigen aan het woord over ritalin.

34

Redactioneel
Waterfietsen &
populaire pillen

Redacteuren van Folia komen tijdens hun journalistieke
werk in verrassende situaties terecht. Dit keer:
aangekoekte tostiapparaten, focus door een pilletje en
waterfietsen in de snackbar.
Het begon, zoals zo vaak, met een ‘ideetje’
voor een stukje in Folia: wat doe je in een
studentenhuis als er een rekening op de deurmat
valt die de huisbaas niet wil - of hoeft - te
betalen? Toen we wat langer doorpraatten met
freelance schrijver Fabian de Bont, konden we een reeks van
ergernissen, onduidelijkheden en ongemakken verzinnen die
het leven in een studentenhuis met zich meebrengt. En zo
hadden we, speciaal voor alle eerstejaars op HvA en UvA, een
reportage bedacht (pagina 17) over de schaduwkanten van op
kamers gaan. ‘Breng je tostiapparaat naar de gezamenlijke
keuken, en nog voordat je met je ogen kan knipperen zit het
onder de kaas, ketchup en aangekoekte boter.’

Studentenpraat
Je bent nu student, geen scholier meer. Daarbij
hoort ook een ander taalgebruik. Maak je de basics
daarvan vast eigen met onze studentenwoordenlijst.
Van grondpizza tot cv-neuker, deze woorden moet
je kennen.

En verder…
6 Cijfers
7 Uncovered, Navraag
8 Column – Linda Duits
9, 14, 38, 44 Eerstejaars toen en nu
15 Column – Asis Aynan
22 Kamervragen
39 Column Thomas van Aalten
45 Column Linda van der Pol
47 De stad van… Amsterdam

Als je gaat studeren, is het ook handig om de
basis van het studentenjargon te kennen.
Redacteur Henk Strikkers helpt je in dit
nummer op weg. Daarvoor putte hij deels uit
zijn eigen ervaring als student in Nijmegen. Het
grootste deel van de studententerminologie was één-opéén toepasbaar in Amsterdam, al zijn er ook uitzonderingen.
‘Hier kijken ze je raar aan als je een waterfiets bestelt in de
snackbar, terwijl iedereen in Nijmegen weet dat het een
friet speciaal met twee frikandellen is.’
Deels kwam het door de eerste zin van hun stuk
(zie pagina 28), maar de redactie hield Lennart
Bolwijn en Bart Lichtenveldt voor de zekerheid
extra goed in de gaten de afgelopen tijd. ‘Ritalin is
ideaal als je een lang stuk moet schrijven. Je kan
veel langer je focus vasthouden’, zegt een HvAstudent in het verhaal. Dat, gecombineerd met
het gemak waarmee ze de pillen konden kopen
(het goedje staat toch echt op lijst 1 van de Nederlandse
Opiumwet) én de heftige bijwerkingen, maakte de collega’s
lichtelijk bezorgd over de vraag of de twee redacteuren de
verleiding konden weerstaan. Hierbij vast een bijsluiter bij
het verhaal, speciaal voor jullie als eerstejaars: doe het niet.
Veel plezier op HvA en UvA de komende jaren! Kijk voor
nieuws vast op folia.nl, het volgende magazine
verschijnt op 13 september. ↙
www.folia.nl

@Folia
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Cijfers

7
Bolleboos

V

ijf tienen en zes negens, ze zouden maar op je eindlijst pronken. Heleen Mulder (17) kan het zeggen: ze
rondde haar vwo-opleiding aan het Amsterdamse Hyperion College cum laude af. En nu gaat ze natuurkunde
studeren aan de UvA. ‘Ik stond er bij de schoolexamens
al wel goed voor, maar ik had eigenlijk verwacht dat ik
het minder goed zou doen bij de centrale examens. Je
krijgt toch alle vakken tegelijk en het is een stuk meer
stof. Dus ik ben zelf ook erg blij met het eindresultaat.’
Haar laagste examencijfer was een 7,8, voor Nederlands.
Hoewel ze ook dat vak afsloot met een 9. ‘Het was m’n
eerste examen en ik was nogal zenuwachtig.’ Bovendien
was het ook het examen waarover het Landelijk Aktie
Komitee Scholieren (Laks) een recordaantal klachten
ontving; ruim 26.000. Misschien speelde dat ook mee.
Heleen besteedt veel tijd aan school. Gemiddeld
maakt ze zo’n twee uur huiswerk op doordeweekse
dagen en in het weekend vier. Natuurlijk vindt ze de stof
interessant, maar als ze leert voor een toets dan doet
ze dat vooral om de informatie te onthouden. Dat ze
zo goed presteert, komt omdat ze de lat hoog legt voor
zichzelf, denkt ze. ‘Het lukt me hoge cijfers te halen, dus
dan wil ik dat ook graag volhouden.’ Dat zal aan de UvA
niet anders zijn. Misschien wil ze wel gaan promoveren.
‘Dat lijkt me leuk, maar zo ver is het nog lang niet. Eerst
mijn bachelor en master maar eens halen.’ ↙

tekst Carlijn Schepers

procent meer eerstejaars
studenten beginnen deze maand
aan hun bachelor dan vorig jaar
september. Een jaar geleden daalde
de instroom als reactie op de
invoering van het leenstelsel. Volgens
minister Jet Bussemaker is het een
goed teken dat de instroom nu weer
op het oude niveau zit.

40

procent van de HvA-studenten stopt
zijn studie na het eerste jaar. Althans, dat waren laatste
cijfers van het studiejaar 2015/2016. Dat is minder dan de
jaren ervoor, toen het gemiddelde rond de 45% lag. Maar
je kan het ook zo zien: 60% gaat wel door, en steeds meer
HvA’ers studeren binnen vijf jaar af.

3.000
pizza’s worden er op de vrijdag van
de Intreeweek bezorgd. Dat moet
een flinke laadbak op die scooter
zijn.

14

jaar oud is de jongste deelnemer aan de
Intreeweek. Iets lastiger misschien omdat je nog niet
mag drinken en de rest wel, maar ook geen last van
charterende, opdringerige studentenverenigingen.

tekst Lennart Bolwijn
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Navraag

Uncovered

Anouk Stolwijk

G

Tijdens de Intreeweek, georganiseerd door
de Commissie Intree maken eerstejaars UvA-
studenten kennis met de universiteit en de
stad. Commissielid en student communicatiewetenschap Anouk Stolwijk (22) vertelt.
Heb je zelf ooit meegedaan aan de Intreeweek?
‘Jazeker! Als eerstejaarsstudent in een nieuwe stad vond
ik het heel belangrijk nieuwe mensen te leren kennen. En
dat is gelukt. Door mee te doen kon ik bovendien meteen
de highlights van Amsterdam leren kennen.’

Waarom is de Intreeweek zo belangrijk?
‘Je bent nieuw, kent vrijwel niemand, kent de stad niet en hebt
geen idee hoe de universiteit in elkaar zit. Tijdens de Intreeweek krijg je antwoord op al je vragen en leer je ontzettend
veel nieuwe mensen kennen. Hierdoor stap je de week daarop
een stuk zekerder je eerste hoorcollege of werkgroep binnen.’

Is een facultaire introductie of introductie van
je opleiding niet veel beter?
‘Ik vond het juist heel waardevol dat je met zo veel studenten tegelijk op de verschillende evenementen loopt. Je
wordt wel ingedeeld met mensen van je eigen studie, maar
toch spreek je ook veel mensen van andere opleidingen.
En daar komt bij: als elke faculteit een eigen introductie
zou doen, dan zouden we nooit kunnen feesten in de Gashouder, Paradiso, de Melkweg en de Sugarfactory.’

rondpizza, uit je bek schijten, ekkies,
hertjes versieren, een AVG’ tje. Sorry? Het
zijn zo maar wat termen die je als student
om de oren geslingerd kunt krijgen. Gelukkig
leggen wij je in dit nummer voor eerstejaars
alvast uit wat ze betekenen (zie pagina 34).
Onze nieuwe illustrator Doeke van Nuil
kreeg een lijstje maffe woorden voorgeschoteld. Maak er maar wat leuks van. ‘Ik heb in
Zwolle de kunstacademie gedaan, dus ik ben
nooit echt in een traditionele studentenomgeving geweest,’ zegt hij als we hem vragen
naar zijn kennis van het studentenjargon.
Toch had hij heel snel leuke ideeën voor
beelden bij een aantal woorden. ‘Al vond ik
sommige wel erg vrouwonvriendelijk. Die
heb ik dus ook maar niet getekend.’ Het is
aan de lezer zelf om zich daar een beeld bij
te vormen.
Heb je enig idee wat er bedoeld als
iemand je een matras noemt? Laten we
het erop houden dat meerdere mannelijke
studenten met jou hun Intree hebben gevierd.
Van Nuil wist wel raad met tien (iets) minder
schofferende woorden uit het studentenjargon en tot zijn verrassing leverde zijn debuut
bij Folia meteen een cover op.
tekst Daniël Rommens
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Waar moeten de eerstejaars deze week
ab-so-luut aan meedoen?
‘Het is misschien een cliché, maar ik zou ze aanraden
aan alles mee te doen. De evenementen dekken allemaal
een ander leuk aspect van Amsterdam. Door op zo veel
mogelijk evenementen aanwezig te zijn, krijg je al deze
verschillende aspecten mee. Tuurlijk, het is superleuk om
in de Melkweg te staan, maar hoe vet is het dat je ’s nachts
naar de bioscoop kan, of ’s avonds door een museum kunt
lopen?’ ↙
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OP Z’N DUITS
Verse vis

E

ind augustus is een van
mijn lievelingsmomenten in
het jaar. Niet omdat ik wil dat
de zomer stopt, maar omdat
je voelt dat de stad zint op
verandering.
Het eerste signaal komt
van de verenigingen. Opeens
zie je weer groepjes jongens
op versleten banken voor hun
dispuutshuizen zitten, in bezoedelde jasjes die lang uit het zicht
zijn geweest. Bij de
sociëteiten worden de banieren
opgehangen. Ze
maken zich op voor
de ontgroening, of
‘kennismakingstijd’
als ze de novieten
niet al te zeer willen afschrikken.
Je weet dat het dan niet lang meer kan
duren tot de vertrouwde gele tasjes weer in het
straatbeeld verschijnen. Altijd in groepjes op de
fiets, met één of twee arme zielen die achterop moeten.
Het sterkst voel ik het op de Oudezijds Achterburgwal, de gracht die hopelijk altijd aan de
UvA zal toebehoren. In juli is het er doodstil. Af
en toe zie je er wat verloren toeristen slenteren
die zijn afgedwaald van de Wallen. Soms spot je
een promovendus die niks heeft aan onderwijsvrije tijd.
Maar eind augustus transformeert het
Binnengasthuisterrein. Er komen weer fietsen te
staan op de brug. Hordes studenten lopen weer
de poorten in. Het gonst en het zoemt en je
voelt: we gaan weer beginnen.
Oudejaars, zelfs als ze zelf pas net hun
propedeuse behaald hebben, verzuchten dat de
eerstejaars ieder jaar jonger lijken. Ze keuren het
nieuwe vlees. Als ze intreebegeleider zijn, is de

kans groot dat er ‘s nachts vis
wordt gegeten.
De nieuwe lichting zelf kijkt
vooral. Neemt op. Verdwaalt, als
waren zij bruggers. Eerst moeten
ze de gebouwen onder de knie krijgen, daarna moeten ze zich de stad
eigen maken. Ze gaan Amsterdamse
studenten worden, mijn lievelingssoort.
Amsterdamse studenten zijn anders
dan die in de rest van het land. Ze zijn
mondiger en hipper,
eigengereider eigenlijk.
Sure, er zullen er heus
zijn die voor de UvA
hebben gekozen omdat een opleiding goed
aangeschreven staat,
maar de ware Amsterdamse student kiest op basis van stad. Het kost
een paar centen, maar dan heb je wel een eigen
plek in de mooiste stad van de wereld.
Waarde eerstejaars, graag zou ik jullie hier
advies geven, maar dat heeft geen enkele zin.
Eigengereid word je niet van columns lezen.
Sommigen van jullie woonden hier al, andere
komen net kijken. Voor allemaal geldt dat het
studentschap nog in wording is. Misschien voelen
deze dagen als proeven. Ik kijk anders naar jullie.
Jullie waren always-already onderdeel van de
UvA en daarmee de stad. Heldhaftig, vastberaden, barmhartig. Amsterdam ligt voor jullie
klaar, belichaam haar. ↙

De nieuwe lichting kijkt.
Neemt op. Verdwaalt als
bruggers.

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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Eerstejaars toen en nu

Tijdens de Intreeweek
en Kersvers 2016 ondervroegen we nieuwe
studenten over hun
verwachtingen. Wat
is daar een jaar later
van terechtgekomen?

‘Mijn
huisgenoten zijn
niet bevorderlijk
voor mijn
studie’

tekst Evelien Frenkel
foto Daniël Rommens

‘I

nmiddels heb ik wél gevaren door de Amsterdamse grachten! Met mijn studievereniging
Offscreen tijdens Koningsnacht. En ik heb me
dit jaar niet verslapen, maar ik ben wel een paar
keer bewust blijven liggen op vrijdagochtend als
ik op donderdagavond uit was gegaan.
Mijn eerste studiejaar is helemaal prima
verlopen, ik heb zestig punten binnen dus ik heb
mijn propedeuse. Ik begon gemotiveerd, maar
naarmate de tijd vorderde werd ik laconieker en
ging ik steeds dichter op de deadlines werken.
Het meest plezier heb ik bij Offscreen, de studievereniging van media & cultuur. We hebben
iedere maandag een borrel en daarna gaan we
uit, meestal op het Leidseplein. Elke dinsdagochtend is er vanuit de opleiding een filmvertoning
in EYE, waarbij iedereen wegdommelt.
Inhoudelijk is de studie theoretischer dan ik
verwacht had, ik hoopte op meer praktijk. Ik wil
de filmkant op en had het leuk gevonden om
zelf films te maken. Vorig jaar heb ik geprobeerd
om toegelaten te worden tot de filmacademie,
dat is niet gelukt maar misschien probeer ik het
opnieuw nadat ik mijn bachelor behaald heb.
Als ik de nieuwe lichting één tip mag geven,
dan is het: zoek uit hoe de woningmarkt in elkaar zit. Welke sites je moet kennen, in welke gebieden van Amsterdam je het meest kans maakt
op een woning. Ikzelf heb een halfjaar gezocht
en nu woon ik in Noord met een paar huisgenoten. Die zijn trouwens niet bevorderlijk voor mijn
studie omdat ze me continu proberen over te
halen om mee uit te gaan. “Ach joh, neem nog
een biertje. Kijk het college morgen terug via je
laptop”. En ze zijn vrij overtuigend…‘ ↙

Naam Wayne de Boer
Leeftijd 20
Studie Media & cultuur, (UvA)
Uitspraak toen ‘We zouden gaan
varen, maar iedereen sliep nog.’
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STUDIEHACKS

ZO WORD JE EEN TOPSTUDENT

Foto Monique Kooijmans

Tijdens je studie leer je veel over rechten, of statistiek of management – maar verbazend
weinig over hoe je moet studeren. Terwijl daarnaar veel onderzoek wordt gedaan. Duitse
onderwijskundigen Michael Schneider en Franzis Preckel legden alle onderzoeken naar
studiesucces sinds 2000 naast elkaar. Dankzij 3.330 studieresultaten en 105 variabelen die
het succes bepaalden van meer dan 2 miljoen studenten, kennen we nu de tien meest effectieve tips. Aantekeningen scannen op de fiets en af en toe een zesje mogen best.

tekst Henk Strikkers
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je academische prestaties. Dat betekent
dus niet dat je met wat gokwerk door je
toetsen heen komt en het voor lief neemt
dat je soms een opdracht fout maakt omdat iemand anders hem toch wel voor je
corrigeert. Nee, wanneer je inzicht hebt
in je academische mogelijkheden weet je
waarom je vragen goed hebt beantwoord
en ook waar je de mist in bent gegaan
als je een fout hebt gemaakt. Snap je iets
niet, vraag het dus vooral, aan je docent
of aan collega-studenten.

10
TIPS!

2

Stel een
ondergrens

1
Weet wat je
kunt

De eerste tip is misschien wel de
lastigste, maar lastige situaties moet je
kunnen overwinnen als je succesvol wilt
studeren. Hoe werkt dat? Kortweg houdt
dit in dat je het gevoel moet hebben dat
je tijdens het leren controle krijgt over

Iedereen wil een 5,5 halen voor een
moeilijk vak en een 10 voor een gemakkelijk vak. Toch haalt grofweg 40
procent die 5,5 niet en 99 procent die
10 niet. Erg realistische doelstellingen
zijn dat dus niet. Meestal weet je aan het
einde van een collegereeks of halverwege
een essay wel of dit een pareltje van een
cijfer wordt, dat je moet buffelen voor
een voldoende of dat je met een redelijke
investering best een 7,5 kunt halen.
Schrijf die doelen voor jezelf op en werk
ook naar die 7,5 toe, in plaats van toch
maar genoegen te nemen met een 6 omdat het zulk mooi weer was in de week
voor het tentamen.

3
Ga naar
college

Ja, we weten dat colleges soms op onoorbare momenten plaatsvinden. Op vrij-

dagochtend om 8.30 uur bijvoorbeeld, of
als het dertig graden is en je veel liever
met een biertje op het terras van Crea of
Fest zou willen zitten. Bedenk je echter
twee keer voordat je voor de luie optie
gaat: studenten die vaak colleges bezoeken blijken over het algemeen veel beter
te scoren op tentamens dan studenten
die net iets te vaak voor dat bed of dat
biertje kiezen.

4
Hou vol

Studeren is niet enkel rozengeur en
maneschijn. Er zijn colleges, er zijn opdrachten en – jawel – scripties. Er komen
zonder twijfel momenten waarop je je
afvraagt waar je het voor doet, en er komen absoluut momenten dat je twijfelt of
je niet beter kunt stoppen om hersenloos
werk in de horeca te gaan doen. Maar zoals zoveel tegeltjeswijsheden is ook ‘Na
regen komt zonneschijn’ waar. En het
is zelfs wetenschappelijk onderbouwd.
Studenten die vasthoudend zijn en inzet
tonen in ‘challenging academic situations’
komen daar over het algemeen beter uit
en halen betere cijfers.

5
Ga slim met
je tijd om

Voor sommige onderdelen van je studie
zul je niet zoveel moeite hoeven te doen.
Voor de casussen die je in werkgroepen
behandelt kom je er soms met zogenaamde surface learning-technieken, zoals het
herbekijken van je aantekeningen of het
lezen van de tekst. Voor het halen

12
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Foto’s v.l.n.r. Maartje Strijbis (2x), Rinke Lutkeveld, Daniël Rommens

van je meeste tentamens zul je je deep
learning-technieken moeten aanwenden,
zoals jezelf overhoren of het stap voor
stap maken van redeneringen. Zorg dat
je er snel achterkomt welke methode je
het best kunt toepassen voor de verschillende opdrachten die je moet maken:
dat levert je niet alleen goede cijfers op,
maar bespaart je ook nog eens zeeën
van tijd.

Groepsopdrachten
zijn bewezen
goede
training voor
tentamens

6
Doe het
met plezier

Kijk, er is natuurlijk niemand die
duizenden euro’s leent om aan een driejarige studie te beginnen en vervolgens
zegt dat hij niet gemotiveerd is. Er is
echter ook niemand die deze ongebreidelde motivatie vast kan houden voor
elk college dat hij bezoekt, voor elke
opdracht die hij inlevert en voor iedere
dag die hij hard blokkend doorbrengt.
Toch is het plezier dat je de komende
jaren gaat hebben in het overkomen van
obstakels en in het uitvoeren van taken
van belang. Zolang dat plezier aanwezig
blijft heb je een significant grotere kans
op hogere cijfers.

7
Geniet met
mate

Je studentenleven is een tijd waarin alles
op zijn kop gezet zal worden. Je zult ziek
worden van de alcohol, je zult hopeloos
verliefd worden waardoor je je dagen
niet kunt concentreren, en je studentenkamer zal zo’n troep worden dat je het
boek dat je moet bestuderen niet meer
kunt vinden. De afleidingen zullen de
komende jaren legio zijn, maar studenten die ze in voldoende mate weten te
weerstaan en zorgvuldig, nauwgezet
en gedisciplineerd werken, hebben een
aanmerkelijk grotere kans succesvol af
te studeren.

13

AUGUSTUS 2017

8
Plannen,
plannen,
plannen

Vanavond is net dat feestje en je hebt al
drie weken niet gesport en dan komt net
ook nog die huisgenoot vragen of je mee
wil barbecueën. Soms zal je bijna vergeten dat je naast je drukke studentenleven
ook nog aan een universiteit of hogeschool studeert. Eén van de belangrijkste
studietips is daarom tijdmanagement.
Zorg dat je in het begin van je semester
weet wanneer je het druk krijgt, dus zet
direct al je deadlines en tentamens in je
agenda en noteer vervolgens je colleges
en practica. Zo weet je precies wanneer je tijd over hebt om te sporten en
wanneer je toch maar beter aan dat essay
kunt werken. En o ja, nog belangrijker
dan het maken van je planning is jezelf
er aan te houden.

9
Leer van
elkaar

Je zit niet meer op de middelbare school,
dus simpelweg luisteren naar de docent
en je boek lezen zal niet genoeg zijn
om de leerstof je eigen te maken. Een
beproefde en wetenschappelijk onderbouwde leerstrategie is met collega-studenten opdrachten maken en over de
collegestof praten. Als je in je uppie
met moeilijke onderwerpen bezig bent
bestaat de kans dat je een tunnelvisie
ontwikkelt en totaal verrast wordt door
tentamenvragen die net iets anders tegen
de stof kijken dan jij je had voorgesteld.
Als je de opdrachten met een groepje
maakt discussieer je vaak ongemerkt
over onderwerpen en worden er vragen
gesteld waar je zelf niet op was gekomen. Daardoor train je jezelf beter na
te denken en ben je beter voorbereid op
je tentamen.

10
Splits hoofden bijzaken

Weet je nog dat je op de basisschool
een vak had dat begrijpend lezen heette
en dat je daar een hekel aan had? Ja?
Hopelijk heb je toch een beetje opgelet
en niet te veel uit het raam gestaard naar
die kinderen van groep drie die wel nog
’s middags een speelkwartier hadden.
Eén van de belangrijkste vaardigheden
die je als student namelijk nodig hebt is
het onderscheiden van hoofd en bijzaken
in een tekst. Als je voor een tentamen
een boek van 400 pagina’s moet kennen
komt het namelijk goed van pas wanneer
je de belangrijke onderdelen gemakkelijk kunt filteren van de voorbeelden of
minder belangrijke passages. Pro-tip:
op de laatste pagina van het hoofdstuk
wordt meestal de belangrijkste informatie nog eens samengevat. ↙
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Eerstejaars toen en nu
Tijdens de Intreeweek
en Kersvers 2016 ondervroegen we nieuwe
studenten over hun
verwachtingen. Wat
is daar een jaar later
van terechtgekomen?

‘De studie
was nog leuker
dan ik
verwacht had’

tekst Evelien Frenkel
foto Daniël Rommens

‘S

inds vorig jaar ben ik niet meer naar
Smokey gegaan. Zeker niet. Ik ga
sowieso niet veel naar clubs, als ik uitga
dan is het naar een huisfeestje of naar een
feest in het Spinhuis. Om bij te komen van
het studeren ga ik naar activiteiten van
onze studievereniging of naar het Concertgebouw, waar ik een lidmaatschap heb,
de Nationale Opera & Ballet of de Stadsschouwburg.
Het jaar is heel goed gegaan en de studie was nog leuker dan ik had verwacht. Ik
kreeg er namelijk een studievereniging bij,
Amfibi, waarvan ik vanaf komend jaar ook
bestuurder word.
Wat ik bijzonder vind aan de studie is
dat iedereen gemotiveerd is. Je kiest dit
niet zomaar, of om een goede baan te
krijgen, dus iedereen zit hier omdat hij het
echt leuk vindt.
De colleges ethiek en politieke filosofie
hebben de meeste indruk op me gemaakt,
dat zeggen eigenlijk alle eerstejaars. Die
colleges worden gegeven door Gijs van
Donselaar en Thomas Nys, we noemen ze
allemaal Gijs en Nys, en dat is een gouden
duo. Vaardigheidsvakken vind ik minder
leuk. Studenten die komend jaar beginnen
zou ik aanraden om veel samen te werken,
daar heb ik zelf veel aan gehad. En ik zou
je aansluiten bij de studievereniging, want
dan kun je kennis uitwisselen, overleggen
en het is gezellig. Het helpt om je studie
leuker te maken als je er een sociaal netwerk omheen bouwt.’ ↙

Naam Nicolien Janssens
Leeftijd 20
Studie Filosofie, UvA
Uitspraak toen ‘Ga vooral niet naar
Smokey, een heel foute club’
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ASIS
AYNAN
Harde leerschool
I

n de zomer ontmoette ik opvallend veel stelletjes van begin dertig, die
sinds de middelbare school samen waren. En dat vond ik verdomd zielig
voor ze. Ik begrijp wel waarom millennialkoppels angstvallig vasthouden
aan de allerkleinste gemeenschap die er bestaat. Sinds de millenniumwisseling is de wereld almaar kleiner, veranderlijker en daarmee complexer
geworden. Ook bestendigt de brave, preutste sfeer in de Hollandse polder
duurzame relaties van jongelingen.
Ik moet er niet aan denken nog met een van mijn vriendinnetjes uit
de puberteit te zijn,
omdat mij dan veel
ontwikkeling was
ontnomen. Elke relatie
was een feest en iedere keer dat het uitging
was dat een verschrikking van jewelste,
maar niets heeft mij
meer voorbereid op toekomstige afwijzingen, tegenslagen en mislukkingen dan het kapotgaan van liaisons.
Inmiddels moet ik ook smakelijk lachen om die dumpmomenten.
Ik was eerstejaars en het meisje maakte het uit voor de Xenos in de
Kalverstraat. Er volgde een gesprek over vrienden blijven, of zo. Het was
iets na zessen en de ophaaldienst was nog niet langsgekomen. Overal
stonden vuilniszakken. Onze wegen scheidden zich op de Dam.
Bij een sigarenboer kocht ik van mijn laatste geld sigaretten en een
aansteker. Op het Damrak haalde ik de plastic wikkel van het karton en
gooide het pakje in een grote metalen vuilnisbak. Ik stak mijn arm in de
afvalbak en voelde nat papier en saus. Ook het pakje moest mij niet.
In de trein terug naar Haarlem, waar ik destijds woonde, zette ik mijn
walkman aan. Op de radio zong iemand: Runaway train never going back.
Heel even bekroop mij de gedachte dat de woorden een signaal waren uit
het universum. Weg, verdwijnen. Wat had dit leven nog voor zin nu de liefde uit mijn leven was? Ter hoogte van Halfweg bedacht ik dat de dubbeldekkertrein naar Breda ging, en wat moest ik daar?
Het eerste jaar begint binnenkort, en ik wens jullie allen een hels liefdesleven toe. Het is een harde, maar geweldige leerschool. ↙

Ze maakte het uit voor de Xenos
in de Kalverstraat
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Eerlijk
zullen we
alles delen

AUGUSTUS 2017

Eindelijk op kamers – weg van het ouderlijk bewind, niet meer eten
wat de pot schaft: studeren is vrijheid. Maar wel een die je deelt met
huisgenoten. Een terugblik op zeven jaar seksende huisgenoten,
ongemakkelijke stiltes en smerige keukens.
tekst Fabian de Bont
foto’s Mats van Soolingen
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AIRBNB-MORES

D

e studentenwoning bestaat uit
twee vertrekken, een keuken en
een badkamer – buiten is het
donker, uit het raam is enkel de grijze
universiteitstoren zichtbaar. Het is september 2011, ik ben eerstejaars geschiedenisstudent en lig op bed in een vijftig
vierkante meter tellend appartement op
de campus in Nijmegen.
Voor mij zie ik de contouren van een
klapstoel. De muren zijn wit, het getik
van de klok echoot door de ruimte. De
eigenaar van wie ik het appartement
onderhuur moet het nog meubileren.
Overdag, tussen de colleges door, vertellen medestudenten over hun studentenkamers. Die zijn anders: ze hebben
banken, gekleurde muren en mede
bewoners die de stilte doorbreken. Die
delen de badkamer, koken samen pasta
pesto, kijken films en drinken koffie en
bier. In mijn kamer niets van dat alles:
geen gezelligheid, geen gedeelde vrijheid.
Dat moet anders.

De zolderkamer
Mijn zoektocht naar huisgenoten begint
bij de studentenhuisvester. Ik schrijf me
in, bekijk online de studentenkamers
en schrik: voor de meeste kamers is een
inschrijftijd van drie tot vijf jaar vereist.
Dan maar via de populaire verhuur
site Kamernet. Ik reageer op advertenties
met omschrijvingen als: ‘We zoeken een

rustige, sociale huisgenoot. We lopen
elkaars deur niet plat, maar zijn wel in
voor een drankje.’
Op de meeste advertenties krijg ik
negatieve reacties. Af en toe mag ik op
een kijkavond verschijnen – na afloop
ontvang ik vaak sms’jes met een afwijzing, geformuleerd als: ‘Helaas, iemand
anders was net iets leuker dan jij.’
Pas na een halfjaar zoeken vind ik
via een supermarktadvertentie eindelijk
een huisgenoot: Hans. Hans is begin
vijftig, net gescheiden en vader van twee
kinderen van acht en tien. Hij verhuurt
twee van zijn zolderkamers in Lent, het
Amsterdam-Noord van Nijmegen. Niet
ideaal, maar het is tenminste iets. En wie
weet: misschien komt er snel een tweede
huurder bij.
Regelmatig klopt Hans op de kamerdeur. Dan vraagt hij of ik mee-eet,
meestal pasta carbonara. Soms, als hij
weg moet, pas ik op zijn kinderen. Zwijgend zitten we dan naast elkaar op de
bank, kijken we naar het Jeugdjournaal
en drinken we appelsap.
Tijdens mijn drie maanden zou de
tweede zolderkamer leeg blijven.

Het klooster
Dan ben ik het zat: ik wil huisgenoten
van dezelfde leeftijd. Halsoverkop schrijf
ik me bij een particuliere huisvester in.
Toevallig hebben zij een kamertje over in

Zaterdagnacht, vier uur ’s nachts.
Je hoort gestommel in de keuken
en schrikt klaarwakker. Je klimt uit
bed en daalt zachtjes de trap af.
Vanuit de keuken klinkt gebrom,
een wietlucht overheerst. Beneden
gluur je door de deuropening en
daar, aan de houten keukentafel,
zitten de boosdoeners: vier Italianen. Ze lachen en drinken bier uit
groene flesjes.
Nee, dit zijn geen indringers. Die
ene huisgenoot, die in het weekend
altijd bij z’n ouders is, verhuurt zijn
kamer via Airbnb aan toeristen en
dagjesmensen. Fijn voor zijn portemonnee, maar minder voor jullie
gemoedstoestand.
Denk altijd na voordat je een kamer
verhuurt: zorg dat je weet wie je
als huurder binnenhaalt, breng je
huisgenoten op de hoogte – maar
het kan sowieso geen kwaad om je
kamerdeur op slot te doen. Maar
het kan erger: sommige huisbazen
verhuren zelf kamers op Airbnb.
Controleer dan of jullie huis binnen
de airbnb-regeling van de gemeente valt en of er überhaupt verhuurd
mag worden – er kunnen flinke
boetes tegenover staan.

een tot studentenwoningen omgebouwd
klooster vlakbij de Nijmeegse universiteit. De kamer heeft geen wachtlijst en
– o, ja – kost slechts vierhonderd euro per
maand voor twaalf vierkante meter. Een
week later kan ik verhuizen.
Het klooster is opgedeeld in verschillende gangen, elk met een eigen woonkamer, keuken en badkamer. Mijn gang telt
zestien deuren – tijdens het eerste bezoek
zijn ze zijn allemaal dicht. Vanachter
sommige deuren hoor ik het geluid van
ratelende toetsenborden, achter andere
brult de tv.
Tijdens mijn eerste nacht schrik ik
wakker van vreemde geluiden: gedempt
gebons en vaag gekreun volgen elkaar in
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HET
TOSTIAPPAR AAT
EN DE ANDEREN
De gemeenschappelijke keuken
en woonkamer zijn niemandsland
– een woestenij waar alles van
iedereen is en objecten spoorloos
verdwijnen. Breng je tostiapparaat
daarheen en nog voordat je met je
ogen kan knipperen zit het onder
de kaas, ketchup en aangekoekte
boter. En hoe jouw koffiemachine
kapot is gegaan? Niemand die het
weet.
Denk twee keer na voordat je iets
deelt met het huis, vooral als je
met veel mensen op een gang
woont. Bij een kleiner aantal huisgenoten is het risico minder groot
dat iets kwijtraakt. Aan de andere
kant heeft een grote gang ook
voordelen: misschien kunnen jullie
samen dat dure espressoapparaat
kopen?
Tip: een passief-agressief memobriefje, geplakt boven je kostbare
espressoapparaat, werkt averechts: de machine wordt dan
zéker gebruikt door je huisgenoten.

BEL ASTINGEN
Net als je denkt dat de huur niet hoger kan, gebeurt het toch: de gemeentelijke belastingen. In studentenflats zijn die bij de huur inbegrepen, maar bij particuliere huur vaak niet. De huisbaas is niet verplicht
die te betalen: de afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting zijn
voor de belasting persoonlijke kosten van bewoners. Het probleem
is: de belasting staat maar op één naam – die van de langstzittende
bewoner, en diegene moet voor heel het huis betalen. Normaal kunnen
studenten kwijtschelding krijgen, maar sinds vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam de regels veranderd: je lening bij DUO, je stufi en
je spaarrekening tellen allemaal mee als inkomen. Gevolg: de oudste
bewoner krijgt geen kwijtschelding, de andere huisgenoten willen liever
niet betalen. Voorkom dat je als student deurwaarder van je eigen huis
wordt en de boel escaleert: overleg met de huisbaas of los het onderling op: maak een verdeling op basis van inkomen of kamergrootte.

Gebons en vaag
gekreun volgen
elkaar steeds
sneller op
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steeds sneller tempo op. Pas als ik mijn
oor tegen de muur leg, realiseer ik me wat
het geluid veroorzaakt. Snel grijp ik naar
mijn hoofdtelefoon en draai de volumeknop van mijn muziekspeler omhoog.
De douche bevindt zich in hetzelfde
vertrek als de twee wc’s. Ze worden van
elkaar gescheiden door kunststof schotten, zoals de kleedhokjes in een zwembad
– iedere plons in het toiletwater galmt na.
Als ik naar de wc moet, loop ik zachtjes
naar binnen en controleer op voeten
onder de schotten.
Af en toe maak ik een praatje met
mijn ganggenoten. De meeste zijn vriendelijk, vertellen over hun studie en klagen
over tentamenstress. Maar daar blijft het
bij: in de woonkamer zitten ganggenoten
voornamelijk met hun eigen gasten, in
het weekend gaan de meeste naar het
ouderlijk front.
Op het einde van de gang is een grote
woonkamer met keuken. Op de tafel staan
lege bierflesjes, op het aanrecht vieze
borden en pannen met aangekoekte pasta.
Een jongen met rood haar glipt snel zijn
kamer binnen.
Een enkele keer wordt, nadat er vele
e-mails en datumprikkers overheen zijn
gegaan, samen gegeten. Het is gezellig,
maar zodra de borden zijn afgewassen,
beent iedereen terug naar zijn kamer.
En hoewel de vrijblijvendheid en
anonimiteit prettige kanten hebben, zijn
er ook nadelen. Sommige huisgenoten
verzuimen om wc-papier te kopen, en
als jij het haalt, lijkt iedereen ineens
maagproblemen te hebben – de rollen zijn
binnen de kortste keren leeg.
Je brood wordt uit de vriezer gejat en
niemand weet van wie de berg de vieze
vaat in de keuken is. Ook de jongen met
het rode haar schudt zijn hoofd.
Dan, na anderhalf jaar in het klooster,
vertelt een van mijn studiegenoten over
een grote kamer die vrijkomt in zijn
huis: een statig herenpand midden in het
centrum. Ik aarzel niet, eet een avond met
ze mee en krijg hun zegen, ik mag bij ze
komen wonen.
Ik haal mijn spullen uit het klooster
en verhuis. In een van de laatste weken

DIE ENE OUDE
HUISGENOOT
We ploffen op de bank, drinken bier
en maken flauwe grappen. Totdat
hij in de deuropening staat: een
man in driedelig pak. Het is niet de
huisbaas of iemands vader. Nee,
het is die ene oude huisgenoot die
nooit uit z’n kamer is verhuisd,
maar toch aan zijn grotemensenleven is begonnen. Hij begint
over achterstallige belastingen en
vraagt of het wat stiller kan, want
hij moet morgen weer werken.
Dit rampscenario is natuurlijk
aangezet, maar niet onrealistisch.
Het komt vaak voor in gangen van
huisvestingsorganisaties, waar de
bewoners niet hun medebewoners
kunnen kiezen. De oplossing is niet
eenvoudig. Je kan praten met de
oude huisgenoot en vragen of hij
(meestal is het een hij) niet eens
een echt huis moet zoeken, maar
vaak is hij blind voor die opmerkingen. Het enige dat je kan doen is
afwachten en hopen op ’t beste.

SCHOONMAKEN EN DE WASMACHINE
De ongeschreven regels van de wasmachine zijn misschien nog wel
frustrerender dan alle ingewikkelde programma’s op het apparaat.
De trommel zit vol, iemand haalt dagenlang zijn was niet uit de machine of de machine gaat aan op onchristelijke tijden. En wie wast nu
eens de gemeenschappelijk theedoeken?
Maar wees redelijk: klop op de deur van de machinebezetter en vraag
of je de was mag doen. En, als het heel nodig moet, haal de was van
de vorige gebruiker eruit, leg het in een wasmand of tas. Ook schoonmaken geeft wrevel: wie is er aan de beurt om de wc te poetsen? En
hoe schoon is schoon eigenlijk? Als een schoonmaakrooster niet werkt
kun je natuurlijk boos worden, maar ook voor een creatieve oplossing
kiezen. Bijvoorbeeld: maak een schoonmaakfonds waarin iedereen
een bijdrage stort. Betaal daarmee niet alleen de poetsmiddelen,
maar geef ook degene die alles schoonmaakt een kleine bijdrage.
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DE OCHTEND

Iedere plons in de wc galmt na
zie ik een volwassen vrouw in de keuken
de afwas doen. Ze heeft rood haar.

Het herenhuis
Het herenhuis is een verademing. Niet
alleen qua ruimte, maar ook qua omgang
met de zeven andere huisgenoten. In de
keuken hangt een lijst waar mensen hun
naam opschrijven als ze samen willen
eten; tijdens het WK voetbal zitten we bij
elkaar in de kamer en drinken we bier.
Kleine ergernissen blijven ook hier:
vieze pannen in keuken, een schoonmaakrooster dat niet wordt nageleefd
– eens in de zoveel tijd schrik ik ’s nachts
wakker van het brandalarm, dat zich in
de hal naast de lichtschakelaar bevindt.
Na het stappen lijken die twee knoppen
verdacht veel op elkaar.
Maar het weegt niet op tegen de
huiselijke sfeer. Hoewel iedereen een
eigen leven heeft, kunnen we allemaal
goed met elkaar opschieten. We hebben
elkaars nummer, af en toe gaan we samen
uit of zitten we op het dak te genieten van
de zonsondergang.
Met de huisgenoot in de kamer naast
mij kan ik het zelfs bijzonder goed
vinden. Ik verzin excuses om met haar te
praten – dat ik niet weet hoe de wasmachine werkt, of ik vraag ze een stuk wil
van de veel te grote vegetarische lasagne

die ik ‘toevallig’ heb gemaakt.
We koken samen, kijken televisie,
gaan fietsen – we worden verliefd. Niet
veel later versjouwen we meubels en maken van de ene kamer een slaapkamer en
van de andere een aparte woonkamer. De
beste vrijheid is gedeelde vrijheid.
Het zou maar voor even zijn: na een
jaar verhuis ik voor mijn master naar
Amsterdam. Via Kamernet kom ik in een
appartement met twee huisgenoten in de
eindfase van hun studie. Af en toe maken
we een praatje, maar bemoeien ons
niet met elkaars leven. We zijn immers
volwassen, het studentenleven kan niet
eeuwig duren.
Op een dinsdagnacht schrik ik
wakker van een dichtslaande deur. Ik kijk
op mijn mobiel, het is kwart voor drie.
Op de gang kletteren bierdoppen op de
grond, iemand laat een boer – de geur van
verbrande pizza dringt mijn slaapkamer
binnen. Vanuit bed grijp ik mijn laptop
en surf naar de site van Woningnet dat
woningen voor starters aanbiedt. Ik
lees over wachtlijsten van acht jaar, een
inkomensgrens en hoge hypotheken. Het
scherm doet pijn aan mijn ogen, in de
gang piept de magnetron.
Ik duw mijn gezicht in het hoofdkussen en verlang terug naar gedeelde
vrijheid. ↙

De wekker staat op de sluimerstand en jij dut verder. Over anderhalf uur college: ach, je draait je
nog eens om. En nog eens. Tot je
verschrikt naar de klok kijkt: nog
dertig minuten over. Je bent klaarwakker en springt uit het bed: snel
douchen, tandenpoetsen, ontbijten
en naar de wc. Je sprint naar de
badkamerdeur, legt je hand op de
klink, maar die weigert. Achter de
deur klinkt gedempt gezang en
stromend water – warme damp
wurmt zich door de kieren. Te laat,
bezet. Jouw ochtendritueel en dat
van je huisgenoten kunnen af en
toe botsen. Bijvoorbeeld: je woont
met z’n achten en er is maar één
douche – en als je pech hebt is de
wc ook in diezelfde ruimte.
Wat nu? Een rooster maken is
kinderachtig en ondoenlijk, maar
er zijn wel wat voorzorgsmaatregelen te treffen om bovenstaande
situaties te voorkomen. Informeer
bij je huisgenoten wanneer ze vroeg
op moeten en pas je ochtendritueel
daarop aan. Of douche de avond
van tevoren, zodat je ’s ochtends
minder lang bezig bent.
En mocht je echt in de knel komen?
Niemand kijkt op van een trainingsbroek in de collegebank.
Of kijk of er een opname van het
gemiste college is gemaakt, of
neem de aantekeningen van studiegenoten over. En anders? Ach,
je bent student – klim voor één
keer terug in bed en draai je nog
eens om.
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‘'Ik koop bij musea altijd
iets voor op de muur'’
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Kamervragen
CAROLIJN HOOIJ (21),
HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT, HvA
Kamer 11 m2, Amazonenstraat
Woont hier sinds september 2016
Betaalt ‘Ik durf het bijna niet te zeggen:
560 euro.’
Huisgenoten 1
Voordeel ‘De grote woonkamer en keuken’
Nadeel ‘Er gebeurt hier niet zoveel. De buurt
is een beetje bekakt’

‘I

‘

k ben heel blij met de tuin. In de zomer wil
ik misschien wel een tuinfeest geven. Nadeel is wel dat duiven ook graag in onze tuin
zitten. Eén keer zat er een nest in die boom,
vlakbij het raam. En die duiven, je weet wel
hoe dat klinkt. Mijn vriend werd er helemaal
gek van. Toen heeft hij een grote bezem in de
boom gegooid en zijn ze niet meer teruggekomen. Dierenbeul. Kijk, die stok zit er nog
steeds in.
Ik ben naar de tentoonstelling van Ed van
der Elsken in het Stedelijk geweest. Ik ga
heel graag naar musea en dan koop ik altijd
iets in de museumshop om op de muur te
hangen. Gewoon met plakkauwgom. Behalve
die poster van Star Trek, die heb ik gewoon
gekocht in Glasgow omdat ik hem leuk retro
vond. Nee, ik heb Star Trek nog nooit gezien.
Ben ik dan net zo’n meisje met een bandshirt
dat maar één hit kent?
Blij dat jullie deze week langskwamen. Dit
bureau moet binnenkort weer terug naar
degene van wie ik deze kamer onderhuur. Ze
is terug van reizen en heeft het weer nodig.
Ik mag nog even blijven, maar moet er deze
herfst ook uit. Dat is helemaal niet erg, ik wil
toch mijn zussen opzoeken in Australië.
Kijk, die poster op het kastje heeft één
van mijn zussen gemaakt. Die houdt heel erg
van Matisse. En die plant, die heb ik sinds mijn
eerste kamer in Amsterdam, al twee jaar. Hij
begint nu pas bruin te worden - misschien
moet ik hem iets vaker water geven.’

tekst Lennart Bolwijn foto Martijn Gijsbertsen
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Chillen bij de HvA
1

5

4

3

2

De Pijp

Amstelcampus
FACULTEITEN:
Maatschappij & Recht
Onderwijs & Opvoeding
Business & Economie
Digitale Media & Creatieve
Industrie

D

ikke kans dat je dit jaar heel
vaak op de Amstelcampus zult
komen, want het is de grootste
HvA-campus. Hier zitten vijf van
de zeven faculteiten en de Amstelcampus heeft meteen het leukste
café van de HvA, Fest1, dat in een
hofje ligt en een groot terras heeft.
Ze tappen er speciaalbier en je kunt
met je laptop op schoot doorzakken
op een van de chesterfieldfateuils
– iedere maandag is er trouwens
een pubquiz. Als je je dag goed wilt
beginnen kun je dat doen door een
latte te halen bij de Coffeecompany2 op de Wibautstraat. Ook vanuit
het HvA-gebouw Leeuwenburg kun je
vrij makkelijk naar de Van Woustraat.

Je bent dan meteen in De Pijp3, het
echte Amsterdam met bijvoorbeeld
Hutspot. Dat is een conceptstore
met gratis wifi en veel studenten.
Je kunt natuurlijk ook gewoon de
hele dag op de Wibautstraat blijven,
dat gaat prima. Ga als je een vrij
uurtje hebt sporten in USC4, het
universitair sportcentrum. Het is er
best goedkoop en voor studenten
is er altijd plek. Als je een keer live
de minister van financiën of andere
slimme bobo’s wilt zien, dan kun je
terecht in debatcentrum Floor5, aan
de overkant in het Kohnstammhuis.
Het is trouwens echt niet alleen maar
politiek en maatschappij daar. Laatst
kwam Benjamin Conard op bezoek
om over zijn chocoladestartup Five
North Chocolate te vertellen. Ze laten
er ook goede documentaires zien.
Onlangs was er nog een snackbeurs
waar je allemaal gezonde en duurzame tussendoortjes kon proeven.

1

2

5
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tekst Willem van Ewijk

Sportcampus
FACULTEITEN:
Bewegen, Sport & Voeding
Opleidingen:
Academie voor Lichamelijke
Opvoeding
Sport, Management &
Ondernemen
Voeding & Diëtetiek

J

e hebt hier helemaal geen sportcentrum nodig om te kunnen bewegen. Als je aan de Dr. Meurerlaan
gaat studeren doe je niet anders.
Dan krijg je tennisles in plaats van
college, en kun je in de pauze nog
even doortikken aan de pingpongtafels. In tussenuren kun je mooi voor
een wandeling naar de Sloterplas1,
waar je met je laptop in het gras
nog aan een paar opdrachten kunt
werken. Houd je van goedkope spullen kopen bij de Action? Dan loop je
in een kwartier naar winkelcentrum
Osdorpplein. Maar je kunt natuurlijk
ook gewoon in de bibliotheek stu-

deren; op de eerste verdieping van
het Dr. Meurerhuis2. Neem plaats
op een van de fatboys in de hoek of
in een ‘coupé’, waarin je apart kunt
zitten met je projectgroep.
Aan de faculteit Bewegen, Sport &
Voeding maak je lange dagen, maar
ze hebben er alles aan gedaan om
het gezellig te maken. Dat is ook nodig: er zijn niet echt uitgaansgelegenheden in de buurt. In het Dr. Meurerhuis zelf heb je de Soos, het clubhuis
waar studenten een drankje komen
doen. Je kunt er poolen of darten. Dit
is ook de plek waar de feesten van
de faculteit en studieverenigingen
worden georganiseerd.
En dan is er ook nog het TimeOut Sportcafé3, in Sportcentrum
Ookmeer tegenover het Dr. Meurerhuis. Het ziet er een beetje uit als de
kantine van een bowlingbaan maar
het is er wel gezellig en je kunt er veel
verschillende broodjes kopen.
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De Sloterplas
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Businesscampus
FACULTEIT:
Business & Economie

D

e mannen in grijze pakken vertellen je graag dat dit de voormalige HES is, de Hogeschool voor
Economische Studies die een jaar of
tien vijftien geleden samenging met
de HvA. Maar wij kennen het gewoon
als de Businesscampus bij station
Bijlmer ArenA. Het is voor studenten
uit Hoorn of IJmuiden wel een eindje
reizen. Als je uit die hoek komt pak
je op station Sloterdijk metro 50 en
vanaf halte Strandvliet moet je nog
vijf minuten lopen. Het is behoorlijk afgelegen. Maar eenmaal in de
moderne Fraijlemaborg1 voel je je
wel als op een echte businessschool.
In een van de collegezalen midden
in het gebouw word je omringd
door glas. Het gebouw heeft vier
verdiepingen, en overal vind je wel
afgeschermde tafels waar je kunt
studeren. De bibliotheek is erg rustig
en een prima plek om aan opdrachten te werken. Ga naar de Openbare
Bibliotheek (OBA), als je even uit de

hogeschoolomgeving weg wilt zijn
maar ook rustig wilt studeren.
Je kunt natuurlijk altijd een wandeling maken langs de Johan Cruijff
Arena2, of het Ziggo Dome, shoppen op de ArenA boulevard3 of een
filmpje pakken in de Pathé Arena. Bij
Borchland kun je squashen, zaalvoetballen of bowlen. Dan is er nog
Ichi-E4 waar je sushi kunt eten, maar
probeer ook eens iets verder te wandelen, want je zit hier middenin het
multiculturele Zuidoost.
Voor het echte Bijlmergevoel ga je
naar World of Food5, een foodcourt
Amerikaanse stijl waar je eten uit
meer dan twintig landen kunt proeven. En als je echt een Caribisch urban gevoel wilt krijgen moet je naar
de gekleurde gevels van Heesterveld.
In een van de flats zit de Heesterveld Creative Community, een
kunstenaarscollectief dat openbare
feestjes en open podia organiseert.
Dus businessstudenten, probeer de
inner creative in je los te laten en ga
eropuit in de Bijlmer.

1
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Gezondheidscampus
FACULTEIT Gezondheid

I

n de buurt van de Gezondheidscampus heb je een Kentucky Fried
Chicken1 en een McDonald’s2. Je
kunt er ook goed Chinees eten, in
een restaurant dat China Town heet.
Dat ligt allemaal in de buurt van de
Meibergdreef en de Muntbergweg.
Als HvA-student moet je aan de
andere kant van het AMC zijn, in het
mooie Nicolaes Tulphuis. Vanuit hier
ben je ook snel op de Arena boulevard die we net hebben besproken bij
de Businesscampus. Het ligt in een
rustige groene omgeving en dat merk
je in de studieruimtes. Een goede
campus dus om aan je opdrachten te
zitten. Je zou bijna tegen studenten
van andere faculteiten zeggen dat ze
de metro naar Holendrecht moeten
nemen voor een studiemiddagje. Nog
een voordeel van het Tulphuis3: het
heeft een eigen sportcentrum van
het ASC en AMC. Dat zit in hetzelfde gebouw als de tentamenzalen,
tegenover het Tulphuis. Je kunt er ook
onder de zonnebank, of een blessurecheck laten doen.
Als je even wil borrelen of een biertje

wil drinken met studiegenoten voor je
weer de metro pakt kun je dat doen
in het Oude Gasthuis4; dat is een
houten keet, een soort après-skihut
aan de Meibergdreef met een grote
bar. Ze hebben er Leeuwbier op tap
en dan is het meteen al cult, maar je
kunt er ook terecht voor een Brugse
Zot dubbel en de conservatieve drinker bestelt gewoon een Amstel. Het is
ook een prima plek om even snel een
broodje kaas te halen.
O, en ben je nog niet moe van alle
foodtruckfestivals die Amsterdam
overspoelen? Dan kun je op deze
campus terecht voor HvA’s eigen
foodtruckfestival: Kanen op de
campus. Het fijne van dit foodtruckfestival is dat alles te koop is voor een
studentenprijs. Dat je bij het AMC5
zit heeft veel voordelen: er zit daar
een postkantoor en een Ritualswinkel, voor als je last minute nog een
dagcrème wil halen. Je kunt er ook
studeren in de medische bibliotheek
waar ze een grote hoeveelheid aan
vakliteratuur hebben. Maar als je
echt je medische kennis bij wil spijkeren dan moet je naar museum Vrolik

3

5

5
gaan. Dat is genoemd naar Gerard
Vrolik en zijn zoon Willem, die allebei
hoogleraar in de anatomie waren. In
het museum is hun privécollectie te
zien. ↙
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Ritalin, iemand?
HOE EEN HARDDRUG DOODNORMAAL
WERD VOOR STUDENTEN

AUGUSTUS 2017

Studenten die zich tijdens het studeren beter willen concentreren, zoeken de oplossing
steeds vaker in een pilletje: ritalin. Mensen met ADHD en een doktersrecept
helpen hun medestudenten vaak aan een stripje. Online koop je voor een paar euro een
stripje pillen, per pil sta je gegarandeerd vier uur strak. Dat het om harddrugs gaat met
stevige bijwerkingen, lijkt de gebruikers niet te deren. ‘Iedereen vindt
ritalingebruik doodnormaal’.

tekst Lennart Bolwijn en Bart Lichtenveldt
foto’s Daniël Rommens

‘R

italin is ideaal als je een lang stuk moet schrijven.
Je kan veel langer je focus vasthouden. Soms heb
ik echt het gevoel alsof ik op het scherm denk, in
plaats van in mijn hoofd. Alsof ik een beetje in mijn stuk zak.
Maar ik zou het niet nemen als je echt stof moet opnemen. Ik
heb weleens ingewikkelde opdrachten gemaakt terwijl ik aan
de ritalin zat. Toen ik de dag erna in mijn schrift keek dacht
ik: “Wat de fuck is dit?” Ik herinnerde me bijna niets meer van
wat ik had opgeschreven.’
Aan het woord is HvA-student Bram. Hij heeft ADHD
en gebruikt ritalin als hij echt moet studeren, elke vier uur
één pilletje. Hij woont in het voormalige ACTA-gebouw, een
gezellige, wat slonzige studentenflat in Slotervaart, waar hij
het ook aan anderen verkoopt; vijf pilletjes voor vijf euro. ‘Ik
krijg ritalin op recept bij de dokter, dat wordt bijna allemaal
vergoed,’ zegt Bram. ‘Maar ik regel het voor de verkoop ook
weleens via via. Laatst kreeg ik te horen dat iemand er duizend
kwijt wilde. Dan ben ik de eerste die ze koopt. Of ik koop ze
van vrienden uit mijn oude dorpje. Die kunnen het ook van de
dokter krijgen, maar in dat kleine dorp gebruikt niemand het

zelf. Als mijn voorraad bijna op is, bestel ik het bij mijn vrienden en dan neem ik het mee naar Amsterdam. In de afgelopen
vijf maanden heb ik in de flat en via facebookpagina’s duizend
pillen verkocht, en daar ongeveer 200 tot 250 euro per maand
winst mee gemaakt. Toch leuk.’

Partydrug
UvA-student Maud is een van de studenten die ritalin bij
iemand anders koopt: ‘Tijdens mijn bachelor gebruikte ik
het soms om te leren voor een tentamen. Dan was ik lekker
gefocust. Toen ik mijn scriptie ging schrijven, gebruikte ik
het vaker. Het is vooral chill als je brak bent. Dan neem je een
ritalin en dan kun je weer. Het hoogtepunt was denk ik bij
mijn scriptiepresentatie, toen was ik héél brak. Ik moest om
negen uur als eerste presenteren, terwijl ik tot vijf uur uit was
geweest. Waar mijn scriptie over ging? ADHD en ritalingebruik. De presentatie ging vet goed.’
Als we rondvragen of mensen ritalingebruikers kennen,
wordt al snel duidelijk dat studenten er niet zo van opkijken.
Een greep uit de reacties: ‘Zoek je ritalin? Bestel het gewoon
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tien tot twintig mensen en komen vaak bij elkaar over de vloer.
Op de facebookpagina van de flat wordt vaak om ritalin gevraagd. Luc kocht wel eens wat in de flat. ‘Ik heb geen ADHD
maar ben van mezelf best wel snel afgeleid. In mijn eerste jaar
op de HvA nam ik het om te leren voor elk tentamen. Als ik op
maandag een tentamen had, nam ik het vrijdag, zaterdag en
zondag. Meestal vijf pillen in drie dagen. Maar het effect nam
na een tijdje af. Nu doe ik het niet meer. Je wordt er nogal chagrijnig van als het is uitgewerkt.’ Hij lacht. ‘Eén keer ging ik zo
hard dat ik niet kon leren. Toen had ik er ook geen twee moeten nemen.’ Luc vertelt veel ritalingebruik in zijn omgeving te
zien. ‘Op de HvA zie ik zeker veel mensen die het gebruiken.’

DOPAMINE

Dopamine

De stof dopamine is een neurotransmitter:
een stof verantwoordelijk voor communicatie
tussen zenuwcellen. Zodra een cel een signaal
moet doorgeven aan een volgende cel, doet
hij dat door neurotransmitters vrij te laten.
Deze binden zich aan de ontvangende cel,
die op zijn beurt weer het signaal doorgeeft.
Neurotransmitters die bij deze communicatie
niet aan de ontvangende cel binden, worden
weer opgenomen in de originele cel voor
hergebruik. Ritalin blokkeert die heropname,
waardoor er meer dopamine beschikbaar
blijft om te binden aan de ontvangende cel.
Dexamfetamine gaat een stapje verder. Behalve
het net als ritalin blokkeren van de heropname,
stimuleert het de cel ook nog eens extra
dopamine naar de ontvangende cel te sturen.

online.’ ‘Kijk op darkweb.’ ‘Krijgen mensen dit niet gewoon
van vrienden met een ADHD-diagnose?’ Daarnaast wordt ritalin niet alleen gebruikt achter de bureaus, maar ook op feesten
en festivals. ‘Ik gebruikte
het regelmatig op feestjes
als veilige partydrug om wat
scherper te worden,’ vertelt
UvA-student Tiemen. ‘Ik
snoof het. Je krijgt er meer
energie van, kan meer zuipen, wordt er spraakzamer van. Als je vrijgezel bent doet het
wonderen voor je vlotte babbel. Speed is vaak te heftig; dan ga
je over de top qua energie. Daarna kun je vaak niet slapen. Bij
ritalin gebeurt dat niet, dat is een soort speed light.’
‘Iedereen vindt ritalingebruik doodnormaal,’ zegt ook
student Sander. Net als Bram woont hij in het voormalige
ACTA-gebouw. De sociale cohesie is groot in dit studenteneilandje in deze buitenwijk, de bewoners wonen op gangen van

Een medicijn dat gebruikt wordt als studie- én als partydrug,
en dat door mensen zonder ADHD-verklaring. Dat moet haast
wel een wondermiddeltje zijn. We gaan langs bij universitair
docent Hyke Tamminga, die promoveerde op onder andere
ADHD en ritalin. Zij vertelt ons dat ritalin een stimulerend
middel is, dat de werking van de stof dopamine verlengt.
Omdat mensen met ADHD een dopaminetekort zouden
hebben, worden de pilletjes aan hen voorgeschreven. ‘Maar dat
dopaminetekort is slechts een theorie,’ zegt Tamminga, ‘het
wordt vooral voorgeschreven omdat het in de praktijk effectief
is gebleken.’ Ze wijst er wel op dat ritalin wat behandeling
betreft geen wondermiddel is. ‘Bij dertig procent van de mensen met ADHD werkt het bijvoorbeeld onvoldoende of zijn de
bijwerkingen reden voor een andere behandeling.’
Sander lijkt bij die dertig procent te horen. ‘Het is overrated,
ik merk er niks van,’ zegt hij. ‘Ik heb ADHD en ik heb ritalin
van de dokter gekregen, maar zit nu nog met zeventig van die
pillen, die verkoop ik aan mijn huisgenootjes. Haal ik mijn
zorgkosten nog een beetje eruit. Maar ik wil ervan af, ritalin
verkopen is een boel geregel. Al die berichtjes, afspraken
maken, gaatjes vinden in je agenda. En iedereen wil altijd
maar een paar pilletjes.’ Ook bij Sander koop je een stripje van
vijf voor vijf euro. Bij HvA-student Martijn, ook ADHD’er,
werkte ritalin wel: ‘Ik kon
me langer concentreren,
beter leren, doelgerichter
focussen, maar had last van
nare bijwerkingen.’ Martijn
vertelt dat hij door de ritalin
hartkloppingen kreeg
terwijl hij rustig zat, en zijn hongergevoel verloor. Daarnaast
kreeg hij heel veel trek in roken en verstoorde de medicatie
zijn slaapritme. ‘Uiteindelijk ben ik er dus mee gekapt.’

‘Het doet wonderen
voor je vlotte babbel’

Hartdood
Bijwerkingen? Wat gebeurt er dan precies als je ritalin gebruikt? En is het eigenlijk erg als je het te veel gebruikt? Tamminga legt uit: ‘De hersenen zijn een grote ingewikkelde soep
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van stofjes. Het toevoegen van medicatie aan die soep is alsof je
wanneer je autopech hebt, je over de hele motor olie gooit. Op
sommige plekken komt die olie goed van pas, maar op andere
plekken brengt het zaken weer uit balans.’ Met ritalin is dat
niet anders. Net als elke andere medicatie en drug gaat ritalin
gepaard met bijwerkingen. ‘In een behandelsituatie probeert
men die natuurlijk te voorkomen,’ zegt Tamminga. ‘Maar bij
recreatief gebruik ontbreekt zo’n vangnet.’
De meeste studenten reageren schouderophalend over de
negatieve kanten van ritalingebruik. Ach, een beetje duizeligheid, vermoeidheid of kaakgemaal. Daar maak je je wel zorgen
om nadat dat essay is ingeleverd. Maar toch moeten studenten
volgens Tamminga uitkijken. Eén van de meest alarmerende bijwerkingen zijn de
cardiovasculaire; ofwel de
bijwerkingen die betrekking
hebben op het hart en de
bloedsomloop. Ter illustratie: als je ADHD hebt en
medicatie gaat gebruiken,
word je eerst door een arts gescreend op fysieke afwijkingen.
Als er bij jou of bij je familie afwijkingen worden gevonden
kan het zijn dat er een hartfilmpje wordt gemaakt. ‘Dat wordt
gedaan om te voorkomen dat je in reactie op het middel op de
lange termijn hartproblemen ontwikkelt, zoals een hartritmestoornis,’ legt Tamminga uit. ‘Of dat er een plotselinge
hartdood optreedt.’
Behalve het negeren van mogelijke bijwerkingen praten
enkele studenten zichzelf aan dat ze zelf eigenlijk ADHD

hebben en daarom wel ritalin moeten gebruiken. Tamminga:
‘Een van de grootste misvattingen is dat wanneer je ritalin
gebruikt en het je helpt om je beter te concentreren, dat je dan
ADHD hebt. Het effect van ritalin zegt niets over de diagnose.’
Tamminga legt uit dat de werking van het middel erg verschilt
per individu. Niet alleen binnen de groepen met en zonder
ADHD, maar ook daartussen. De werking hangt af van onder
andere de dosering en of je het slikt of snuift. En natuurlijk van
het placebo-effect. ‘Je kunt niet zeggen: dit is iemand van wie
we met een MRI-scan kunnen vaststellen dat hij ADHD heeft.
Met een MRI-scan kun je alleen verschillen tussen groepen
observeren. Je kunt ook niet goed tésten of iemand ADHD
heeft. Het is een gedragsdiagnose.’

‘Als het is uitgewerkt,
word je chagrijnig’

Modafinil

Maar ja, als een medicijn
ervoor zorgt dat je gewoon
kan studeren na een avondje
zuipen, is het natuurlijk niet
zo gek dat het populair is
bij studenten. En als iets gewild is, zit er geld in. Maud: ‘Een
goede vriend van me handelde erin, dus als ik bij hem was, had
ik het eigenlijk altijd bij de hand. Iedereen wist dat je bij hem
moest zijn. Mensen kwamen naar hem toe op de soos, bij hem
thuis of gewoon in de UB. Hij verdiende er vierhonderd euro
per maand mee.’
Ook is ritalin lang niet het enige stimulerende middel dat
gebruikt wordt om te studeren. Modafinil (een middel tegen de
slaapstoornis narcolepsie) en dexamfetamine (een variant op

32

FOLIA 01

RITALIN
ritalin) zijn de nieuwste studeermedicijnen. Maud: ‘Modafinil
verbetert de aandacht en voorkomt slaapaanvallen. Ik gebruikte het vorig semester drie weken lang elke dag achter elkaar.
Met ritalin ben je toch iets minder jezelf en heb je een beetje
die bijwerkingen die je ook wel bij xtc hebt. Je hebt een droge
mond, een hogere hartslag, je bent hypergefocust en hebt geen
andere gedachten meer in je hoofd. Als je naar de wc gaat, kun
je je alleen daar nog op richten. Met Modafinil heb je dat niet.
Je voelt je gewoon heel fris, alsof je helemaal uitgeslapen bent.
Je neemt ’s ochtends een pil en gaat studeren. Je voelt je heel
helder en wakker, want je kan gewoon niet in slaap vallen. Ik
zat zeven dagen per week van 9 tot 5 in de UB, drie weken lang,
samen met mijn huisgenootje. Als ik ’s avonds thuiskwam, was
ik nog niet moe en ging ik drinken met mijn huisgenoten. Dan
werd ik de volgende ochtend heel moe wakker, nam ik een pil
en zo gingen we weer drie weken lang door. Toen die periode
was afgelopen waren we allebei zo moe. Zij kreeg echt een dip.
Ik heb mijn mastervakken met een 5,5 voor elk essay afgerond,
maar zonder dat spul had ik het denk ik niet gehaald.’

Liever koffie
‘Ik deed ritalin vooral om mijn vakken te halen, maar ook
omdat ik er veel naast doe’, zegt Maud. ‘Ik was twee jaar geleden
lid van een vereniging, doe nu elke dag aan crossfitten en werk
dertig uur in de week. En in die tijd vond ik het ook gewoon
belangrijk om veel uit te gaan. Als ik alleen zou studeren, had ik
wel zonder al dat spul gekund. Maar ik voel me nu wel beter dan
toen ik het zoveel deed. Meer in control.’ Tamminga: ‘We weten
dat ritalin en soortgelijke
drugs ook bij mensen zonder
ADHD positieve effecten
kunnen hebben. Wat studiemiddelen betreft is koffie
een veiliger – en legaal – alternatief. Ook geldt dat je goed moet
plannen, en een studie volgen waar je innerlijke motivatie voor
hebt. Als dat allemaal het geval is en een student loopt alsnog
tegen zijn grenzen aan, dan kan er iets aan de hand zijn. De
verwachtingen zijn bijvoorbeeld te hoog of er is mogelijk sprake
van ADHD. Een diagnostisch traject bij een specialistische instelling kan dan overwogen worden. Het gebruik van niet-voorgeschreven ADHD-middelen gaat echter gepaard met risico’s.
Bovendien denk ik dat tijdelijk beter presteren geen oplossing
is voor de ervaren druk, maar juist een vicieuze cirkel creëert
tussen verwachtingspatronen en middelengebruik.’ En alhoewel
ritalin bij correct gebruik slechts een kleine kans op verslaving
heeft, kunnen een hoge dosering en het snuiven ervan die in
potentie verhogen.
Sander is niet de enige die ritalin maar niks vindt. We stuiten wel op meer studenten die de drug maar niets vinden: ‘Wat
een onzin, ga gewoon normaal leren. Volgens mij is dat niet
goed voor je.’ En hoewel iedereen vrij casual over het gebruik

In 2015 gebruikten ruim 57.000 Nederlanders
methylfenidaat, merknaam ritalin, op doktersvoorschrift. Een derde van die gebruikers
was boven de 25 jaar, terwijl methylfenidaat
in Nederland alleen voor kinderen en adolescenten geregistreerd is bij de behandeling
van ADHD. In de richtlijn van de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie wordt methylfenidaat desondanks genoemd als eerstekeus-geneesmiddel voor volwassenen met ADHD. Het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG) heeft dit voorjaar haar zorg geuit over
het gebruik van ritalin door volwassenen,
omdat de beperkte werking ervan binnen
deze doelgroep niet zou opwegen tegen de
negatieve effecten. Driekwart van de ritalingebruikers heeft volgens bijwerkingencentrum
Lareb last van bijwerkingen. Die lopen uiteen
van verhoogde bloeddruk en hartproblemen
tot slapeloosheid, depressiviteit en psychose.
Methylfenidaat staat op lijst 1 van de Nederlandse Opiumwet en dat maakt het gebruik
ervan als partydrug of ‘brain enhancer’ illegaal.

praat, wil niemand van de ondervraagden met zijn echte naam
in dit artikel. Ze geven allemaal aan dat hun collega’s en familie niet van dit ritalingebruik hoeven te weten, ook
omdat er vaak verhalen van
andere drugs boven tafel
komen. Maud: ‘Ik denk dat
veel mensen het gebruiken, maar dat toch niet iedereen het wil
zeggen. Mijn pillen lagen gewoon naast mijn laptop in de UB.’
Maar ook Maud heeft in het echt een andere naam. ↙

‘Ik verdien er 250 euro
per maand mee’

ADVERTENTIE

INGEZONDEN MEDEDELING

ECHTE STUDENTEN
STRIJDEN MEE
De ASVA studentenunie is de vakbond van alle
Amsterdamse studenten. Samen strijden we voor goed
onderwijs en goedkope studentenwoningen. Sluit je aan
en strijd mee, kijk op ASVA.NL
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VAN
AANDUWEN
TOT ZEESTER
Nee, je gaat niet meer naar school en maakt geen huiswerk meer. Vanaf vandaag
ben je student en dat draag je uit, bijvoorbeeld door de juiste terminologie te
gebruiken. Wij helpen je alvast op weg met een toer langs AVG’s, BVO’s en cie’s.
tekst Henk Strikkers
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A

Aanduwen Seks hebben
(als je man bent).
Amsterdams kwartiertje
Geoorloofd een kwartiertje
te laat komen als je college
om 8.30 uur begint, gejat
uit Leiden.
Adten Bier in een keer
achteroverslaan, afgeleid
van ad fundum (tot de
bodem). Ook adtje.
AFAC Dieven die met
toestemming van de
gemeente je fiets jatten en
in Nieuw-West zetten.
Afpilsen Na een zware
avond toch nog een
biertje doen.
Afpissen Afhaken.
Amstelveen De
Vrije Universiteit,
ook wel Universiteit
van Amstelveen.
AVG’tje Aardappelen,
vlees en groenten
als avondmaaltijd.

andere verenigingen
dingen jatten van een
studentenhuis/vereniging
om een tegenprestatie
te verdienen.
Brokkelen/brokje leggen
Kotsen.
BSA Bindend studieadvies,
vaak alleen maar gebruikt
om een negatief bindend
studieadvies aan te duiden.
Dat betekent dat je van je
opleiding wordt getrapt.
Burger Niet-student.
Burgerrups Trein.
B’vo Kort voor bravo, vaak
uitgesproken als ‘vo. Eens.
BVO’tje Bier voor
onderweg, een biertje dat
je meeneemt als je vertrekt
van een feest of er juist
naartoe gaat.

C

B

Bakken vouwen Bier
drinken
Barfje leggen/
barfen Kotsen.
Beerpong Drankspel
waarbij je een
tafeltennisballetje in een
bierglas moet proberen te
gooien.
Bier hakken Snel drinken.
Brassen Bij het corps
een eregevecht, bij

Campusdino Student
die al veel te lang op de
universiteit rondloopt.
Cantus Muziek als
excuus voor grote
hoeveelheden bier
en dronkemansgezang.
Cie Kort voor commissie,
een clubje binnen een
vereniging met een
bepaalde taak en als je
geluk hebt een vestje of
een das.
CoBo Constitutieborrel,
een borrel waarbij
een nieuw bestuur
wordt geïnaugureerd.
Commissietijger Degene
die in alle clubjes wil
en komt.
Corps Studentenvereniging

met liberale traditie.
Spreek uit als koor.
Cursist Neerbuigende
term voor iemand die
staat ingeschreven bij een
hogeschool, ook wel scholier.
Cv-neuker/rukker Iemand
die allerlei activiteiten
onderneemt om die
vervolgens op zijn cv
te zetten.

F

Feut Eerstejaarsstudent.
FOMO Fear of missing out,
de altijd aanwezige angst
om leuke dingen te missen.

G

Gala-mos Uit de
negentiende eeuw
stammende wederdienst
die een date doet nadat zij
is gevraagd voor een gala.
Ofwel: seks met enkel het
slipje uit.
Grondpizza Kots.

D

Das Kledingstuk dat door
burgers stropdas wordt
genoemd.
Dies De verjaardag van de
universiteit, op 8 januari.
Duikboot Biertje met
daarin een omgekeerd
jeneverglas. In een
modernere, smerige
variant is de jenever
vervangen door een
flesje Flügel.
Eindbaas Legendarische
titel met meerdere
betekenissen. Ofwel de
persoon die als allerlaatste
op een feestje is, ofwel
iemand die alleen
aantrekkelijk is na heel
veel alcohol.

GR/GK
Gemeenschappelijke
ruimte of kamer.

H

Hertje Meisje, vooral
in het verenigingsleven
gebruikt om vrouwen
af te schilderen als
willoze prooien.

E

Ekken/ekkies Euro’s.
Hertjes tackelen
Meisjes versieren.
HJ De huisjongste, die in
sommige studentenhuizen
de voordeur moeten
openen.
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Hospiteren Avond
waarbij je kans maakt
op een kamer in een
studentenhuis maar
die in de praktijk vaak
een vleeskeuring is, in
corporale kringen ook wel
fleuren genoemd.

I

IPH Afkorting van ideale
pijphoogte, benaming voor
een kleine man of vrouw.

J

Jeuk Zin in seks.
Juffen Drankspel
met getallen.

K

Kaal Dronken.
Keren Midden in de nacht
het matras omdraaien
terwijl er een eerstejaars of
huisjongste erop ligt.
Kingsen Drankspel met
kaarten.

de vereniging.
Meuk Zooi, shit, rommel.
Mossen Seks hebben.

N

Nassen Eten.
Natte tosti Iemand
die zichzelf net iets te
geweldig vindt.
Nazitten Verder borrelen
nadat de vereniging
is gesloten.
Nekken Kotsen.
Nominaal studeren Al je
studiepunten halen.

O

One More Time-spel
Drankspel waarbij de hit
‘One More Time’ van Daft
Punk wordt gedraaid. Iedere
keer als er ‘One More Time’
wordt gezongen (in totaal
26 keer), moet er gedronken
worden.

P

P propedeuse, bewijs dat
je je eerste jaar goed
hebt afgerond.
Paardenkut Apfelkorn
met spa rood.
Pandapunten Punten die
aangeven hoe lang je al
Knor Scheldwoord voor
student die geen lid is van
het corps.
Koning(s) Mooi/goed.

M

Mat Kapsel met lang vettig
haar tot in de nek, vooral
populair onder corpsleden.
Matras Vrouw die veel
wisselende seksuele
relaties heeft.
Mensa De eetzaal
van de universiteit of

R

Regelen Scoren, kan
zoenen of seks zijn.
Plafonddienst De
slapeloosheid die
optreedt na een avondje
stimulerende middelen.
Restaurant De gouden
bogen McDonald’s.
Rok Rokkostuum,
uitgerangeerd antiek
apenpak dat enkel nog
wordt gedragen door
diplomaten en studenten.

S

Scharrel Persoon met wie
je wel regelmatig seks,
maar geen relatie hebt.
Schittermagisch
Uitzonderlijk mooi of goed.
Shinen Stralen.
Shotgunnen Reserveren
of opeisen.
Sjaak Afhaak Iemand die
nooit mee uitgaat.
Skeer Schraal, armoedig
of blut.
Soggen Kort voor
studieontwijkend gedrag,
van alles doen om maar
niet te hoeven studeren.
Strepen Het al dan niet
kundig werpen van bier
uit plastic bekertjes op
andere borrelaars.
Straaljager Jenever met
bitter lemon.
Studenten-tien 5,5 ofwel
net voldoende.

T
geen seks hebt gehad.
Voor iedere week krijg je
één punt. Degene met de
meeste punten in een huis
is de huispanda.
Pit Televisie.

Toko In het algemeen
een horecagelegenheid,
specifiek in Amsterdam
de sociëteit van
het Amsterdamsch
Studenten Corps.
Tokogriepje Soa.

Thuis-thuis Waar je
ouders wonen.

U

UB Plek aan het Singel
waar je tussen de
koffiepauzes in met je
vrienden Facebookchat.
Unit Voorwerp.
Uit je bek schijten
Slap ouwehoeren.

V

Vestjesneuker Iemand
die alleen seks heeft
met bestuursleden
van studentenorganisaties.
Vijf-secondenregel
Rechtvaardiging om eten
dat op de grond is gevallen
toch op te eten.
VVV Vrienden van Vroeger,
toen je nog op school zat.
Vooshoek Plekje
waar je ongezien kan
zoenen of seksen in
een uitgaangsgelegenheid.

W

Wipsteiger Hoogslaper.

Z

Zaaien Seks hebben.
Zeester Iemand die tijdens
de seks passief wijdbeens
op de rug blijft liggen.
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Eerstejaars toen en nu
Tijdens de Intreeweek
en Kersvers 2016 ondervroegen we nieuwe
studenten over hun
verwachtingen. Wat
is daar een jaar later
van terechtgekomen?

‘Ik heb heel
veel gestresst
het afgelopen
jaar’

tekst Evelien Frenkel
foto Daniël Rommens

‘M

ijn levensmotto is inmiddels veranderd naar Don’t stress, do your best,
forget the rest. Omdat ik het afgelopen
jaar enorm veel gestresst heb over school.
Wel vind ik het nog steeds belangrijk om je
af en toe kind te voelen, net zoals daar in
die ballenbak. Ik omring me graag met kinderen, zodat ik het gevoel van kind-zijn niet
vergeet. Dit jaar is mijn neefje geboren, dus
ik heb veel op hem gepast. Volgens mij is
het gevoel van kind-zijn, iets doen zonder
erbij na te denken. Handelen op gevoel.
In het begin vond ik de studie wennen.
Havo is niks, vergeleken bij het hbo. Er is
meer zelfstudie, je moet discipline hebben.
De tijden van “een dagje leren en dan haal
ik het wel” zijn voorbij. Ik kan niet goed
plannen dus ik heb veel stress gehad, maar
daar ben ik wel sterker van geworden.
Mijn stage heeft me erdoorheen gesleept. Ik liep stage in een bejaardentehuis.
Ze vergeten je naam wel, maar het gevoel
dat je ze geeft vergeten ze niet. Op een
bepaald moment zat ik er zo doorheen
met mijn opleiding dat ik wilde stoppen,
maar toen moedigde de leidinggevende
op mijn stage me aan om door te gaan. Ze
vonden dat ik er goed in was en dat ik het
werk liefdevol deed. En dat is wat ik wil:
liefde geven, al is het op iemands laatste
moment.
Uiteindelijk wil ik met kinderen werken.
Kinderen zijn echt mijn ding, ze zijn altijd
eerlijk. Vooral van peuters word ik helemaal blij. Als het zover is, ga ik ook met ze
in de ballenbak.’ ↙

Naam Sigourney Tolud
Leeftijd 20
Studie Verpleegkunde, HvA
Uitspraak toen ‘Het leven is als een
ballenbak’
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THOMAS
VAN A ALTEN
Geboren in 2000
N

iet heel lang geleden was ik even op mijn oude school, het Olympus
College in Arnhem. Ik was in een 4-havoklas uitgenodigd om iets te
vertellen over mijn schrijverscarrière, het nut van literatuur, enzovoort.
Alle leerlingen waren geboren na het jaar 2000. Het was 22 jaar geleden
dat ik zelf daar dagelijks mijn dagen sleet, laverend tussen hoop en vrees.
Een van de meisjes uit 4-havo, Chloé, staarde onderuitgezakt naar de
grond. Ze ontweek mijn spiedende blik. ‘Is er iets dat jij heel erg graag
doet?’ vroeg ik haar.
‘Nee.’
‘Is er iets waar je goed in bent?’
‘Slapen.’
Waarschijnlijk zitten er volgend jaar ook een paar studenten tussen
die net na het jaar 2000 geboren zijn. Ik vind zulke eerstejaars welkom
heten leuker dan diploma’s uitdelen. Dat diploma hebben studenten zelf
gehaald, dat is niet
mijn verdienste. Vaak
weten afgestudeerden
ook veel meer dan wij,
dat is helemaal niet
goed voor je zelfvertrouwen. Als ze stage
hebben gelopen weten
ze beter wat er speelt
in de beroepspraktijk dan docenten. Daar gaat onze autonomie.
Nee, dan liever eerstejaars. Die kun je nog bespelen. Als je er één aanwijst en met u aanspreekt – ‘Zeg, hebt u wel schrijfgerei?’ – in een volle
zaal wordt de lucht direct ijl, de muren veranderen in de wanden van de
koelcel in een abattoir. Ik vind het ook lekker om keihard bij aanvang in
een microfoon ‘ZO,’ te roepen, met bassende stem. Ik heb een arsenaal
aan karakters in mijn hoofd waar ik de maniertjes van steel: Willy Wonka,
De Bree (uit de onderwijsroman van Bordewijk), Fidel Castro (voor de
broodnodige opruiing en verontwaardiging). Maar diep vanbinnen ben ik
ook zelf die 17-jarige havist daar in die collegezaal zit. Dat is mijn grootste
uitdaging: bedenken hoe een 17-jarige de wereld aanschouwt. ↙

Eerstejaars welkom heten is
leuker dan diploma's uitdelen
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tekst Bob van Toor

Chillen bij de UvA
6

4
3

1

5

2

8
7

Roeterseiland
FACULTEITEN:
Economie & bedrijfskunde
Maatschappij &
gedragswetenschappen
Rechtsgeleerdheid

N

u de imposante hoogbouw De
Brug langzaam haar laatste
steigerwerken uittrekt, nu je eindelijk
onder het gebouw door kunt varen én
nu de hele rechtenfaculteit er intrekt,
is het Roeterseiland het kloppende
hart van de UvA geworden.
Er zijn kantoren en ateliers, laboratoria en debatcentra; je kunt er in
het gras aan het water picknicken
en als je niet oplet wordt je verkeerd
geparkeerde fiets losgeknipt. Amsterdam in het klein dus – minus de
Wallen, al vind je achter elk raam een
vlotte medestudent en draait Tinder
hier overuren.
Roeters biedt veel meer dan alleen
colleges. Zo zul je je regelmatig een
weg naar de kantine moeten banen
door de hal van gebouw E1 door een

5
zee van luisterende mensen. Dat betekent dat er VIPs op de leren banken
zitten, die door de scherpe interviewers van Room for Discussion2 aan
de tand worden gevoeld. Filosofen,
schrijvers, en ongeveer elke Nederlandse politicus (alleen in dit jaar al
Jesse Klaver, Sylvana Simons en Thierry Baudet) namen er al plaats.
Die lunch zelf hoeft niet minder
interessant te zijn, met de wisselende
pop-ups van Agora3. Nu eens een
Surinaams broodje pom, dan weer
Japanse ramen: het is bijna zonde
om hier elke dag voor het broodje gezond te kiezen – wel een stuk
goedkoper, want de prijzen poppen
hier ook lekker up. Wie de lunch verder van huis zoekt, kan bijvoorbeeld
terecht bij Lunchroom T4, waar de
taarten machtig en de serveersters
engelachtig zijn.
Ook de naschoolse opvang van Roeters is om over naar huis te schrijven,
met het rijke en immer verrassende
cursusaanbod van Crea5. Er komt
tot je pensioen geen tijd in je leven
dat je zo veel, vrolijk en gevarieerd

8
kunt hardcore-hobbyen, dus bak pot,
theatersport en workshop tot je erbij
neerzijgt.
Daarnaast, of eigenlijk daarna, is
Crea heerlijk om te blijven hangen
voor een borrel, vooral als buiten
de zon op de kade schijnt. Voor een
bruinere kroegervaring zijn daar cafés
De Krater6 en De Roeter7, maar niemand spant de borrelkroon als Kriterion8. In deze legendarische bioscoop
maken studenten al decennia de
dienst uit, met uitstekend resultaat.
De nacho’s zijn simpel en goed, de
speciaalbiertjes goedkoop en mogen
mee de zaal in. Op dinsdag serveren
deze helden taco’s, woensdag kun je
je film combineren met een betaalbare pizza.
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Binnenstad
FACULTEIT:
Geesteswetenschappen

W

aren studenten vroeger nog het
meubilair van de binnenstad;
tegenwoordig voelt de bezoeker van
het P. C. Hoofthuis1 (PCH) of het
Binnengasthuisterrein2 zich bijna
een indringer in een dure wereld van
designhotels en glamourshopping.
Maar hoewel statige faculteitsgebouwen als het Bungehuis werden verpatst en nu worden klaargestoomd
om massatoerisme te plezieren, en
de winkels eromheen nepkaas en
ansichtkaarten uitstallen, is er voor
de kenner nog genoeg te beleven.
Het Binnengasthuis is niet alleen een
oase van rust in een druk toeristencentrum, maar ook een schatkist van
UvA-geschiedenis. Loop tussen colleges door vooral eens binnen bij het
Allard Piersonmuseum3 om je klassieke hart op te halen, of dool door
de stokoude boeken van Bijzondere

Collecties3 . Met een beetje geluk
vindt er net een openbare lezing of
promotie plaats in de Lutherse kerk4
aan het Spui, de Aula van de UvA, of
in de Agnietenkapel5 : de geboortegrond van de universiteit. Het is
prettig bijkomen van al dat historisch
geweld met de heerlijke broodjes en
taarten van De Laatste Kruimel6 ,
of een steegje verder in het magische
Gartine7 .
De omgeving van het PCH, vroeger
beter bekend als de Spuitstraat en vol
ruige kraakpanden, is nu rijk bedeeld
met Italiaanse uitspanningen waarvan trattoria Caldi e Freddi8 absoluut de sympathiekste is. Met € 3,50
voor een hoog opgetast broodje
lekkers en spotgoedkope koffie is het
een toevluchtsoord voor eenieder
die de automaatkoffie van de alma
mater wil ontvluchten. Maar de echte
genieters zoeken het aan iets lager
wal: niets fijner dan met een biertje
en een tosti de wereld aan je voorbij
te zien trekken in het beregezellige
café De Barones9 (de barvrouw, met

een hart van goud en een gebruiksaanwijzing van zeven kantjes, is een
echte, wordt gefluisterd). Als je na
een vergadering met je verenigingsbestuurtje onherroepelijk katjelam
weer de Spuistraat op rolt is de enige
goede weg die naar Eetsalon De
Mol10 , in de steeg ertegenover. Want
niets slaat zo’n goede brug tussen
het biertje ’s avonds en dat tentamen ’s ochtends als een flink broodje
shoarma. En mocht je van dat heerlijk
vettigs nieuwe energie krijgen, daal
dan eens het trappetje af naar de
kerkers onder de Torensluis11 , waar
bij tijd en wijle zweterige kelderraves
plaatsvinden.

2
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Science Park
FACULTEITEN:
Natuurwetenschappen,
wiskunde & informatica
Amsterdam University College

W

aar bèta’s samenkomen is
het leven goed – of in elk
geval goed georganiseerd. Dat blijkt
uit alles op het modern uitgeruste
Science Park: een nieuw station, een
knoeperd van een sporthal en zelfs
een stukje ruige natuur voor biologische experimenten in Anna’s Tuin
& Ruigte1. Dit ‘levende lab’ is een
broedplaats voor permacultuur en
biodiversiteit, maar ook de perfecte
plek voor een loop- of hangmoment,
af te sluiten met het lijvige twaalfuurtje van Café Polder2 op hun fijne
terras: een kroket, soep én een eitje
rosbief-kaas.
Het Science Park is een wereld
op zich (met het snelste internet
denkbaar door de servers om de
hoek!), hoewel de hipsterkroegen van
aanpalend Watergraafsmeer en de

Indische buurt steeds meer reden
bieden om die te verlaten. Maar in
principe hoeven de bewoners van
de studentenflats op de Carolina
MacGillavrylaan niet ver van huis.
Daarom wordt de laan ook wel de
‘Sciencepark bubbel’ genoemd:
negentig procent van de inwoners
gaat eigenlijk niet verder dan de Lidl
om de hoek.
Sportcentrum Universum biedt
plek in klasjes en op apparaten aan
het leeuwendeel van de sportende
UvA- en HvA-gemeenschap, en bier
voor na het sporten kost in het belendende café Oerknal3 maar €1,50
– daarnaast denderen er regelmatig sportieve evenementen over de
aangeharkte gazonnetjes. Bijvoorbeeld tijdens de Science Park Run,
een estafette die elke oktober zowel
de renners vermaakt als de verveelde
labwerkers die ze voorbij zien hobbelen vanachter hun ramen. Studeren
gaat ook hier soepel over in de borrel
in de fantastische snack-keet turned
eetcafé Maslow4, waar een stevig
linzensoepje met pita slechts 3,50

2
doet en de keuken, in tegenstelling
tot de universiteitskantines, wél de
brandstof van de moderne student in
het assortiment heeft: sjaksjoeka’s,
speciaalbier en huisgemaakte humusdips.
Ook binnen de muren van de
faculteit zijn rond lunchtijd genoeg
verzetjes te vinden, bijvoorbeeld
met de maandelijkse Bètabreak.
Deze lunchbijeenkomst in de hal
van het FNWI-gebouw5 combineert
een spontane sfeer van kauwende
studenten en docenten met discussie
op het scherp van de snede tussen
experts, recentelijk over schone energie, big data en de controverse rond
antidepressiva. ↙

ADVERTENTIE

Ontbijt voor 1 euro
Voor een goed begin van je dag!

biologische yoghurt
met cruesli

Meergranen kaiserbroodje
met vrije uitloop omelet

Meergranen croissant
met Fair Trade jam

Bij alle restaurants
op de UvA & HvA

slechts

€ 1,slechts

€ 1,slechts

€ 1,-
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Eerstejaars toen en nu
Tijdens de Intreeweek en
Kersvers 2016 ondervroegen we nieuwe studenten
over hun verwachtingen.
Wat is daar een jaar later
van terechtgekomen?
tekst Evelien Frenkel
foto Daniël Rommens

‘Ik heb
overwogen
te stoppen’

‘M

ijn houding van vorig jaar heeft
me wel geholpen denk ik. Het
is nog steeds hoe ik de dingen aanpak:
probeer het gewoon, dan zie je het vanzelf wel.
Er is niets dat ik eerder had willen weten. Hoewel… ik
ben weinig naar college gegaan, omdat je het thuis
kon terugkijken. Maar thuis is het moeilijk om de
discipline op te brengen om hard te blijven werken, dus
misschien was ik vaker gegaan als ik dat van tevoren
had geweten.
Het eerste jaar is goed gegaan, al kwam ik soms
motivatie tekort. Ik heb op één vak na mijn propedeuse gehaald. Het studentenleven is eigenlijk rustiger
dan ik had verwacht. Je hebt weinig lessen en kunt dus
colleges op je computer terugkijken.
Bij psychologie bouw je snel een band op met je
klas, dat is tof. En het is leuk om met mensen te werken die dezelfde interesses hebben, op de middelbare
school is dat anders. Inhoudelijk vond ik de lessen over
minderheidsgroepen het meest interessant. Ik heb
onderzoek gedaan naar dove mensen en hoe we hen
kunnen helpen om beter te functioneren in een maatschappij gericht op mensen zonder gehoorproblemen.
Daar heb ik heel veel van geleerd. Het is een groep
waarmee je niet snel in aanraking komt, maar door dit
project heb ik ze leren kennen.
Ik vind het jammer dat de HvA zo grootschalig is. Je
bent een nummertje. Dat merk je bij tentamens en bij
de communicatie met de instelling, die is namelijk niet
heel sterk. Je moet overal zelf achteraan omdat ze er,
grof gezegd, geen rekening mee houden dat je naast
een nummertje ook nog iemand bent.
Mijn tip voor de nieuwe lading studenten is: kijk
goed of je wel gelukkig bent. En zo niet: stoppen en
iets anders doen. Dat is een heel moeilijk besluit, heb
ik gemerkt. Ik heb ook overwogen te stoppen. Ik wilde
auditie gaan doen voor muziektheater. Deze studie
vind ik leuk, maar wat ik het allerleukste vind is net iets
anders. Mijn tweede jaar maak ik af en halverwege het
jaar ga ik audities doen. Als ik word aangenomen, kijk
ik tegen die tijd wel wat ik doe. Geheel volgens mijn
motto!’ ↙

Naam Quinty Gijsen
Leeftijd 20
Studie Toegepaste psychologie, HvA
Uitspraak toen ‘Ik laat het gewoon
helemaal over me heenkomen’
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LINDA VAN
DER POL
Skinny jeans
O

p mijn verjaardag in het examenjaar zei een tante boven haar kwark
taartje: ‘Je gaat toch niet naar de universiteit, hè, dat zou al te bollebozig

zijn.’
Dat kon ik wel geloven, want ik kende niemand die studeerde en ik woonde
in een uithoek – de UvA, de dichtstbijzijnde universiteit, lag op honderd kilometer afstand. Je kon me alles wijsmaken.
Ik wikte eeuwig tussen de docentenopleiding Lichamelijke Opvoeding en
Nederlandse Taal en Cultuur. Van de een werd ik vast heel dun, de ander betekende: lezen, hele dagen lezen.
Na het uitspelen van het gymnasium en het jammerlijk mislukken van mijn
atletiekcarrière, koos ik voor de laatste optie. Dat leek mijn ouders ook iets
voor bollebozen, maar dat ben jij, zeiden ze. ‘Ga maar snel.’
Dat liet ik me geen twee keer
zeggen. De hele zomer had ik
houten harten en koekoeksklokken verkocht in een brocanterie
die kort daarna over de kop ging
– ik kon niet wachten.
Die warme zondag waarop
ik mijn Intree-bandje ophaalde,
gaf mijn moeder me haar oude
fiets en een plattegrond cadeau. De stad was me onbekend: ik was er één keer
eerder geweest, op een meeloopdag.
Maar ik wist dat er clubs waren met muziek die ik leuk vond, gebouwen
ouder dan 1943, glooiende kasseienstrookjes, een schouwburg – dat had je in
Emmeloord allemaal niet.
Sleutel van mijn gloednieuwe kamer op zak, nummer van mijn hospita in
mijn telefoon; ze had gezegd dat ik moest bellen als ik niet thuis zou slapen.
‘Geen paniek,’ zei ik, ‘Mijn vriendje woont aan de andere kant van het land,
maar dat blijft gewoon aan.’
’s Avonds vroeg iemand mij waarom ik geen skinny jeans droeg. Maar dat
was een geneeskundestudent op een verenigingsfeestje, beide nam ik destijds weinig serieus. In mijn introgroep, jongens en meiden in blauwbedrukte
t-shirts, voelde ik me juist bijzonder uniform.
Tijdenlang was ik in extase van al wat het studentenleven te bieden had.
Bergafwaarts ging het pas toen mijn eerste fiets gepikt werd. ↙

De hele zomer verkocht ik houten
harten en koekoeksklokken
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Het Amsterdam
van Vato Gonzalez
Dj-producer VATO GONZALEZ ofwel BJÖRN FRANKEN (34) komt uit Spijkenisse en studeerde informatica aan de Hogeschool Rotterdam. Hij woont
niet in Amsterdam, maar is er kind aan huis. Op 31 augustus is hij er ook; dan
staat hij achter de dj-booth als een van de hoofdacts van Kersvers. ‘Ik kom
naar Amsterdam om te werken en geld uit te geven.’
DE STAD IN ZES WOORDEN Shoppen, feesten, studie, vrijheid, kleinschalig,
suïcidale fietsers
Eerste keer in Amsterdam ‘Wow,
dan gaan we way back… De eerste keer was met familie en op de
voorpremière van Flodder in Tuschinski. Een kennis had vrijkaartjes
gewonnen. Tuschinski zag eruit als
de voorkant van een gemiddeld
spookhuis. Ik was acht of negen
jaar oud en had geen idee waar
ik was.’
Je moet hier gaan studeren,
omdat… ‘Omdat alles – behalve
je studie – hier fucking awesome
is! Er zijn maar een paar steden
waar ik, als ik opnieuw moest kiezen, zou studeren. Amsterdam is
voor studenten basically the place
you wanna be.’
Favoriete winkel ‘Mag ik heel
cheesy zijn? Dan komt de sneakerwinkel Patta naar voren. Als je
iets unieks wil, kun je beter daar
zijn dan in Footlocker.’

ADE is dat wel een beetje de
hotspot, en ik vind het fijn om
alles wat ik nodig heb in de
buurt te hebben. Plus, ik ga altijd
he-le-maal kapot om toeristen.
Ik kan gewoon op een bankje
gaan zitten en kijken, ik ben al
die stonede toeristen helemaal
niet gewend. Een keer ben ik na
een optreden door BNN op een
bierfiets getrokken, ongepland,
een van de geluidsmannen had
de slappe lach, omdat hij me wel
herkende. Ik probeerde de intieme
vragen van de interviewer terug te
kaatsen. Geen idee meer wat hij
me vroeg, het was midden in de
nacht en ik was tegen die tijd een
fles wodka verder.’

Favoriete club ‘Paradiso, Tolhuistuin. En Depot, dat is een industrieel warehouse waarvan je niet zou
denken dat er een club zit. Ik ben
van de gore ravekelders, dat vind
ik echt fantastisch.’

Bekend van ‘Hoe verder de
locatie van Amsterdam af ligt,
hoe sneller ze er de stad beschrijven als “drugs en hoeren”. Ik zeg
in het buitenland altijd dat ik uit
Amsterdam kom, omdat niemand
weet waar Nederland ligt, waarop
ze meestal direct softdrugs willen
kopen. Of erger, aan mij verkopen. Softdrugs aan Nederlanders
verkopen, over water naar de zee
dragen gesproken.’

Waar voel je je het meest thuis
‘Het hele gebied rondom het
Rembrandtplein. Zeker tijdens

Onontdekte parel ‘De eetcultuur in Amsterdam. Zoveel kleine
lunchrooms en nicheplekjes om te
tekst Evelien Frenkel

eten. Dat heb je op geen enkele
andere plek in Nederland. In Rotterdam begint het nu een beetje
te komen. En in Den Haag kun je
toch je auto niet kwijt…’
Held van de stad ‘Een enorm
grote reden dat ik doe wat ik
doe is dj Gomes. Die man heeft
een paar mixtapes gemaakt die
ik zonder grappen duizend keer
geluisterd heb in mijn studententijd, een periode van zeven à acht
jaar. Hij staat op de lijst van dj’s
die ik wil boeken op mijn volgende
feest.’↙
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