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FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR

STUDENTS THAT MATTER FILMSPECIAL NICE PEOPLE

HVA RESEARCH MEET-UP #1: DE IMPACT VAN SCHULDEN

Dinsdag 24 mei, 16.30-19.00 uur Kohnstammzaal (9e verdieping)

Woensdag 25 mei, 16.30-18.00 uur, FLOOR Tribunes Kohnstammhuis

Samen met Movies that Matter en Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF presenteert FLOOR weer een Students that
Matter Filmspecial. Er wordt een eye-opening film vertoond met
nagesprek en borrel. Dit keer de film Nice People. Een komische
feel-good docu over het eerste Somalische Bandy (soort ijshockey) -team ter wereld bestaande uit Somalische immigranten die
in het ‘vriendelijke’ Zweedse plaatsje Börlange wonen. Hoewel
de jongens nooit eerder op de schaatsen stonden, willen ze
meedoen aan de wereldkampioenschappen Bandy.

Wat betekenen HvA onderzoeksprojecten voor de dagelijkse
praktijk van leven in Amsterdam? We starten een nieuwe serie
over de effecten van toegepast onderzoek in de stad. Research
Meet-Up #1 wordt georganiseerd door Urban Management en
gaat over de impact van schulden. Aan de hand van een casus
vertellen studenten en lectoren over hun onderzoek en interventies. Vervolgens gaat een panel van betrokkenen en deskundigen
met elkaar en het publiek in discussie. In het panel zitten HvA
lectoren Roeland van Geuns, Stan Majoor en Martha Meerman,
daarnaast is wethouder Arjan Vliegenthart te gast.

Nagesprek over sport en integratie met onder meer Robertino
Lotto, een voetbalcoach die een gevlucht team uit Uganda en
het Eritrese nationale team trainde en een studentbegeleider van
het UAF.

KOM OOK EN MELD JE AAN VIA HVA.NL/FLOOR

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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Genderneutraal
Drie jonge bigenders, onder wie de
persoon achter de genderneutrale
toiletten op het AUC, vertellen wie
ze zijn. De hokjes ‘man’ en ‘vrouw’
voldoen niet voor ze. ‘Gender is een
spectrum,’ vinden ze. En: ‘Het hebben van een penis of vagina bepaalt je
identiteit niet.’

INTERVIE W

18

Millennial
specialist
Sabrina Simons richtte platform
Mindshakes op, omdat jongeren
volgens haar behoefte hebben aan een
eigen mediaplatform zonder betaalde
content. ‘Ook al pretenderen ze van
niet, De Correspondent schrijft voor
een oudere doelgroep.’
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Aan dit nummer werkten mee
Thomas van Aalten, Hadjar
Benmiloud, Bram Belloni, Jan
van Breda, Linda Duits, Vera
Duivenvoorden, Bugra Gedik, Martijn

Gooi naar goud
In deel 2 van onze serie portretten van Olympische studenten deze week zeiler
Afrodite Zegers en zwemmer Joost Reijns, die allebei behoorlijke obstakels moeten
hebben overwinnen om te komen waar ze nu zijn. Des te gemotiveerder zijn ze om
die medaille te pakken.
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Zeeschat
Bij de spectaculaire vondst van een scheepswrak uit de zeventiende eeuw staan
wetenschappers watertandend in de rij om de kist met (vermoedelijk) de kleding van
een hofdame te onderzoeken. Wat is er nou eigenlijk allemaal gevonden? Betrokken
UvA-wetenschappers Maarten van Bommel en Emmy de Groot vertellen.
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Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia
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The Campus &
the King
In Thailand, the King is ever-adored and seemingly
omnipresent, even though he hasn’t made a public
appearance in years. Yet a small but resillient group
of revolutionaries in Thammasat University don’t
join in the adoration.

En verder…
6-9 De Entree
17 Thomas van Aalten
23 Kamervragen
24 Objectief
31 Hadjar Benmiloud
32 Bij de les
33 Promoties/Hora est
44 Keys to the City
46 Op de tong
47 Wat doe je nu?

e redactie van Folia huist tegenwoordig in een – hoe zal ik
het netjes zeggen? – gedateerd pand met zoals makelaars
dat omfloerst omschrijven ‘veel originele details’. Onze ramen
sluiten moeilijk en de verwarming loeit altijd lekker door, ook
bij 26 graden Celsius zoals deze week.
Op een naambordje naast de deur van ons keukentje
staat ‘Micro zwaartekracht’ en op de gang naar de redactie
worden we middels een geel bordje gemaand vooral eerst ‘de
afzetkettingen aan te brengen en de instrumentenmakerij
te waarschuwen alvorens het luik te openen’. Heerlijke
industriële en wetenschappelijke termen die herinneren aan
de tijd dat hier nog echt hard werd gewerkt en nagedacht.
In één opzicht blijkt ons pand hypermodern te zijn: we
hebben genderneutrale toiletten. Dat dit heeft te maken met
geldgebrek (er hangen namelijk helemaal geen bordjes of
aanduidingen) doet even niet ter zake; bij ons zijn mannen,
vrouwen en alles daartussenin van harte welkom.
Onlangs ontstond nogal wat ophef toen Folia.nl meldde dat
het Amsterdam University College (AUC) de man/vrouwbordjes
op de toiletten gaat vervangen door het meer genderneutrale
‘wc’. Het blijft een verwarrende discussie. Bij mijn grootouders
thuis hadden ze volgens mij al een genderneutraal toilet
(voor mannen én vrouwen, is nog steeds schering en inslag).
Mogelijke problemen werden opgelost door een tegeltje achter
de stortpijp met daarop de afbeelding van een olijk kijkende
man die zijn brilmontuur optilde. Begeleidende tekst: ‘Heren
doe de bril omhoog, dames zitten ook graag droog.’ Nooit
klachten, voor zover ik weet.
Volgens de initiatiefnemers van de genderneutrale toiletten
op het AUC gaat het echter om een serieus en heikel punt. ‘Nonbinaire mensen worden te vaak aangestaard of zelfs uitgelachen
als ze de wc’s binnenkomen.’ En: ‘Toiletten zijn publieke ruimtes,
en in een publieke ruimte moet iedereen zich veilig kunnen
voelen.’ Ik kan me persoonlijk de laatste keer dat ik bij de
toiletten een non-binair persoon heb aangestaard of uitgelachen
niet herinneren, maar ze hebben ongetwijfeld een punt.
Om dit punt te illustreren, dook onze redacteur Max
Rozenburg in de wereld van studerende bigenders, nonbinaries, mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen (zie vanaf
pagina 10). Dat levert een fascinerende productie op, niet in
het minst door de prachtige foto’s van Jan van Breda. Dat die
fascinatie niet alle verwarring wegneemt, nemen we, bij Folia
althans, met liefde voor lief.
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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minuten speelde geschiedenisstudent Teije ten Den vorig jaar al
in de eredivisie. Met zijn club Go Ahead
Eagles zit hij nu in de nacompetitie en
maakt hij kans op een terugkeer in de
hoogste voetbaldivisie.

FabCity is op de helft
Ze zijn halverwege hun onderzoek, en daarom heet
het evenement waarop ze hun onderzoeksresultaten zullen presenteren het Halfway Festival. Sinds
de opening van stadscampus FabCity op de kop
van Java-eiland in Amsterdam buigen studenten
van HvA, Inholland, Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht (HKU) en Amsterdam Institute for Advanced
Metropolitan Solutions (AMS) zich over problemen
in verschillende stadswijken, zoals de Indische Buurt,
die in opkomst is, maar ook te kampen heeft met
overgewicht en jeugdwerkloosheid.
Tijdens het Halfway Festival op 19 mei zullen ze
tegenover docenten en medestudenten hun tussentijdse bevindingen presenteren. Siana Durfort (20),
student media informatie & communicatie en een
van de organisatoren van het festival, is druk bezig
contact te leggen met bedrijven en vertegenwoordigers van de stadsdelen, om ze tijdens het Halfway
Festival bij de projecten van de studenten te betrekken en ze mee te laten denken over de oplossingen.
Daisy Broeks (21) doet onderzoek in de Indische Buurt.
De student ergotherapie probeert onderzoekers en
studenten op het Science Park met de bewoners van
de Indische Buurt in contact te brengen. Met de bouw
van een ‘interactieve brug’ tussen het Science Park en
de Indische Buurt willen de studenten een ontmoetingsplaats creëren tussen bewoners van de Indische
Buurt en studenten en onderzoekers van het Science
Park. ‘Dan kunnen de bewoners van de Indische Buurt
studenten de stad leren kennen, en kunnen bewoners
van het Science Park hun kennis delen om de buurt te
versterken,’ zegt Broeks. ↙ Willem van Ewijk

182

dagen deelden UvA en HvA één hoofd
van de afdeling juridische zaken. Na iets minder dan een
halfjaar wordt de functie alweer gesplitst; de taak was
te veelomvattend.

36,5

procent van
de promovendi aan de UvA valt in de
risicogroep voor klinische depressiviteit. Dat blijkt uit onderzoek van het
UvA-promovendinetwerk UvAPro. Bij
geesteswetenschappen en economie
& bedrijfskunde is dat zelfs meer dan 40
procent.

9

procent meer vooraanmeldingen ontving de HvA
dit jaar ten opzichte van 2015. De hogeschool houdt
echter een slag om de arm; vorig jaar nam het aantal
vooraanmeldingen ook licht toe, maar viel het aantal
daadwerkelijke inschrijvingen ruim 13 procent lager uit.

De Week

Een tijdje in de bezinningsruimte zou leden van de Centrale Medezeggenschapsraad goed doen.

Feest van de democratie
H

eb je je party hat en felgekleurde
roltong al uit de kast gehaald?
Hoewel Amsterdamse sportliefhebbers deze week weinig te vieren
hebben, is het namelijk wel feest aan
de UvA. En wat voor een feest: een
feest van de democratie. Deze week
zijn al de gladde jongens en meisjes
van de studentenraadspartijen weer
op hun allerbekoorlijkst als ze je die
honderdduizendste flyer in handen
drukken of dat Aldi-sinaasappelsapje
met hun beste nepglimlach uitdelen.
Maar liefst vier partijen bestrijden elkaar deze week met posters, flyers en
andere troep voor die schamele zeven
directgekozen zeteltjes in de Centrale
Studentenraad.
Waar de UvA parties like it’s 1999,
is het aan de HvA alsof de Koude
Oorlog opnieuw is uitgebroken. De

Centrale Medezeggenschapsraad
is daar in twee kampen uiteen aan
het vallen. De verwijten die over en
weer vliegen zijn niet voor de poes:
‘racistische opmerkingen’, ‘nauwelijks
aanwezig’ en ‘kinderachtige politieke
spelletjes’. Gelukkig was voorzitter
Menno Oldenhof er als de kippen bij
om alle negatieve berichtgeving met
een Huibiaanse uitspraak de kop
in te drukken. Met de oneliner ‘Een
tweedeling? Het is maar net aan wie
je het vraagt,’ geeft Oldenhof er blijk
van dit jaar veel te hebben opgestoken van de HvA-rector. We hebben
er dan ook alle vertrouwen in dat hij
deze maand de als ‘bezinningsruimtes’ vermomde Gordiaanse knoop
moeiteloos kan ontwarren.
Als je het onderzoek van promovendinetwerk UvAPro mag geloven zou

je denken dat de UvA ook wel wat
meer stilteruimtes mag aanleggen.
Uit een enquête naar de geestelijke
gezondheid van bijna vijfhonderd
promovendi bleek namelijk dat meer
dan één op de drie UvA-promovendi
in de risicogroep voor depressiviteit
valt. Onder economen en bedrijfs
kundigen is dat cijfer zelfs hoger dan
veertig procent. Wij snappen dat
wel; terwijl andere UvA’ers zich naast
promoveren nog zorgen maken over
rendementsdenken, fusies met de
VU of bezuinigingen op hun faculteit
is er aan de FEB niets om de zinnen
van het proefschrift te verzetten. Wil
je dus een economiepromovendus
helpen, bezet eens zijn gebouw. Hij
zal je ongelooflijk dankbaar zijn. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Intermission
klassiekers in de bios
godfather twee-honderd
minuten
dat is dus drie uur
en twintig minuten
‘is er pauze?’
het scherm werd zwart
en dat prachtige woord
kwam
tevoorschijn tegelijk
verdween het
heb nog nooit
zoveel mensen
horen zuchten
warme sfeer
(of CO2)
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Jouke
Huijzer
Sinds maandag kunnen studenten hun stem
uitbrengen voor de studentenraadsverkiezingen. Masterstudent sociale wetenschappen
Jouke Huijzer ontwikkelde in opdracht van de
Centrale Studentenraad een UvA-kieskompas.
Hoe werkt het kieskompas?
‘Op uva.kieskompas.nl kunnen studenten aan de hand
van dertig stellingen zien wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de partijen. De stellingen variëren
van meer ideologische posities als: “Het College van
Bestuur moet verantwoording afleggen aan de studenten in plaats van de Raad van Toezicht” tot heel concrete punten als: “De resultaten van de vakevaluatie
moeten openbaar worden gemaakt in de studiegids.”’

Wat is het doel?
‘Enerzijds moet het de opkomst verhogen en mensen aanmoedigen om te stemmen. Een ander doel is om mensen
te helpen een geïnformeerde keuze te maken en te laten
zien dat studentenpolitiek wel degelijk ergens over gaat.
Door de verschillen tussen partijen te laten zien, wten
studenten waar ze vóór stemmen en waar tegen’

Is het slim om op de partij te stemmen
die eruit komt?
‘Het kieskompas vertelt niet op welke partij je moet
stemmen maar informeert kiezers echt over de partijverschillen. Er zijn ook heel veel overeenkomsten maar
die zijn voor het kompas niet zo interessant.’

Waarom doen er van de zeven faculteiten
maar vier mee?
‘Acta heeft maar één partij dus daar kun je moeilijk
verschillen weergeven. Bij het AMC waren ze nu terughoudend, maar willen ze misschien een volgende keer
meedoen. Bij de FNWI had voornamelijk partij LIEF
principiële bezwaren tegen het kieskompas; ze zagen
het niet als een valide instrument om de partijverschillen weer te geven.’ ↙
… volgens mijn Excelsheet paste
er nog een paar extra lessen in je rooster …

‘i don’t know who that guy is,
but his wife looks hot’

tekst Steffi Weber

11 MEI 2016

OP Z’N DUITS

Pubers
M

eer dan een op de drie
UvA-promovendi is
mogelijk depressief, kopte
Folia vorige week. Dat is het
dubbele van wat gangbaar
is in de samenleving. Een
verklaring wordt gezocht in
de hoge werkdruk die heerst
aan universiteiten. Het onderzoek was uitgezet door het
UvA-promovendinetwerk. De
voorzitter daarvan, Remmert
Daas, zei verbaasd te zijn over
de resultaten.
Dat verbaasde
mij dan weer: we
weten dit toch
allang?
In 2009 betoogde Rosalind
Gill dat academici de ‘model
neoliberale subjecten’ zijn. Ze staan altijd ‘aan’.
Dat vergoelijken ze door zichzelf voor te houden
dat ze autonoom zijn en dat hun werk waardevol
is. Ze zijn flexibel en inventief, wat je ook gewoon
buigzaam en inschikkelijk zou kunnen noemen.
Gill schrijft: The ‘kitchen’ of academia is, it would
seem, too hot for almost everyone, but this has
not resulted in collective action to turn down the
heat, but instead to an overheated competitive
atmosphere in which acts of kindness, generosity and solidarity often seem to continue only in
spite of, rather than because of, the governance
of universities.
Een promotieonderzoek is een proeve van
bekwaamheid. Slaag je, dan mag je echt meespelen met de wetenschappers. Die proeve is
inhoudelijk en methodologisch, maar het is ook
een vierjarig initiatieritueel. Je leert hoe je te gedragen op een conferentie én je wordt ingewijd
in dat langgekoesterde academisch gebruik van
altijd aan het werk zijn. Als je het in deze fase
al niet trekt, moet je stoppen. Alleen de ideale

werkers mogen door naar de
volgende ronde.
Aan de universiteit kent iedereen zijn plek in de hiërarchie. Je
nummer staat als het ware op
je voorhoofd. Iedereen weet hoe
goed de ander is in publiceren en
beurzen verkrijgen – de criteria die
je plek bepalen. Docenten zonder onderzoekstijd zijn tweederangsburgers.
Het zou me dan ook niet verbazen
als het aantal depressieven onder
juniordocenten veel hoger is dan onder
promovendi. Juniordocenten staan immers het allerlaagst
in de pikorde, maar
knappen het vuile
werk van werkgroepbegeleiding en eindeloos opdrachten
nakijken op.
Deens onderzoek uit 2016 laat zien dat het
stressniveau van academici samenhangt met
peer recognition. Dat is cruciaal. De hedendaagse universiteit is een zelfverzonnen systeem dat
voor buitenstaanders absurd is. Zij snappen niet
dat er beurzen bestaan om een beursaanvraag
te kunnen schrijven, zij snappen niet waarom
je je weekenden zou opgeven om een artikel te
schrijven dat misschien door zo’n twaalf mensen
wordt gelezen. De enigen die dit snappen zijn
academici, en daarom klitten ze ook zo samen.
Het slaat nergens op om keihard je best te
doen omdat je wilt dat je peers je tof vinden.
Als we dit pubers kunnen bijbrengen, waarom
academici dan niet? ↙

Je nummer staat als het ware
op je voorhoofd

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren. Op deze
plek schrijft zij de ene week over seks en de andere
over de academische wereld in het algemeen en die
aan de UvA in het bijzonder.
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Actueel Genderneutraal

Morgen
Joris,
vandaag
Kim

11 MEI 2016

Het nieuws dat het Amsterdam University College genderneutrale toiletten zou introduceren
stuitte op veel onbegrip. Onbegrip dat volgens de initiatiefnemers vooral voortkwam uit
onwetendheid. Voor wie zijn de genderneutrale toiletten bedoeld? En wat is gender eigenlijk?
‘Het idee dat je óf man óf vrouw bent en dat er geen andere opties zijn, is een heel simplistische
benadering. Gender is een spectrum: van mannelijkheid naar vrouwelijkheid.’
tekst Max Rozenburg
foto’s Jan van Breda

JORIS GROEN (22)
Urban Design

E

en baardje van een week, een flinke V-hals die de aandacht vestigt op zijn borsthaar en een stevige handdruk:
Joris is een mannelijke man. Maar ook: haar haar in
een strakke knot, make-up zoals een vrouw die zich bewust is
van haar eigen schoonheid die draagt en een elegant paar hoge
hakken: Kim is een vrouwelijke vrouw. ‘Soms ben ik Kim
en soms ben ik Joris. Ik voel me comfortabel als beiden en
ik wil me ook als beiden comfortabel kunnen voelen. Ik ben
bigender. Concreet betekent het dat ik
sommige dagen wakker word als vrouw
en sommige dagen als man. Ik ben het
allebei: man en vrouw.’
Dat switcht soms met de dag, soms
met de week, vertelt Joris. ‘Ik ben op
mijn dertiende geïnteresseerd geraakt
in vrouwenkleding – toen vooral voor
de leuk. Ik vond het er goed uitzien en
het zat lekker. In het begin zocht ik daar
niet zo veel achter, maar op een gegeven
moment besefte ik dat ik me heel fijn
voelde als vrouw.’
Dat besef heeft Joris lang voor
zichzelf moeten houden: ‘In het begin
ging het allemaal in het geheim, op mijn
kamer. Ik schaamde me ervoor. Ik heb
er lang mee gezeten want mijn familie
en vrienden wisten het niet. Heel af en
toe ging ik ’s avonds laat toch als vrouw naar buiten – maar
dan deed ik er alles aan om de buren te ontlopen. Toen ik in
Amsterdam kwam wonen, had ik het gevoel dat ik steeds meer
publiekelijk vrouw kon zijn en kort daarna heb ik het ook aan

mijn vrienden en familie verteld. Joris en Kim verschillen in
meer dan enkel hun uiterlijk. Ik merk het zelf niet zo, maar
volgens mijn vriendin zijn er toch kleine nuances te zien.
Ze zei bijvoorbeeld laatst dat als we een zielige film zitten te
kijken, ik in Joris-modus veel minder meeleef met het verhaal
dan in Kim-modus. Ik zit blijkbaar ook anders als Kim: meer
met mijn benen over elkaar. Vrouwelijker dus. Nogmaals, ik
merk het zelf niet zo – er zit volgens mij veel continuïteit in
mijn identiteit, ondanks dat mijn gender van dag tot dag kan
verschillen.’
Sinds Joris in Amsterdam woont gaat hij vaak als Kim
naar buiten. ‘Het blijft Amsterdam, dat
scheelt een hoop in vergelijking met mijn
geboortestad Dordrecht. Ik krijg alsnog
soms vervelende reacties en dat vind
ik erg jammer, maar ik kan daar heel
weinig aan doen. Daarbij: het is ook heel
menselijk. Iedereen lacht wel eens om
iemand anders. Alsnog, bewaar dat lekker voor thuis en laat iedereen in zijn of
haar waarde. Mijn vriendin heeft het wel
moeilijker met negatieve reacties, maar
ik vermijd het conflict zoveel mogelijk.
Ik vind het zonde om mijn energie te
verspillen aan mensen die het toch nooit
zullen begrijpen. Ik wens ook die mensen
veel plezier in het leven en doe ondertussen waar ik me goed bij voel.’
De term bigender is niet zo bekend bij
het brede publiek en stuit nogal eens op
onbegrip. ‘De term transgender is ondertussen wel ingeburgerd, maar ik ben niet transgender. Ik zou namelijk niet
permanent een vrouw willen zijn. Dat kan veranderen, maar
ik voel me nu ook nog erg comfortabel als man.’

‘Joris en Kim
verschillen
in meer dan
enkel hun
uiterlijk’
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LUC VAN DE HORST (22)

Anthropology & Political Science

L

uc van der Horst komt aangereden op een vrouwenfiets. ‘Fietsen hebben geen gender,’ lacht hij, gracieus
van zijn fiets springend. ‘Mijn fiets was goedkoop en
had de goede maat. Het is een kwestie van comfort.’ Comfort is ook tijdens de rest van het
gesprek een sleutelwoord. ‘Ik voel me
comfortabeler als man,’ zegt Luc en
voegt daar met een knipoog aan toe:
‘ondanks mijn vrouwenfiets.’
Onze samenleving is gebouwd
rond het idee dat je óf man óf vrouw
bent en dat er geen andere opties zijn,
zegt Luc. ‘Dat is volgens mij een heel
simplistische benadering. Gender
is een spectrum: van mannelijkheid
naar vrouwelijkheid.’ Hij geeft een
analogie: ‘Als je iemand vraagt of hij
of zij introvert of extrovert is – toch
ook een identiteitskwestie – zullen
veel mensen antwoorden dat ze een
beetje van beide zijn, dat het van de
situatie afhangt; dat het niet zo rechtlijnig is en dat het meer een schaal is
dan twee binaire noemers. Pas als je
mensen echt dwingt tussen een van
de twee te kiezen, zullen ze zich als
een van beide identificeren. Gender
werkt volgens mij hetzelfde.’
Toch is voor de meeste mensen
genderidentiteit geen vraagstuk dat
veel introspectie vereist. ‘Ik denk dat
de meeste mensen voldoende in een
van de twee klassieke categorieën
passen om met zekerheid te zeggen dat ze man óf vrouw zijn –
ik ondertussen ook, ik zit genoeg aan de mannelijke kant van
het spectrum om me comfortabel man te noemen. Dat is niet
altijd zo geweest. Ik kreeg na mijn geboorte een vrouwelijk
gender toegewezen – zoals men dat zegt in genderspeak – maar
ik heb me daar lang oncomfortabel bij gevoeld. Ik ben wel

geïnteresseerd in vrouwelijke dingen en heb veel vrouwelijke
kwaliteiten. Ik vind vrouwenkledij mooi en ik hou van nagels
lakken – en toch noemde ik mezelf nooit comfortabel vrouw.’
De vraag over waar dat discomfort vandaan kwam wordt
in eerste instantie beantwoord met een contemplatieve stilte.
‘Ik denk dat het vooral uit mezelf kwam en niet zozeer uit
mijn omgeving. Ik kon niet voldoen aan de standaard van
vrouwelijkheid zoals ik die voor ogen had. Pas een jaar geleden besefte ik dat ik geen mannelijke
vrouw ben, maar een vrouwelijke
man.’ Na wat meewarig hoofdschudden zegt hij met een glimlach: ‘Ik
kan het je niet aanraden, die genderzoektocht. Het is een vermoeiend
proces.’
Luc is niet zijn geboortenaam. ‘En
ik ga je ook niet vertellen wat mijn
geboortenaam was, dat is niet langer
relevant. Ik begon mij op mijn negende al Luc te noemen, lang voordat ik
überhaupt stilstond bij het fenomeen
gender. In het begin was die naam
een bijnaam, maar met de wijsheid
van achteraf was die bijnaam een
voorbode van wat zou volgen. Ondertussen heet ik niet langer Luc maar
ben ik gewoon Luc, en Luc is een
biseksuele man. Ik heb een vriendje,
maar ik val ook op vrouwen – en ook
op mensen die tussen man en vrouw
in vallen.’
Hij staat ondertussen op een
wachtlijst voor hormonale behandeling. ‘Dan kan ik eindelijk een baard
laten groeien – baarden zijn fucking
cool. En het zal ook helpen tegen het
misgenderen. Ik word nu fiftyfifty
met meneer en hij aangesproken, en de andere helft met
mevrouw en zij. Ik vind het best vervelend om met mevrouw
aangesproken te worden. Ik wil in een wereld leven waarin
mensen weten wie ik ben en ik ben een man. Dat ik met hormonen innerlijk en uiterlijk nog meer op één lijn zou staan,
daar kijk ik echt naar uit.’

‘Een jaar
geleden besefte
ik dat ik geen
mannelijke
vrouw ben,
maar een
vrouwelijke
man’
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RUBY DE HART (21)

Physics & Environmental Science

R

uby de Hart was de drijvende kracht achter de genderneutrale toiletten op het AUC maar stuitte in die queeste op reacties van onbegrip en spot. ‘Het blijft voor veel
mensen een gevoelige kwestie.’ De satirische weblog Geenstijl
linkte in een artikel over de AUC-toiletten zelfs direct naar
Ruby’s Facebookpagina. ‘Dat vond ik
wel te ver gaan. Het werd zo bijna een
persoonlijke aanval, wat afdeed aan
de potentieel interessante discussie
die gevoerd had kunnen worden over
gender,’ zegt Ruby daarover.
‘Ik denk dat voor veel mensen
gender onbewust een belangrijk onderdeel van hun identiteit is, en dat
mensen daardoor moeilijk redelijk
kunnen zijn over alles wat ermee te
maken heeft,’ stelt Ruby. ‘Een man
die trots vasthoudt aan zijn ideaal
van mannelijkheid en zijn identiteit
heel erg baseert op zijn mannelijkheid, zal het ook lastig vinden om
dat fundament van zijn identiteit ter
discussie te stellen. Ik verwacht echt
niet dat iedereen het eens is met mijn
mening over gender, of dat iedereen
die wil begrijpen, maar een minimum aan respect zou een discussie
over gender een stuk constructiever
kunnen maken.’
Ruby noemt zichzelf non-binary: ‘Dat is een overkoepelende term voor mensen die niet helemaal in het hokje vrouw of
het hokje man vallen. Je hebt enorm veel namen voor alle zogeheten tussengenders, maar ik heb het altijd een beetje problematisch gevonden om als tegenreactie op de man-vrouwhokjes meer hokjes daartussenin te bouwen. Mijn uiterlijke

aspecten, zoals kleding en haarstijl, zijn een combinatie van
wat mensen over het algemeen mannelijk en vrouwelijk zouden noemen. Maar non-binary is vooral een state of mind waar
ik me comfortabel bij voel. Ik had altijd al door dat ik me niet
comfortabel voelde in het hokje vrouw. Eerst dacht ik dat
dat kwam door mijn seksualiteit – ik val op vrouwen – maar
uiteindelijk hebben gender en seksualiteit vrij weinig met
elkaar te maken. Sommige heel oppervlakkige eigenschappen van mij zijn vrij mannelijk. De manier waarop ik loop,
waarop ik zit, mijn diepe stem. Ik was
op de middelbare school druk bezig met
de mening die andere mensen daarover
hadden. Ik probeerde toen nog “vrouwelijk” over te komen, maar dat ging
helemaal niet op een natuurlijke manier.
Ik kan me bijvoorbeeld het kerstgala nog
herinneren: terwijl mijn vriendinnen
vier uur van tevoren enthousiast bezig
waren met hun make-up, hun haar en
hun jurk, zat ik vooral enorm tegen dat
hele proces op te kijken. Het gevoel dat
je iets moet doen wat je niet wilt doen, of
dat je iemand moet zijn die je niet wilt
zijn, daar word je onzeker van. Toen ik
stopte mezelf vrouw te noemen had ik
ook niet langer het gevoel dat ik me aan
een standaard moest houden waar ik me
totaal niet comfortabel bij voelde.’
Ruby heeft ondertussen schijt aan
galajurken. ‘Op het eerste AUC-gala ging
ik nog in een jurk met hoge hakken. Het
tweede gala ging ik in een pak met hoge
hakken en dit jaar ging ik gewoon in een
pak met platte lakschoenen.’ Ruby lacht: ‘Dat was een mooie
geleidelijke overgang. Het is vooral een verademing om me niet
langer druk te hoeven maken over of ik al dan niet vrouwelijk
ben, en dat ik gewoon kan zijn zoals ik ben. Comfortabel zijn met
je identiteit is wat iedereen wil – en het hebben van een penis of
een vagina is geen identiteit op zich.’ ↙

‘Het hebben
van een penis
of een vagina
is geen
identiteit
op zich’
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AKMI PRESENTEERT… DIRK JACOBS
KOHNSTAMMZAAL, DONDERDAG 2 JUNI, 16.00 - 17.30 UUR
Wat maakt dat praktijkgericht onderzoek door hbo-instellingen
zo in trek is? En waarin verschilt het van het onderzoek dat
een universiteit verricht? Of is er geen verschil?
Hoogleraar Dirk Jacobs van de Université libre de Bruxelles (ULB)
deelt vanmiddag zijn inzichten in de uitdagingen van
praktijkgericht onderzoek.
Gastcollege over de toekomst van praktijkgericht onderzoek
Voor studenten, docenten, onderzoekers en professionals
Gratis toegang, inloop 15.30 uur
Aanmelden via www.hva.nl/akmipresenteert
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THOMAS
VAN A ALTEN
Links (2)
I

n september 2014 schreef ik een column met de titel ‘Links’. Toen was
het naar aanleiding van een beschuldiging op Twitter aan mijn adres
dat ik een ‘linkse journalist’ zou zijn. Afijn, nu moet het weer even over
links gaan.
De talentvolle historicus en publicist Rutger Bregman heeft een griezelig goed gefundeerd en jaloersmakend cv voor iemand die de dertig
nog niet is gepasseerd. Hij is naar eigen zeggen links. Zijn persoonlijke
site bevat tegenwoordig ook Engelse teksten omdat zijn werk met activistische inborst vertaald wordt: ‘It’s time to return to utopian thinking.’
Bregman schreef vorige week op De Correspondent het artikel ‘Mijn
generatie durft weer
links te zijn’. Daarin schrijft hij: Het
zal daarentegen de
generatie zijn van
het Maagdenhuis en
Young & United, Occupy en Nuit Debout,
die links nieuw leven
inblaast. Sanders en Corbyn laten zien dat de toekomst van links juist
op het economische dossier zit. En dáár moet de strijd over gaan. […] Ik
vermoed dat het niet lang meer duurt voordat de jongeren op hun hippe
feestjes het weer durven toe te geven. Inhoudelijk zijn ze al links, het is
een kwestie van tijd voordat ze het van de daken schreeuwen.
Een hele generatie? Hippe feestjes? De wereld is groter dan je Facebooktijdlijn en het aantal mentions op Twitter. Wat Bregman beschrijft is
niet meer dan een inktspat, op zijn best een inktvlek. Laat bovenstaande
alinea lezen aan de hossende menigte op een festival of op een caravanbeurs. Maagdenhuis? Occupy? Nuit Debout? Sanders? Corbyn?
Dromen over politieke verschuivingen in Nederland heeft alleen zin
als je de meubelboulevard, de frituurpan, de kantoorunits en de minder
bedeelde volkszanger buiten de Randstad niet vergeet.
Je moet niet opgeven te dromen, Bregman, maar het wordt hard
werken als anarcho-syndicalist tussen de tapijttegels, blusdekens en
cartoonmokken van de gewone mens. ↙

Wat Bregman beschrijft is op
zijn best een inktvlek
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‘WE HEBBEN
ONS EIGEN
GELUID
GEVONDEN’
tekst Daan van Acht
foto’s Bram Belloni

Een bevlogen groepje millennials maakt internetplatform Mindshakes, ver weg van
de ‘ivoren torens’ waarin volgens oprichter Sabrina Simons de traditionele media
worden gemaakt. Want als je een jonge generatie wilt bereiken, moet je dat niet door
40-plussers laten doen. ‘Als je onze stukken leest, moet het voelen zoals ik hier nu
met jou zit te kletsen.’
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Sabrina Simons
SPREEKT DE TAAL VAN DE MILLENIALS.
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S

abrina Simons gelooft niet in
het vastleggen van keuzes.
Waarom zou je je immers al
op jonge leeftijd settelen voor één
bepaalde baan en daarmee nieuwe
uitdagingen uit de weg gaan, als je je
ook je hele leven kunt blijven ontwikkelen? Ze schaart zichzelf daarmee
onder de millennials (‘vies woord
hè?’), ook wel bekend als Generatie
Y. Terwijl ze in café-restaurant de
Plantage een slok van haar cappuccino neemt, vertelt Simons dat ze
die instelling al had op de middelbare
school en later ook als student filmen televisiewetenschap (nu media &
cultuur) aan de UvA.
Op haar palmares
prijken inmiddels
banen bij Vice en verschillende pr- en reclamebureaus, maar
toch vraagt ze zich af
of ze ‘überhaupt ooit
zal weten wat ze later
wil worden’.
‘Die gedachte past bij mijn generatie. Je wilt altijd meer uitdagingen, jezelf continu blijven ontwikkelen, op zoek naar manieren om je
leven te verbeteren,’ zegt Simons.
Ze voegde vorig jaar de daad bij het
woord: na ruim zes jaar voor Vice te
hebben gewerkt, kreeg ze van het
Belgische Mediahuis, waar onder
meer NRC Handelsblad onder valt,
de kans om samen met journalist
Ward Wijndelts het roer van Mind
shakes in handen te nemen, een
nieuw online journalistiek platform
voor millennials.

nu. Een generatie die ook heel anders
omgaat met vrije tijd en de journalistieke platforms die er voorhanden
zijn, zoals het internet. Voor de
traditionele media, zoals kranten,
wordt het steeds moeilijker om jonge
mensen te benaderen. Dus dan moet
je een platform ontwikkelen dat
een-op-een aansluit bij die jonge generatie.’

Maar hoe doe je dat?
‘Niet door vanuit een ivoren toren vol
babyboomers een product speciaal
voor millennials te maken, maar door

‘Onze doelgroep
wil niet betalen voor
artikelen’

Wat is de filosofie achter Mind
shakes?
‘Mindshakes is ontwikkeld voor jonge
mensen die geen kranten lezen en
media op een heel andere manier
consumeren dan de veertigers van

hen direct erbij te betrekken. Mind
shakes wordt voor en door millennials
gemaakt, dat is een belangrijk verschil. Daarnaast gaan we geregeld
in gesprek met onze doelgroep
om te vragen welke thema’s onder
hen spelen.’

ven. Daar hebben we de middelen
niet voor, wij kunnen niet concurreren met de NOS of nu.nl. Dat is
ook nooit de doelstelling geweest. In
plaats daarvan willen we de verhalen achter het nieuws brengen. Met
deze verhalen kan een millennial
zich identificeren, omdat je ze veel
persoonlijker kunt brengen.’

Kun je daar een voorbeeld van
geven?
‘In 2015 kwamen in de media veel
discussies voorbij rond gender en de
heersende gendernormen. Dat zagen
we op de redactie van
Mindshakes ook. We wilden
op een authentieke en
integere manier iets doen
met dat thema. We maakten de fotoserie “Gender
benders”, over mensen die
zich niet helemaal man
maar ook niet helemaal
vrouw voelen en daarover
vertelden. Die mensen wonen in het hele land. Dat
is nog zoiets wat ik belangrijk vind:
Mindshakes mag geen randstedelijk
medium worden, iedere lezer moet
zich erin kunnen vinden.’

Welke thema’s zijn dat?

Jullie worden regelmatig verge
leken met De Correspondent en
Vice. Waarin verschillen jullie van
die twee media?

‘Financiële zekerheid is een onderwerp dat nu erg leeft, maar ook
thema’s als gender en vrijheid van
meningsuiting komen naar voren.
Uit onze onderzoeken rolden meer
dan honderd relevante onderwerpen, die we uiteindelijk in acht
centrale thema’s hebben gevat.
Omdat we maar met een klein team
van zeven man zijn en verder met
veel freelancers werken, hebben we
ons vooraf voorgenomen vooral niet
over de waan van de dag te schrij-

‘Die vergelijking wordt makkelijk
gemaakt omdat ik zelf zes jaar bij
Vice heb gewerkt, maar ik vind het
geen goede vergelijking. De thema’s
waar De Correspondent over schrijft,
raken aan die van Mindshakes. Dat
is ook niet zo vreemd; er zijn niet
oneindig veel onderwerpen om uit te
putten dus kom je al snel in elkaars
vaarwater. Maar ik denk wel dat De
Correspondent, ook al pretenderen
ze van niet, voor een oudere doelgroep schrijft dan wij. Een doelgroep
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die wil betalen voor artikelen. De
doelgroep waar wij op focussen wil
dat niet, die kan met één klik naar
bijvoorbeeld een Amerikaanse website gaan waar de content wel gratis
is. De Correspondent geeft aan niet
commercieel te zijn omdat er geen
advertenties op de website staan.
Dat vind ik verneukeratief, want ze
laten zich grof betalen voor praatjes
en optredens en krijgen superveel
subsidie. Dat is ook gewoon een
verdienmodel. Wij hebben een heel
andere tone of voice. Vice is in mijn
optiek wat platter, rauwer. Ze kiezen
onderwerpen die vaak
gewaagd zijn, terwijl
wij ook over bekendere
thema’s als depressie
en autisme schrijven.
In het begin was ik
wel bang dat lezers
zouden denken dat
Mindshakes het zoveelste platform voor
millennials zou worden. Maar we hebben
ons eigen geluid gevonden. Wanneer
je een van onze stukken leest, moet
het voelen zoals ik hier nu met jou
aan het kletsen ben. Het moet niet
bedacht overkomen. Ik vraag niet
aan jou of je “een vet cool weekend”
hebt gehad, want dat zeggen mensen niet.’ Lachend: ‘Tenminste, niet
waar ik vandaan kom.’
Het bedenken van een eigen
geluid en invalshoek gaat met vallen
en opstaan, geeft Simons toe. Ter
illustratie noemt ze een door Mindshakes gemaakte korte documentaire over mensen die tuinierden op de
bodem van de zee. ‘Wij als redactie
vonden dat een heel tof onderwerp,
maar die video werd alleen bekeken
door 35-plussers. Zij konden het
wel waarderen,’ vertelt ze lachend.
‘Soms ga je op je bek, dat is ook
helemaal niet erg. Wij zien Mind

shakes als een soort laboratorium
waarin we nieuwe verhaalvormen en
onderwerpen testen op onze doelgroep.’ Dat een journalistiek foutje
ook grotere gevolgen kan hebben,
ondervond Simons een paar weken
geleden. Zakelijk partner Wijndelts,
die inhoudelijk over Mindshakes gaat
en eindredacteur is, plaatste een
korte video – een ‘minuutje’, zoals ze
het op de redactie noemen – over de
gebleekte huid van rapper Lil’ Kim.
Hij sloot de video af met de vraag:
‘Vind jij een lichtere huid mooier
dan een donkere huid?’ Wat volgde

nog af te halen.’
Leunend op het concept van een
journalistiek laboratorium loste de
Mindshakes-redactie het probleem
vernuftig op. In plaats van de ophef
over het filmpje in de doofpot te
stoppen, schreef Simons een reactie aan Wijndelts die online werd
geplaatst. ‘De discussie over zo’n
Lil’ Kim-filmpje moeten we publiekelijk voeren op onze website. Een
millennial houdt van transparantie. Het is ontzettend traditioneel
om die discussie binnenskamers
te voeren.’
Het is een woord dat
Simons vaker laat vallen
wanneer ze het over
het huidige medialandschap heeft: traditioneel.
Regelmatig wordt haar in
interviews gevraagd of de
zogeheten branded content [gesponsorde artikelen, red.], die Mindshakes
naast de eigen artikelen
plaatst, de journalistieke
integriteit niet aantast. ‘Voor mij
klinkt die vraag heel raar. Daaruit
blijkt hoe digitaal en niet-traditioneel
ik ben ingesteld. Als antwoord geef
ik altijd het voorbeeld van een krant:
ook daarin staan advertenties en
advertorials, geheel in de stijl van
de krant. Ik zie niet hoe dat verschilt

‘Mensen onder de veertig
bereik je niet meer met
een krant’
was een storm van kritiek op sociale
media, met reacties als: ‘Dit filmpje
is zo problematisch’ en: ‘Helaas slaan
jullie de plank volledig mis.’ Achteraf,
geeft Simons aan, was vooral die
laatste zin niet zo handig. ‘Maar er
was al gretig op gereageerd en het is
echt internet 1.0 om de video er dan

HET SUCCES VAN MINDSHAKES
Begin deze maand klikte de dertigduizendste persoon op ‘vind-ikleuk’ op Mindshakes’ Facebookpagina. Op die pagina deelt Mind
shakes, zoals meer media, online artikelen die op de website staan,
maar de redactie maakt ook specifieke content voor Facebook en
andere sociale media als Snapchat en Twitter. Momenteel, na een
halfjaar in de lucht te zijn, trekt de website van Mindshakes 500.000
unieke bezoekers per maand. Sabrina Simons geeft aan dat er hard
wordt gewerkt om daarvan een miljoen te maken.
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van onze branded content.’ Diezelfde
krant doet volgens Simons ook te
weinig moeite om jonge lezers aan
zich te binden.

Verklaar je de krant dood?

Sabrina Simons
1981 Geboren in Amsterdam,
Nederland
2002-2010 Bachelor film- en
televisiewetenschap (UvA), master New Media & Digital Culture
(UvA)
2005-2007 pr-executive bij
PPGH/JWT
2008-2015 project- en accountmanager bij Vice
2015-heden oprichter/commercial lead bij Mindshakes

‘Niet dood, maar ik denk dat de
krant zoals die er nu uitziet over tien
jaar al niet meer bestaat. Ik denk
dat de krant geen nieuwe, jonge
lezers aantrekt en de cijfers wijzen
dat ook uit. De krant is de afgelopen
jaren vooral meegegroeid met de
doelgroep. De gemiddelde leeftijd
van de Nederlandse krantenlezer is
44. Iedereen die jonger is, bereik je
niet meer. De uitzondering op de regel is wat mij betreft de Volkskrant.
Hun magazine in het weekend vind
ik heel goed. Ze hebben sinds kort
“Kijk Verder”, waarmee ze aan de
hand van video’s de verhalen achter
het nieuws vertellen. En er werken
daar veel jonge, talentvolle journalisten met een eigen visie die zich goed
kunnen verplaatsen in hun generatiegenoten. Tegelijkertijd geloof
ik dat ook een digitaal medium als
Mindshakes moet meegroeien met
de doelgroep. Je moet niet willen
verjongen om steeds een nieuwe
doelgroep te bereiken. Kijk maar
naar televisie: sommige zenders
proberen dwangmatig de millennial
te bereiken, terwijl die doelgroep niet
tot hun DNA behoort.’

In feite is elk journalist medium
eindig?
‘Ja, dat geloof ik wel. Ik denk dat
Mindshakes nog heel lang kan
bestaan, maar als er in de toekomst
geen millennials meer zijn, dan heeft
het toch geen zin meer om het voort
te zetten? Dat betekent niet dat je er
als redactie mee stopt, maar je moet
wel gaan nadenken over een nieuw
product, waarmee je een andere
doelgroep kunt bereiken.’

Nog even terug naar je tijd aan de
UvA. Waarom koos je voor film- en
televisiewetenschap?
‘Sommige mensen weten al heel jong
welke richting ze later op willen. Zelf
wist ik dat nooit zo goed, ik vond
vooral heel veel verschillende dingen
leuk. Ik blonk ook niet in één ding
uit. Ik dacht: wat vind ik nu écht
interessant, waarin wil ik me verdiepen? Ik besteedde altijd al veel tijd
aan documentaires en films en was
altijd op zoek naar de achterliggende
verbanden ervan. Ik kwam erachter
dat er zowaar een studie was die
daarop aansloot. Het eerste jaar van
film- en televisiewetenschap was
geweldig. Er ging een wereld voor
me open. Op woensdagen keken we
de hele dag films met begeleidende
muziek in het Filmmuseum. Film- en
televisiewetenschap was toen nog
een kleinschalige studie. Als ik nu
naar die volle collegezalen kijk, heb
ik het gevoel dat die tijd al ver achter
me ligt.’

Waar staat Sabrina Simons over
tien jaar?
‘Ik weet het niet, hopelijk doe ik nog
steeds wat ik nu doe en daarnaast
allerlei andere dingen. Misschien
ga ik tegen die tijd wel weer een
studie volgen. Ik ben wel een beetje
een slasher [iemand met meerdere
banen tegelijk, red.], dat past ook
bij een millennial. Voordat ik bij
Mindshakes begon had ik bijvoorbeeld een eigen foodblog, “Abs are
made in the kitchen”. En ik produceer
zelf filmpjes. Soms help ik bevriende
regisseurs als producer, en ik maak
video’s voor Mindshakes. Voor een
babyboomer is dat soms niet te
begrijpen. Maar ik vind het belangrijk
om die kunst in de vingers te houden
en me te blijven ontwikkelen. Ik wil
mijn toekomst niet voor de komende
dertig jaar vastleggen.’ ↙

Kamervragen
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tekst Max Rozenburg
foto Martijn Gijsbertsen

‘Zoetigheid is het ideale brainfood’
BERBER NAUTA (20),
FYSIOTHERAPIE, HVA
Kamer 28 m2, elfde verdieping van studentenflat
op de Krelis Louwenstraat
Woont hier sinds Zomer 2015
Betaalt 486,04 euro inclusief
Huisgenoten ‘Nul of vijfhonderd – ligt eraan hoe
je het bekijkt’
Pluspunt Het balkon
Nadeel Dat de ramen niet open kunnen. ‘We
zitten tegen de A10 aan dus de luchtkwaliteit is
erg slecht.’

H

et uitzicht vanaf de elfde verdieping is magistraal, vindt ook Berber Nauta. ‘In de zomer
kan ik op het balkon in de zon van het uitzicht
genieten. Het is soms wel vervelend dat mijn
kamer recht boven de A10 ligt, qua geluidsoverlast en luchtvervuiling. Maar als dat niet zo was
geweest, was de kamer niet te betalen.’
Op de boekenplank staan de anatomieboeken
voor Berbers studie zij aan zij met een tiental
kookboeken. ‘Ik kook en bak graag. De anatomie
van de mens blijft altijd hetzelfde; de anatomie
van voedsel verandert met de week. Dat vind
ik het spannende aan koken en bakken. Je kunt
steeds nieuwe dingen proberen. En goed eten is
gewoon lekker.’
Een zelfverklaard bakker verdient natuurlijk een
roestvrijstalen heteluchtoven met een bedieningspaneel als van een passagiersvliegtuig.
Helaas: ‘Ik heb zo’n combi, zo’n magnetronoven.
En dan is het woord “oven” nog genereus om dat
ding te beschrijven. De straling komt alleen van
boven, dus een taart bakken duurt wat langer.’
Dankzij haar bakkunsten is Berber een graag
geziene gast op verjaardagen. ‘Maar ik heb echt
geen excuus nodig om te bakken, hoor! Ik bak
ook vaak iets als ik met iemand ga studeren,
laatst nog een cheesecake. Zoetigheid is het
ideale brainfood.’ ↙
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Vuiltje aan de lucht
tekst en foto Daniël Rommens
Op deze foto ziet u een zwart vlak, een witte cirkel
en daarin weer een zwart stipje en een vlekje.
Betekenisloos voor de meeste kijkers, maar een clubje
astronomen van het Anton Pannekoek Instituut
werd hier behoorlijk enthousiast van. De witte cirkel
is namelijk de zon en het zwarte stipje – links in de
cirkel – is Mercurius. De binnenste planeet van ons
zonnestelsel ging op maandag 9 mei voor de zon
langs. Gehaast zetten de astronomen hun telescopen
klaar om het verschijnsel dat eens in de paar jaar
plaatsvindt te bekijken. Je kunt niet recht de zon in
kijken zonder goede filters, dus voor het publiek werd
een zogenaamde oculairprojectie gemaakt, de zon
geprojecteerd op een wit vlak. Ideaal als je jezelf
met de Mercurius op de foto wilt zetten. De hashtag
#MercurySelfie was snel bedacht. Folia kreeg de kans
om de zon – met daarop Mercurius – door een telescoop
met speciale zonfilters direct op de foto te zetten. Het
andere donkere vlekje op de zon is een zonnevlek.
Bekijk op folia.nl ook een filmpje over
de Mercuriusovergang
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Actueel Olympische Spelen

GOUDEN STUDENTEN

DEEL II

foto Soenar Chamid/VI images

tekst Sebastiaan van de Water

Joost Reijns was in 2012 klaar om te schitteren op zijn eerste Olympische
Spelen, dacht hij. Vier jaar later is hij opnieuw klaar voor zijn eerste Spelen. Het
verschil met 2012? Deze keer groeit er geen kwaadaardige tumor in zijn lichaam.
Afrodite Zegers had concertpianiste kunnen worden in haar geboorteland
Griekenland. Maar ze maakte andere keuzes. Het gevolg? Een nieuwe
achternaam, een nieuwe nationaliteit, een intense burn-out en een ticket naar
Rio de Janeiro, waar een Olympische medaille lonkt.

11 MEI 2016

Naam Joost Reijns
Leeftijd 29
Geboorteplaats Hoorn
Woonplaats Amsterdam
Studie Johan Cruyff University
Sport Zwemmen
Rio-doel De finale halen

Een laatste kans op goud

S

porters die ooit doping hebben gebruikt zullen het altijd
vrezen: dat ene telefoontje, die hun op leugens gebaseerde wereld doet instorten. ‘Je bent bij de dopingcontrole
positief bevonden. Je bent betrapt.’
Maar voor sporters die nooit doping hebben gebruikt,
kan datzelfde telefoontje nog veel onheilspellender zijn. Joost
Reijns (29), zwemmer en student aan de Johan Cruyff University, maakte het mee, op weg naar de Olympische Spelen van
Londen in 2012.
Hij zat thuis. Zijn telefoon ging over. Het nummer herkende hij niet. Het bleek een vriendelijke arts. Met een vernietigende boodschap. ‘Er zijn afwijkende waarden gevonden in
je urine.’ Joost duizelde in zijn stoel. ‘Wat er daarna gezegd
is weet ik allemaal niet meer. Het enige waar ik aan kon
denken was: doping. Ik kreeg nog net mee dat ik voorlopig was
geschorst voor wedstrijdzwemmen.’ Hij zag de krantenkoppen
al voor zich. ‘Zwemmer Joost Reijns (24) betrapt op doping.’
Hij zou het gaan ontkennen, natuurlijk. Want hij had niet
gebruikt. Maar wie zou hem geloven? Hij begon aan zichzelf
te twijfelen. Had hij écht niks gebruikt? Hij was de laatste
maanden aanmerkelijk gespierder geworden. Had hij geen rare
pillen geslikt? Geen gekke supplementen? ‘Ik werd gek van alle
gedachten en besloot de arts terug te bellen.’

Groeihormoon of tumor
De dokter herhaalde zijn verhaal. Ditmaal drong het beter
door. Er was een verboden groeihormoon ontdekt. Beta-HCG.
Joost vroeg de arts hoe zoiets in zijn lichaam terecht had
kunnen komen. Ofwel via injectie, reageerde de arts, ofwel op
natuurlijke wijze. En dat laatste kon wijzen op een tumor.
‘Toen wist ik genoeg,’ blikt de lange zwemmer terug. ‘Ik wist
meteen waar het zat.’ Hij wist het, omdat een van zijn teelballen
al een tijdje vergroot was. ‘Ik voelde opluchting: gelukkig, ik
had dus geen doping genomen, ik zou dus niet worden geschorst
en ik was dus niet gek. Ik besefte nog helemaal niet wat die tumor met me zou gaan doen. Wat me allemaal te wachten stond.’
Korte tijd later lag hij in een ziekenhuisbed. Zijn arm verbonden aan een infuus. Een koude vloeistof werd zijn lichaam ingepompt. Urenlang. Het brandde niet, deed geen pijn. Maar na zes
dagen achter elkaar aan het infuus werd hij wel steeds misselijker, zwakker en kaler. De ironie van de chemokuur trof hem. ‘Ik

had mijn hele leven zo gezond mogelijk geleefd, om niet ziek te
worden. En nu moest ik ziek worden, om weer gezond te kunnen
worden. Het was de wereld op zijn kop.’ Na elke behandelperiode
mocht hij thuis een paar dagen herstellen. Daarna volgde weer
een zesdaagse kuur. En dat maanden achtereen.

De klap kwam later
‘Toch was ik in die periode vrolijk. Ik ging niet zielig in een
hoekje liggen. Ik wilde benaderbaar blijven. Je wordt daardoor
een soort klankbord voor anderen, die voelen zich vrijer om
over hun eigen problemen te praten, dat vond ik mooi. Ik
bleef ook actief. Ik zal niet zeggen dat het allemaal meeviel,
want het raakte mijn omgeving ingrijpend, maar ik zag aan
lotgenoten dat het ook erger kon.’ Zijn eerste kamergenoot kon
amper meer de energie opbrengen om te praten. Zijn tweede
kamergenoot was al blij als hij kon fietsen. Joost Reijns voelde
zich soms schuldig als hij vertelde dat hij gewoon nog genoeg
energie had om lange schaatstochten te maken.
Na een paar maanden werd Reijns genezen verklaard. De
kanker was weg en zijn haar was terug. Voor hij het wist, lag hij
weer in het water, al ruim twintig jaar zijn tweede thuis. Eigenlijk was er niets veranderd. Of toch wel? ‘De echte klap kwam
later. Mijn prestaties vielen tegen en ik ging de kanker de schuld
geven. Die had dus toch mijn carrière verpest, dacht ik. Ik ben
ervoor naar de psycholoog geweest. Zij dwong me op te schrijven
wat de kanker nou echt van me afgenomen had. Dat was niet
veel. Pas sinds die behandelingen bij de psycholoog ben ik écht
kankervrij. In mijn lichaam, maar ook in mijn hoofd.’

Speciaal gevoel
Drie jaar later, in de zomer van 2015, staat Reijns op een wit
startblok. Het is de WK-finale van de 200 meter estafette.
Tienduizenden mensen kijken naar hem. Het geluid van het
publiek overtreft alles wat hij eerder meegemaakt heeft. Maar
Reijns is ontspannen. Samen met Sebastiaan Verschuren, Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk zwemt hij naar een
tweede plaats. ‘Als je dan achteraf hoort dat mijn ploeggenoten
heel blij waren dat ze met mij die zilveren medaille konden
winnen, dan geeft dat een heel speciaal gevoel. Het WK is
absoluut het hoogtepunt in mijn carrière.’
Maar wel een hoogtepunt op weg naar een hoogtepunt.
Sinds zijn genezing, of eigenlijk al sinds dat onheilspellende telefoontje van die vriendelijke arts in 2012, staat alles voor Joost
in het teken van de Olympische Spelen van 2016. Echt alles?
‘Nou, je leert beter relativeren. Maar als topsporter moet je niet
te veel relativeren. Ik weet dondersgoed wat ik wil bereiken en
wat ik daar allemaal voor moet doen. Snel zwemmen en hopen
dat de bond me selecteert. De kans daarop is groot. In 2008
zou ik meedoen, maar viel ik uiteindelijk af. In 2012 zou ik
meedoen, maar kwam de ziekte. In 2020 ben ik waarschijnlijk
te oud. Dit is mijn kans om eindelijk de Spelen te beleven. Mijn
laatste kans. En die wil ik grijpen.’
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Naam Afrodite Zegers
Leeftijd 24
Geboorteplaats Athene, Griekenland
Woonplaats Den Haag
Studie Rechten, UvA
Sport Zeilen
Rio-doel Medaille

Verliefd op het water

A

frodite Kyranakou was zestien jaar oud, woonachtig
in Athene en had net haar conservatoriumdiploma behaald. Niets stond een toekomst als gevierd pianist nog
in de weg. Behalve één klein dingetje, zeiden haar docenten. Ze
moest stoppen met haar andere grote passie.
Die andere passie had ze als klein meisje ontdekt. ‘Ik deed
ooit mee aan een proefles zeilen. Het was oktober, en het was
koud. Ik zag het niet zitten. Maar eenmaal op het water vond ik
het geweldig. Die vrijheid! Ik zat destijds op turnen en ballet,
maar in de auto terug naar huis zei ik tegen mijn moeder:
mam, die roze shit is niks voor mij, ik wil voortaan zeilen.’

Harde keuze
Zeilen deed ze in de jaren daarna zo vaak als ze kon. Net als
pianospelen. Al haar vrije tijd offerde ze op aan haar twee hobby’s. Maar als ze de wereldtop wilde bereiken, dan moest ze een
harde keuze maken. Beide liefhebberijen combineren was geen
optie. ‘Vanwege mijn vingers. Van zeilen krijg je dikke, stugge
vingers, vol eelt. Maar als je echt goed piano wilt spelen, heb je
juist soepele en ranke vingers nodig.’
Vandaag de dag verraden haar bonkige vingers de keuze
die ze acht jaar geleden maakte. Ze staat er nog steeds achter.
‘Zodra iets een verplichting wordt, verliest het zijn charme.
Dat heb ik bij alles, inclusief pianospelen. Alleen bij zeilen heb
ik dat niet. Daarom koos ik voor zeilen.’
Haar levenspad leek bezegeld. Ooit zou ze voor haar land
Griekenland schitteren op de Olympische Spelen. Maar alles
veranderde vanaf het moment dat haar ouders besloten te
scheiden. Haar moeder verhuisde naar Nederland. Opnieuw
stond ze voor een keuze. Ging ze mee met haar moeder en
haar broertje, of bleef ze bij haar vader? ‘Voor mij was het geen
dilemma. Ik wilde mijn school afmaken en blijven zeilen.’

Landverrader
Maar de relatie met haar vader verslechterde. Opnieuw werd
haar passie voor zeilen bedreigd. ‘Hij trouwde met een nieuwe
vrouw, ontfermde zich over haar kinderen en verloor zijn
interesse in zijn eigen kinderen. Hij vond dat ik moest stoppen
met school en met zeilen. Hij wilde me in een pianobar zetten,
zodat ik hem onderhoudskosten kon betalen.’
Achttien jaar oud was Afrodite inmiddels. Ze besloot weg

te gaan bij haar vader. Weg uit
Griekenland ook, waar de economie totaal was ingestort. Ze kon
naar Nederland, naar haar moeder.
Maar zou ze op topniveau kunnen
blijven zeilen? Daar hing alles
van af.
Ze belde de Nederlandse
zeilbond. ‘Uiteindelijk kreeg ik
het goede nieuws. Ik kon me bij de
Nederlandse ploeg aansluiten.’ Ze
trok in bij haar moeder en diens
vriend, wiens achternaam ze later
zou aannemen. Ondertussen werd
ze in Griekenland uitgemaakt voor
landverrader. Whatever, dacht ze
destijds. ‘Nu waardeer ik het land
weer, maar toen kon dat hele Griekenland me gestolen worden.’
Ze leerde Nederlands en was
klaar om een studie te beginnen,
dacht ze. Ze koos rechten, aan de
UvA. ‘Maar ik begreep niks van het
juridische taalgebruik. Elke dag
studeerde ik tot diep in de nacht.
Om zes uur stond ik op om verder
te leren. Daarna ging ik fitnessen,
zeilen en weer studeren tot in de
nacht. Eigenlijk kon het niet, maar
ik had zo’n grote motivatie om te
slagen. Ik moest gewoon verder.’

Burn-out

foto Richard Langdon/Pro shots
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Op een middag in februari 2012
gebeurde het onvermijdelijke. Plots
ging haar hart als een gek tekeer.
Het weigerde te kalmeren. Toen ze
de volgende ochtend wakker werd,
‑was haar hartslag nog altijd boven
de honderd. Wat is dit nu weer,
dacht ze. Astma, zeiden de artsen. De ware aard kwam later
aan het licht: ‘Mijn lichaam zat in een soort permanente actiemodus. Ik had een burn-out. En de enige manier om daaruit te
komen was doen wat ik het meeste haat: niets.’
Nadat ze zoveel hindernissen had overwonnen om te kunnen
blijven zeilen, liet uitgerekend haar eigen lichaam haar in de
steek. ‘Ik moest elke nacht tien uur slapen, mocht de boot niet
in. Het was het slechtste jaar uit mijn leven,’ blikt ze nu terug.
Met één grandioos hoogtepunt. Kort na de diagnose stond het
WK Jeugdzeilen gepland in Nieuw-Zeeland. ‘We hadden er een
jaar voor getraind. Ik zei tegen mijn toenmalige bootgenoot Jeske: we gaan gewoon, wat de artsen ook zeggen. Ik ga 100 procent
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geven, wat dat ook inhoudt. Hoe het ons is gelukt weet ik nog
steeds niet, want ik kwam tijdens dat WK vaak in ademnood en
zag voortdurend zwarte vlekken. Maar we wonnen. We werden
wereldkampioen en het voelde geweldig: ik had een middelvinger gegeven aan iedereen die had gezegd dat het niet kon.’

Zilveren schuim
Achteraf betaalde ze de prijs. Haar herstel duurde maanden
langer dan verwacht. Maar ze herstelde. Anno 2016 heeft ze
nergens meer last van. Doordat ze voorbij de grenzen van het
mogelijke is gegaan, weet ze nu precies waar die liggen en hoe
ver ze kan gaan. Niet zo ver als ze zelf zou willen, maar ver

genoeg om topprestaties te leveren. Begin april veroverde ze
met haar bootgenoot Anneloes van Veen zilver op het open EK
in Mallorca. Bij de Olympische Spelen hopen de twee ook een
medaille binnen te halen.
Afrodite kijkt zelfs verder dan Rio. ‘In Tokyo 2020 zouden
we qua leeftijd écht op onze top moeten zijn. En daarna wil
ik de Volvo Ocean Race doen. Een zeilrace van acht maanden
over de wereld, het lijkt me geweldig.’ Afrodite, zo zal duidelijk
zijn, is hopeloos verliefd op het water. Op de vrijheid van de
oceaan. Ergens is dat niet vreemd, getuige de betekenis van
de naam Afrodite. Zoals de dichter Hesiodos het optekende:
‘geboren uit het zilveren schuim van de zee.’ ↙
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ADVERTENTIES

werken in carré?
De artiest op het toneel is al geregeld.
Ben jij de ‘artiest’ die optreedt als portier, flitsende
garderobemedewerker, barmedewerker, gastvrouw
of gastheer in de zaal of in één van onze restaurants?
Kijk dan op carre.nl/vacatures en doe ‘auditie’.

CARRE.NL/VACATURES

Programma / Mei
Amsterdam wacht een positieve tijd: een derde gouden eeuw.
Maar wat speelt er in de wereld om ons heen? Hoe gaat het
verder met Europa? Een korte lezing van telkens een half uur
is de aanzet voor een avondvullende dialoog tussen spreker
en publiek.
Tijd en locatie
20.00 - 21.30 (inloop vanaf 19.30) in de Theaterzaal van de Openbare
Bibliotheek Amsterdam (OBA), Oosterdokskade 143, Amsterdam.
Aanmelden via www.uva.nl/amsterdamlezingen.
Toegang is gratis maar aanmelden is noodzakelijk vanwege
het beperkte aantal plaatsen.
Kom luisteren en discussieer mee!

Maandag 9 mei
Prof. dr. Marieke de Goede
Hoogleraar Politicologie aan de UvA, over de speculatieve veiligheid in Europa.

Maandag 23 mei
Prof. dr. Frank Vandenbroucke
Universiteitshoogleraar aan de UvA, meent dat sociale doelstellingen aan
de basis zouden moeten liggen van de EU. Een Europese Sociale Unie is zijn
droom. Is die droom realiseerbaar?

Maandag 30 mei
Prof. Jan Zielonka
Hoogleraar European Politics aan de University of Oxford over een nieuwe
vorm van Europese integratie met vele centra.
Voertaal: Engels

31

11 MEI 2016

HADJAR
BENMILOUD
Air kraak & braak
W

at elke onbevoorrechte twintiger elke paar maanden overkomt op deze
verrotte woningmarkt van extreem dure kamers, tijdelijke contracten in
gentrificatiewijken en leegstaande kantoorpanden: ik zoek een huis. Dakloosheid hoort nu net zozeer bij de millenial-levensstijl als spelt en Spotify. Freelancers en studenten zijn altijd al overgeleverd geweest aan het bodemputje van
de woningmarkt, maar nu is zelfs het bodemputje te klein.
Als Amsterdamse twintiger kun je in theorie terugvallen op een inschrijving
bij Woningnet. In de praktijk kun je je nu na elf jaar inschrijving hoogstens
beroepen op een flat in Buitenveldert voor 900 euro per maand. In theorie kun
je ‘altijd wel ergens’ een kamer huren bij een hospita of in een studentenhuis.
In de praktijk moet je auditeren
met dansjes en cadeautjes in
een eindeloze parade kijkavonden, in de tijd dat je eigenlijk
had moeten werken achter een
bar of aan je essay om het einde
van dit studiejaar ook te halen.
In theorie kun je altijd terecht bij
de huurcommissie wanneer je
onterecht veel betaalt – Amsterdamse studenten betalen gemiddeld 150 euro
te veel per kamer. In de praktijk durven helaas weinig twintigers dat. Want dan
wordt je tijdelijke contract niet verlengd, of erger: krijg je te maken met een
knokploeg.
En nu Airbnb voor de laatste woningmarktbubbel zorgt, is een huis vinden
echt onmogelijk geworden. Er zit maar één ding op als je geen rijke ouders
hebt: vrienden zoeken met rijke ouders en voorkomen dat ze Airbnb inschakelen. De vader van een vriendin wil bijvoorbeeld het pand onder het hare kopen,
maar de makelaar doet er nog een halve ton bovenop want ‘het is een goede
locatie voor Airbnb’. Er zijn nu zelfs Airbnb-brokers, waardoor huizeneigenaren
niks meer zelf hoeven te doen en de markt in rap tempo explodeert: meer geld
voor de rijken, minder dak voor de arme studenten. Straks kunnen studeren en
overleven in Amsterdam alleen nog maar per nacht – en dan moet je meestal
ook nog je eigen ontbijt klaarmaken. ↙

Nu is zelfs het
bodemputje te klein
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Bij de les
Hoorcollege Jatwerk door
Miriam van Rijsingen, dinsdag
3 mei, 11.00 - 13.00 uur,
Oudemanhuispoort (UvA)
30-plussers 8
Kunstzinnige types 40 %
Mensen die op hun telefoon kijken 23
Scrabblewoorden appropriation, restage,
Duchamp Effect, picture generation

tekst en foto’s Fabienne Meijer

H

et blijven altijd een beetje
vreemde eenden in de bijt:
‘volwassen’ studenten. Rimpels
in het voorhoofd, licht grijzend, met een
serieuze bril op de neus en een aktetas
onder de arm. Ze gaan steevast vooraan
in de zaal zitten en zijn het hele college
alleen maar bezig met aantekeningen
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maken en opletten. Ook vandaag is
er een aantal, en ze voldoen aan alle
verwachtingen. ‘Ik vind het een belediging voor ons als studenten dat ze ons
zulke debiele teksten laten lezen,’ zegt
er één, gestoken in het turkoois, tegen
een medestudent die minstens tien jaar
jonger is dan zijzelf. Hij knikt een beetje
amechtig. Ondertussen maant de gastdocent, Miriam van Rijsingen, tot stilte.
‘Ben ik verstaanbaar zonder microfoon?’
De zaal vindt van niet, de dame in
het turkoois roept net iets te hard: ‘Als
iedereen z’n bek houdt is het goed te
verstaan.’ Ze grinnikt en pakt een pen.
Jatwerk is een vak over de verschillende manieren waarop kunstenaars al
eeuwenlang leentjebuur spelen bij hun
meer en minder getalenteerde concullega’s. Soms legaal, soms minder legaal,
soms paradoxaal: zoals Liechtenstein,
die enorme comics schildert die voor
iedereen herkenbaar zijn, maar in geen
enkele strip voorkomen. Hij heeft ze
gebaseerd op echte strips, maar ze

Marthe Oosting (22)

bachelor kunstgeschiedenis
‘Ik vind het leuk dat dit vak je
meeneemt door de verschillende eeuwen van de kunst heen.
Zeker dit college is leuk, omdat
je ziet dat de kunstenaars hier
echt een nieuw idee hebben over
wat kunst is en moet zijn. We
hebben elke keer gastdocenten,
dus de kwaliteit van de colleges is
wisselend. Vandaag is het gelukkig
heel duidelijk allemaal. Het is wel
een lastig vak om diepgang in te
krijgen: in de werkgroepen vind je
vaak niet de extra laag waarnaar
je op zoek bent.’

bestaan alleen op zijn doeken. ‘Ambachtelijk,’ noemt Van Rijsingen het,
‘en eigenlijk uniek en dus niet reproduceerbaar. Dat is interessant, want die
reproduceerbaarheid is nu juist waar
pop-art om bekend stond.’
Helaas zijn de aansprekende voorbeelden schaars vandaag. Van Rijsingen
opent met een recent akkefietje tussen
kunstenaar Luc Tuymans en fotografe
Katrijn van Giel – Tuymans schilderde
een foto van Van Giel na en werd uiteindelijk veroordeeld voor plagiaat. Maar
wat volgt is een beetje droge kost. Veel
letters op Powerpoint en weinig plaatjes,
terwijl dit toch een college over kunst
is. De studenten haken af, pakken hun
mobiel en gaan Whatsappen. Die slides
komen toch wel op Blackboard, weten
zij. Alleen de volwassen studenten tikken
verwoed verder. ↙

Agaath Schuurmans (20)
Anouk Munting (19)

bachelor kunstgeschiedenis
‘Van tevoren weet je nooit of een
college interessant wordt vanwege al die verschillende docenten,
maar dit vak is gelukkig sowieso
boeiend. Ik vind dat Van Rijsingen
goed vertelt, ze brengt haar informatie helder over. Het vak loopt
vanaf de middeleeuwen tot nu en
deze periode vind ik eigenlijk het
leukst om les over te krijgen. Dus
ik ben benieuwd hoe de volgende
colleges eruit gaan zien.’

bachelor kunstgeschiedenis
‘Deze docent gaat snel op de momenten dat ze belangrijke informatie moet vertellen, dat vind ik
irritant. Ook zit ze de hele tijd met
haar blaadjes te rommelen. Andere
docenten deden dat niet en nu vind
ik het afleidend. Ze wordt daardoor
onvoorspelbaar en dat maakt het
lastig om het college te volgen.
Het onderwerp zelf vind ik wel
leuk, maar met name alle colleges
hiervoor. Dit tijdperk is interessant,
maar minder dan de vorige. Maar ik
heb het idee dat de meeste medestudenten dat anders zien.’

Promoties

Hora est
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Donderdag 12/05

10.00 uur: Diana Vasquez – biologie
Bacterial Chemoautotrophy in Coastal Sediments
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Martine Beijerman – rechtsgeleerdheid
NGO Participation in International Lawmaking and
Democratic Legitimacy (Agnietenkapel)
14.00 uur: Corine Meppelink – communicatiewetenschap
Designing Digital Health Information in a Health Literacy
Context (Agnietenkapel)

Vrijdag 13/05

10.00 uur: Margot Hurlbert – ontwikkelingsstudies
Adaptive Governance of Disaster. Drought and Flood in
Rural Areas (Aula)
12.00 uur: Corstin Dieterich – wijsbegeerte
Actorschap op zijn best. Individuele en collectieve
verantwoordelijkheid en autonomie (Agnietenkapel)
13.00 uur: Maike Kooijmans – sociologie
Talent van de straat. Jongerenwerk als
preventiestrategie (Aula)
14.00 uur: Halldora Thorsdottir – wiskunde
Limit Theorems for Markov-modulated Queues
(Agnietenkapel)

Dinsdag 17/05

10.00 uur: Carmen Anca Vlahu – geneeskunde
The Endothelial Surface Layer (Agnietenkapel)
12.00 uur: Michael Head – geneeskunde
Research Investments in Global Infectious Diseases
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Loes Rusch – muziekwetenschap
‘Our Subcultural Shit-Music’: Dutch Jazz, Representation,
and Cultural Politics (Agnietenkapel)

Woensdag 18/05

10.00 uur: Shelby Kutty – geneeskunde
Modern Echocardiography in Pediatric Righ Heart
Assessment (Agnietenkapel)
11.00 uur: Domenico Bonocore – natuurkunde
Next-to-Soft Factorization and Unitarity in Drell-Yan
Processes (Aula)
12.00 uur: Alberto Oteo Pérez – rechtsgeleerdheid
Urban Crack Users in the Netherlands. Prevalence,
Characteristics, Criminality and Potential for New
Treatments (Agnietenkapel)
14.00 uur: Avanita Prabawo – geneeskunde
Molecular Features of Long-Term Epilepsy-Associated
Tumours. Focus on Glioneuronal Tumours (Agnietenkapel)
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda

Maike
Kooijmans
Vrijdag 13 mei, 13.00 uur, Aula

Bevinding ‘Ik heb onderzoek gedaan naar de preventie-

ve werking van artistieke en sportieve talentprojecten in twee
Noord-Brabantse jongerenwerkpraktijken, voor jongens met
beginnend delinquent gedrag. In mijn proefschrift beschrijf ik
hoe jongens als Ravi, Ibrahim en Micha, die voor hun gevoel
vaak gefaald hebben en geen diploma hebben, zich achtergesteld voelen en weinig vertrouwen hebben in de toekomst.
De criminaliteit lonkt. Kunnen de rapworkshops en voetbalwedstrijden die het jongerenwerk ze aanbiedt een tegenwicht
bieden aan de verleidingen van de straat? Ik sprak uitvoerig
met vijftig jongens die aan talentprojecten deelnemen, en met
jongerenwerkers. Ik beschrijf hoe de jongens zich de straatcultuur eigen maken, en hoe jongerenwerkers hen verleiden om
uit de criminaliteit te blijven. Mijn bevinding is dat de onderzochte projecten een veelbelovende strategie kunnen zijn voor
jongens die nog geen, althans geen ernstige, delicten plegen.
De projecten stimuleren deze jongeren om meer afstand te
nemen van de straat en via een alternatieve route aan een beter toekomstperspectief te werken. Ik heb geconcludeerd dat
deze projecten bij veel jongeren aanslaan. Dat komt omdat ze
niet primair gericht zijn op gedragsverandering, maar appelleren aan de emotie- en aspiratiehuishouding van risicojongeren.
Ravi, Ibrahim en Micha hebben van jongerenwerkers geleerd
– via voetbal en muziek – hoe zij zich positief kunnen ontwikkelen en dat ze meer kans maken hun doelen te bereiken als ze
weerstand bieden aan de verleidingen van criminaliteit.’

Moeilijk ‘Ik vond het een uitdaging om de taal te vinden

die recht deed aan de complexe processen die ik had waargenomen. Ik haalde inspiratie uit dramaturgische concepten
en heb met theatermetaforen zowel de performances van de
jongens, ofwel hun gedrag frontstage, als hun scripts, ofwel
hun opvattingen en emoties backstage, kunnen beschrijven.’

Leuk ‘Ik vond het erg leuk om ruim vier jaar lang met
jongerenwerkers op te trekken. Op straat, in jongerencentra, muziekstudio’s en voetbalzaaltjes leerde ik via
hen ook de binnenwereld van “jongens van de straat”
kennen.’ ↙ Dirk Wolthekker
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DE SCHAT
VAN TEXEL
tekst Steffi Weber
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De Engelse burgeroorlog staat op het punt uit te breken als koningin Henriëtte Maria in maart 1642
met haar tienjarige dochter en een vloot van elf schepen van Dover naar de Nederlandse Republiek
vertrekt. Ze wil haar dochter overdragen aan de latere stadhouder Prins Willem II van Oranje; dat
is althans de officiële reden voor de reis. In werkelijkheid gaat ze naar Amsterdam om haar kroonjuwelen te verpanden en van de omzet wapens te kopen voor haar echtgenoot, Karel I. Het is een barre
tocht en een van de bagageschepen vergaat tijdens een storm voor de kust van Texel.

A

an boord is de kledingkist van
een van de hofdames van de
koningin, de 57-jarige Jane Kerr.
De hele garderobe van Kerr, die geldt als
vertrouweling van koningin Henriëtte
Maria, belandt op de bodem van de Waddenzee. De koningin weet niet dat Kerr
ooit informatie heeft doorgespeeld aan de
koning van Spanje, en dus strikt genomen
een spion is. Ze vermoedt waarschijnlijk
evenmin dat de gezonken garderobe van
haar gezette hofdame de wetenschap
vierhonderd jaar later in rep en roer zal
brengen. Eerst zien, dan geloven, dacht
UvA-docent en textielconservator Emmy
de Groot toen ze afgelopen najaar een
mailtje kreeg van museum Kaap Skil op
Texel. Er stond in: we hebben hier een
zeventiende-eeuws jurkje en we willen
graag weten hoe we dat het beste kunnen
conserveren, vertelt De Groot. Een jurkje
uit de Gouden Eeuw? Dat leek haar sterk.
Als ervaren textielrestaurator wist De
Groot dat er nauwelijks kledingstukken
uit die periode bewaard zijn gebleven – en
al helemaal geen compleet kostuum. Toen
ze de jurk, afkomstig uit een scheepswrak,
niet veel later met eigen ogen zag op
Texel wist ze meteen: dit is spectaculair.
Het museum toonde haar een zeventien-

de-eeuwse damesgarderobe, van mantel
en jurk tot kousen en ondergoed. Naast
textiel was er aardewerk, een bokaal, geurstoffen en een aantal leren boekomslagen
met een goudopdruk voorop: het wapen
van de Engelse koninklijke familie Stuart.
Op 14 april opende in museum Kaap
Skil de tijdelijke tentoonstelling ‘Garde
Robe – Opgedoken schat uit de Gouden
Eeuw’, met de japon als pronkstuk. Het
kleine museum voor jutters en zeelieden
is sindsdien overspoeld door bezoekers uit
binnen- en buitenland. Onder meer The
Guardian, Fox News, Der Spiegel en National Geographic berichtten over het verhaal.
De schat, afkomstig uit een zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee,
werd in 2014 min of meer toevallig door
lokale sportduikers gevonden en boven
water gehaald. ‘Uniek en onbetaalbaar,’
noemt onderzoeksleider Maarten van
Bommel de vondst. De UvA-hoogleraar
natuurwetenschappelijke aspecten van
conservering en restauratie werkt wel
vaker met opgedoken erfgoed, maar dat
zijn meestal bruinig-beige textielfragmentjes van enkele centimeters, vertelt
hij. Op Texel lag een complete garderobe,
van kleurig zijde, versierd met goud
en zilverdraad.

Roodfluwelen etui, druk bewerkt met geborduurd zilvergaren. Met
knoop en lus kon het etui worden gesloten. In het etui zat een kammetje opgeborgen. Onderzoeksleider Maarten van Bommel: ‘Het gaat
mij met name om de versieringen bovenop, die allemaal gemaakt zijn
van zilver- en gouddraden. Het is maar enkele micrometers dik, maar
uiteindelijk zit er best veel zilver op zo’n tasje. Dat wordt tegenwoordig
niet meer gedaan. Het is heel duur materiaal en werd gebruikt om
mee te pronken; de eigenaar kon zich niet alleen een tasje veroorloven,
maar ook nog eens een tasje dat vol zat met zilver.’

In januari vertrokken twee studenten
van de UvA-opleiding conservering &
restauratie voor een week naar Texel voor
een eerste inspectie van de vondst. ‘Het
is nog maar een vooronderzoek, maar
vooralsnog lijkt het bij de kleding vooral
om zijde en metaaldraad te gaan,’ aldus
docent Emmy De Groot. Een van de
belangrijkste vragen is volgens De Groot
hoe het komt dat het textiel überhaupt
bewaard is gebleven. Na 16 mei komen
de objecten terecht in het archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum,
waar wetenschappers van onder andere
de UvA, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
en het Rijksmuseum aan het echte
onderzoek kunnen beginnen. Hoogleraar
Van Bommel: ‘Mijn groep richt zich op
de vraag hoe we deze objecten op lange
termijn kunnen behouden en, niet minder
belangrijk, of en hoe we de vondst op een
verantwoorde manier kunnen tentoonstellen. Andere onderzoekers focussen
op de makelij van het materiaal. Hoe zit
het textiel in elkaar? Welke weeftechnieken zijn gebruikt en welke kleurstoffen
zijn erin verwerkt? Handig voor als men
natuurgetrouwe replica’s wil maken, zegt
Van Bommel, maar ook vanuit historisch
perspectief is het interessant om te zien
welke materialen in de Gouden Eeuw
werden gebruikt en waar die vandaan
kwamen. Dat kan een hoop vertellen over
de historie van textielmakerij.
Wat we al wel weten, is dat de missie van
de koningin niet mocht baten; haar man
Karel I verloor de oorlog tegen het parlement en werd in januari 1649 als enige
Engelse vorst ooit onthoofd. Hofdame
Jane Kerr maakte dat niet meer mee, ze
stierf een jaar na de tocht naar Nederland.
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Handgeweven zijden japon uit begin zeventiende
eeuw. De stof is geweven in damast, waardoor een
bloemmotief ontstaat. Het is niet duidelijk welke
kleur de stof oorspronkelijk had, hoogstwaarschijnlijk
was het een effen japon. Door het ruime gebruik van
zijde en het model hebben experts geconcludeerd dat
deze japon aan een dame uit de hogere kringen heeft
toebehoord. Omdat er geen goud- of zilverdraad is
gevonden, was dit kledingstuk mogelijk voor dagelijks gebruik. Maarten van Bommel: ‘Dit is echt een
unicum. Er wordt wel vaker erfgoed uit zee gehaald
maar meestal werken we met dan kleine fragmentjes
van zo’n tien bij tien centimeter. Die zijn vaak een

beetje beige, groenig of bruin. Ik heb ooit een artikel
geschreven met de titel Fifty Shades of Brown, dat is
een beetje waar we normaal gesproken mee werken.
En dan zie je ineens deze japon. Geen klein fragmentje, maar gewoon – boem – een hele japon die ze
voor je neerleggen met kleuren die ervan afspatten.
Ze noemen hem ook wel de toverbaljurk omdat hij
zoveel verschillende kleuren heeft. Er is duidelijk iets
gebeurd qua kleurverandering en ik wil heel graag
weten wat dan precies. Hoe heeft deze jurk er oorspronkelijk uitgezien? Misschien is die helemaal wit
geweest of misschien was het een goudkleur. Ik denk
dat laatste.’
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Pomanders, prachtig bewerkte bolvormige geurknopen,
die om de hals werden gedragen. Er werden geurdragers als kruiden of bloemen in gedaan. Maarten van
Bommel: ‘Dit is een parfumknoop. Die hoort aan een
japon te hangen en daar zit een geurend middel in,
bijvoorbeeld wierook of mirre, als een soort van ouderwetse deodorant.’ Niet alleen rook degene die het droeg
lekker, hij of zij had bovendien minder last van vieze
geuren in de omgeving.

De boekkaften, gevonden in het wrak,
zijn allemaal van leer en in goede staat.
Op deze boekomslag staat voor- en
achterop het wapen van de Engelse
Koning Karel I (1600-1649). Dit doet vermoeden dat een deel van de lading van
de Engelse koninklijke familie, de Stuarts, was. De koperen sluiting bestaat
uit twee delen waartussen bovenaan
nog een stuk van het leer te zien is. De
buitenkant is bewerkt met allerlei motieven, waaronder lelies. Maarten van
Bommel: ‘Deze leren boekkaft is vooral
interessant vanwege het wapen op de
voorkant. Dankzij deze print wist men
de vondst heel vlug te herleiden naar
het huis van de Stuarts. Qua materiaal
is het niet bijster spannend, hoewel ik
me natuurlijk afvraag hoe het komt dat
het wapen er nog altijd zo mooi uitziet,
hoe het zo goed bewaard is gebleven.’

Twee identieke lange zijden kousen in verbazingwekkend goede staat. Met ingebreide motieven. Docent Emmy de Groot: ‘De
kousen zien eruit alsof ze gloednieuw zijn, misschien zijn ze nooit
gedragen. Het waren langere kousen met ingebreide voet en
palmetmotief bij de enkel ingebreid, chique dingen. Sowieso liep
de gewone man niet in zijde. Het ontroerende in deze vondst zit
’m natuurlijk ook in dat je verder nooit zo dicht bij een zeventiende-eeuwer kunt komen, het is heel persoonlijk en het is lijfgoed.’
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STAGE
Coen Swinkels (20)

SCHEEPSWRAKKEN
Voor de kust van Texel liggen honderden scheepswrakken, onder andere uit de Gouden Eeuw. Zij vergingen honderden jaren geleden in de
zogeheten Reede van Texel, een min of meer beschutte ankerplaats
voor schepen en ooit een slagader van de Europese economie. Zo’n
driehonderd jaar lang (tussen 1500 en 1800) gingen schepen hier voor
anker om geladen en gelost te worden voor de haven van Amsterdam.
Al dobberend waren ze machteloos tegen noodweer en storm; vele belandden op de bodem van de Waddenzee. Vanwege de grote hoeveelheid archeologisch erfgoed werd dit deel van de Waddenzee in 2013 tot
rijksmonument verklaard. Hoe kan het dan dat zo’n waardevolle vondst
door hobbyduikers wordt geborgen? Dat hangt deels samen met het
Verdrag van Malta uit 1992, vertelt UvA-archeoloog Jerzy Gawronski.
Sindsdien geldt dat we archeologische vondsten zo lang mogelijk ter
plekke onder de grond bewaren tenzij het erfgoed dreigt te worden
verstoord, bijvoorbeeld door een bouwproject. In dat geval moet het
archeologisch erfgoed worden opgegraven, waarbij de verstoorder
opdraait voor de kosten. Bij maritiem archeologisch erfgoed in de
Waddenzee wordt het ingewikkeld, zegt Gawronski. ‘Daar wordt niet
gebouwd of gegraven en toch kan het erfgoed worden verstoord omdat
de wrakken continu kunnen worden vrij gespoeld door veranderende
zeestromingen. De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed richt zich daarom
op het afdekken van maritiem erfgoed. Er spoelen echter, zoals in dit
geval, regelmatig wrakken vrij die niet zijn afgedekt. Het is best wrang
dat dankzij de duikers deze bijzondere kledingstukken bewaard zijn
gebleven terwijl ze in zekere zin de wet overtraden,’ zegt Gawronski.
Anders waren ze weggespoeld. Gawronski hoopt dat deze bijzondere
vondst een aanleiding is om het beleid aan te passen. Hij pleit voor
nauwere samenwerking tussen de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en
lokale sportduikers. Zij kennen de omgeving als geen ander en kunnen
in zo’n geval eerste hulp verlenen. Als voorbeeld noemt Gawronski Engeland, waar sportduikers cursussen kunnen volgen over bescherming
van maritiem archeologisch erfgoed. Inmiddels is er ook in Nederland
een werkgroep opgericht die soortgelijke modellen onderzoekt. ↙

Studie Media, informatie &
communicatie (HvA)
Stage STAD (Stichting Talent
And Dreams), Bussum
Verdiensten 150 euro per maand
Sterren 2,5
‘STAD is een stichting die jongeren met
een bepaald idee of project in contact
brengt met mensen die hen verder kunnen helpen, zoals subsidieverstrekkers of
ontwerpers. Ze hebben ook een website
met artikelen en video’s over wat er
speelt in de buurt. Daar was ik verantwoordelijk voor. Vanaf het begin moest
ik twee medestagiairs aansturen. Grappig om zoiets een keer te doen, maar
ook best een verantwoordelijkheid. Ik
merkte dat het moeilijk is mensen te
motiveren om echt aan de slag te gaan.
Ik moest voor mijn opleiding tien weken
stage lopen, van begin november tot
eind januari. Die periode slaat nergens
op. Wanneer ik eindelijk een leuke stage
had gevonden, zei de werknemer:
“Sorry, we hebben echt iemand nodig
die op andere data beschikbaar is.” Ik
moet ook eerlijk bekennen dat ik vrij laat
begon met zoeken. Ik ken de begeleider
van STAD persoonlijk, dus ik wist dat ik
daar gemakkelijk een stage kon regelen.
Positief aan mijn stage is dat ik veel heb
geschreven en video’s heb gemaakt, dus
ik kon in praktijk brengen wat ik tijdens
mijn opleiding heb geleerd. Maar het
niveau lag relatief laag en ik had geen
concrete deadlines. Ik heb daarom niet
het gevoel dat ik echt ben gegroeid.’

tekst Daan van Acht

INGEZONDEN MEDEDELING

GRATIS RECHTSHULP NODIG?
Heb je problemen met je inschrijving? Onterecht beschuldigd van
plagiaat? Of wil je de statuten van je studentenvereniging wijzigen?
Kortom, heb je iemand nodig die jouw onrecht bestrijdt?
Het ASVA rechtsbureau staat gratis voor je klaar.

www.asva.nl/rechtsbureau
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International

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

THE CAMPUS
AND
THE KING
text and photos Bob van Toor

Different as Bangkok’s two major universities may be, they do share
one characteristic: both Chulalongkorn and Thammasat’s campuses
have protest boiling just below the surface. Here, demonstrations
do not target unfair university boards or academic hierarchy at the
risk of missing a class as they do in Holland. Instead, students and
teachers are objecting against an oppressive government, risking
their freedom and possibly their lives.
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Monarchy-loving billboards are all around in Bangkok.

C

hulalongkorn is Thailand’s oldest university, named
after the king who founded the institution in 1917 and
who was a member of the prestigious Association of
Pacific Rim Universities. It teaches the best of the best, and
has an entranceway to match its status: even most Ivy League
institutions would be
hard pressed to match
its venerable gates, the
driveway leading up to
elegant buildings and flanked by manicured lawns,
and – striking to anyone
but the Thai – several
larger-than-life portraits of the reigning monarch. Solemn,
paternal or smiling beatifically, King Bhumibol looks down

upon visitors and students wherever they go.
In this, the campus isn’t much different from the rest of
Bangkok. Apart from the masses of young tourists sporting
fresh bamboo-tattoos and the thundering of dangerously
speeding mopeds, the king is the most typical hallmark of the
city’s streets and squares.
Bhumibol Adulyadeh, officially Rama IX, is omnipresent; his visage gracing
billboards and triumphal
arches spanning every
traffic artery. The campus
is no exception, and yet
the royal presence in an academic environment is all the more
puzzling. It would be difficult to imagine the atmosphere at a

‘They asked me: Do you want
to be famous? Why did you
talk to journalists?’
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In front of Thammasa University you find revolutionairy Pridi.

Royal assembly hall of Chulalongkorn University

Dutch university should Willem-Alexander’s blushing cheeks
feature at every other corridor.
The Thai, however, simply love their monarchy. Most observers typify this as a colourful local eccentricity; the young
Thai intelligentsia as a somewhat exaggerated expression of
patriotism at worst. This spring’s Bike For Dad-campaign, for
instance, in which thousands of Thai undertook bike rides to
honour Bhumibol’s 88th birthday, causes a dreadlocked Thai
youth to smile with slight embarrassment. ‘I love the king’, she
hastens to stress, ‘but I’m not convinced all those posters and
ceremonies were necessary.’
The true unease, as is often
the case with the smiling
Thai people, lies much
deeper below the surface.
The country has been governed for many decades by
a series of military juntas,
with one regime overthrowing the last. In the 1990s, a democratic future seemed to be
within reach under the elected Thaksin government, but he,
too, was ousted by a coup d’etat in 2006; the new constitution
erased before its ink had dried. Although the PR-conscious
generals at the helm of the tourist paradise have avoided major
human-rights scandals in recent years, fear is widespread and
freedom of speech nonexistent. The king is untouchable above
all. Lese majeste is a serious crime and also the justification

the current junta, like those before, gives for its coup. The king
thus legitimises the regime, and vice versa.

Elephant in the room
At the other end of the city, a stone’s throw from the ancient
citadel’s most revered temples, lies Thammasat University.
This is the other pearl in the nation’s academic crown, in eternal, if good-natured competition with Chulalongkorn in sporting matches and Olympiads. In many ways it mirrors its rival:
the small central campus is strewn with palatial, slightly more
modern halls interspersed
with pleasant lawns. But
the elephant in the room
quickly becomes very clear
to any visitor: Bhumibol is
nowhere to be seen.
Why are his portraits
missing here, in the very
heart of the capital, literally
in the shadows of the royal palace? When asked, a student
looks around in wonder. ‘They are? I haven’t paid much attention to it’, she says, adding: ‘We can respect the king without
portraits I guess.’ She continues on her way to class, past a
large statue in bronze on the quad. It’s an effigy of Pridi Banomyong, the socialist politician who ended absolute monarchy
in Thailand in 1932 and went on to found Thammasat. Since
its earliest years, the institution has been known as a bastion

The activist core is small,
but their actions are
increasingly clever
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of critical thinking and contestation, even though Banomyong
had to flee the country on several occasions after a failed
attempt at far-reaching socialist reforms.
‘When choosing which university I wanted to spend my
exchange at, I first wanted to go to Chulalongkorn as it looked
so good’, says the French Heloise (22). ‘but I changed my mind
when I read about the activism at Thammasat. The university’s
song is the Marseillaise – when I heard that my mouth fell
open.’ When she arrived, she knew everything about its fascinating political fervour, yet saw almost nothing of it around
campus. ‘Very frustrating for a political scientist!’ she laughs.
Still, she knows her university is thought of as annoying to the
government. ‘On a study trip to the city planning bureau, public servants felt attacked by even our most innocent questions
on policy.’ Her teachers are involved, she feels, ‘but always very
careful: everyone in class has a different conception of Thailand’s past. There is no stable conception of history.’
‘Our university has always been involved in politics’, says
Mossy (21, journalism). While all students are aware of this, he
continues, some are uneasy with it. Everyone knows the stories
of the bloody student protests of the 1970s and their brutal end,
and less than a year ago, fourteen students protesting at the
(ironically) pompous Democracy Monument were arrested. ‘I
think they did what they had to do’, Mossy says diplomatically.
‘I’m not political myself, but the protesting students just want
the government that is best for the country.’

Democracy not found
The ‘Thai 14’ were released after numerous shows of solidarity by both students and teachers, but many activists at both
Thammasat and Chulalongkorn are still being watched, and
sometimes threatened, by the junta. Tensions came to a boiling
point several weeks ago during the annual sporting match
between the two universities. Traditionally, the two student
bodies built floats featuring political caricatures and much
double entendre, and paraded them around the field. They are
notorious for their subtle, yet biting criticism of the regime:
this year students were rolled around in cages, the ever-promised constitution lamented. Yet every student was also frisked
at the stadium entrance, and the building of the floats was
monitored by the police. A cheeky internet-spoof, with ‘404-democracy not found’ printed on dozens of audience umbrellas,
was prohibited by the military beforehand.
It was during these same games that Sirawith Seritiwat, one
of Thammasat’s most politically critical students, was arrested
– and not for the first time. Five masked soldiers dragged him
into a truck, he reported after his release. ‘They put a cloth bag
over my head and hit me. They asked me: “Do you want to be
famous? Why did you talk to journalists?”’ A junta general
reacted laconically to media, saying that Seriwat had simply
been ‘called up for a warning to change his attitude’. This is
a tactic the government uses often; summoning activists to

police stations for intimidating speeches and threats under the
euphemism ‘attitude adjustment’.

Attitude readjustment
It is illustrative of the increasing brutality the regime uses
against academics and lawyers speaking up against the regime.
‘I know that some of my fellow students are involved in activism because they are constantly asked to show their documentation and carry identification’, says Heloise. Several professors
of both Chulalongkorn and Thammasat have now fled to other
institutes abroad. Chulalongkorn’s Pavin Chachavalpongpun,
assistant professor in South-East Asian Studies, now teaches at
Tokyo and Oxford. He described in an article how his family
was informed by the military that they would face consequences if he did not come in for a session of ‘attitude readjustment’.
The style of suppression is starting to resemble the era of
the red shirts (anti-elite) and yellow shirts (pro-monarchy),
violently ended in the late 1990s. ‘Thammasat students were
accused of being communists just because they protested
against the government’, says Arm (23, international relations).
‘Several were even shot.’
A new generation will therefore have to go about the
difficult matter of protesting with subtlety. This year, the
government has promised new elections; votes are said to
be bought up in great numbers already. On Chulalongkorn
and Thammasat campuses, students hurry to their lectures –
sensibly uniformed and often just hoping for good results that
will lead them to a good career or a way out of the country –
under the watchful eyes of the king and the revolutionary who
defied him.
And the real Bhumibol? ‘He is supposed to be in a hospital
right across from my student dorm’, Heloise says. ‘I often see
royal limousines coming and going, but I’ve never seen the
king himself.’ Rumours are buzzing that the monarch, who
at 88 hasn’t made a public appearance in years, has actually
passed away. Whispers abound that the junta is likely keeping
the information tightly under wraps until after the Thai New
Year in an attempt to bolster their prefabricated re-election.
If this is the case, the world will soon find out – New Year
celebrations have just ended.
But whether they succeed in muzzling the growing academic voice of dissent remains to be seen. The activist core is small,
but their actions are increasingly clever and intensifying. ‘I
don’t see much political activism among my fellow students
these days’, says Arm. ‘But that might be deceptive, as much of
it is now playing out on social media.’ ↙

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

(20), Biochemistry, UvA
From: Bozeman, Montana (USA)

Space to think ‘Amsterdam is a web of canals teeming with life that can, at times, be hard
to escape. Being from a small town in the Rocky Mountains, I find I need
more quiet time than the average person. When I feel I need to be alone, I’ll
often go to Amsterdam Noord at night. There is a 24-hour ferry that runs
crosses the River IJ, the other side of which you’ll find docks and a grassy
area. And it’s quiet: usually all you can hear are the waves and the occasional boat horn, and sometimes you can even see the stars.’

Great outdoors ‘In terms of its outdoors, living in the
Netherlands has been a serious challenge for me. However, national park
De Hoge Veluwe is pretty good with its
spectacular trail system and free bikes.
It’s also home to the Kröller-Müller Museum, which houses the second largest
collection of Van Gogh’s artwork after
the Van Gogh Museum.’

‘I’ve found my home
in people’

Best bite ‘I would highly recommend Fou Fow Ramen or Divan. Fou Fow is a Japanese
restaurant with a small menu of different types of Gyoza and noodle dishes
with broths to die for. Divan is a Turkish restaurant that blows Kebab out of
the water. It is all traditional and always delicious.’

Feels like home ‘Since I started travelling I’ve found my home in people, not in a particular
place. When I make strong connections with people they begin to define
me. So for me a dinner party with friends makes me feel at home here in
Amsterdam.’

Hidden treasure ‘The Spinhuis movie night. Het Spinhuis is a squat that hosts a totally
unconventional movie night every Wednesday at 8pm. It’s located in an old
smugglers prison, has a beautiful brick arch ceiling and the beer is one euro.’

Guilty pleasure ‘A visit to De Laatste Kruimel is how I cure any creeping homesickness. It has
the most gezellige atmosphere (it reminds me a bit of Hogsmeade from
Harry Potter) and the most delicious sweets and sandwiches I’ve found in
Amsterdam, plus it’s perfectly priced for students.’

ADVERTENTIE

HUIZE FRANKENDAEL
KUNST - GASTRONOMIE - LOCATIE IN AMSTERDAM

Huize Frankendael is het laatste buitenhuis van
Amsterdam. Gebouwd in de 18e eeuw, werd het huis
gebruikt door notabelen om van natuur en
vriendschap te genieten.

!

Partijen en vergaderingen
In Huize Frankendael zijn prachtige authentieke
ruimtes beschikbaar voor groepen van 2 tot 200
personen. Bijzonder geschikt voor huwelijken,
vergaderingen en private dining. De keuken van
Merkelbach verzorgt de culinaire invulling hiervan
met bereidingen volgens onze slow food filosofie.

!

Kunst en Cultuur
Het gehele jaar zijn er kunst exposities in het huis.

!!
!!

Meebewegen met de seizoenen, werken met
duurzame producten en respect hebben voor de
dieren die ons vis en vlees geven, dat is de Slow
Food filosofie van de keuken van Merkelbach. !

!

Groene beleving
Restaurant Merkelbach bevindt zich in het koetshuis
van het 18e-eeuwse Huize Frankendael. In de
stijltuin, waar wij terras hebben, beleef je de
seizoenen in de stad. Ons restaurant is een unieke
plek in Amsterdam om ontspannen te genieten van
lekker eten en verfijnde smaken.

Slow Food
Bij Merkelbach omarmen we de waarden van Slow
Food. We kennen onze producten en producenten.
Het vlees voor onze gerechten komt van boerderij
Lindenhoff uit Baambrugge. We werken uitsluitend
met authentieke rassen en verwerken het hele dier
van kop tot staart.
De vis wordt gevangen door de ‘Goede
Vissers’, rechtstreeks op de veiling gekocht en
dezelfde dag nog geleverd, altijd vers.
Onze met zorg geteelde groenten komen van de
koude grond en veel van onze kruiden uit Park
Frankendael.
Huize Frankendael, Middenweg 72, 1097 BS Amsterdam
+31 (0) 20 423 39 30 ,info@huizefrankendael.nl
www.huizefrankendael.nl
www.restaurantmerkelbach.nl
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Op de tong

BOERDERIJKIPPETJE
De kip van de Bierfabriek laat zich ook
inpakken! Compleet
met huisgemaakte
sausjes en verse friet
neem je ’m mee in
een papieren tas.
Je betaalt € 12,50 voor het biologische
boerderijkippetje, dat tijdens zijn rustige
leven naar 100 procent plantaardig
voedsel heeft gescharreld.

VERHUIZING
De Bierfabriek verhuist.
Vanaf september zit
het restaurant aan de
Nes 67, waar het het
stokje overneemt van
Brasserie Harkema. De
reden van de verhuizing: ruimtetekort! De nieuwe ruimte is
veel groter. Er komt een grotere brouwerij,
met een extra seizoensbier. Elke vrijdagen zaterdagavond draait er een dj. De
doppinda’s gaan mee.

ANNA
Waar gaan de eigenaren van Brasserie
Harkema naartoe?
Na dertien jaar sluiten
zij de deuren van Nes
67 om hun andere
restaurant ANNA aan
de Warmoesstraat te voorzien van een
extra bar-bistro en een nieuw project
op te starten in de omgeving van het
Rembrandtplein, met ruimte voor eten,
drinken, cultuur en muziek.

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

De Bierfabriek
Rokin 75

Niet te duur, wél lekker, vooral gezellig en graag een snelle service. Als
je daarnaar op zoek gaat, vallen er al heel wat restaurants in Amsterdam af. De Bierfabriek is dan een aanrader. Het heeft nog twee extra
pluspunten: het ligt hartje centrum en er worden heerlijke biertjes
geschonken.

H

et gezelschap waarmee ik op pad ben, heeft nog een hele treinreis naar
de andere kant van het land voor de boeg. We hebben dus niet heel veel
tijd. Gelukkig voldoet de Bierfabriek aan al bovenstaande criteria, zodat ze de
treinreis kunnen beginnen met een goed gevulde maag.
Bij de Bierfabriek – de naam zegt het al – brouwen ze hun eigen bier. Je
hebt de keuze uit een puur biertje (€ 3,-), een ‘rosso’, fruitig, tikkeltje bitter
en een zachte smaak (€ 3,50) of een ‘nero’, een toegankelijk biertje met een
kleine bite (€ 3,50).
Veel keuze op de kaart is er niet. Bij de Bierfabriek weten ze dat bier goed
samengaat met kip. Vaste prik op de kaart is een Frans boerderijkippetje van
de houtskool-bbq met friet (€ 13,50). En wat voor een kippetje! Heerlijk mals
en zelfs makkelijk met mes en vork te eten. Daarbij bestellen wij een grote
salade (€ 8), waar je met vier personen ruim genoeg aan hebt. Er zijn ook
voorgerechten, borrelhapjes en wisselende dagschotels, voor wie iets anders
wil dan kip.
Tijd voor een borrel hebben we niet. Maar borrelen bij de Bierfabriek is ook
echt een aanrader, weet ik uit ervaring. Nippen van je biertje, genieten van
gratis pinda’s waarvan je de doppen gewoon op de grond gooit. Een goede
combi voor een gezellige avond.

tekst Lisa Huberts

Wat doe je nu?
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Projectleider

‘N

a mijn afstuderen zocht
ik naar een
baan in het verlengde van mijn studie. Ik
solliciteerde naar een
rijkstraineeship, maar aan
het einde van een stug wervingsproces werd ik het net niet. Intussen
was tijdens een onderzoeksstage bij
Instituut Clingendael, waar ik me
bezighield met het Europees duurzaamheidsbeleid, mijn interesse voor
duurzame energie aangewakkerd.
Na een goed gesprek met de oprichter werd ik de eerste medewerker
van NDSM-energie, een coöperatie
van zeventig op de NDSM-werf gevestigde bedrijven. We willen samen
een windmolenpark bouwen bij een
bedrijventerrein, waar de bedrijven
zelf de energie kunnen opwekken die
ze verbruiken.
Als projectleider ben ik een spin in
het web: ik heb contact met bedrijven, de overheid en politieke partijen
om te zorgen dat het windmolenpark er komt. Ik bouw daardoor aan
mijn netwerk en krijg de kans om
me te ontwikkelen. NDSM-energie is
een soort start-up, we moeten alles
helemaal zelf uitvinden.
We moeten in Nederland toe naar
een volledig duurzame energiemarkt,
veel mensen zijn daarvan overtuigd
en de gemeente Amsterdam staat
volledig achter ons project. Maar de
provincie Noord-Holland bepaalt
waar de windmolenparken komen,

‘Ik ben blij
dat ik geen
ambtenaar
ben geworden’
Naam: Keijen van Eijk
Leeftijd: 31
Studie: Europese studies
(BA) en Europees Beleid
(MA)
Afgestudeerd: 2012
Werk: projectleider
NDSM-energie
Salaris: 1.000 à 3.000 euro
netto per maand

dus die moeten we nog
meekrijgen. Ik ben dan ook
regelmatig gaan inspreken
bij de Statenvergaderingen
en krijg nu en dan politieke
partijen op werkbezoek. Ook
run ik het zogenoemde ruimtelijke proces; ik schrijf en onderbouw
de vergunningsaanvragen. Tijdens
de master Europees beleid heb ik een
major rechten gevolgd, dus met de
juridische kant van de zaak ben ik
bekend. Tijdens mijn studie leerde ik
ook over het krachtenspel tussen de
verschillende bestuurslagen. Dat ging
weliswaar meer over het top-downbeleid vanuit Brussel, maar je ziet
er dezelfde stroperige processen als
op provinciaal niveau wanneer het
beleid tussen verschillende bestuurslagen moet worden afgestemd.
Daardoor ben ik uiteindelijk ook wel
blij dat ik zelf geen ambtenaar ben
geworden. De overheid is een vrij
stugge organisatie. En het lijkt me
lastig om politiek te handelen als je
ergens niet achter staat, wat je als
ambtenaar weleens moet doen. Bij
NDSM-energie heb ik een vrije rol en
veel verantwoordelijkheden. En binnen zo’n kleine en flexibele organisatie heeft mijn werk direct impact. Ik
vind oprecht dat de energietransitie
sneller moet in Nederland en ik ben
blij dat ik daar nu professioneel aan
kan bijdragen.’ ↙

tekst Willem van Ewijk foto Vera Duivenvoorden

schrijf
j
e
nu in!

zin in een creatieve zomer?
doe een CREA zomercursus!
kijk op www.crea.nl voor meer info & inschrijven
CREA is het cultureel studenten
centrum van de UvA en HvA.

