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gesekst tijdens Lowlands?

11

Festivaldier
Voor Elio Heres is festivalbezoek een
eerste levensbehoefte. En hij gaat er
zo bijzonder uitgedost naartoe dat hij
vaak wordt ingehuurd door festivals
om de boel er wat feestelijker uit te laten zien. ‘Fuck off , ík vind het mooi.’

Weet u het nog?

18

Het was een bewogen studiejaar voor
UvA-HvA. Zeg dat wel. Doe onze
nieuwsquiz en geef bezuinigingen,
bezettingen en de schoonmaakclown
een plekje.

3

4

Colofon

FOLIA 32

Inhoud

Weekblad voor de HvA en UvA

24

Folia is in 2011 voortgekomen uit Folia
(1948) en Havana (1996).
Redactieadres
Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
A’dam, telefoon 020-5253981,
e-mail redactie@folia.nl
Hoofdredacteur
Altan Erdogan
Chef redactie Mirna van Dijk
Art direction Vruchtvlees
Cover Vruchtvlees
Redactie (print/web) Daan van
Acht, Willem van Ewijk, Yannick
Fritschy, Daniël Rommens (beeldredactie), Carlijn Schepers, Nina
Schuyffel, Henk Strikkers, Bob van
Toor, Stephan Vegelien, Steffi Weber
Dirk Wolthekker
Aan dit nummer werkten mee
Thomas van Aalten, Asis Aynan,
Bram Belloni, Hadjar Benmiloud,
Emma Curvers, Mats van Soolingen
Fotoshoot Elio Heres Merel Halfweg
(make-up), Hairstudio Adonize
(haar), Thijs Jansen (stylingassistant) Sabine Staartjes (kleding)
Eindredactie / Correctie Mirna van

Boer is troef
Fout; het zijn dus niet allemaal boeren daar in de Achterhoek. Al ruikt het er wel een
beetje naar mest. Maar bovenal is het er heerlijk, groen, gezellig en gastvrij. Redacteur Carlijn Schepers steekt een lofrede af over haar geboortegrond

30

34

Dijk, Harmen van der Meulen
Opmaak Carl Zevenboom
Uitgever Stichting Folia Civitatis
Redactieraad Linda Duits, Jurriaan
Gorter, Jaap Kooijman, Sebas Veeke
Bestuur Esther Crabbendam,
Damiaan Denys, Geleyn Meijer, Freek
Rebel, Alexander Rinnooy Kan (vz),
Bert Westenbrink
Secretariaat Stephanie Gude
Directeur Paul van de Water
Drukker Roularta Printing,
Roeselare, België

Grand départ

Advertenties Bureau van Vliet,
Zandvoort, 023-5714745, zandvoort@bureauvanvliet.nl

Doorwerkers

Voor advertenties binnen UvA en
HvA: stephanie@folia.nl
Folia probeert altijd de rechthebbenden van fotomateriaal te contacteren.
Hebben wij u niet kunnen bereiken?
Mail dan naar redactie@folia.nl.

Geen autoreply, geen vakantiestress, geen
urenlange file op de autoroute du Soleil:
deze mensen werken gewoon door in het
lab of elders aan de UvA-HvA.

HvA-docent Klaas Boomars demareert
voortijdig en blijft de tête de la course
moeiteloos voor. Hij rijdt de Tour de
France namelijk een dag voor het peloton uit.

40
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Kats naar de klote
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia
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Doe-het-zelfbier
Iedereen brouwt tegenwoordig. Het kan
nu ook gewoon met een kant-en-klaar
Hemapakket. Redacteur Yannick Fritschy
ontdekte dat het allemaal toch nog wel vrij
nauw luistert, dat bier maken.

En verder...
6-7 Het jaar
15 Column Hadjar Benmiloud
17, 33, 45 Biertje buiten
29 Column Thomas van Aalten
39 Column Emma Curvers
47 Column Asis Aynan

ls rechtgeaarde Amsterdammer – geboren
en getogen – zou ik het mensen niet zo snel
aanraden; vlucht eens die vermaledijde stad uit.
De redactie van Folia heeft toch voor dit zomerse
thema gekozen, omdat we ons goed kunnen
voorstellen dat werknemers en studenten van met
name de UvA dringend behoefte hebben even uit
die snelkookpan van strijd, emoties en verhitte
gebeurtenissen te ontsnappen. Voor de HvA verliepen
de afgelopen maanden relatief koel en rimpelloos, bij
de UvA is geen week voorbijgegaan of er was nieuws,
spanning en soms zelfs sensatie te melden.
Ik mocht per 1 april dit jaar aantreden als
hoofdredacteur. Enkele bezettingen (Spinhuis en
Bungehuis) waren al achter de rug. De onvrede kookte
al flink op de Faculteit der Geesteswetenschappen
en het Maagdenhuis was net bezet. Alsof dat niet
genoeg was, stonden de ontruiming van datzelfde
Maagdenhuis, het aftreden van collegevoorzitter
Louise Gunning en het openbaar maken van de
declaraties van het CvB nog op de agenda.
Voor wie daar nog niet van wil loskomen, hebben we
(vanaf pagina 18) een nieuwsquiz gemaakt.
Met de rest van het nummer kun je de komende
weken buiten de ring A10 op zoek naar plekken
om te relativeren, uit te huilen en te vergeten;
bijvoorbeeld op terrassen buiten Amsterdam of op
een reeks festivals verspreid door het land. En voor
niet-Amsterdammers uit de provincie is er altijd nog
de mogelijkheid terug te vluchten naar de veilige
omgeving van het geboortedorp. Redacteur Carlijn
Schepers deed het, en schreef een ode aan de
Achterhoek (pagina 24) waar je overigens nog steeds
behoorlijk ‘kats naar de klote’ kunt gaan.
Het KNMI heeft voor deze week een ongenadige
hittegolf aangekondigd, de eerste van het jaar. Iedereen
is uiteraard vrij om op z’n eigen manier kats naar de
klote te gaan, maar ik zeg: wegwezen. Zoek de rust en
het groen op, en veel verkoelende schaduw. Het wordt
vanzelf weer een heet najaar, dat kan niet anders. ↙
Wij zijn met dit blad terug op 2 september,
tot die tijd vindt u ons op www.Foliaweb.nl.
www.foliaweb.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Het jaar

Klaar voor de revolutie
tekst Altan Erdogan foto Daniël Rommens
Februari 2015. De wereld was hartstikke maakbaar,
de universitaire revolutie hing in de lucht en het
kon niet anders: de hemel zou op ons neerdalen.
Typhoon kwam langs in het Maagdenhuis en zong
‘Tussen de regels. Buiten de kantlijn. Hoe anders
zou het zijn? Hoe anders zou het zijn?’ Inmiddels
is het veel minder anders dan we dachten. De
collegevoorzitter is opgestapt – dat wel – maar
democratisering en de strijd tegen rendementsdenken blijken kwesties te zijn van de lange adem,
commissies en heel veel geduld.
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Lowlands

Heb je nog
geneukt?
tekst Steffi Weber
foto’s Marcel van den Bergh / Hollandse Hoogte
en Mats van Soolingen

Tijdens Lowlands wordt dit jaar onderzocht hoeveel seks de bezoekers er
nou echt hebben. Daarnaast willen de onderzoekers graag weten wat voor
soort seks ze hebben, hoe vaak, of het leuk was en of het veilig is gedaan.
Alles in het belang van de wetenschap, uiteraard.

1 JULI 2015

Z

elf had Daphne van de Bongardt (31) een tamelijk late
´Lowlands-ontmaagding’. De postdoc-onderzoeker bij
pedagogische wetenschappen bezocht het festival drie
jaar geleden voor het eerst. ‘Ik was er samen met mijn partner,
dus heb ik toen geen nieuwe ervaringen opgedaan met liefde
of seks.’ Deze zomer gaat Van de Bongardt onderzoeken wat
andere festivalbezoekers allemaal uitspoken op dat gebied.
Samen met collega Geertjan Overbeek tijgt de UvA-pedagoge in augustus naar Biddinghuizen voor een onderzoek
naar liefde, seks, en hook-ups op festivals. Hun studie Lovin’
Lowlands is geselecteerd voor een nieuw festivalonderdeel: Lowlands Science. Daarmee krijgen ze als onderzoeksteam toegang tot een potentiële populatie van zo’n 55.000
deelnemers.
En niet zomaar een populatie, immers: ‘zomerfestivals
zijn voor de mens wat de bronsttijd is voor de dieren’, schreef
tijdschrift Vice vorig jaar al. Maar kun je er ook de liefde van
je leven ontmoeten of gaan de romances doorgaans niet verder
dan plakkerige seks in te kleine tentjes? Doen festivalbezoekers het écht zo vaak en zo ja, is het leuk, of is seks op zomerfestivals – zoals Vice schreef – vooral ‘goor en kut’? We stelden
Van de Bongardt vast wat semiwetenschappelijke vragen over
haar smeuïge onderzoeksthema.

Wat weten we tot nu toe over festivalseks?
‘Heel weinig. Toevallig publiceerde het Belgische radiostation Studio Brussel onlangs de resultaten van een online festivalseks-enquête onder 17.000 deelnemers. Daaruit bleek dat
76 procent van de festivalbezoekers ooit seks heeft gehad op
een festival. Meer dan een kwart deed het zonder condoom.
Misschien waren dat allemaal stelletjes, dan is dat minder een
probleem, maar misschien ook niet. Dat willen we dus weten.’

Wat gaan jullie precies onderzoeken?
‘We willen vooral een beeld krijgen van wat er op zo’n groot,
meerdaags festival allemaal gebeurt op het gebied van liefde en
seks. Twee à drie keer per dag krijgen deelnemers een sms’je
met de vraag om via hun smartphone een aantal korte vragen te
beantwoorden, bijvoorbeeld of ze een potentiële partner hebben
ontmoet, of en met wie ze de voorgaande avond seks hebben gehad, of ze het veilig hebben gedaan en vooral ook: of het leuk was.
Verder organiseren we vier keer per dag speeddates in de
Science-tent. Aan tien tafeltjes kunnen twintig deelnemers
per keer enkele minuten met elkaar in gesprek. Voor en na
iedere ronde vullen ze korte vragenlijsten in. Ook nemen we
– als de deelnemers akkoord gaan – de gesprekken op. Het
gaat ons vooral om de vraag: wat voorspelt nou een goede
match? Wanneer zijn mensen aantrekkelijke partners voor
elkaar en waar ligt dat aan?’

Geinig, maar waarom is het relevant?
‘Voor festivalgangers is het nuttig om te weten wat ze kunnen

verwachten: is Lowlands een plek waar je een leuke partner
kunt ontmoeten en wat zijn daarbij de do’s en don’ts? Voor de
festivalorganisatoren kan het interessant zijn om te zien of ze
bijvoorbeeld meer condoomautomaten op het terrein moeten
plaatsen en of die dan bij de campings moeten staan of misschien toch beter bij de bosjes.’

Wat heeft dat te maken met jouw vakgebied:
pedagogiek?
‘Tijdens mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht
deed ik onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van pubers
en de rol die leeftijdsgenoten daarin spelen. Daaruit bleek dat
de invloed van leeftijdsgenoten kleiner is als jongeren het al
met hun ouders over seksualiteit hebben gehad. Voor opvoeders en docenten is het dus belangrijk om te weten wat er speelt
op dit soort festivals, zodat ze het onderwerp op tijd bespreekbaar kunnen maken. De invloed van de omgeving onderzoeken

PROEFKONIJNEN GEZOCHT
Ga jij naar Lowlands en ben je 18 jaar of ouder? Doe dan vooral zelf mee aan het Lovin’ Lowlands!-onderzoek. Like alvast de Lovin’ LowlandsFacebookpagina en houdt het Lowlandsprogramma
in de gaten. Tijdens het festival kun je altijd
terecht bij de onderzoekers in de Science-tent.
Voor wie naast de wetenschap ook je liefdesleven
een handje wilt helpen zijn er speeddates er in alle
soorten en maten: voor hetero’s, voor mannen die
op mannen vallen en voor vrouwen die op vrouwen
vallen. Maar ook blind (alleen praten, niet zien)
en silent (alleen zien, niet praten). De inschrijving
start binnenkort via Facebook, wees er snel bij,
want vol is vol. Van de Bongardt en Overbeek zoeken trouwens ook nog assistenten, houd daarvoor
de Facebookpagina in de gaten.

LOWL ANDS SCIENCE
Drie dagen, 140 hectare en een onderzoekspopulatie van 55.000 man: het ideale onderzoeksterrein voor wetenschappers. Lowlands, New
Scientist en Campagnebureau BKB hebben uit
bijna honderd inzendingen een aantal wetenschappers geselecteerd die, met medewerking van
de festivalbezoekers, onderzoek gaan doen. Bij
ter perse gaan van Folia is het exacte programma
nog niet bekend, maar updates kan je lezen op
newscientist.nl/lowlands.
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belangrijker onderdeel vinden van de festivalervaring. Dat
ze op donderdag aankomen met het idee: ik ga scoren hier!
Uit het Studio Brusselonderzoek bleek bijvoorbeeld ook dat
zo’n tien procent van de ondervraagden op een festival voor
het eerst seks had. Dan vraag ik me af: is dat nou een prettige
ontmaagding of is het juist een vervelende manier om je eerste
seksuele ervaringen op te doen?’

Moeten festivals dan waarschuwen: laat je hier
niet ontmaagden?
‘Ik doe mijn onderzoek niet vanuit het idee dat ik tegen jongeren wil zeggen: doe dit niet. Het maakt niet per se uit hoe oud
je bent als je seks hebt, en hoe vaak je seks hebt en met hoeveel
mensen – al verhoogt bepaald gedrag wel het risico op een
SOA. Maar het is vooral belangrijk dat je doet wat jijzelf en de
ander willen en wat jullie prettig vinden.’

Prettige seks, is dat je missie?
‘In zekere zin wel. Ik wil met mijn onderzoek graag bijdragen
aan een positieve – en dus ook een veilige – seksualiteitsbeleving, niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen. Het
onderwerp heeft me altijd al gefascineerd. Ik herinner me nog
dat ik als kind een voorlichtingsboekje had van de bibliotheek.
Het ging over een gezin waar een nieuw broertje of zusje
bijkwam en dat werd allemaal uitgelegd met plaatjes. Mijn
moeder moest het wel drie keer voor me verlengen.’

Welke rol spelen alcohol en drugs?
‘Mogelijk een belangrijke. We vragen de deelnemers daarom
ook naar middelengebruik en laten speeddaters vooraf in een
breathanalyzer blazen om te meten hoeveel alcohol ze op hebben. Men hoort veel slechts over alcohol, maar persoonlijk ben
ik benieuwd of het echt altijd negatief is. Als je het hebt over
flirten en in contact komen met elkaar, denk ik dat we best
eens zouden kunnen vinden dat een paar pilsjes juist kunnen
helpen. Als dat zo is begrijpen we misschien weer beter waarom jongeren op feesten en festivals middelen gebruiken en het
is dus misschien niet alléén maar slecht.’

Tot slot: vindt men op Lowlands ‘de ware’?
Daphne van de Bongardt

we ook op Lowlands. Bij aankomst vragen we alle deelnemers
naar hun verwachtingen, dus: ben jij van plan om hier iemand
te ontmoeten om mee te daten of seks mee te hebben – en zo
ja, op welke manier? Maar óók: denk je dat jouw vrienden die
dingen van plan zijn, en denk je dat de andere festivalgangers
het zullen gaan doen.’

Wat verwacht je te vinden?
‘Jongeren die menen dat heel Lowlands seks gaat hebben,
zullen dat zelf waarschijnlijk ook willen doen en het ook een

‘Lowlands-bezoekers zitten natuurlijk een beetje in een “festivalbubbel” en dat kan twee kanten op gaan: enerzijds vergroot
het misschien de kans om iemand te ontmoeten, om mee te
daten of te seksen, wat misschien leidt tot een serieuze relatie.
Anderzijds zijn die ervaringen misschien alleen relevant bínnen die bubbel, en blijven de contacten na het festival niet lang
bestaan. Onze speedates zijn natuurlijk wel een mooie kans
om iemand te ontmoeten, want als er een match is, krijgen de
deelnemers elkaars contactgegevens. Stiekem fantaseren we
ook al dat we over een jaar uitnodigingen krijgen voor de eerste
Lovin’ Lowlands!-huwelijksfeesten en het jaar erna geboortekaartjes van Lovin’ Lowlands!-baby’s.’ ↙
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Grenzeloos
feesten
tekst Bob van Toor
foto’s Bram Belloni

Nergens kun je uit je dak als op een festival. Op Mysteryland, Valtifest
of Into the Great Wide Open kun je buiten je eigen keurslijf treden en je
grenzen verleggen – maar doe je dat ook? Van Elio Heres, nachtvlinder,
pedagogiekstudent en festivalbeest, mag het uitbundiger én diverser.

F

estivals zijn een miljoenenindustrie. Deze zomer vinden alleen in
Nederland al duizenden festivals
plaats, van kleinere als Revolution 909
in het Amsterdamse Bos tot het enorme
Mysteryland. ‘Volgens Mirik Milan,
de nachtburgemeester van Amsterdam
worden de zomers voor de horeca in de
steden steeds moeilijker,’ zegt Elio Heres
(25), nippend aan een kopje thee voor het
Blauwe Theehuis. ‘Omdat er simpelweg
minder mensen uitgaan: iedereen is naar
een festival.’
Hij staat op Facebookfoto’s in gouden
bodypaint, in regenboogjurk, knalroze
pruik of met ‘Jesus loves you’ op zijn
door lange krullen omringde voorhoofd.
Op zijn website pronkt hij met zelfgemaakte couture en een alice-in-wonderlandjurk. In het promofilmpje dat
Valtifest maakte rond hun nieuwe
thema (‘wie je ook tent’) kruipt hij rond,
verkleed als prins. Maar vandaag, op
het terras in de zon, draagt Elio een
opvallend alledaagse outfit: een blauwe
pofbroek, een simpel overhemd. Hij
moet zo meteen door naar zijn werk bij

Albert Heijn, en bij de grootgrutter moet
de werkkleding nu eenmaal conform
de regels. Maar gewoon is ook maar
gewoon: boven zijn teammanagersbadge
heeft hij een enorme bijpassende blauwe
strik om zijn hals geknoopt.

Doorbitch
Stellen dat Elio niet zomaar een student
pedagogiek is, zou een understatement

zijn. Tussen zijn afgeronde bachelor en
master orthopedagogiek volgend jaar
zit hij niet stil. Integendeel: hij werkt
als performer, host en stylist; blogt over
mode en nachtleven en meer. Je zou
hem als een professioneel feestbeest
kunnen omschrijven. De zomer wordt
dan ook druk: ‘Elk weekend is er wel
een festival, soms twee. En tussendoor
werken bij de Albert Heijn, als mentor
bij de Kindertelefoon Amsterdam, of
hier in Amsterdam op feestjes bij de
deur staan,’ zegt hij opgewekt. Vorig jaar
won hij de Gouden Kabouter (‘de Oscar
van het Amsterdamse nachtleven’) in de
categorie Absolutely Fabulous.
Soms helpt hij achter de schermen
bij de productie van festivals – maar
vakergaat hij uit zijn dak bij de dj booth,
of aan de deur. ‘Als doorbitch, zoals ze
dat noemen. Of ik word ingehuurd om
te performen: dan hoef ik alleen maar
te komen, een mooi pak aan te trekken,
los te gaan. En zoals ik mezelf style
en aankleed doe ik dat ook regelmatig
voor groepen, voor een performance.’
Hij beschrijft zijn rol als opbeurder,
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ELIO’S FESTIVALGIDS
De origineelste ‘Solar Weekend Festival is een smeltkroes van allerlei creatieve mensen. Iedereen draagt
iets bij, het is de kikkerlandversie van Burning Man.
In het midden van het feestterrein staat elk jaar een
enorm dorp, of bos, of ruimteschip, waar je alleen in
kunt als je een bandje hebt verdiend. Dat kan door
opdrachten te doen of helemaal los te gaan.’
De uitbundigste ‘Het meest hysterisch en uitgelaten
is Milkshake Festival. Alles loopt er door elkaar, maar
allemaal met het gevoel één te zijn met elkaar, als
je maar jezelf bent. De tonnen glitter, confetti en
het altijd mooie weer helpt daar zeker bij. Kom in je
meest gewaagde look of zet je onbevooroordeelde
zonnebril op en geniet van alle geuren en kleuren.’
De meest diverse ‘Zonder twijfel Valtifest! De woordenbrij van de naam zelf zegt het al: alle culturen,

sfeermaker. ‘Ik ben anders, androgyn. Ik
vind het belangrijk om sfeerverhogend
te zijn – niet zo’n zure performer die een
beetje krampachtig fronsend en serieus
zijn dans staat te doen. Die performances zijn niet moeilijk of met ingewikkelde choreografie, maar je moet wel
durven, je helemaal laten gaan. En de
meeste Nederlanders zien er natuurlijk
niet heel creatief uit bij het uitgaan.’
Daarmee legt Elio de vinger op een
zere plek van de festivalcultuur: hoe creatief en grensverleggend zijn de massale
feesten nog? Dat het niet altijd makkelijk
is om de rijke, blanke, grootstedelijke
yup uit zijn keurslijf te krijgen, bewijzen
de brave, roomblanke massa’s op Oerol
en Pitch. Dat het al even ingewikkeld is
om diversiteit echt goed aan te pakken,
bleek toen Valtifest de term ‘hottentottententententoonstelling’ tot thema
verhief. Een storm van verontwaardigde
reacties volgde – hottentot was een
schofferende term voor leden van een
door kolonisatie onderdrukte Afrikaanse
stam. Het thema werd veranderd in ‘Wie
je ook tent’.

Segregatie
‘Ik heb de afgelopen jaren op Valtifest

leeftijden, afkomsten en geloven door elkaar en met
elkaar. Laat je niet afschrikken door de dresscode,
gebruik het om de hele zomer met je vrienden voorpret te hebben over wat je gaat aantrekken. Laat je
meevoeren in het mysterieuze van het verkleden en
op die manier in een andere huid te kruipen. Altijd
al willen weten hoe iemand in een boerka zich moet
voelen? Doe hem aan met een paar klompen en ga
er samen met een flinke dosis Amsterdamse gezelligheid en alcohol helemaal in op.’
De rest ‘Mocht je nou echt een hekel hebben aan verkleden en verbeelding lastig vinden dan kun je je altijd
nog helemaal volzuipen op de Zwarte Cross. Maar pas
op: die timmeren de laatste jaren ook flink aan de weg
om wat diverser te worden. Wat natuurlijk heerlijk is!
Zoek je iets dichter bij huis? Dan raad ik je Mysteryland
aan, daar is werkelijk alles – voor elk wat wils.’

gewerkt, en dit jaar vroegen ze me
als influencer, om het festival onder de
aandacht te brengen – vandaar dat ik in
die gekke filmpjes ervoor zit,’ lacht hij.
‘Het idee van het festival is dat iedereen
samen in de melting pot zit. Boerka’s met
klompen willen we zien, en kimono’s
met indianentooien.’
En dat terwijl diversiteit in de
festivalwereld juist een betrekkelijk
zeldzaam thema is, tot Elio’s ongenoegen. ‘Festivals blijven een heel witte aangelegenheid. Laatst was ik bij Freshtival
in Enschede, dat was verschrikkelijk.
Ze hadden allemaal interessante types
uit Amsterdam aangetrokken om te
komen performen, maar het publiek…
De Duitsers die er waren vond ik heel
leuk, maar de Nederlanders stonden
te staren naar alles dat afweek. Dat ze
“gadverdamme” zeggen als je voorbij
loopt, staren, stiekem foto’s van je
maken, in plaats van dat ze met je op de
foto gaan. Discriminerend gedrag. Dan
is het hard werken hoor, voor de sfeer
en voor jezelf. De uitgaanswereld is al
behoorlijk gesegregeerd. In Rotterdam
zie je Surinamers, Molukkers, alles door
elkaar, dat is fantastisch. Maar in Amsterdam lijkt er een gebrek aan respect

te zijn, waardoor iedere cultuur op eigen
plekken uitgaat. Het is geen Parijs, waar
iedereen door elkaar en met respect voor
elkaar uitgaat.’ Zelfs de performer-cultuur is redelijk uniform, vindt hij. ‘Bij
de Kindertelefoon spreek ik kinderen
van alle mogelijke achtergronden, die
diversiteit zie ik onder performers niet
veel terug. Ik ken geen Marokkaanse
jongen die in een glitterjurk het podium
op gaat. Misschien een of twee – maar
die zijn dan uit hun eigen wereld gestapt
als ze openlijk gay zijn.’

Confetti
Zijn eigen achtergrond is in elk geval
niet bepaald doorsnee. Elio groeide op
in een gezin van Jehova’s getuigen. ‘Ik
dacht: ik ben homo, maar ik mag en
wil het niet zijn, dus ik laat me dopen
volgens het geloof. Dan zorgt God wel
dat ik hetero word. Dat was natuurlijk
niet zo, dus toen ben ik eruitgestapt.
Jehova’s getuigen vinden dat je wel
homo mag zijn, maar het niet mag
praktiseren. Dat vond ik oneerlijk,
ik wilde ook liefde in mijn leven.’ Op
zijn zestiende brak hij met het geloof,
en ging het huis uit. Elio verhuisde
naar Amsterdam, kreeg een relatie met
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gebiedsregisseur, artiestenchauffeur, en
HvA-docent bouwtechnische bedrijfskunde Maikel Huijsman en rolde de
feestwereld in.
Het contact met zijn familie werd
verbroken. Om zichzelf en zijn zware geschiedenis beter te begrijpen, ging Elio
pedagogische wetenschappen studeren
aan de UvA. ‘Dat hielp om de dingen op
een rijtje te krijgen. Ik ging altijd wel
mee naar feesten, maar keek de kat uit
de boom. Pas toen ik mezelf geestelijk
een beetje op de rit had dacht ik: eigenlijk is dat wel heel leuk. Ik durfde me
eindelijk te laten zien – en ook volledig.
De confettibox was open!’ Een brede
glimlach verschijnt.
Sindsdien heeft hij zijn leven in een
geloofsgemeenschap wel gecompenseerd,
qua uitbundigheid, geeft Elio toe. ‘Al

stond ik vroeger ook al voor de spiegel
met mijn dekbed om, lekker te dansen.’
Na zijn studie wil hij zowel door in de
feestwereld als in de pedagogiek. Voor
financiële zekerheid, maar ook om
kinderen te inspireren: ‘Wees vooral niet
saai, het mag allemaal zo uitbundig als
je zelf wil. Op het moment is het alleen
maar stilzitten, en als je dat niet kan heb
je meteen ADHD.’
Elio Heres drinkt zijn thee op; het
wordt tijd om wat vrolijkheid naar de
Albert Heijn te brengen. Ja, hij wil
anderen zeker inspireren, zegt hij.
‘Tegenwoordig gaan mensen gewoon
in hun werkkleding uit. Dat vind ik
jammer, dat haalt het mysterieuze
uit de nacht. Het idee van jezelf mooi
maken om je helemaal te laten gaan.
Het is meer dan na het werk een biertje

in de pub. Dan kunnen feesten ook wel
om elf uur ’s ochtends beginnen – dat is
beter voor je rimpels en je wallen. Maar
de nacht moedigt je aan om anders te
zijn. Even weg van je dagelijkse bestaan, van je werk; je supermooi voelen,
aangeschoten dansen. Dan helpt het als
je er bijzonder uitziet.’ Daarbij speelt
zijn verleden zeker een rol, denkt hij.
‘Ik heb daarvoor gekozen en moest er
van mijn familie de hoogste prijs voor
betalen. Omdat ik al los ben gebroken
van de cultuur waarin ik opgroeide, en
alles achter me heb moeten laten, ga ik
nu niet meer iets niet aandoen omdat ik
denk: misschien vindt iemand het niet
mooi. Fuck off, ík vind het mooi. Ik wil
dit dragen want ik voel me er fijn bij en
ik wil me zo profileren. En hoe gekker
hoe beter.’ ↙

Hoe brengen de hoofdrolspelers van de bezettingen van
de afgelopen maanden de zomer door om bij
te komen van de doorstane emoties?

UITRUSTEN EN
OPNIEUW
BEGINNEN
Jaap Oosterwijk Een van de voormannen van De
Nieuwe Universiteit, student politicologie en filosofie
‘Ik ga drie maanden rondtrekken door Tanzania, Malawi en
Zambia. In Malawi is net een heftig regenseizoen geweest,
waardoor veel huizen kapot zijn. Ik hoop dus ook een paar
stevige huizen te kunnen neerzetten met de straatjongens
waar Tanja, een vriendin die daar ook is, mee werkt.’
De afgelopen maanden waren goed voor de UvA. De
bezettingen hebben veel losgemaakt en veel medewerkers durven nu hun zeggenschap op te eisen. Ik ben
voorzichtig optimistisch dat de UvA er beter, democratischer uitkomt.’
Inspiratie haal ik uit lezen. Ik neem in elk geval het derde
deel van Robert Caro’s biografie van Lyndon Johnson mee
en het drieluik over globalisering en geopolitiek van de
marxistisch filosofen Michael Hardt en Antonio Negri.’

Hans Amman Vicevoorzitter CvB
‘Ik ga met mijn met vrouw en twee dochters naar Madeira.
Gewoon zon en zwembad. Afgelopen winter zaten we in
kuuroord Thermae 2000 in Valkenburg, maar toen moesten
we terugkomen vanwege de Maagdenhuisbezetting.’
De afgelopen maanden waren moeilijk. Niet alleen ben ik
een heel goede collega kwijtgeraakt, maar fysiek was het
ook een slijtageslag. Door zo’n gebeurtenis kom je in een
turbostand. Je krijgt in een keer een update van wat modern bestuur is en de enorme impact van de sociale media.
Daarnaast heb ik me gerealiseerd dat er echt een tandje bij
moet op het gebied van hr-beleid.’
Inspiratie haal ik uit wandelen en lezen. Ik heb Sabbath’s
Theatre van Philip Roth nog liggen. Als we terug zijn uit
Madeira ga ik wat wandelen met onze hond.
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HADJAR
BENMILOUD
Manifest voor de eer(lijkheid)
H

et was een intens jaar. Vrij zijn: we hebben het nodig. Dit was het
jaar waarin de wereld en economie weer net niet in elkaar stortten,
maar ook het jaar waarin er vooral ook veel gebouwd werd. Het jaar
waarin bekend werd hoe ‘verwend’ deze generatie precies is. Want ja,
wij willen inderdaad allerlei dingen. Zoals bijvoorbeeld een fatsoenlijke
studie, een dak boven ons hoofd en na die studie het liefst ook nog een
baan. We gaan niet rijker worden dan de generatie boven ons en dat
hoeft ook niet, maar overleven zou leuk zijn. Dit was het jaar waarin we
het Bungehuis en Maagdenhuis hebben bezet, een paar weken nadat
Folia mijn column ‘Bezet Iets!’ publiceerde… Ze kunnen vinden dat we
veel eisen, maar we bleken ook best bereid er iets voor te doen. De
activistische en betrokken student is al lang geen uitzondering meer.
Sommigen van ons kijken inmiddels liever The Trews dan het nieuws. Er
sissen dingen, de lont schroeit. Voorlopig gaat er niks ontploffen, maar
de vonken slaan nog wel even over. We demonstreren en verenigen, we
voeren debatten en symposia, we proberen ons te organiseren tegenover iets waarvan organisatie de grootste kracht is.
Vrij zijn. Energie is brandstof en het is te vroeg voor ons om uit te
doven. Ik weet niet hoe blut en moe jij bent, maar ik ga die vrijheid niet
vinden op een vakantie-eiland. Ik ga niet kunnen ontspannen door me
te onttrekken aan de realiteit en studieschuld terwijl we op Twitter doorgaan met discussiëren. Het is
al moeilijk genoeg om met een
groep individuen een samenhangend verhaal te maken
tegenover systeemproblemen,
dus het laatste wat we deze
zomer moeten doen is elkaar
in eindeloze gevechten over
‘het gelijk’ de mond te snoeren.
Vuur heeft zuurstof nodig. Daarom ben ik deze zomer ongenuanceerd
eerlijk in plaats van politiek correct. Dan kunnen we elkaar leren kennen,
in plaats van bevechten. Dan kan het vuurtje blijven branden voordat wij
opbranden, voor een volgend intens jaar. ↙

Ja, wij willen inderdaad
allerlei dingen
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INGEZONDEN MEDEDELING

BSA NIET GEHAALD?
Heb jij een negatief Bindend Studieadvies
gekregen, maar ben je het er niet mee eens? Er
zijn meerdere redenen waarvoor je uitstel kunt
krijgen, zoals ziekte, zwangerschap of familie-omstandigheden. Er kunnen ook andere

redenen zijn om een BSA/BAS aan te vachten,
bijvoorbeeld als je studieadviseur je (aantoonbaar) verkeerd heeft voorgelicht. Het ASVA
Rechtsbureau helpt je met je beroep! Meer
info? www.asva.nl/rechtsbureau
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Biertje buiten
Even genoeg van Café De Roeter, De Blaffende Vis of Café Fonteyn?
Zes redacteuren van Folia geven tips voor terrassen buiten de hoofdstad.
Zie ook pagina’s 33 en 45.

Spicy tomatensap
Rotterdam Voor de student die eens iets anders wil

Zonnige burgers
Groningen Als je Groningen bezoekt én even in het
zonnetje van een biertje wilt genieten, dan moet je koste
wat het kost het centrum vermijden. Als je al een plaats
vindt op het terras van de Drie Gezusters of in de Poelestraat tussen de Duitsers, dan is de ervaring vaak even plezierig als een onenightstand op zondagochtend, opgeduikeld in een van de kelderkroegen die de binnenstad rijk is.
Liever ontvlucht je de Diepenring, zoals Groningers hun
grachten om onduidelijke redenen noemen. Een prachtige
plek daarvoor is Restaurant De Boom. Net buiten het centrum, met uitzicht op een gezellig druk kruispunt en op het
Noorderplantsoen. En je zit er geweldig: loungebanken en
lange tafels en dat alles vol in de zon. Je kunt er spelletjes
spelen op dinsdagavond en ontzettend betaalbaar eten. Je
luncht er voor een euro of zes, en een hoofdmaaltijd is acht
tot vijftien euro. Een Hertog Jan van de tap kost je 2,30
euro. Overigens is de kaart – vol woordgrappen – genieten, en dat zijn de burgers nog meer. Maar voor een echt
lekkere maaltijd kies je voor de pompoen-paprikastoofpot.
Stephan Vegelien

De Boom Rodeweg 1

Zonnig **** Uitzicht *** Studentikoos **** Biertje € 2,30
Niet te missen: Stoofpot ‘Watch These Smashing Pumpkins
Go Nuts’

dan de standaardterrassen van de Oude Haven is er Aloha,
in het verlaten tropisch zwemparadijs Tropicana. Twee jaar
geleden is de vergane glorie van dit zwembad omgetoverd
tot hippe horecalocatie. Het is nog steeds tropisch, alleen
nu zonder chloorwater en gillende kinderen. Het terras heeft
twee grote pluspunten: ten eerste de chille loungestoelen en
schommelbanken en ten tweede het uitzicht over de Maas,
met in de verte de Erasmusbrug en de Rotterdamse skyline.
Het is hier goed toeven met een koud drankje, genietend van
de zon en de borrelhapjes met een twist. Er zijn loempia’s
met quinoa, tosti’s met kip en pompoen, en bitterballen met
oesterzwammen; geteeld in de kelder van Tropicana door
RotterZwam. Ook staan hier niet zomaar wat frisdranken
op de kaart. Coca Cola kan nog net, maar wie daar niet
van houdt, kan kiezen uit bijvoorbeeld grapefruitsoda, spicy
tomatensap of gemberbier. Koffieleuten kunnen terecht bij
de speciale koffiebranderij van Aloha – waar vroeger de wildwaterbaan zat. Toegegeven, het is hier eerder hipster dan
studentikoos. Er zit een opvallend hoog aantal mannen met
een hoog knotje en gel in hun snor, en meerdere vrouwen
met lange rokken tot boven de navel. Maar wees gerust: ook
de student op slippers is hier welkom. Want dit terras is zeker
een bezoekje waard. Carlijn Schepers

Aloha Maasboulevard 100

Zonnig **** Uitzicht ***** Studentikoos ** Biertje € 3,50
Niet te missen: Verse kokosnoot met rietje
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De Folia-nieuwsquiz
Gefeliciteerd. Een roemrucht, scandaleus, opwindend en veelbewogen
collegejaar is ten einde, en het feit dat u deze Folia op uw laatste werk- of
studiedag vanuit een bak in de koffer hebt laten glijden suggereert dat u
bezuinigingsronden, bezettingen en schoonmaakclown overleefd heeft.
Tijd om achterover te leunen en eens terug te blikken: hoe goed heeft u in
alle chaos opgelet?
tekst Bob van Toor
foto’s Daniël Rommens

Vraag 1

‘Don’t you want a dialogue?’

Foto Operaballet

Foto Jan-Maarten Hupkes
Foto Kennisland

Wie sprak deze historische woorden?
A) Jet Bussemaker deed lekker modern en begon een
Twitterspreekuur. Ze heeft het geweten: binnen twee
uur was ‘#Jetjatmestufi’ trending en moest de minister
zich verdedigen tegen een digitale tsunami van kritiek
op het leenstelsel.
B) Kersverse honorary fellow muziektheater Pierre Audi
had er zin in bij zijn publiekslezing. Pas na twee volle uren
onafgebroken monoloog durfde één van de aanwezige
UvA-docenten de operadirecteur met een bevend handje
te onderbreken. Het verzoek om een vragenkwartiertje
werd niet gehonoreerd.
C) De verf op de spandoeken in het Maagdenhuis was nog
nat toen Louise Gunning binnentrad, en deze weloverwogen zin in de Occupy-voertaal liet volgen op een onvervalst schooljuffen-sssst! Het maakte de sfeer, noch haar
laatste weken als collegevoorzitter er gezelliger op.
D) ReThink HvA voelde zich al maanden niet gehoord, en
organiseerde in april een lawaaidemonstratie tijdens de
opening van de jaarlijkse Onderwijsconferentie. Keynote
speaker Jelmer Evers – die zich hierdoor al helemáál niet
gehoord voelde – gokte dat de demonstranten wel buitenlanders zouden zijn.
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Vraag 2
Met welke uiterst ongemakkelijke situatie
hebben we hier van doen?

Vraag 3
‘Op een afspraak met de democratie kom je niet te laat.’
Kippenvel hè? Toch is het er niet één van Churchill, maar
een geïnspireerd moment in de verbale billenkoek die het
Centraal Stembureau uitdeelde aan het eind van de zitting
met studentenpartijen Mei en Sefa. Beide clubs leverden hun
kieslijsten op 13 april ná de deadline van 17.00 uur in.
Welk van de onderstaande kulargumenten voerden de studentenpartijen niet aan tijdens hun hoorzitting?
A) ‘We zijn heel dom geweest.’
B) ‘[Het was] de blinde paniek van het laatste moment.’
C) ‘We hebben tot op het laatste moment gezocht naar
kandidaten.’
D) ‘In de plaats Warmond heeft zich ook eens zoiets voorgedaan bij een verkiezing.’
E) ‘De UB zat op slot [vanwege de Maagdenhuisdemonstratie].’
F) ‘Volgens [het horloge van Sefa] was het vijf uur en niet vijf
over vijf.’
G) ‘Het gebeurt bijna elk jaar dat er partijen te laat zijn.’
H) ‘Halsstarrig vasthouden aan de regels beperkt de democratie.’

Foto Mina Etemad

A) Het was Open Psychiatriemaand op het AMC: patiënten van
de gesloten afdelingen mochten zich mengen onder bezoekers
van de winkeljungle die het hart van het ziekenhuis vormt. Er
waren verkleedkleren.
B) Ongewenst in de bezette universiteitsgebouwen, ondergewaardeerd in de cao en ongezien aan de vergadertafel: de maat
was vol voor de schoonmakers, en men trok naar UvA en HvA
om te protesteren. En wel op ludieke wijze.
C) Toen posters en vriendelijke suggestie niet meer hielpen tegen
de troep in ’s Hogeschools kantines, greep het bestuur naar een
wel erg draconisch middel: een heuse poetsclown. Nog nooit
ruimden de doodsbange studenten zo snel hun rommel op.
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Vraag 4
Arme Mieke Bal. Fan van de bezetters, niet van de nieuwe
toegangsweg tot haar kantoor. Wat is er geworden van het
iconische keukentrapje?
A) De Gamma nam het stuk huishoudelijk vernuft over, en verhief
het tot ster van hun laatste reclamefolder, getiteld ‘Revolutionaire
Korting’.
B) Bij een veiling ten bate van de enorme schuld die de beboete
Bungehuispopulatie opeens bij de UvA had, kocht de ondernemingsraad de trap voor duizend euro – en verhief die waarschijnlijk sindsdien
tot centre piece van hun vergadertafel. Gekocht is immers gekocht.
C) De trap kwam uit het tuinschuurtje van nestor Rudolf Valkhoff,
die hem na de bezetting gewoon weer meenam; al gaan er geruchten dat de docent sindsdien zijn maaltijden slechts zittend op de
derde trede blieft.

Foto Icemelt

Vraag 5

Geen hedendaags probleem, of studenten richten er een start-up
voor op. Welke euvelen van het moderne leven zijn afgelopen
jaren door onze bloem der natie aangepakt?
A) Geen zin om zelf elpees te kopen? Random Records stuurt ze op.
B) Geen zin om naar de trein te rennen? MoetIkRennen? vertelt u of het toch nodig is.
C) Geen zin om naar de wc te lopen? Dweilstudent.nl is razendsnel ter plaatse.
D) Geen zin om bonnetjes te bewaren? SRXP doet het digitaal.
E) Geen zin om je concertkaartje op Facebook te ruilen? Ticketswap regelt het.
F) Geen zin om te stoppen met appen op de fiets? Met Bikepad kan de iPhone op ’t stuur.
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Vraag 6
Hoe rock-’n-roll het leven van een Folia-columnist is, bewijst
HvA-docent en schrijver Asis Aynan. Hoeveel van zijn twaalf
columns dit jaar handelden over seks en/of drugs?
A) Drie (maar hij is geen fan, schrijft Aynan, sinds ‘mijn penis
werd verminkt, mij werd verteld (…) dat ik eerst tot God
moest bidden voordat ik bij een vrouw naar binnendrong.’)
B) Zeven (recentelijk beschreef hij nog smaakvol hoe hij met
een vriend een zoenscène in Goede tijden, slechte tijden keek:
‘De illegale vriend sprong op, slaakte een hijgkreet en kreunde
zachtjes na. De scène had hem laten klaarkomen.’)
C) Twaalf (de auteur lust er wel pap van, sinds hij naar eigen
zeggen ‘werd overvallen door mijn eerste grote geilheid toen
ik de etalage inkeek en al die uitgevouwen pornoposters,
rechtopstaande, beaderde dildo’s en zwartleren kleding zag.’)

Vraag 7
Voor welk visionair voorstel van Michel Haring (directeur
onderwijs bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde &
Informatica) liep zijn achterban nét niet helemaal warm?

Foto Marc Kruse

A) Zijn pleidooi voor het openstellen van alle FNWI-telescopen
voor publiek. ‘Als Haring meteen iemand aanstelt om alle
vette vingers van de lenzen te poetsen, zijn ze welkom,’ liet
het Anton Pannekoekinstituut weten.
B) Zijn plan om alle alcohol voor vijf uur van de faculteit te
weren. ‘Als er schade wordt aangericht of mensen een gevaar
voor zichzelf of anderen worden, willen we best meedenken.
Dat is niet het geval,’ reageerde studievereniging Congo.
C) Zijn suggestie om in plaats van met de VU, dan maar met
de Radbouduniversiteit samen te gaan werken. Het Nijmeegse Onderwijsinstituut voor Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde (WiNSt) heeft tot nu toe al zijn e-mails met enige gêne
genegeerd.
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Vraag 8
Met een wrevelige frons bijt Huib de Jong u
toe: ‘dat betekent de vervanging van klassieke
kennisoverdracht door video’s en online
middelen. Obviously.’ Welk buzzword van
modern onderwijs heeft u niet begrepen?
A) Flipping the classroom
B) Learning analytics
C) Blended teaching
D) Infinite Improbability Drive
E) MOOC

Vraag 9
Stel, u bent postdoctoraal onderzoeker met ambitie en een salaris
van netto € 2656,-. U wilt graag op studiereis naar Brazilië – met
hetzelfde reisarrangement als de rector magnificus. Hoeveel minuten
moet u werken voor u die € 8877,50 bij elkaar heeft gespaard?
A) 896
B) 32.088
C) 526.286

Foto Bram Belloni
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Vraag 10
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Femke Halsema en haar beoogde commissie
liepen toch niet helemaal warm voor het
uitgraven van de financiële beerput van de UvA,
en gaven de opdracht terug. Waar ging het mis?

5= Alle behalve C en F – die laatste start-up stamt uit 2012. 6=B 7=B 8=A 9=B 10=B
Antwoorden 1=C 2=C 3=G – dit pareltje kwam van het CSB zelf bij monde van hun secretaris. 4=C

Foto Jos van Zetten/Flickr CC

A) Toen bleek dat de dagelijkse kalfskroket bij de lunch (een van de meest zwaarbevochten onderdelen van het contract van de commissie) op vega-maandag in het
Maagdenhuis tóch gewoon voor een groentenkroket zou worden vervangen.
B) Toen de commissie de hete adem (al dan niet door een bivakmuts) van allerhande organisaties en actiegroepen in het UvA-pantheon in de nek voelde:
een temperature check bij elk wissewasje zou hun onafhankelijkheid inperken.
D) Toen de commissieleden beseften dat businessclassvluchten, uitgebreide etentjes
en vooral perentaartjes door het CvB aan banden gelegd zouden gaan worden.
D) Toen Halsema de bonnetjes van het CvB onder ogen kreeg, en zag dat de door
haar zo gekoesterde ‘Dymph♥Fem’-vriendschapsarmbandjes gewoon gedeclareerd
waren – en bovendien € 6,75 per stuk hadden gekost.

UITRUSTEN EN
OPNIEUW
BEGINNEN
Pieter Claeys Medewerker studentenzaken HvA en
secretaris CMR
‘Ik ga dit jaar thuisblijven en eindelijk mijn rijbewijs halen.
Verder ga ik veel lezen en schrijven en naar iedereen zwaaien vanuit een boot tijdens de Gay Pride Canal Parade.’
De afgelopen maanden waren er dagen dat ik met de
Maagdenhuisbezetting opstond en ermee ging slapen, ik
heb er echt veel dingen voor gelaten en dat was niet altijd
gemakkelijk. Ondanks de soms felle kritiek zijn we er met de
CMR in geslaagd ons steeds constructief op te stellen. Als ik
terugkijk op onze rol in het gesprek over de benoemingsprocedure voor nieuwe CvB-leden dan ben ik trots.’
Inspiratie haal ik uit een rustpauze. Even geen HvA of medezeggenschap aan mijn hoofd. Al kijk ik nu ook alweer uit
naar de inwerkperiode voor de CMR eind augustus.’

Harriët Bergman Voorvrouw De Nieuwe Universiteit, voorzitter ASDV Bonaparte en student filosofie
‘Ik ga samen met vrienden een week naar Istanbul. Verder ben ik nog steeds druk met De Nieuwe
Universiteit, en na de zomer ga ik een halfjaar in
San Francisco studeren.
De afgelopen maanden waren zwaar, maar ook ontzettend inspirerend. Ik heb nog nooit zo veel mensen zo hard
zien werken. Eindelijk worden de financiën van de UvA
goed doorgelicht. En iedereen weet nu dat besturen vooral
bestaat uit luisteren naar wat de mensen op de werkvloer
te zeggen hebben. En dat wanneer dat niet goed gebeurt,
het niet wordt gepikt.
Inspiratie haal ik voorlopig uit hard werken, de moed zit er
nog in, de rust en frisheid vind ik hopelijk terug in Amerika.’
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Oerend hard naar
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de Achterhoek
tekst Carlijn Schepers
foto‘s Bram Belloni

Nee, het is niet ‘daar bij Enschede’
of in Twente. Nee, Herman Finkers
komt er niet vandaan. Nee, niet
iedereen woont er in een boerderij.
Nee, hippe eettentjes die quinoa
serveren zijn er niet. En ja, er kwam
een keer een ontsnapte kudde koeien
door mijn woonwijk rennen. Maar
echt, de Achterhoek is best leuk. Een
ode aan het meest achtergestelde,
doch leukste deel van Nederland.

T

oegegeven, ik maakte me als Achterhoeks meisje best
zorgen toen ik na de middelbare school naar ‘de grote
stad’ Amsterdam vertrok. Als enige uit mijn klas. De
meesten gingen naar Nijmegen. Op vakanties vroeger waren
het toch vaak de kinderen uit de Randstad die mij en mijn
zusje napraatten om onze ‘ééé’s’ en ‘óóó’s’. We leerden een ‘w’
achter de ‘o’ en een ‘j’ achter de ‘e’ te zeggen om het te verbloemen; cowla en eejten. Tevergeefs. Dus gaf ik het maskeren van
mijn accent al tijdens de entreeweek van de UvA op. Ik kom
nou eenmaal uit de Achterhoek, take it or leave it.
Schipperen tussen het westen en oosten bleek een perfecte
combi. Ik genoot van het levendige Amsterdam met haar
vele restaurants, uitgaansmogelijkheden, festivals,
cultuur en parken. En na een tijdje was ik de krioelende
mierenhoop van toeristen, de continue herrie en het altijd op je hoede zijn weer zat. Dan ging ik terug naar
mijn ouders voor de rust, de natuur en de heerlijk
frisse lucht zonder fijnstof (die, oké, best vaak naar
mest ruikt). Maar ook als je roots er niet liggen,
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kan ik iedereen eens in de zoveel tijd een
retraite in dit mooie stukje Nederland
aanraden.

Høken
Het is bijzonder verfrissend het soms hysterische Amsterdam af en toe in te wisselen voor de streek waar het motto ‘doe
maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ zegeviert. Niet toevallig
is de naam van de bekendste band uit de Achterhoek hierop gebaseerd: Normaal. Je weet wel: van høken (helemaal uit je dak gaan)
of ‘oehoe oehoerend hard’ en de nét iets minder bekende liedjes:
‘Hiekikkowokan’ (‘Hij kijkt
jou ook aan’), ‘Mamma, waor is
mien pils?’ (‘Mamma, waar is
mijn bier?’) en ‘Deurdonderen’.
De Achterhoek, waar je
wél weet wie er naast je woont
en iedereen elkaar op straat
vriendelijk gedag zegt. Dit naoberschap, klaarstaan voor je buren,
kent vele varianten. Niet alleen elkaar een kopje suiker lenen,
maar een buur helpen verhuizen, een ooievaar in de tuin zetten
bij een geboorte, of een sara- of abrahampop als iemand vijftig
wordt en op oudejaarsdag samen carbidschieten. Deze traditie
ontstond in de tijd dat er nog niet voor miljoenen euro’s aan
vuurwerk de lucht in werden geschoten. Men neme een melkbus, stoppe er carbid (een verbinding van calcium en koolstof)
in, voege water toe waardoor een gas ontstaat, sluite de bus af
met een deksel of bal, ontsteke het gas en wachte tot de inhoud
er met een oorverdovende KNAL! uitschiet.

komt uit het Achterhoekse Groenlo. Dat heette
vroeger Grol, vandaar Grolsch bier: bier uit Grol.
Voor jongeren (in bepaalde delen) is in de Achterhoek vaak geen hol te doen op uitgaansgebied.
Toen ik op de middelbare school zat, was de enige keus
twaalf kilometer door soms complete duisternis fietsen naar de
Achterhoek Arena – een club in Dinxperlo. Dat was een bunker in middeleeuwse stijl, compleet met fakkels en standbeelden van soldaten. Toen die club werd overspoeld met Duitsers
en wij het er niet meer leuk vonden, was de enige optie drie
kwartier met de bus naar de Radstake, een discotheek met
beruchte paardenstallen waar
van alles gebeurde wat God
verboden heeft. Wel twee
leuke opties overigens, maar
veel keuze was er niet.
Niet gek dus dat elk dorp
zijn eigen kermis heeft – ooit
ontstaan als het enige vertier voor de hardwerkende mensen.
Dan staat een dorp vier dagen lang helemaal op zijn kop. Denk
aan attracties, de harmonie die door de straten marcheert en
vooral een feest in een grote tent met livemuziek. Daar hoef
je niet aan te komen zetten met perfect gestijlde haartjes of
een strak gestreken poloshirtje, binnen enkele seconden ben
je drijfnat van de bierdouche. Er wordt naast hedendaagse
muziek uiteraard Normaal gedraaid, maar ook Jovink & de
Voederbietels – de band van de zoon van Normaal-zanger
Bennie Jolink. Misschien bij niet-Achterhoekers bekend van
het nummer ‘Brommers kieken?’ Misschien ook niet. Het is
de Achterhoekse versie van ‘I saw her standing there’ van de
Beatles.
Een kleine indruk van het nummer middels de songtekst:
‘Ze was net zeuventien, maor ze waog al honderdtien en ze wol
met mien buuten brommers kieken. Al bun ik getrouwd met
een ander. Ik hol vannacht van ow.’ Voor degenen die nu nog
niet zelf in kunnen vullen wat het betekent: brommers kieken
komt uit de tijd dat het op het platteland bij elke gelegenheid
buiten vol stond met brommers. Aan iemand vragen om buiten

Naar de disco was het drie
kwartier met de bus

Friet en bier
Wist je dat de bekendste frieten uit de Achterhoek komen?
Aviko – oftewel Aardappel Verwerkende Industrie Keppel
en Omstreken, voor de insiders – komt uit het Achterhoekse
plaatsje Keppel. En natuurlijk niet te vergeten Achterhoeks eigen trots: Grolschbier! Nee, dat komt niet uit Enschede, hoewel
de Grolschbrouwerij in 1922 wel fuseerde met een Enschedese
brouwerij. Het bier dat wereldwijd bekend is om zijn beugelfles,

ACHTERHOEKS VOOR BEGINNERS
(uitspraak: ‘ö’ / ‘ø’ als het Duitse
‘Freule’, ‘ao’ als ‘roze’, ‘ae’ als
‘militair’)
Stofzuiger = huulbessem
Vaatdoek = schorreslet
Meisje = deerntjen
Zeuren = nölen
Afzeiken = bezeiken
Heel mooi = onmundig mooi

Spijkerbroek = spiekerboks
Koortslip = brats
Ben je wel goed bij je hoofd? =
He-j de goed wies kapot?
Lastig persoon = draodnaegel
Uien = siepels
Koekje = kuukske
Helemaal loos gaan = kats naar
de klote gaon

Poepen = drieten
Plassen = stroezen
Sukkel = dözel
Je niet lekker voelen = sloerig in
de rakker
Dan heb je een probleem = Dan
he’j de schaopen an’t drieten
Boerenkool = moes
Knoeien = klaaien
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de brommers te bekijken, was in feite een verkapte smoes
om iemand mee te lokken voor een zoen, of meer.

De Zwarte Cross
Nu ik het toch over feesten in de Achterhoek heb, dan
is de Zwarte Cross – ‘Ook veur blanken’ – toch wel
het summum van alle gekheid op een stokje. Het is het
grootste betaalde muziekfestival van Nederland en de grootste
motorcross ter wereld. Naast een knotsgekke cross met bizarre
praalwagens en de snelste motoren is er drie dagen lang muziek, theater en ander spektakel te beleven in Lichtenvoorde.
Bij uitstek een goede gelegenheid om kennis te maken met de
onvervalste Achterhoekse gezelligheid.
Nog zoiets waar Achterhoekers trots op zijn: De Graafschap. Oké, ze deden het de afgelopen jaren niet al te best.
Maar wie zijn er net weer gepromoveerd naar de eredivisie?
Juist, de blauw-witte superboeren. Bij wedstrijden in de
Vijverberg verschijnt regelmatig de spreuk ‘Attamottamotta’
op spandoeken in het publiek. Oftewel ‘als het moet dan moet
het’: aanpakken en niet moeilijk doen.

Plat praoten
Als je dus deze zomer besluit af te reizen naar de Achterhoek, vergeet dan vooral niet een woordje dialect te leren.
Bekakt ‘hoog-Hollands’ (ABN) praten wordt niet overal gewaardeerd: ‘A’j plat kunt praoten, mo’j ’t nie laoten’ (‘Als je
dialect kan praten, moet je het niet laten’). Het Achterhoeks
is een heel efficiënte taal. Wat je kunt verkorten, verkort je.
En de laatste lettergrepen van woorden? Die slik je gewoon
in (kiek’n). Dus niet ‘heb ik’, maar ‘hek’, niet ‘dat ik’, maar
‘dak’ en niet ‘moet ik’ maar ‘mok’, zoals in de zin: ‘Wa mok
daor now met?’ (‘Wat moet ik daar nou mee?’). Oh en niet
vergeten: als een Achterhoeker ‘jao jao’ zegt, is hij het er
juist niét mee eens.
Kom dus naar het verre oosten voor de nuchtere Achterhoekers, om cultuur te snuiven, een prachtige natuurroute te
fietsen of wandelen, een feestje te vieren, een pilsje te drinken
en te genieten van hoe mooi het leven kan zijn als je je nergens
druk om maakt. Laat je niet tegenhouden door vooroordelen of
lompe taferelen uit tv-programma’s als Het wilde oosten. Denk
maar aan de Achterhoekse wijsheid: ‘Vaak bu’j te bang.’ ↙

UITRUSTEN EN
OPNIEUW
BEGINNEN
Marie Meeusen Docent Communication & Multimedia Design, HvA
‘Ik ga in juli optreden op de Parksessies in Haarlem. Daarna
vertrek ik naar de Pyreneeën voor een huwelijksfeest, om
vervolgens voor een maandje naar Bali en Flores te vertrekken. Ik reis een Belgische vriendin achterna en neem veel
boeken mee naar Indonesië.
De afgelopen maanden heb ik kennisgemaakt met inspirerende medewerkers en studenten van verschillende opleidingen. De visie op onderwijs die ik regelmatig aangescherpt heb
de voorbije maanden, mag nog meer een concrete drijfveer
worden voor mijn werk bij de HvA. Die vertaalslag probeer ik
op veel fronten te maken en dat lukt behoorlijk.
Inspiratie haal ik vooral uit herbronnen: reizen, schrijven en
lezen. Mijn creativiteit moet dringend meer ruimte krijgen.
Daar vond ik in de lente te weinig tijd voor.’

Tivadar Vervoort Een van de voormannen van
Humanities Rally, student filosofie
‘Ik ga eerst naar Turijn, dan een filmfestival op een berg
aan de Italiaanse kust en daarna naar de Languedoc,
Zuid-Frankrijk. Ik ga daar naar het huisje van mijn goede
vriend Jip.
De afgelopen maanden betekenden voor mij het redden
van mijn faculteit en de opleidingen daar uit de handen van
Profiel 2016. Daarnaast het debat en bewustzijn over de
financiële situatie en de organisatiestructuren van de UvA
en het hoger onderwijs in het algemeen. Net zo belangrijk
vind ik dat docenten en studenten tegenwoordig vaker een
babbeltje maken met elkaar, dat is gezellig.
Inspiratie haal ik uit het feit dat het vakantie is. Eindelijk boeken lezen! Hopelijk blijven we terugkijken naar dit
jaar als een “evenement”, en verdwijnen de golven van
ressentiment.’
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THOMAS
VAN A ALTEN
Wegens vakantie gesloten
I

k fietste tijdens de eerste echte zomerse vrijdagavond van dit jaar
door de stad, zo’n avond met een minimumtemperatuur van achttien graden. Ik reed over de Sarphatistraat, via het Leidseplein naar
de Overtoom, Kinkerstraat, Postjesweg en vervolgens het viaduct
onder de ring A10 door. Ik ontdekte: als je tijdens het fietsen af en
toe je ogen tot spleetjes knijpt en je gehoor uitschakelt, is het aardig
toeven. Kijk je met open ogen en oren, dan word je geconfronteerd
met de hellepoort.
Het leek of ik de enige in nuchtere staat was. De rode blossen ter
hoogte van de jukbeenderen, de glazige ogen, de walmen uit de
monden, de lijzige stemmen... Welk orakel heeft ooit besloten dat
op vrijdag melaatsen en gebochelden zich vrije toegang verschaffen
tot het terras? We geven graag de toeristen de schuld, maar zij zijn
niet de enigen. Amsterdammers kunnen de stad niet loslaten. Ze
graven zich in. Op terrassen, in bootjes, in parken: overal vieren ze
vakantie in de stad.
In Parijs was het tot enkele
decennia geleden normaal om
in de zomer de stad te verlaten.
Wie dat niet deed, was een
verliezer. De stad moest het
gewoon met tweeëneenhalf
miljoen minder Parijzenaren
doen. Journalist Jan Brusse
omschreef het ooit: ‘Vertoon je je er toch, dan knak je je toekomst
en je geeft je buren, die er niet zijn maar het later wel horen, het
volste recht om laatdunkend over je te spreken.’ Naar de kust
moest je! Om vervolgens daar te dringen voor de ijssalon of het
sanitairgebouw.
In mijn wijk is dat nog zo: ruim driekwart gaat in de zomer naar
Marokko of Turkije. Ik moet het dan stellen zonder bakker en
groenteboer. Als ik zo’n briefje op de winkeldeur lees, voel ik me
toch een verliezer. ↙

We geven graag de toeristen
de schuld, maar zij
zijn niet de enigen
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OOK DE
VRIENDINNEN
BLIJVEN THUIS
De achterblijvers, het zijn de stille
krachten die de UvA en HvA ook
in de zomer draaiende houden.
Ieder hebben ze hun eigen trucjes
om toch naar de zon te gaan.
tekst Willem van Ewijk
foto‘s Daniël Rommens
en Mats van Soolingen

Guido Meijer
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‘M

ijn vriendin is PhD-student op het AMC, dus
die kan net als ik vrij nemen wanneer ze wil,’
zegt Guido Meijer. Onder zijn labjas draagt
hij een T-shirt met opdruk van een gehalveerde vogel.
De promovendus neurobiologie staat in het laboratorium waar hij experimenteel onderzoek doet met dieren.
Met behulp van calcium en fotoapparatuur kan hij zien
hoe hersencellen reageren op licht en geluid. Het is een
eenzame bezigheid. Er zijn geen ramen in het laboratorium en er is zelfs geen kunstlicht. Het moet donker blijven
zodat Meijer de fotonen in het muizenbrein kan zien
oplichten. Hij brengt de dagen door in duisternis, met als
enige gezelschap zijn stagiair, en een muis onder narcose.

‘Ik kan in alle rust
doorwerken’
Meijer loopt naar de hoek van het lab waar twee geluidsboxen staan, en draait de volumeknop hoger. Vrolijke muziek vult de ruimte vol slangen, buizen en microscopen.
‘Dat is Radio Meuh, een Oostenrijkse zender,’ zegt Meijer
met een beschaafde glimlach. ‘Echt geweldig, die draaien
de hele dag funk.’
Nog leuker wordt het in de middagpauze, als Guido
naar buiten kan. Hij haalt een frisbee tevoorschijn en
gooit die naar zijn vriend Dmitri. Ze frisbeeën op het
grasveld, tegen de achtergrond van de sporthal op het
Science Park. Op het beachvolleyveld achter ze springen
jongens en meisjes op en neer. ‘Studievereniging Via heeft
een tap,’ zegt Guido, ‘die rijden ze weleens naar buiten,’
en dus blijven de twee vrienden soms ook na hun werkdag
op het Science Park hangen.

Caravan
Guido en Dmitri zijn de achterblijvers, twee van de vele
medewerkers van UvA en HvA die deze zomer niet op
vakantie gaan. Omdat ze een proefschrift af moeten
ronden. Of zoals bij Acta, omdat patiënten met tandproblemen ook in de zomer moeten worden behandeld. En
verhuizen en verbouwen gaat nou eenmaal makkelijker
als de studenten en medewerkers op het strand liggen en
niet eindeloos door de gangen lopen te sjouwen, aldus
Roy Bolding, manager huisvesting bij het Domein Digitale
Media & Creatieve Industrie aan de HvA. ‘Ik mag me
overal tegen aan bemoeien,’ zegt Bolding, die bijna iedere
zomer doorwerkt.
Deze zomer werkt hij aan de verhuizing van de
ICT-opleiding van de Duivendrechtsekade naar het

Roy Bolding

Theo Thijssenhuis. Bolding kijkt naar buiten. ‘Het is een
prachtbaan,’ zegt hij. Maar door al dat zomerwerk kan
hij geen vakantie vieren met zijn familie. Zijn bureau ligt
vol met plattegronden en bouwplannen. ‘Mijn vrouw
werkt sinds een jaar als medewerker studentzaken en
ze heeft hetzelfde aantal vrije dagen als ik,’ zegt hij.
Maar zijn kinderen hebben alleen vrij tijdens de schoolvakanties en die zijn dus altijd thuis wanneer Bolding
de drukste weken van het jaar beleeft. Dit jaar heeft
hij daar iets op gevonden. ‘We hebben een stacaravan
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gekocht op een camping op de Veluwe.’ Zijn vrouw en
kinderen kunnen genieten van hun zomervakantie, en
Bolding heeft er geen omkijken naar. ‘Ik kan in alle rust
doorwerken,’ zegt hij. In de weekenden logeert Roy
Bolding bij zijn gezin in de stacaravan. ‘Anders zien we
elkaar helemaal niet.’

Celkweek
Dan heeft Guido Meijer het toch beter bekeken. Zijn
vriendin werkt net als hij in de zomer door, dus kunnen ze
samen in de winter op vakantie. Dat heeft veel voordelen.
‘In de winter is het in Nederland koud, en omdat je buiten
het hoogseizoen zit, is het reizen goedkoper,’ zegt hij.

Meijer en zijn vriendin gaan in januari naar een ver land:
‘Guatemala of zo.’
Zijn collega Dmitri is al op vakantie geweest, eveneens
met zijn vriendin, naar Californië. Hij had geluk dat ze
vrij kon nemen. Alhoewel zij net als de vriendin van Guido
promovenda is op het AMC, kan ze haar vrije dagen maar
moeilijk plannen. ‘Ze doet experimenten zoals celkweek,
en die gaan in het weekend ook door,’ zegt Guido. Voor
langere vakanties gaat Dmitri ook weleens weg met zijn
vrienden. Vorig jaar lente streek de vriendengroep neer in
een klein dorpje in Marokko, om daar een weekje te windsurfen. ‘Daar mocht je geen alcohol drinken, dus er werd
niet gezopen en iedere ochtend stonden we fit op.’

‘Experimenten gaan
in het weekend door’
Om vijf uur ’s ochtends werden ze gewekt door de
moefti die vanaf de minaret opriep tot het eerste ochtendgebed. Dit soort reisjes helpt Dmitri om even op te
frissen. ‘In het lab maak je lange dagen, en je zit continu
in dezelfde houding over de microscoop gebogen. Het is
fijn om een paar dagen lekker te bewegen,’ zegt hij erover.

Suriname
Dat zou paradontoloog Wijnand Teeuw ook wel fijn
vinden. Als hij niet zit te schrijven aan zijn proefschrift
(dat eind dit jaar af moet zijn) dan friemelt hij aan het
tandvlees van de patiënten die bij Acta komen voor een
tandvleesbehandeling. Een paar weken lekker niksdoen
zit er voor Teeuw niet in dit jaar. Hij heeft een huis
gekocht in Vianen en zal in september twee weken vrij
moeten nemen om te klussen, samen met zijn vrouw, die
logopodiste is.
Teeuw loopt op witte Lacostesneakers door het supersonische gebouw van het Acta. ‘Omdat in de zomer
het onderwijs wegvalt heb ik meer tijd om aan mijn
onderzoek te besteden. Dat is heel prettig,’ zegt Teeuw.
Hij staat bij de kluisjes en doet zijn witte jas aan. Bij Acta
worden ’s zomers ook patiënten behandeld. Het is de
afspraak dat er dan een paradontoloog aanwezig moet
zijn. ‘Dat kwam mij goed uit,’ zegt Teeuw. Net als veel
achterblijvers heeft hij zijn eigen trucje om alsnog naar
de zon te gaan. In november vliegt hij naar Suriname, om
daar een cursus te geven. ‘Misschien kan ik er nog wat
extra dagen aanplakken,’ zegt Teeuw, ‘en wie weet kan
mijn vrouw dan ook mee.’ ↙
Wijnand Teeuw
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Biertje buiten
Onder de tuinsproeier
Breda Wie deze zomer afreist naar het zuiden moet

Lakenververs
Nijmegen Er zijn ver, heel ver van de UvA en de HvA,
cafés waar cactussen en sanseveria’s niet in een stolp
groeien en waar obers zich niet gedragen als obersturmführers. Laat dat woord ook vooral niet vallen in Nijmegen.
De Keizerstad leed namelijk als weinig andere steden tijdens
de Tweede Wereldoorlog: bij een vergissingsbombardement
werd vrijwel de hele middeleeuwse binnenstad verwoest.
Slechts een miniem deel van die fysieke geschiedenis bleef
overeind, met als middelpunt café In de Blaauwe Hand. Al
voordat Keizer Karel V in 1546 Nijmegen innam, werden hier
kroezen krachtig bier aan de lustigen geserveerd: toentertijd als kantine van de lakenververs die in de aanpalende
Waagh de stoffen blauw kleurden, heden ten dage als
begrip onder Nijmeegse kroegen. Die historie koestert men
met trots en verve. De houten banken resoneren vroeger
eeuwen en het verhaal gaat dat de lakenververs door dezelfde glas-in-loodruiten staarden als de bezoekers nu.
Verwacht hier geen glutenvrij bier of superfoods op de
lekkere flammkuchen, maar wel een glaasje rum bij de
cappuccino. En probeer ook eens de Rooie Tiep Top, een bier
dat stadsbrouwerij De Hemel speciaal voor In de Blaauwe
Hand maakt. Dat zware bier, vernoemd naar een nar die
in vroeger tijden de smalle straatjes onveilig maakte, compenseert zelfs het schaduwrijke terras. Henk Strikkers

In De Blaauwe Hand Achter de Hoofdwacht 3
Zonnig ** Uitzicht **** Studentikoos *** Biertje € 2,30
Niet te missen: Rooie Tiep Top

bij Belcrum Beach zijn – hét stadsstrand van Breda. Een
verfrissende duik in de Mark is er vanwege de veiligheid niet
bij, maar je kunt altijd aan Bregt vragen of je even onder
haar tuinsproeier mag staan. Als een van de tientallen
vrijwilligers die Belcrum Beach onderhouden, ontfermt ze
zich over de groenten die rondom het zanderfje worden
verbouwd. Bijna alles is hier gemaakt van hergebruikt materiaal: het meubilair van resthout, de asbakjes van blik en
de toiletwanden van oude fotopanelen, die Belcrum Beach
een kleurrijk en laid-back vakantiesfeertje geven. Overdag komen er vooral gezinnen met kinderen, maar vanaf
een uur of vijf luisteren borrelende Bredanaars vanuit hun
hangmatje naar livemuziek of een dj. Het eten is simpel
(tosti’s en nacho’s), tenzij de keukenploeg zin heeft om een
vegetarische roti in elkaar te flansen. Het enige nadeel is
het uitzicht: starend naar een kaal industrieterrein smaakt
dat (bio)biertje toch nét iets minder lekker. Daarom maakt
de daghap (€ 7,50) op vrijdagavond veel goed, al helemaal
als je daarna een yogalesje kunt volgen – tegen een kleine
vergoeding, dat wel. Nina Schuyffel

Belcrum Beach Veilingkade 12-15

Zonnig ***** Uitzicht ** Studentikoos *** Biertje € 2,Niet te missen: De dadeltaart van Ingrid
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Zelfs
Contador
kan Boomars
niet kloppen
Wat drijft iemand om zichzelf te dwingen tot extreme prestaties zonder dat
er geld of wereldfaam tegenover staan? ALO-docent Klaas Boomars gaat de
hele Tour de France rijden een dag voor de professionele renners uit. Omdat
het waanzinnig moeilijk is, en hij daar zielsgelukkig van wordt. ‘Dat gevoel
dat ik kan vliegen, dat ik alles aankan. Dat heb ik lang moeten missen.’
tekst Sebastiaan van de Water
foto‘s Daniël Rommens

Z

ijn omgeving verklaarde hem voor gek, toen hij zijn
plannen openbaarde. ‘Waarom, in godsnaam, zou je
dat doen?’ vroegen zijn vrienden. ‘Dus je gaat me nóg
minder zien?’ klaagde zijn vriendin. Hij heeft zich er niet door
laten weerhouden. ALO-docent Klaas Boomars gaat de komende weken de Tour de France rijden. Alle 3800 kilometers,
van Utrecht naar Parijs, over de Alpe d’Huez.

Elke kilometer van elke etappe. Elke col en elke kasseienstrook. Elke mijlpaal die Chris Froome, Alberto Contador en
hun stoet knechten tijdens de Tour de France zullen passeren,
daar zal Klaas Boomars hen voor zijn geweest. De 32-jarige opleidingsdocent aan de HvA zal met elf gelijkgezinden
elke Tour-etappe een dag voor de profs uit rijden. ‘Contador
mag zo hard trappen als hij wil, hij zal me niet inhalen,’ stelt
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Boomars met een klein beetje zelfspot en heel veel bravoure.
Wat hij zegt is waar. Als de Spaanse bergkoning op 15 juli naar
adem zit te happen op de Tourmalet, is Boomars alweer bezig
aan de beklimming van de
Plateau de Beille, de col van
de volgende dag.
De vraag is waarom. De
profs doen het niet omdat ze
het zo leuk vinden. Elk jaar
weer vertellen ze na afloop
hoe blij ze zijn dat het voorbij is. Hoe zwaar het was. Hoe ze de dagen hebben geteld,
als een gevangene die weet dat hij over drie weken wordt
vrijgelaten. Maar zij hebben weinig keus. Het is hun werk.
Ze hebben er jaren voor getraind. Ze onderhouden hun gezin ermee. Maar dat geldt niet voor Boomars. Die heeft een
prima baan bij de ALO, een gelukkige relatie en voldoende
hobby’s om zich te vermaken.
Daarbij komt dat Boomars – in tegenstelling tot de profs
– niet kan rekenen op een team begeleiders. Hij heeft geen
knechten die hem water komen brengen. Geen masseuses die
zijn pijn verlichten. Geen mecaniciens die zijn lekke band

plakken. En zeker geen dubieuze dokters die wanneer niemand
kijkt hun kisten met supplementen openen.
Wie de Tour de France rijdt, studeert drie weken lang pijn,
zei een voormalig renner ooit.
Waarom zou iemand zonder
uitzicht op een beloning
zich wagen aan een dergelijk
extreme, slopende en zelfs
ongezonde expeditie? Om
daarachter te komen sprak
Folia uitgebreid met de man
die wielrenners ooit maar gekke mannetjes vond. En er nu
zelf één is.

‘Als zij de Redoute
beklommen, schakelde
ik thuis ook bij’

Geen jongensdroom
Er zijn mensen die met weemoed terug denken aan de zomers
uit hun jeugd, toen ze liggend voor de tv keken naar de
bedwingers van bergen. Dankzij Marco Pantani, Lance Armstrong of Bernard Hinault hebben ze een romantisch beeld
ontwikkeld van fietsend een berg beklimmen. Voortgedreven
door jeugdsentiment belanden ze uiteindelijk zelf op die berg.
Maar dat geldt niet voor Boomars. Als kind volgde hij de
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Tour nauwelijks. ‘Ik ben pas met wielrennen in aanraking
gekomen tijdens een ALO-projectweek in de Alpen. Toen was
ik de twintig al gepasseerd. Ik had als kind wel van Miguel
Indurain gehoord, maar het was zeker geen held voor me. Ik
was sowieso geen fan van wielrenners. Het zijn vaak van die
schriele mannetjes, met vertrokken gezichten, lelijke pakjes,
rare bruiningslijnen en onthaarde kuiten.’
Hij realiseert zich dat hij inmiddels zichzelf omschrijft.
Zijn transformatie tot archetype wielrenner begon zeven
maanden geleden, toen hij werd benaderd door zijn voormalig
werkgever, de ex-triatleet Axel Koenders. Ooit had Boomars
spinninglessen gegeven in de sportschool van Axel. Nu bood
de veteraan hem een kans van een onmetelijk groter kaliber.
Met een groep van twaalf renners de Tour de France rijden.
‘Ik dacht twee dingen,’ herinnert Boomars zich. ‘O wow, dit
is uniek. Dit wil ik. En: Shit, ik heb geen vrij van mijn werk.
Ik stuurde meteen een mail naar mijn baas. Ik verwachtte
een afwijzing.’ Maar die kwam niet. Er werd hem juist succes
gewenst. ‘Toen moest ik even slikken. Nu was er dus niets meer
om me tegen te houden. Nu moest ik het doen.’

Thuis over de Redoute
Vanaf dat moment stelde hij zijn leven in het teken van de
Tour, de mitsen en maren van zijn vriendin negerend. Hij
begon door elke dag voor zonsopgang naar zijn werk te fietsen.
Zodra de profkoersen op tv te zien waren, reed hij op zijn
hometrainer mee voor de buis. ‘Parijs-Roubaix, de Amstel Gold
Race. Noem ze maar op. Ik heb ze als het ware ook gereden.
Dan keek ik op het scherm wat de profs deden. Als ze bijvoorbeeld de Redoute gingen beklimmen, dan schakelde ik ook bij.’
Met de week intensiveerde hij zijn trainingen. Hij mengde zich
tussen ervaren wielrenners, reed weekenden door de Ardennen
en maakte uitstapjes naar Duitsland.
Langzaam maar zeker kreeg hij meer respect voor zijn
fiets, een wit-zwarte Focus Izalco 4.0 compact. Die had altijd
in de schuur gestaan. Maar dat was vroeger, toen een fiets voor
Boomars nog een gedateerde uitvinding was. Liever nam hij
toen de motor, om snel van zijn woonplaats Ouderkerk aan de
Amstel naar Amsterdam te komen. Tegenwoordig staat zijn
fiets ergens anders. In zijn slaapkamer. Zijn vriendin is er soms
ook. Maar zijn fiets is er altijd. Samen zullen ze het moeten
doen. En samen zijn ze er klaar voor, volgens Boomars.

Nul procent kans
‘Eigenlijk is de kans nul procent,’ antwoordt Boomars. De
vraag luidde of er een mogelijkheid was dat hij de Tour niet zal
uitrijden. ‘Natuurlijk, ik kan ziek worden of een sleutelbeen
breken. Dat is overmacht. Maar fysiek kan ik de Tour aan. Ik
heb alles gedaan wat ik moest doen.’
En die bergen dan? Boomars lijkt niet onder de indruk.
Zittend op een terras in Ouderkerk bladert hij door de officiële
etappegids van de Tour de France. Hij kijkt naar het profiel

De Tour rijd je niet uit op mineraalwater, zei vijfvoudig
Tourwinnaar Jacques Anquetil ooit eufemistisch. Hoe
doet Boomars dat? ‘Geloof me, ik gebruik geen doping.
Veel mensen denken dat je dat zo even kunt ophalen.
Maar weet je hoe duur dat allemaal is? Ik ben dus honderd
procent schoon.’

BELGIË VS NEDERL AND

Nederland is een fietsland, maar geen wielerland. België,
ontdekte Boomars tijdens zijn trainingstochten ten zuiden
van de grens, is geen fietsland, maar wel een wielerland.
‘In België is de koers bijna heilig. Mensen klappen voor je.
Kinderen zwaaien. Auto’s maken ruim baan. In Nederland
krijg je juist het gevoel dat mensen je vervelend vinden.’

ARMSTRONG

Boomars en zijn kompanen zijn niet de enigen die een dag
voor het peloton uit de Tour gaan rijden. Ook Lance Armstrong is dat van plan. Boomars heeft zijn mening klaar
over de man die zeven tours won, en alle zeven weer verloor.
‘Ik ga niet joelen als ik hem zie, maar met de verering is het
wel klaar. Armstrong is een heel nare man. Met psychopathische trekjes. En niet omdat hij heeft gebruikt. Je kan
renners van zijn generatie niet verwijten doping te hebben
gebruikt. Maar dat je mensen emotioneel chanteert, dat je
ze uit het peloton drijft, en dat je smeergeld betaalt, dat
gaat een paar stappen te ver.’

ALPE D’HUEZ

De meest prestigieuze etappe is voor Boomars de een na
laatste. De klim naar de col waar Nederlandse renners ooit
domineerden: Alpe d’Huez. ‘Binnen ons groepje wordt het
een erekwestie. Wie daar als eerst boven komt zal heel lekker slapen. Al zal het op de berg wel weer één grote chaos
zijn. We zullen waarschijnlijk moeten slalommen tussen de
barbecues en de dronken Hollanders.’

GESCHOREN KUITEN

Waarom ontharen wielrenners, zelfs de meest amateuristische, hun kuiten met het enthousiasme van een vrouwelijk
fotomodel? Verschillende verklaringen doen de ronde. Het
zou gestroomlijnder zijn. Het zou bij schaafwonden de irritatie verminderen. Het zou prettiger zijn bij zwetende benen.
Allemaal onzin, volgens Boomars. ‘Voor profrenners kan het
nut hebben, omdat ze vaak gemasseerd worden, dan zijn
haren niet prettig. En met hun snelheden zijn valpartijen
ook een kwestie. Maar een amateurrenner zou nooit moeten
vallen.’ Toch zie je veel amateurrenners met die geschoren
benen. ‘Het is vooral een cultuurdingetje. Een herkenningsteken.’ Wat een zwart gilet is voor sommige motorrijders.
Een manier om naar de buitenwereld, maar vooral de binnenwereld, te communiceren: ik ben wielrenner.
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van de rit naar Plateau de Beille. Vier cols achter elkaar. ‘Ik
heb er zin in. Van mij mag het morgen beginnen. Ik heb maandenlang getraind en me uitgebreid laten testen. Ik weet precies
hoe hard ik moet trappen om een berg op te kunnen rijden.’
Maar ook Boomars geeft toe dat er moeilijke momenten
zullen komen. Hij bladert een paar pagina’s terug in de Tourgids. Naar de vierde etappe. Eentje vol kasseienstroken. ‘Dat is
net alsof een gek wat stenen op een pad heeft gegooid en dan
zegt: zo, nu is het een weg, ga er maar overheen fietsen. Het is
idioot. Als het regent blijft niemand op zijn fiets zitten. Lichte
rijders worden een soort stuiterballen.’
Een etappe eerder wacht de beruchte Muur van Huy. Een
korte, maar steile beklimming in Wallonië. Zo venijnig dat
zelfs de lichtste versnelling te zwaar kan zijn. Eigenlijk is het
makkelijker om dan te gaan wandelen. ‘Maar dat doe je niet.
Nooit. Een wielrenner die
wandelt is af. Dat is de grootst
mogelijke schande. Dan
slaap je niet. Dat krijg je je
leven lang te horen. Maar het
gevaarlijkst zijn de ogenschijnlijk makkelijke etappes.
Zoals die door de Vallée du
Tarn. Tweehonderd kilometer.
Windkracht zes tegen. En
geen moment vlak.’ Maar wat de Tour écht zwaar maakt is nooit
die ene zware rit. Het is het feit dat je er al tien in je benen hebt
zitten. En de wetenschap dat je er nog tien moet.

Maar dat doel zou Boomars nooit bereiken. Hij trainde vier keer per week. Zat bij jeugdselecties. Won met zijn
team de nationale beker. Maar de uitnodiging voor het grote
Oranje kwam nooit. Op zijn vijfentwintigste stopte hij met de
sport. Hij vulde de vrijgekomen tijd met andere activiteiten.
Fietsen, voetballen, meer werken, uitgaan, een eindeloze reeks
arthousefilms en een extra studie. Maar toch ontbrak er al die
tijd iets. Die adrenaline van vroeger. Het leek allemaal te veel
op stilzitten. En stilzitten, dat kan Boomars ogenschijnlijk niet
zo goed. Hij protesteert. ‘Dat is een misverstand. Ik ben juist
heel goed in niks doen. Laat ik het zo zeggen, alles wat ik wil
doen, wil ik ook goed doen. Als ik zondig, zondig ik goed. Als
ik uitga met vrienden, gaan we niet om half twee weer naar
huis. Op mijn werk worden ze gek van me. “Kom op Boomars,
het is toch wel goed genoeg zo?” zeggen ze dan. Maar geloof
me, ik kan ook goed ontspannen. Een weekend lang in
mijn pyjama Netflix kijken
bijvoorbeeld.’ Hij denkt
even na. ‘Oké, meer dan een
weekend wordt problematisch.
Als ik een week lang niet
heb gesport, hoor ik in mijn
omgeving vaak: “Klaas, ga
alsjeblieft wat doen.”’
De broer van Boomars, Teun, bevestigt dat beeld. ‘Ik
weet niet of hij gek zou worden als hij lang thuis zou zitten,
want hij zit nooit lang thuis. Zijn hele leven zoekt hij de
uitdaging op. In alles. Hij rent obstacle runs. Rijdt motor.
Doet kwart triatlons. Dat hij nu de Tour wil gaan rijden
komt voor mij niet als een verrassing. En het zou me heel erg
verbazen als hij hem niet uitrijdt. Ik heb hem namelijk nooit
zien opgeven.’

‘Wandelen is voor een
wielrenner de grootst
mogelijke schande’

Verslavend elixer
Waarom het dan toch doen? Niet om een jongensdroom te
realiseren, weten we. En zeker niet om een aantrekkelijk
lichaam te krijgen. Ook een andere verklaring voor Boomars
zijn Tourobsessie kan worden doorgestreept. Hij doet het
niet voor het goede doel. Hij heeft niemand om een bijdrage
gevraagd voor een nobele stichting. ‘Ik vind het zelf altijd
irritant wanneer mensen een simpele sportprestatie gaan
leveren en dan een soort emotionele chantage plegen door
iedereen lastig te vallen met verzoeken om geld. Het is een
soort veredelde collectebus. Ik kies zelf wel welke goede
doelen ik steun, en dat is meestal niet de collectebus die het
hardste rammelt. Dit project is mijn eigen sportieve wens,
niet iets waar ik anderen mee lastig wil vallen.’
Wat wellicht wel een rol speelt is dat Boomars al op jonge
leeftijd heeft mogen drinken van de verslavende elixer van
succes en adrenaline. Twaalf jaar oud was hij, toen hij Nederlands kampioen werd. ‘Waterpolo. Ik had het geluk in een
gouden lichting te zitten. Met het dorpsteam versloegen we alle
topteams. Vanaf dat moment had ik maar één doel. Ik wilde
in het Nederlands waterpoloteam komen. Ik zat in een tunnel,
realiseerde ik me later. Ik heb veel dingen gemist in mijn jeugd
om mijn doel te bereiken.’

Omdát het moeilijk is
De ALO-docent bekent. ‘Die echte wedstrijdspanning die ik
vroeger voelde, dat gevoel dat ik kon vliegen, dat ik alles aankon, dat heb ik heel lang moeten missen.’ Tot nu. ‘Het borrelt
binnen van enthousiasme. Het kriebelt in mijn buik. Al die
sensaties zijn nu weer terug. Ik kan niet wachten om het echt
te doen.’
Waarom de Tour rijden, vragen mensen aan Boomars. Ze
zouden net zo goed kunnen vragen: waarom speelt Ajax graag
tegen Barcelona? Waarom beklimmen mensen de Mount Everest? Waarom iets waanzinnigs doen? Omdat, zou je kunnen
antwoorden, alleen de allergrootste obstakels ons dwingen om
de laag stof van onze ziel af te schudden die daar achtergelaten
is door de routine van het dagelijks leven.
Waarom de Tour rijden? Niet omdat het makkelijk is, maar
omdát het moeilijk is, zoals president Kennedy ooit zei. Hij
had het over de missie naar de maan. Hij had het net zo goed
over de waanzinnige missie van Boomars kunnen hebben. ↙

1 JULI 2015

EMMA
CURVERS
Geen wielrenner
A

ls tiener in Zuid-Limburg fantaseerde ik over zo’n auto zoals
in Grease, met een uitschuifbare cirkelzaag aan de zijkant
waarmee ik alle pelotons in één keer van de weg kon zagen. De manier waarop ze minachtend voor de auto’s uitreden, lijven vacuüm in
de logo’s gehesen, alsof ze de laatste meters van de Tour aflegden –
ze namen zichzelf zo unaniem serieus.
Ik heb me lang verzet, maar ik ben een provinciaal-stedeling met
buren links, rechts, onder, schuin en tegenover. Ik verlang naar de
ruimte en eenmaal in de ruimte moet ik snel weer terug.
Dus kocht ik een fiets. Hij piept en ik draag een synthetisch gymbroekje uit de 4e, waardoor na ongeveer twintig kilometer mijn onderlijf spontaan ontbrandt. Tegen de man in de fietswinkel zei ik dat
ik de goedkoopste helm wilde – ‘waarom?’ foeterde de fietsvriend
die mee was. Even keek ik naar de dure stoere helmen, toch gevoelig
voor het stille verwijt van Hollandse zuinigheid. Ik dacht aan
mijn moeder, het type dat
vond dat je je eerst maar eens
op twee botte linkerschaatsen
in maat 39 en 36 moest bewijzen voor je nieuwe kreeg. Maar
zuinigheid was het niet, het
waren de verwachtingen van
zo’n uitrusting die ik mezelf niet wilde aandoen.
Weinig dingen zijn treuriger dan een gestorven droom met een
hoopvolle uitrusting. Loser, fluistert zo’n dure helm dan naar je vanuit de hoek. Wie hou ik voor de gek? Ik ben geen échte wielrenner.
Ik ben niet eens sportief. Ik ben alleen even weg.
Dus race ik de stad uit met een stuk bubbeltjesplastic op m’n
hoofd en een brandend kutwerk. Onderweg heb ik irreële dromen
van het leven dat ik als dorpsbewoonster zou hebben – het Zonnatura-scenario waarin ik met een rieten hoed op eten voor mijn gezin
verbouw en vanaf het veld naar fietsers als mezelf zwaai. En dan
snel weer terug. Het is eeuwig pendelen als provinciaal-stedeling. ↙

Weinig dingen zijn treuriger
dan een gestorven droom met
een hoopvolle uitrusting

39

40

FOLIA 32

1 JULI 2015

Zelf bier brouwen:
(hopelijk)
geen kattenpis
tekst en foto Yannick Fritschy

Bierbrouwen een ambacht, voorbehouden aan een select gilde?
Tegenwoordig niet meer. Thuisbrouwerijen schieten als paddenstoelen
uit de grond en bij de Hema kun je nu zelfs voor een paar tientjes een
bierbrouwkit op handbagageformaat aanschaffen. Een grote pan, wat
keukengerei en een kooktoestel zijn dan genoeg om zelf in een maand een
paar liter gerstenat te produceren. Een leuke vakantiebezigheid dus. Maar
is bierbrouwen wel écht zo makkelijk? Wetenschapsredacteur Yannick
Fritschy nam de proef op de som.
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Dag 1
Schoonmaken
De waarschuwing in de handleiding van het brouwpakket is
duidelijk: ‘If things are not completely clean, your yeast will die.’
Schoonmaken dus! Gelukkig bevat het pakket ontsmettingsmiddel. Volgens de instructies hoef ik alleen maar alle benodigdheden daarin onder te dompelen en te laten drogen. Vrij
simpel dus. Toch bekruipt me het gevoel dat ik mijn bier bij
deze stap wellicht al geruïneerd heb: is het wel schoon genoeg?

Maischen
Het kant-en-klaar geschrote mout moet in water worden
opgelost en verwarmd; in
bierbrouwjargon wordt dat
aangeduid als maischen. Het
verwarmen zorgt ervoor dat
zetmeel wordt omgezet in
suikers, die op hun beurt door
gistcellen worden omgezet in
alcohol en kooldioxide.
Zodra de bijgeleverde
thermometer aangeeft dat
het water de gewenste temperatuur van 71 graden Celsius
heeft, gooi ik de zak mout in de pan. De geur verspreidt zich
razendsnel en ik zie me genoodzaakt een raam open te doen.
De temperatuur in de pan zou door het mout moeten zakken
tot 60 graden, maar is in mijn brouwsel opgelopen tot bijna 80
graden. Op advies van de handleiding voeg ik wat water toe,
maar de temperatuur blijft vijf graden te hoog. Weer dat gevoel
dat ik het hier definitief heb laten liggen.
Het zal nog even duren voordat ik dat weet. Alleen al deze
eerste stap vergt een hoop geduld: het verwarmen duurt een

uur, waarbij je elke tien minuten moet roeren. Timer van de
telefoon aan: ik laat niets aan het toeval over. Na twee keer roeren is de temperatuur eindelijk voldoende gezakt, en nog twee
roerbeurten verder is het mengsel zelfs aan de koude kant, een
paar graden onder de zestig. Ik doe het gas onder de pan weer
aan, maar dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Als
ik terugkom voor de voorlaatste keer roeren is het gemaischte
mout bijna 80 graden. Oeps.

Klaren
Bij deze stap komt de zeef om de hoek kijken. Door de vaste
bestanddelen uit de mout weg te filteren, houd je een suikerrijke vloeistof: wort. Alleen zeven is echter niet genoeg. Je moet
ook warm water via de moutrestanten door de zeef gieten, want
anders trek je de suikers niet voldoende los.
Ik stuit hier op enkele
logistieke problemen. Een
tweede pan om het wort in te
verzamelen is voorhanden,
maar waar warm ik vervolgens nog eens vier liter water
in op? Dat moet dan maar in
twee etappes in een kleinere
pan. Daarnaast blijkt de zeef
te klein om al het mout te
bevatten. Bij het watergieten kukelt al snel wat mout over de
rand van de zeef in het wort. Ach, het moet straks toch nog
een keer gezeefd worden. Om verdere schade te voorkomen,
gooi ik een deel van de moutrestanten weg. Hopelijk is dat
toegestaan. De tweede zeefbeurt probeer ik met de grootste
omzichtigheid het wort zuiver te houden. Bierbrouwen is
monnikenwerk, je moet geen haast hebben.
In deze fase van het proces ziet het geheel er overigens niet
echt smakelijk uit. De moutdrab doet denken aan kattenvoer
en het wort dat eruit sijpelt lijkt nog het meest op druipend
roest. Mijn vertrouwen in een goede afloop wordt verder
geschonden doordat ik iets minder dan de gewenste 4,75 liter
wort heb verzameld. Bovendien is door het geopende raam
inmiddels een vliegje naar binnen gekomen. Zijn de gistschimmels daar wel tegen bestand?

Bierbrouwen is
monnikenwerk, je moet
geen haast hebben

BENODIGDHEDEN
Hema-bierbrouwkit of een vergelijkbaar pakket
Fornuis (een pit is genoeg, maar er moet een grote
pan op passen)
Twee pannen van zes liter
Zeef
Trechter
Tien lege beugelbierflesjes
IJsblokjes
Heel veel tijd en geduld: de eerste brouwdag zo’n
vier uur, en in totaal een maand

Koken en hop toevoegen
De volgende stap is het koken van het wort. Geduld is wederom
een schone zaak: het schuimende wort dient een uur op het
vuur te staan, waarbij je op drie momenten hop toevoegt. Dit
bepaalt voor een aanzienlijk deel de uiteindelijke smaak. Voor
iemand die doorgaans zijn eten zo snel mogelijk probeert te
bereiden, houd ik me aardig aan de opdracht. Uit balorigheid
probeer ik telkens het moment dat ik de hopkorrels de pan in
gooi op camera vast te leggen. Dat lukt niet. Wat wel lukt is het
doodmeppen van de binnengedrongen vlieg. Ik houd mezelf
voor dat ik hiermee een mogelijke catastrofe heb afgewend.
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Koelen
Het gekookte wort moet in een ijsbad gekoeld worden tot 21 graden: de temperatuur
waarbij de gistschimmels hun werk optimaal kunnen verrichten. Dat blijkt nog een
hele klus. De ijsblokjes die ik speciaal voor dit doel had geprepareerd zijn binnen de
kortste keren gesmolten, zodat het ijsbad transformeert in een lauwwarm bad. Na een
paar keer het water te hebben vervangen, blijft de temperatuur op ruim 25 graden
steken. Doet de thermometer het nog wel? Ja. Wederom rest mij niets anders dan
wachten. Uiteindelijk heb ik er bij 23 graden genoeg van en giet ik het wort in de gistingskruik. Ik richt een schietgebedje aan biergodin Ninkasi om mij niet te straffen
voor mijn ongeduld.

Gisten
Dit is de essentie van bier brouwen: gistschimmels zetten suikers om in alcohol en
kooldioxide. Mits ze voldoende zuurstof krijgen tenminste. Een laatste keer zeven
zorgt ervoor dat het wort genoeg lucht met zich meeneemt de kruik in. Bovendien
worden de laatste overgebleven vaste bestanddelen hierdoor gefilterd. Het vergt veel
concentratie om het wort vanuit de pan via zeef en trechter in de kruik te gieten,
maar het lukt. Dankzij mijn subtiele kook- en schenkwerk heb ik uiteindelijk toch
bijna de gevraagde 3,8 liter over.
Het gist mag zowaar in één keer in de vloeistof gesmeten worden. ‘Shake aggressively’, is de boodschap in de handleiding. Dat laat ik me geen twee keer zeggen. Maar de
grootte van de kruik staat al te veel agressiviteit niet toe en bovendien zou het zonde
zijn om de boel nu nog in het honderd te laten lopen. Het meeste werk zit er namelijk
op. Het enige wat nog rest voor vandaag is een scheikundig aandoende opstelling
fabriceren, waarmee overtollig kooldioxide kan ontsnappen. Na een gevecht met
de rubberen slang waar Freek Vonk jaloers op zou zijn, heb ik het voor elkaar. Als
‘CO2-opvangkom’ kies ik voor een bierglas. Dat brengt vast geluk.

Dag 3
Lageren
Na twee dagen is de gisting op zijn hoogtepunt en borrelt het brouwsel alsof het
een toverdrank is. Wanneer het weer tot rust is gekomen, is het tijd om de kruik
luchtdicht te maken met het in het pakket geleverde ‘luchtslot’. Ik dompel de
onderdelen nog maar eens in ontsmettingsmiddel en schroef het slot op de kruik.

Professionele bierbrouwerijen gebruiken natuurlijk veel geavanceerdere
apparatuur dan een thermometer, zeef
en trechter. Maar de stappen in het
brouwproces wijken in beide gevallen
verrassend weinig af. Zorgen de machines in brouwerijen echt voor een betere
smaak, of zijn ze alleen nodig om bier
op grote schaal te kunnen produceren?
Volgens brouwer Aart van Bergen hoeft
thuisgebrouwen bier helemaal niet veel
te verschillen van professioneel gebrouwen bier, mits het brouwen zorgvuldig
wordt gedaan. ‘Er zijn thuisbrouwers die
bieren van topkwaliteit maken, maar
ik heb ook weleens thuisbrouwsels
gedronken waar duidelijke brouwfouten
in zaten,’ zegt hij. Bier dat te veel in
contact komt met zuurstof, krijgt bijvoorbeeld een papierachtige smaak. En
overmatige blootstelling aan licht kan
leiden tot lichtsmaak, wat we associëren met kattenpis.
Daarnaast is verontreiniging een van
de grootste brouwgevaren. ‘Hoewel er
weinig gecontroleerd wordt, zijn professionele brouwers gebonden aan strenge
regels op dat gebied,’ zegt Van Bergen.
‘De kans op verontreiniging hangt sterk
af van hoe schoon en secuur de brouwer werkt en hoeveel kennis hij heeft
over hygiëne.’
UvA-alumnus Van Bergen begon zelf
zo’n vier jaar geleden als thuisbrouwer, en is inmiddels samen met Peter
Harms de trotse eigenaar van Brouwerij
de Vriendschap in Amsterdam Noord.
Volgens hem kom je met de Hema-kit
aardig in de buurt van het echte werk.
‘Met brouwpakketten als deze kun je
op een leuke manier kennismaken met
de basisprincipes van bier brouwen. Een
paar potten en pannen zijn in principe
genoeg voor een kleine hoeveelheid
goed bier. Pas als je op grotere schaal
wilt brouwen, heb je meer techniek en
apparatuur nodig. Zo gebruiken professionele brouwerijen pompen tijdens
het brouwen, die hebben de meeste
hobbybrouwers niet.’
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Dat blijkt eenvoudig.
Daarna moet de kruik twee weken onaangeroerd in het
donker blijven staan, zodat de tweede gisting (lagering) plaats
kan vinden. Dit keer blijft het kooldioxide in het bier, waardoor het bruisend wordt. Gedurende die twee weken is het aan
te raden bier uit beugelflesjes te drinken, want die heb je nodig
voor het bottelen.

handleiding waarschuwt dat het nogal snel gaat, en dat je
beter eerst kunt oefenen met water. Ik zie het met angst en
beven tegemoet.

Dag 17

Na weer twee weken in het donker en tot slot een nachtje
in de vriezer, zijn de flesjes klaar voor gebruik. Als alles
goed verloopt, heb ik dan een kleine vier liter Belgisch
blond bier gebrouwen. Misschien is dat het lekkerste bier
dat ik ooit geproefd heb, maar gezien alle waarschuwingen
voor verontreiniging acht ik het ook mogelijk dat ik vier
liter gif heb geproduceerd. Mocht ik na de zomer niet meer
voor Folia schrijven, dan weten jullie waar dat aan ligt. We
zullen zien. ↙

Bottelen
De bierflesjes moeten natuurlijk goed ontsmet en gedroogd
worden. Daarna kan het grote overhevelen beginnen, wat
via een ingewikkeld buisjessysteem moet gebeuren. Bij het
schrijven van dit artikel ben ik nog niet toe aan die stap. De

Dag 31

UITRUSTEN EN
OPNIEUW
BEGINNEN
Gerlof Donga

Evelien van Roemburg

Docent ict en lid domeinraad DMCI – HvA
‘Ik ga met mijn vrouw fietsen in Vlaanderen. Langs de kust
heen en via het binnenland terug. Genieten van wat de omgeving te bieden heeft aan bezienswaardigheden en daarna
een Belgische Trappist, zo aangenaam kan het leven zijn.
De afgelopen maanden stonden voor mij in het teken van
het Maagdenhuis. De discussie over hoger onderwijs en de
rol van medezeggenschap staat weer op de agenda. Dat
hebben ze natuurlijk niet alleen in Rethink HvA of Rethink
UvA gedaan. Maar die hebben er wel voor gezorgd dat er
verbinding tussen domeinen en faculteiten en zelfs tussen
HvA en UvA is opgetreden.
Inspiratie haal ik uit een lijstje met inspirerende boeken,
waarvan een deel meegaat met de fietstocht en een ander
deel is voor daarna.’

Promovenda vluchtelingenrecht, UvA
‘Ik ga waarschijnlijk niet op vakantie. Ik ben ongeveer nu
uitgerekend van onze tweede zoon, nadat we vorig jaar
onze eerste hebben gekregen, en we zullen vooral bezig zijn
met wennen aan twee mini-mensjes in huis.
De afgelopen maanden toonden een opschudding van
oude structuren. Het is niet dat alles nu anders is, maar
er lijkt meer openheid om te praten over verandering en
verbetering, over de kwaliteit van onderwijs en hoe we dat
moeten vormgeven, over het belang van goede docenten
en over meer zeggenschap. Er is een dam opengebroken die
niet meer zo snel dichtgaat.
Inspiratie haal ik uit met de benen omhoog en de baby
naast me in de wieg lekker boeken te lezen. Daar kom ik de
zomer wel mee door.’
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Biertje buiten
Baardige schippers
Haarlem Vrijdagmiddag twee uur en dertig graden:

Bretels en baretten
Parijs Nergens op de wereld is een glas bier zo duur als in
de Franse hoofdstad: acht euro voor een vaasje Heineken is
doodnormaal. Wanneer Fransen een terras bezoeken, nemen
ze dan ook uitgebreid de tijd en staren ze urenlang naar het
voorbijrazende verkeer. Fijn voor als je veel geld en weinig
gespreksstof hebt, maar aangezien bij studenten meestal
het omgekeerde het geval is, kiezen die eerder voor een
zelfgeorganiseerde picknick aan de Seine. Het zijn zodoende
vooral ouderen en toeristen die de Parijse terrassen bevolken.
In studentenwijk Quartier Latin is dat beeld niet anders.
Een uitzondering is Belgisch biercafé La Gueuze, waar obers
gehuld in bretels en baretten een keur aan biersoorten
serveren. Gelegen aan de zontechnisch ongunstige zuidkant
van de straat, is het bier zo’n anderhalve euro goedkoper dan
bij de chique brasserie aan de overkant. Dat zorgt ervoor dat
het terras aan het begin van de avond vol zit met groepjes
studenten die pitchers blond bier naar binnen werken. Het
café biedt ook de mogelijkheid om relatief goedkoop te eten,
maar de meeste bezoekers houden het bij de gratis zoutjes.
Al met al is La Gueuze een gezellig studentikoos café, waar de
bierliefhebber goed aan zijn trekken komt. Goedkoop is anders, maar voor Parijse begrippen vallen de prijzen nog mee.
En bovendien: l’argent est rond pour rouler. Yannick Fritschy

La Gueuze 19 Rue Soufflot

Zonnig * Uitzicht ** Studentikoos **** Biertje € 4,50
Niet te missen: Geuzebier

waarom niet eens naar Haarlem – toch dé hogeschoolstudentenstad van Zandvoort en verre omstreken – voor beer
& more? De stad aan het Spaarne bleek helemaal niet zo
studentikoos. Ik passeerde eindeloos terrassen met de borst
gevende moeders, kletsend met hun vriendinnen, totdat ik
aan de rivierkade belandde.
Ik koos het zonovergoten terras van café Spaarne 66 om
een totaal dwaze reden: het lag bij een draaibrug over het
Spaarne. Hoe gezellig kan het zijn, met rinkelende knipperlichten en een brugwachter die het druk heeft met het
doorlaten van kajuitjachten met baardige schippers! Een
chesterfield en een boekenkast vol hogeschoolboeken gaven
toch nog enigszins een studentenstadgevoel. Een frisse serveerster – blond, glimlach, type hogeschoolstudent – zette
fluks een… Amsterdams biertje op tafel: IJwit, van brouwerij
’t IJ. Omdat mijn dorst nog niet was gelest sloeg ik daarna
nog een vaasje Gulpener achterover. Juist toen ik bedacht de
trein naar Amsterdam weer te nemen rinkelde de draaibrugbel voor de vierde keer. Weer een schipper… Ik bestelde nog
snel een glas kurkdroge Provençaalse rosé, liep schommelend langs het Spaarne terug naar het station en dacht aan
Boudewijn de Groot. ‘Het Spaarne stroomt, het Spaarne
stroomt, het Spaarne stroomt voorbij.’ Dirk Wolthekker

Café Spaarne 66 Spaarne 66
Zonnig ***** Uitzicht ***** Studentikoos * Biertje € 2,40
Niet te missen: De draaibrug
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ASIS
AYNAN
Uitbraak in Lloret
O

p mijn zeventiende bleef ik in de eerste klas van de meao zitten. Ik
volgde de opleiding Economisch Juridisch. Doubleren moest omdat
al mijn aandacht naar de innerlijke wereld ging. En daar krijg je geen
studiepunten voor.
Een leraar zei dat ik in een identiteitscrisis verkeerde – wat waar was.
Ik stond op gespannen voet met mijn Marokkaanse achtergrond, én was
smoorverliefd op een Marokkaans meisje. Tegelijkertijd vroeg ik mij af wat
heteroseksueel betekende – misschien was ik wel homo. Niets was zeker.
De ontoereikendheid van mijn taal om de complexe binnenwereld
onder woorden te brengen, frustreerde. Ik uitte mij gedeeltelijk via kleding – de eenvoudigste taal. De ene dag doste ik mij uit als een vogelverschrikker, de andere dag was ik een hiphopper, of ik skeelerde rond in
een wit islamitisch gewaad.
Het hoofd was een snelkookpan waar ieder etmaal mijn verwarring in
werd gekookt. En elke nacht viel ik pas in slaap als mijn lichaam en geest het
verloren van de vermoeidheid.
Door dit alles kwam ik niet
aan onderwijs toe. De laatste
maanden van het schooljaar vertoonde ik mij nauwelijks op het
Haarlemse Frans Halscollege.
Er was één plek waar ik een
beetje tot rust kwam; de dansvloer van het Patronaat. Op
vrijdag en zaterdag was daar de dansnacht Dance Stew. De entree was
een rijksdaalder. Tussen de alternatievelingen leidde ik mijn gedachten
met dansen voor enkele uren af.
Mijn beste vriend kwam op het idee voor een dansmarathon. We
vertrokken naar het stranddorp Lloret de Mar. De busreis met Peter
Langhout (bestaat die maatschappij nog?) en het hotel kostten samen
iets meer dan driehonderd gulden. We leefden op donuts en water en
dansten acht nachten tot de vroege morgen in discotheken die namen
hadden als Londoner, Colossos en Tropics.
De zevende nacht, op muziek van Da Hool, Jean, Sash of wie het ook
was, schreeuwde ik een bliksemschicht aan de hemel. De roep loste
niets op, maar wat een verlichting. ↙

We leefden op
donuts en water
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