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Scherp debat, meeslepend theater,
repetitiestudio of fotocursus. Als
student kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan bij CREA!

CREA heeft...
... actuele programma’s
... veel fijne cursussen
... repetitiestudio’s
... het CREA Fonds
... meer dan 30 studentenkantoren
En natuurlijk:
... het dagelijks geopende CREA
Café met echt lekkere koffie en omfietswaardige brownies.

450 cursussen per jaar!

CREA organiseert jaarlijks zo’n
450 cursussen van digitale media
tot beeldend en van theater tot fotografie. Bijvoorbeeld:
Montage | Hip Hop | Radio maken
Electronic Music Production | Yoga
Singer Songwriter | Filmacteren
Webdesign | Columns | Percussie
Notenschrift | Creative Writing
Bandcoaching | Klassiek Ballet

CREA
Nieuwe Achtergracht 170

www.crea.uva.nl
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Bekijk het complete aanbod online.
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Een week op 20 euro
Als je gaat studeren kun je er het beste voor zorgen dat je leert te leven van weinig geld. De
studie, kleding, uitgaan, alles is duur en even noodzakelijk. Maar hoe zit dat met eten? Kun je
rondkomen van twintig euro per week? Bob van Toor zocht het uit. tekst Bob van Toor / foto’s Sandra Hazenberg
MaanDaG: haMsteren
Een goed begin is het halve werk: ik slaap door
de wekker, ergo het ontbijt, heen. Eenmaal boven
water biedt mijn huisgenoot me spontaan een
gebakken ei aan. Vooruit dan maar. Daarna moet
ik toch echt de realiteit onder ogen zien: er moeten calorieën komen. De missie voor vandaag:
een basisvoorraad aanleggen waar ik in ieder
geval de week mee overleef. Met mijn twintigje in
de hand toog ik naar de Aldi. Hoewel vlakbij, ken
ik de helverlichte depots met van de vrachtwagen
gevallen blikvoer alleen van korte stops richting
skivakantie om een vies pak koekjes en een ironische panterprintfleecetrui te scoren.
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De verpakkingen zijn vooral groot (vijf kilo
aardappelen), maar niet spotgoedkoop. Tomatenblokjes voor 65 cent? Peperduur! Ik zit al
snel over mijn vijf euro. Dan maar geen brood.
Volgende stop: de markt, waar mijn gulden ooit
een daalder waard was. Mijn oog valt op een
zak gedroogde bruine bonen. Now we’re talking!
Voedsel dat een nacht moet weken, móet wel
goedkoop zijn. Maar ook dat valt tegen: een
zak doet € 2,50. Aan mijn klaagzang dat dat
ongeveer mijn dagbudget is, heeft de koopman van yuppendelicatessen geen boodschap.
In wanhoop fiets ik nog maar even langs de
vertrouwde Dirk, en die stelt niet teleur: hier

kosten bliktomaten gewoon 39 cent, en droge
bonen € 1,19. Deze kritische consument heeft
zich mooi niet laten kennen – al ben ik alsnog
bijna zeven euro kwijt. Niettemin zet ik met een
opgeruimd gevoel mijn bonen in de week.
DinsDaG: thuis eten
’s Ochtends besef ik hoe onhandig ik heb
ingekocht. Aan vijf kilo piepers heb je weinig als
je zin hebt in een troostend beschuitje met hagelslag. Treurig lepel ik een bakje yoghurt naar
binnen. Terwijl ik van mijn bonen een ware
poor man’s chili brouw – zonder carne – overzie
ik de schade aan mijn klein fortuin: meer dan
een kwart van mijn geld is op, en het uitzicht op
vijf dagen bonen is niet heel vrolijk.
Voordat ik weer naar de winkel ren, besluit ik
mezelf eerst degelijk te informeren. Op internet
woedt de discussie over weekbudgetten levendig. Op Fok.nl lukt het sowieso niemand voor
minder dan zeventig euro (want bier), op een
forum over schuldsanering vinden gezinnen
van acht met negentig euro budget steun bij
lotgenoten, plus handige tips. Forumbezoeker
Pinkroses eet ‘met name ingeblikte vis, rookworst, knakworst, ei of helemaal geen vleesvervanger bij de maaltijd’, D. kleurt wekelijks voor
1 euro haar haar, en draagt alleen tweedehandsjes. ‘Ondergoed haal ik op de markt: 1 euro voor
een BH en 50 cent voor onderbroeken’. Mijn
besparingen vallen in het niet bij deze professionals. Verder eet iedereen veel patat en pannen-

Gekocht:
Yoghurt
Aardappelen
Wortelen
8 Eieren
Bruine bone
n
Tomaten blik
Budgetmaal
Twix
Brood
Smeerkaas
Pizza

€ 0,65
€ 2,49
€ 0,69
€ 1,39
€ 1,19
€ 0,39
€ 2,13
€ 0,79

€ 0,89
€ 0,45

€ 6,25
€ 1,75
------€ 19,06

QuoteMacaron

koeken, en zweert men bij de voedselbank. Met
een vage fata morgana in mijn hoofd over een
voedselpakket vol koekjes bel ik die op.
‘Rondkomen van twintig euro in de week? Dat
lijkt me onmogelijk,’ zegt voedselbankvoorlichter
Harrie Timmermans. ‘Je komt al met veertig euro
leefgeld in aanmerking voor een voedselpakket.’
Als hij met zijn vertrouwenwekkend landelijke
accent vertelt dat er in Nederland niet minder
dan zeuventigdeuzend mensen aan die pakketten
zitten, laat ik beschaamd mijn ambities op een
goedgevulde doos varen. Als retail therapy koop
ik een Euroshopperbrood van 89 cent. Afzetters.
’s Avonds volgt de ware test: vriend Joris geeft
een verjaardagsfeestje in een café. Een cadeau
kopen is niet te doen, en na lang twijfelen trek
ik een dichtbundel uit de kast die de jarige vast
als ironisch en dus acceptabel zal opvatten, en
pak hem in. Ik drink drie glazen water bij mijn
chili, om de hele avond met één drankje te
kunnen doen; hopelijk valt het niemand op dat
a) mijn glas niet leger wordt en b) ik er bepaald

niet zo gezellig van word als van steeds nieuwe
glazen. Aangekomen in het café blijkt mijn zorg
voor niets: er staan flessen wijn op de tafels
met glazen ernaast! Me verwonderend over het

Op deze manier
haal ik het weekend niet
budget van Joris, maar zielsgelukkig drink ik
mij een bescheiden stuk in de kraag.
WoensDaG: uit eten
De katerige fietstocht om 9.00 uur naar het
centrum is niet mals, maar alles voor een degelijk
ontbijt: de Hema biedt dagelijks voor één Euro een
vers stokbroodje omelet, een croissant met jam én
een kop koffie aan. Het lijkt te mooi om waar te
zijn, maar veteranen Job en Emmelie overtuigen
me dat het ’t opstaan waard is. En inderdaad: het
is beregezellig tussen de UB-diehards, gesjeesde

schrijvers/zwervers en 50+-shopvriendinnen.
Het nadeel van deze vroege start is dat mijn
maag al snel weer rommelt. Ik kijk op de handige
UvA-agenda en spot een promotie om 13.00. Het
vooruitzicht op een gratis borrel wint het van de
schaamte, en even later schuif ik zo onopvallend
mogelijk aan in de Lutherse Kerk. Gelukkig heeft
de promovendus een grote familie. Ik kijk geïnteresseerd maar niet te benaderbaar tijdens het
praatje over business cues en stakeholders en loop
achter de stoet aan naar de sjieke borrelkamer.
‘Zijn jullie ook van bedrijfskunde, of vrienden?’
vraag ik net iets te monter aan een groepje
vrouwen, terwijl ik kaashapjes en cashewnoten
naar binnen prop alsof er geen morgen is. Ik kan
de awkwardness niet al te lang aan, en loop met
twee glazen drank op en een viezig gevoel (door
het schaamteloos profiteren, of door achttien
kaashapjes? Waarschijnlijk allebei) de kerk uit.
’s Avonds staat wederom de universiteit op het
menu. Behoedzaam til ik in de mensa het deksel
op van de bak met het bordje ‘budgetmaaltijd’.
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Ik probeer het minuscule bordje zo vol mogelijk
te laden met de onbestemde strikjespasta (met,
the horror!, chilibonen) op het gevaar van
een pastalawine bij de kassa af. In de rij lijken
alle blikken gericht op mijn miezerige bordje,
zonder drankje of toetje. In een opwelling (een
onbewuste poging om mijn eer te redden of
gewoon door nijpend suikertekort) leg ik een
Twix op mijn dienblad, waarmee ik de prijs van
mijn maaltijd met een derde verhoog. Handig.
In bed blijf ik piekeren. Ga ik morgen langs een
borrel met gratis drank, of drinken met vrienden?
Is koffie te extravagant, voor € 2,70? Ik kan geen
boon meer zien; moet ik aardappels opbakken?
En de vitamines dan? Als ik nu al kopzorgen heb,
zullen de mensen van de schuldenfora wel gillend
gek worden. Geen wonder dat ze nauwelijks verder
meer kunnen denken dan patat en pannenkoeken.
DonDerDaG: feest
Ik ben godbetert vier dagen bezig en al verkouden, met een slaaptekort, puisten, en een aft op
mijn tong die pijn doet. Aan mijn bakje laffe yoghurt besluit ik dat het klaar moet zijn met mijn
calvinistische oplossingen: vandaag gaan we het
er gewoon goed en studentikoos van nemen.
Te beginnen met een rijk ontbijt, geserveerd op
de proefbordjes van de supermarkt. Hier een
plakje spinata romana (ofwel, worst), daar een
blokje jong belegen en bij Marqt zelfs een heus
gebakken lamskebabje. Bij de lekkerste hapjes
loop je simpelweg drie rondjes om het schap,
als het personeel je begint te herkennen is het
wegwezen. Bij één Albert Heijn blijf ik wel erg
lang hangen, en koop ik voor de vorm een bakje
smeerkaas, prima op Euroshoppertoast. ’s Middags woon ik een lezing van mijn faculteit bij,
met wederom een paar flinke handen nootjes
en bellen wijn. Om 18.00 uur bedenk ik me dat
ik naar de markt kan gaan om verlepte groente
te scoren, maar als ik op de fiets stap gaat die
soberheid me weer tegenstaan. Een halfuur later
zit ik met vriend Job een pizza te eten bij de
Vapiano: YOLO, voor € 6,25.
Amsterdam blijkt na enig onderzoek verbazingwekkend veel gratis muziek te bieden. Het
gros van de lunchconcerten en jazzbands was
natuurlijk weer op dinsdag en woensdag, maar
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vandaag is nog een jazzconcours gaande in het
Conservatorium. Dit studentenleven begint
ergens op te lijken. Op deze manier haal ik het
weekend alleen niet. Dan gaat de telefoon, en
krijg ik wel een heel mooie Kanskaart van het
leven toegespeeld: vriend Pieter gaat de verhuisdozen van zijn vriendin naar haar stageplek
in Parijs brengen, maar mag door een verrekte

Na vier dagen heb ik
slaaptekort, puisten
en een aft
armspier niet autorijden. Of ik wil chauffeuren,
in ruil voor een gratis nachtje lichtstad – morgen. Ik hoef er niet lang over na te denken.
VrijDaG: op reis
Het nu al oude voordeelbrood smaakt prima,
in het vooruitzicht van een Frans croissantje.
Pieter heeft zelfs voor klassieke pakjes CapriSun en andere autosnacks gezorgd. Terwijl we
ons een weg worstelen door eindeloze Belgische

files prijs ik me rijk met vrienden die voor
kopjes koffie, besparingstips of, in dit geval,
een geleende auto zorgen. Hoe arm een student
ook is, zijn situatie zal nooit vergelijkbaar zijn
met die van andere mensen met een piepklein
budget. De studenten van Amsterdam, overal
om me heen, zijn vakbond, vangnet, en old boys
network in één.
Wandelend langs de Seine maak ik ’s avonds
de balans op. Ik ben toch maar mooi zonder
mijn budget te overschrijden van maandag naar
vrijdag, en van Amsterdam naar hier gekomen.
Maar aan alles komt een eind, en dat geldt ook
voor mijn zelfbeheersing. Van mijn laatste centen koop ik een te dure macaron, en concludeer:
een week op twintig euro is te doen, maar alleen
op sociaal krediet. De Turk en de markt zijn pittoresk, maar niet goedkoop, en de enige manier
van goedkoop inkopen, is groot inkopen en op
lange termijn. De kopzorgen krijg je er gratis
bij. Maar de belangrijkste les lijkt me toch: ga
huizen schoonmaken, chanteer je oma, verkoop
desnoods toch die nier, maar zorg in godesnaam dat je niet hoeft te leven van twintig euro
in de week. yyy

Jelte

foto Lilian van Rooij

Jet

Jet Bussemaker

Jelte Sondij

(52, minister van van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap) over haar eerste jaar

(31, televisiemaker, journalist, Jakhals bij
De Wereld Draait Door) over zijn eerste jaar

‘In 1979 begon ik aan politicologie bij de UvA. Ik genoot van meet
af aan van het studentenleven. Het was een tumultueuze tijd. De
kraakbeweging was in volle bloei, de vrouwenbeweging was actief
en studenten gingen veel de straat op. Er werd geprotesteerd tegen
kernwapens en kernenergie, tegen hervormingen in het hoger
onderwijs. Zelf mengde ik me in debatten over deze thema’s. Dat
waren heftige discussieavonden. Maar ik ging ook vaak feesten
en dansen. Ik ben geboren in Capelle aan de IJssel, maar ben op
kamers gegaan in Amsterdam. Ik voelde me meteen thuis in de
stad en ben er nooit meer weggegaan.
Ook in de schoolbanken beviel het. Ik was altijd al nieuwsgierig en
leergierig, maar ging mijn studie in de loop van tijd steeds leuker
vinden. Vooral toen ik zelf scripties schreef en begon met onderzoek. Ik ben uiteindelijk cum laude afgestudeerd en heb later ook
als onderzoeker bij de UvA gewerkt.
Het hoogtepunt in dat eerste jaar vormden voor mij de colleges
politieke filosofie van hoogleraar Lucas van der Land. Zonder twijfel. Niemand die zo mooi over de geschiedenis van het politieke
denken kon vertellen en dat ook nog eens kon verbinden met de
actualiteit. Maar ik heb me ook wel geërgerd in de collegezaal.
Vooral aan docenten die louter hun eigen idealen of geloofsbelijdenis uitdroegen, en het alleen maar over hun idolen konden
hebben. Een enkeling kwam niet verder dan Marx, Marx en nog
eens Marx. Dat vond ik zonde.’ yyy Marieke Buijs

‘Ik twijfelde tussen politicologie en economie, omdat ik dacht
dat ik daarmee de wereld om me heen het beste zou kunnen
begrijpen. Het werd algemene economie, omdat politiek vaak ook
economie is. Bovendien had ik echt geen flauw idee van wat ik
later wilde doen en met economie kon ik altijd nog het bedrijfsleven in. Amsterdam en de UvA waren voor mij een logische keuze.
Ik kom uit een klein dorpje en dacht: in Amsterdam gebeurt het.
Spannend vond ik het niet. Ik had er vooral heel veel zin in en ben
er ook meteen gaan wonen en lid geworden van een studentenvereniging. Ik wilde alles meemaken en overal bij zijn.
Het eerste wat ik deed was mijn fiets in een trambaan rijden. Tijdens
de Intreeweek kwam ik voor de eerste keer in Paradiso. Dat was
magisch. “Dit ken ik van tv, hier stond Nirvana ooit en nu sta ik
er!” Ik besteedde veel tijd aan de “extracurriculaire” activiteiten. Ik
was actief op mijn studentenvereniging, bezig met nieuwe vrienden
maken, uitgaan, maar ook kijken: “Wat vind ik leuk om te doen?” In
een comedycafé ben ik een keer op een open podium geklommen.
De volgende dag werd ik gebeld, wanneer ik kon beginnen? Dat
werd toen mijn bijbaan, stond ik als support act voor Javier Guzman
het publiek op te warmen. De studentenvereniging heeft me ook
heel erg geholpen. Toen ik Pfeiffer kreeg adviseerde de universiteit
me om te stoppen en het volgend jaar opnieuw te proberen. Een
ouderejaars zei toen tegen me: “Je gaat het nu niet proberen, je gaat
het gewoon doen!” Zo trok je elkaar door de studie.
Die studie bleek wel wat schoolser te zijn dat ik verwacht had.
Mensen vragen me weleens wat mijn studie met mijn werk nu te
maken heeft, maar ik heb daar geleerd om structureel na te denken, snel informatie te verwerken en mijn spanningsboog op te
rekken. Daar heb ik nog elke dag plezier van.’ yyy Robrecht de Vocht
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START
Krijg je stuiptrek
kingen van grote
groepen mensen?

JA

Misschien kun je
dan beter geen lid
worden. Een boek
lezen op je kamer
is óók heel leuk

NEE

Nee: Jij hebt al
genoeg vrienden
zo te horen.
Jij hebt
helemaal geen
vereniging nodig

NEE

Ben je nieuw in de
stad en is je grootste
angst dat je je avon
den eenzaam door zal
moeten brengen met
Sterren Springen als
enige troost?

JA

illustratie Pascal Tieman

Heb je principiële
bezwaren tegen
het verenigingsleven?
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NEE

JA

Tja, dat gaat dus
niet werken. In
de kroeg, in je
werkgroep of
desnoods door
te googelen op
‘maatje gezocht’
kun je ook prima
je vriendenkring
uitbreiden

ASC/
ASVC
of
Lanx

NSA
of
Ichtus

JA

JA

Bier, daar
gaat het om

Ben je in
den Here?

NEE

JA
Particolarte,
STA of
Bonaparte

Vind jij
het prima
om eerst
ontgroend
te worden
voordat je
gaat water
water
sporten?

NEE

Skoll,
Derm
of andere
sportclubs

Liber
NoNoMes
A.S.V. Gay
Cyclades
AEGEE
AEGEE
Amsterdam

JA

(ja, en bier
natuurlijk)

E

Cultuur,
daar gaat
het om

Unitas
of
SSRA

NE

Sporten,
daar gaat het
om (en oké:
een beetje
bier)

Zie jij jezelf
in je bras
jasje ‘b’vo!’
roepen ter MwAh
wijl je clubje
de toko op
stelten zet?

Nereus
of andere
aan het
corps
gelieerde
sport
clubs
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De vlucht van Ahmed
HvA-student Ahmed Rahim (25) moest zijn geboorteland ontvluchten om te kunnen studeren.
‘Mijn vader zei: Ahmed, verlaat Irak, hier ga je dood.’ tekst Gijs van der Sanden / foto's Jan van Breda

‘H

10

et was eind september. Rond
twee uur ’s nachts arriveerde
ik met de Thalys vanuit Parijs
op het Centraal Station van
Amsterdam. Ik liep het perron af – het was vrij
rustig op dat tijdstip – en ik richtte mijn blik
vooruit. Mijn twee koffers hield ik stevig vast.
Doorlopen, dacht ik, ik moet doorlopen. Ik was
als de dood dat ik, zo dicht bij het eindpunt,
door de politie zou worden gepakt. Bij een
tl-verlichte shoarmazaak stopte ik. Het was een
frisse, heldere nacht. Honger had ik niet, maar ik
zag dat de man achter de toonbank een Arabier
was. “Hoe kom ik in Bussum?” vroeg ik hem in
het Arabisch. Hij lachte en vertelde dat ik op de
eerste trein moest wachten. Een taxi was veel te
duur, zei hij. Maar ik wilde niet blijven. Tegen
zijn advies in pakte ik een taxi. Een uur later was
ik bij mijn oom.

houden, maar ik was koppig. Ik stopte met de
middelbare school en ging in dienst. Ik leerde
hoe je met een touwladder uit een vliegtuig
klimt, hoe je een M-16 bedient, hoe je gijzelaars uit een woning bevrijdt. Ik verbleef op
een Amerikaanse basis bij het vliegveld van
Bagdad, van waaruit we missies uitvoerden.
In het begin ging dat vrij makkelijk, maar
dat veranderde toen de burgeroorlog uitbrak.
Terroristen wonnen steeds meer terrein en
hadden het voorzien op iedereen die zich bij de
Amerikanen had gevoegd.
Ik woonde met mijn ouders en mijn broers en
zussen in Bagdad, in de wijk Al Jadida. Ik weet

Dat was zes jaar geleden. Ik was negentien. Had
iemand mij op dat moment verteld: Ahmed, over
een paar jaar spreek je Nederlands, heb je hier je
eigen huisje en studeer je aan de hogeschool, dan
had ik dat waarschijnlijk niet geloofd.
Toen ik zestien was, meldde ik me aan voor een
training van het Amerikaanse leger, waarmee je
werd opgeleid tot officier van de Iraqi Counter
Terrorist Forces (ICTF). Veel jongens deden
dat in die tijd. Het was populair, omdat het een
baan was met veel aanzien en een goed salaris.
Ik kan niet zeggen dat het een weloverwogen
keuze was, maar vrienden van mij deden het
ook. Je bent beïnvloedbaar op die leeftijd. Mijn
ouders probeerden van alles om me tegen te

de laatste keer nog dat ik door onze straat liep.
Ik was bijna thuis, toen ik in mijn ooghoeken stapvoets een Opel voorbij zag rijden. In
de laadruimte zaten vier mannen met lange
baarden en zwarte gewaden. Terroristen. Ik
versteende, want ik wist dat ze naar mij op zoek
waren. Eén seconde kruisten onze blikken. De
lach van die mannen zal ik nooit vergeten. We
hebben je, zag ik ze denken. Een paar dagen
later werd ons huis met tien kogels beschoten.
Dat was het moment waarop mijn vader zei:
“Ahmed, verlaat Irak, hier ga je dood.”
Mensen vragen weleens: was het geen moeilijke
beslissing om te vluchten? Maar ik heb er geen
moment over getwijfeld. Vier goede vrienden
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‘Ons huis werd
beschoten met
tien kogels’

uit het leger werden vermoord. Ik kon niet
meer over straat. Maanden zat ik opgesloten op
de basis, waar het wel veilig was, maar waar ik
gek werd van verveling. Vluchten was de enige
uitweg. Ik nam afscheid van mijn ouders, van
mijn broers en mijn zussen. Ik wist niet of ik ze
ooit weer zou zien. Vanaf dat moment begon ik
als een soort mantra tegen mezelf te zeggen: het
komt goed, het komt goed, het komt goed.
Ik vluchtte van Irak naar Syrië, van Syrië naar
Turkije. Waar mijn reis zou eindigen wist ik op
dat moment niet, maar ik moest naar Europa.
In Istanbul ontmoette ik een smokkelaar die me
voor zevenduizend dollar in een vrachtwagen
naar Athene kon vervoeren. In het achterste
gedeelte van de laadruimte was een verborgen
ruimte, met plaats voor zo’n twintig man. Het
waren voornamelijk Irakezen en Koerdische
vluchtelingen die meegingen. De reis duurde
drie dagen. Er was genoeg lucht, maar het was
aardedonker. Naar de wc konden we niet; onze
behoefte deden we in een flesje of in een bak.

Dat was fucked up, maar toch was de sfeer niet
voortdurend gespannen. Iedereen heeft al zo
veel meegemaakt dat zo’n reis eigenlijk een
peulenschil is. Er werd zelfs af en toe gelachen,
herinner ik me.

de terroristen die mij wilden vermoorden, die
waren – en zijn – er nog steeds. Uiteindelijk was
mijn laatste redmiddel om een speciaal studentenvisum aan te vragen, maar het had niet veel
gescheeld of ik had terug gemoeten.

Toen ik uiteindelijk via Griekenland en Italië
in Parijs aankwam – ik was toen al maanden
onderweg – belde ik mijn oom, die in Nederland woonde. Hij zei: kom naar Nederland, dan
kun je uitrusten van je lange reis. Ik besloot in
Nederland asiel aan te vragen. Het UAF – de
stichting voor Nederlandse Vluchteling-Studenten – regelde taallessen voor mij en uiteindelijk
besloot ik een studie civiele techniek aan de
HvA te gaan volgen. Voordat ik het leger in
ging, was dat mijn droom: ingenieur worden.
Het valt niet altijd mee om als vluchtelingstudent te studeren. Twee jaar geleden werd mijn
verblijfsvergunning ineens ingetrokken door de
IND [immigratie- en naturalisatiedienst, red.],
omdat de situatie in Irak verbeterd was. Maar

Voor mij is het belangrijkste nu: mijn studie
afmaken. En daarna een baan vinden, zodat ik
een permanente verblijfsvergunning kan krijgen.
Sinds drie jaar heb ik een vriendin, met wie ik
graag wil trouwen. Ik ben blij nu met mijn leven
hier. Laatst had ik een feestje van een studievriend. We gingen eerst bij hem hangen, daarna
de stad in. Toen dacht ik: ik voel me hier thuis.
Mijn ouders mis ik elke dag. Ik bel ze twee keer
per week, maar ik heb ze nu al drie jaar niet
gezien. Ik ga ze binnenkort opzoeken in NoordIrak, waar het relatief veilig is. Elke keer als ik
op de televisie zie dat er aanslagen zijn geweest
in Bagdad, bel ik ze meteen op. Maar ik blijf
optimistisch. Dat heeft me de afgelopen jaren op
de been gehouden. Het komt goed.’ yyy
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drift
Een gedroomde driehoek

Jade (26), medewerker onderwijssecretariaat UvA

‘W

e waren vanaf de eerste dag samen. De drie
musketiers. Je voelt het gewoon als je gelijkgestemden bent. Wij hoorden bij elkaar. Hans, Mara en
ik. We dansten zelfs hetzelfde, ontdekten we op
het eerste feest van de Intreeweek.
Een enorme zaal vol onzekere eerstejaars, ieder
op zoek naar het bordje met het nummer van
het groepje waarin hij is ingedeeld. Hans en
Mara zaten bij mij. Tijdens het allereerste kennismakingsspelletje moest ik de groep vertellen
hoe ik dacht dat Mara was. Ze had kort blond
jaar, en droeg een skatebroek. Iets kleiner dan
ik. “Alternatief,” zei ik. “Recalcitrant misschien.”
Ik vond haar welbespraakt, ze leek me een bijzonder meisje – maar dat zei ik toen nog niet.
De Intreeweek zag ik als het begin van mijn
nieuwe leven. Al jaren wist ik: op mijn achttiende ga ik naar Amsterdam. Ik wilde een stad
waar je kon opgaan in de massa, opgaan in het
“grote leven”. In Emmen had ik me altijd een
allochtoon in mijn eigen dorp gevoeld.

We zaten met tien of twaalf mensen in het
groepje. De eerste avond, op een feest in Hotel
Arena, ontdekten we dat de helft homo was.
De helft! Dat vond ik heel bijzonder – ik kende
nauwelijks homo’s. Misschien kwam het door
de studie politicologie, maar ik zag het als een
gunstig voorteken.
Net zo bijzonder als het hoge percentage
homo’s, vond ik de vriendschap met Mara en
Hans. Dat je zulke mensen, meteen, vanaf het

‘Ze zat al meer in
die gayscene’
eerste moment vindt. Ik geloof dat we halverwege de Intreeweek soms gewoon ons eigen
plan hebben getrokken; biertjes drinken bij mij
thuis en praten over de wereld. We hadden geen
anderen nodig.
Het was een bijzondere driehoek. Na een ontzettend dronken avond in Paradiso ging ik met
Hans nog een blowtje roken op het Leidseplein.

We praatten veel, het was heel gezellig. Pas veel
later hoorde ik dat hij het jammer vond dat er
die avond niks tussen ons was gebeurd.
Voor mij was dat helemaal niet aan de orde. Ik
voelde de spanning tussen Mara en mij. Er gebeurde niets tussen ons die Intreeweek – we hadden
toen allebei al een vriendinnetje – maar ik denk
dat we beiden wel doorhadden dat we elkaar leuk
vonden. Niet lang na de Intreeweek dacht ik op
een avond bij haar thuis: nu zoen ik haar gewoon.
Ze was mijn eerste serieuze relatie, een grote
liefde. Zij had al vaker langere relaties gehad, ze
zat al meer in die gayscene. Voor haar was het
een gewone zaak om homo te zijn. Ik vond het
fijn bij iemand terecht te komen die daar geen
probleem mee had, en mij introduceerde.
Met haar stapte ik het volwassen leven in – zo
voelde dat toen. In een stad die lééfde, kon
ik mijn eigen leven precies zo invullen als ik
dat wilde, met mensen die ik leuk vond. Hans
hoorde daar nog steeds bij. We bleven alles met
zijn drietjes doen. Die Intreeweek bracht me alles waarop ik had gehoopt.’ yyy Catrien Spijkerman

Op ontdekkingstocht

Tomas (36), oud-student geschiedenis aan de UvA

‘I

k had geen idee wat ik wilde studeren.
Tijdens mijn middelbareschooltijd
was ik goed in exacte vakken. Mijn
vader zei: “Technische bedrijfskunde
lijkt me echt iets voor jou.” Ik haalde mijn
schouders op en zei: “Oké.”
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Ik kwam terecht op de technische universiteit in
Enschede. Negentig procent van de studenten
was man. Al snel merkte ik dat dit behoorlijk
sfeerbepalend was. Naast de studenten waren
het de tukkers die de stad bevolkten. En ook in
die groep voelde ik mij een buitenbeentje.

Op een gegeven moment vroeg iemand mij:
“Waarom ga je niet iets doen wat je leuk
vindt?” Verdomd, dat kan natuurlijk ook, realiseerde ik mij. Ik ben mij gaan oriënteren en al
gauw kwam ik uit bij de studie geschiedenis in
Amsterdam. Ik had het geluk dat ik via via een

illustratie Denise van Leeuwen

loft kon krijgen aan de Nieuwezijds Kolk.
Deze stad is goed voor mij, dat wist ik meteen.
Tijdens de Intreeweek werd dat gevoel alleen
maar sterker. Ik zat in een groep met iets van
dertig meisjes, vier homo’s en ik. Wat een verschil met Enschede! Het was een leuke groep,
met erg leuke meisjes.
Ik viel direct op Elza. Een blond meisje, een
beetje naiëf. Ik probeerde haar de hele tijd te
versieren. Na een tijdje gaf ze zich gewonnen. Ze
begon me zelfs cadeautjes te geven: roze doosjes
met hartjes erop, dat soort troep. Daarna mocht
ik met haar zoenen. Maar ik was een beetje op
haar afgeknapt door die roze kado’s. Dat vond ik
net iets te middelbare school.
Op een gegeven moment belandden we met
onze groep bij Kriterion. Daar ontmoette ik
Bella. Ze had donker haar en ze was op zoek

naar avontuur. De volgende dag zoenden we in
het reuzenrad op de Dam. De rest van de week
struinden we ’s nachts door Amsterdam. De
eerste keer dat ik die week bij haar sliep was ze
verontwaardigd dat ik zonder te vragen haar

‘Ze wilde dat ik haar
vastbond aan haar bed’
tandenborstel had gebruikt.
Maar wat echt indruk maakte was dat ze van
kinky seks hield. Ik kan het me nog goed herinneren: ze wilde dat ik haar vastbond aan haar
bed, en dat ik haar ruw behandelde. Ik deed wat
er van me werd gevraagd, maar ik dacht ook:
what the fuck gebeurt er nu? Ik was net negentien, ik stond aan het begin van het ontdekken

van mijn seksualiteit. Ik weet nu dat ik het niet
zo interessant vind om de macht over iemand
te hebben. Maar toen had ik geen idee: alleen
door het uit te proberen weet je of iets wel of
niet bij je past.
De Intreeweek was een van de leukste weken
van mijn leven. Het was echt een scharnierweek: van een nare periode naar een heel leuke
periode. Ik ging van het ene feestje naar de
andere date. Bella bleef ik ook na de Intreeweek
nog een tijd zien, maar het was meer zo’n meisje
waar je mee uitging en mee naar bed. Ik was
niet op zoek naar liefde, het was allemaal één
grote ontdekkingstocht.’ yyy Roos Menkhorst
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Knoop in je zakdoek
Blokken voor examens is natuurlijk niets nieuws voor je. Toch zal het studietempo de komende
jaren nog een tandje hoger liggen. Terwijl je ook wilt feesten, nieuwe vrienden maken en de
stad ontdekken. Goede reden om je leervermogen en de geheugenopslag in je brein optimaal
te leren benutten. Wetenschappelijk onderbouwde tips om optimaal gebruik te maken van je
persoonlijke harde schijf. tekst Marieke Buijs / illustratie JeRoen Murré
Koester je slaap – in ieder geval vier uur
per nacht
Slaap is de meest efficiënte geheugenversterker die er is. Voorwaarde is wel dat je iets in je
hoofd hebt zitten om te versterken. Helemaal
slapend wijs worden is dus niet aan de orde.
Maar als je overdag hebt zitten stampen, dan
wordt de nieuw opgeslagen informatie verder
ingeprent terwijl je slaapt. Je hersenen slaan
informatie niet op zoals een computer, in losse
eenheden van enen en nullen, maar in netwerken van hersencellen. Daarvan heb je er zo’n
vijfentachtig miljard, die met elkaar verbonden
zijn via ruwweg duizend contactpunten per
neuron. Die verbindingen zijn cruciaal in het
aanmaken van geheugennetwerken. Bij leren
worden de verbindingen tussen hersencellen,
of neuronen, die samen actief zijn namelijk
versterkt. Op die manier wordt informatie opgeslagen in grote netwerken van geassocieerde
neuronen. Om de verbinding tussen geassocieerde neuronen sterk te maken en te houden,
is herhaling van de gezamenlijke activiteit
essentieel. En dat is waar slaap een rol speelt. In
je diepe slaap, de eerste vier uur van de nacht,
herhaalt de hersenactiviteit van overdag zich.
Maar dan tien keer versneld en meerdere keren
achter elkaar. Ongemerkt versterk je je herin-

14

FoliaMagazine

nering dus op een manier die je met eindeloos
blokken nauwelijks voor elkaar krijgt.
Wetenschappers, waaronder de onderzoeksgroep van UvA-hoogleraar Cyriel Pennartz,
ontdekten het belang van slaap in geheugenopslag door metingen te doen in de hersenen van
ratten. Ze brachten operatief elektrodes aan in
de hippocampus, een hersengebied dat essentieel is voor leren en geheugenopslag. Na hun

De nachtelijke replay is essentieel bij leerprocessen
genezing leerden de beestjes door een doolhof
navigeren naar een lekkernij. Uit analyse van
de gekozen route en het patroon van hersenactiviteit bleek dat specifieke combinaties van
hersencellen vuurden wanneer de rat zich op
een bepaalde plaats bevond en een soort locatielabel meegaven aan een herinnering. Toen
ze ook het patroon van hersenactiviteit tijdens
slaap analyseerden, bleek dezelfde trits van
vurende plaatscellen zich keer op keer versneld
af te spelen. En als de onderzoekers de nachtelijke hersenactiviteit met elektrische stroompjes
verstoorden, konden de ratten hun route naar
het voedsel niet meer terugvinden. Daarop con-

cludeerden de onderzoekers dat de nachtelijke
replay essentieel is bij leerprocessen.
Replay treedt dus op in de diepe, droomarme
slaap. De REM-slaap, de droomslaap in het
tweede deel van de nacht, lijkt geen invloed te
hebben op het opslaan van feitenkennis. Maar
dat wil niet zeggen dat je die droomslaap niet
nodig hebt om te presteren op een tentamen.
Je bent namelijk wel scherper als je je uitgerust
voelt. Maar een blikje Red Bull kan dat voor een
uurtje of twee wel ondervangen.
toets jezelf
Een andere manier om het geheugennetwerk in
je hersenen optimaal te stimuleren is door jezelf
te toetsen. Als je de stof al eens hebt doorgenomen, of op college bent geweest, kun je de
dagen voor het tentamen beter besteden aan het
maken van proeftentamens of het overhoren
van studiegenootjes, dan de stof nog eens door
te nemen of er met een marker overheen te
gaan. Door jezelf te toetsen word je gedwongen
de vraag en de leerstof met elkaar in verband
brengen en opgeslagen informatie te activeren.
Daarmee geef je je geheugenspoor een flinke
boost. Bijkomend voordeel: het testen heeft niet
alleen effect op de stof waar de vraag over gaat,
maar werkt ook door op geassocieerde kennis.

Wanneer je de stof alleen nog een keer leest,
worden de associaties ook wel versterkt, maar
minder heftig. Dat blijkt al op het tentamen een
dag later, maar is vooral merkbaar op de lange
termijn. Na zes maanden konden studenten die
proeftentamens hadden gemaakt de stof veel
beter reproduceren dan studenten die enkel
passief hadden gestudeerd. Ook als de tweede
groep aanzienlijk langer de tijd had genomen
om de stof te leren.
Blijf nuchter. Maar mocht dat zijn mislukt, drink dan ook een biertje voor je
tentamen
Je brein is gevoelig voor drugs en alcohol en
gebruik daarvan kaapt de structuren die je
nodig hebt voor het leren van economische
modellen, de jaartallen van veldslagen of de
eiwitten die betrokken zijn bij de citroenzuurcyclus. Het is dus niet aan te raden om onder
invloed te blokken. Maar mocht je tijdens het
leren toch een biertje of twee hebben weggetikt,
dan zul je de stof beter reproduceren als je voor

de toets ook een biertje drinkt. Op die manier
kom je enigszins in dezelfde gemoedstoestand
als tijdens het leren en maak je makkelijker dezelfde associaties, waardoor je informatie beter
terugvindt. Katjelam op het tentamen verschijnen heeft geen zin, ook niet als je stomdronken
was tijdens het leren, dat schopt je functioneren
namelijk zodanig in de war dat het ophalen zelf
niet meer gaat.
Verzin ezelsbruggetjes, maar vergeet ze
ook weer
De Romeinen deden het al om hun geheugencapaciteit uit te breiden: ezelsbruggetjes verzinnen.
Dat is vooral effectief als ze je ruimtelijk geheugen aanboren. De Romeinen stelden zich voor
dat ze door een groot gebouw liepen en daarbij
in verschillende kamers dingen stalden die ze
wilden onthouden. En bijna alle deelnemers aan
geheugenkampioenschappen – ja, die bestaan
– hanteren eenzelfde strategie. Ze plaatsen de te
onthouden cijfers, objecten of woorden in een
verhaal dat ze in gedachten afspelen.

Sommige mensen kunnen op deze manier
schijnbaar onbeperkt herinneringen opslaan,
geheugenkampioen Ben Pridmore kon bijvoorbeeld na één uurtje studeren 1456 kaarten
onthouden. Met de waanzinnige hoeveelheden
hersencellen en connecties daartussen, is er
geen reden aan te nemen dat de opslagcapaciteit gelimiteerd is. Toch onthouden de meeste
mensen niet alles. En waarschijnlijk is dat maar
goed ook. De Russische journalist Solomon
Shereshevsky is een tragisch voorbeeld van
iemand die naar verluidt alles onthield, omdat
hij de associaties automatisch voor zich zag.
In de jaren twintig van de vorige eeuw gaf hij
zijn journalistieke carrière op en verdiende zijn
brood als professioneel geheugenkunstenaar, die
op een podium alles reproduceerde wat het publiek op hem afvuurde. Maar alles wat hij deed
of meemaakte triggerde oude herinneringen en
die riepen weer associaties op met andere herinneringen. Uiteindelijk draaide hij door, hing
zijn geheugenshow aan de wilgen en trok zich
depressief terug in een anoniem bestaan. yyy
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(advertentie)

BACKPACKEN IN

AUSTRALIË

BEST DIVING EVER!

RAN OUT
OF GAS

4WD @ FRASER
ISLAND

SLEPT UNDER
THE STARS
MADE SOME
NEW FRIENDS

GOT LAID

PARTY ALL
NIGHT

Ga backpacken in Australië en Nieuw-Zeeland en stel samen met ons
je reis samen. Van studententickets tot buspassen en campervanhuur,
we kunnen je er bij helpen. Kom langs in ons reisbureau. Een afspraak
maken is gratis.

Singel 413 (naast de UB), Amsterdam
kilroyworld.nl

Ga je mee uit?
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je je hele studententijd alleen maar met je neus in de
boeken zit. Een drankje al dan niet in combinatie met een dansje kan heus geen kwaad.
Bijvoorbeeld in onderstaande kroegen en clubs.
MelKWeG
Lijnbaansgracht 234
De Melkweg biedt voor ieder wat wils. De
programmering van concerten en feesten
varieert tussen pop, rock, house, dance, salsa
en hiphop en trekt een gemengd publiek van
zowel studenten als toeristen. Dansen doe je
bij Gemengd Zwemmen, al jaren een begrip op
de zaterdagavond.

1

paraDiso
Weteringschans 6-8
Paradiso is dé poptempel van Amsterdam. Het
oude kerkgebouw heeft een bijzondere akoestiek en wanneer op lange zomerdagen de zon
door het grote, gekleurde glas-in-loodraam valt,
zorgt het licht voor een mysterieuze sfeer. Elke
donderdag dans je met medestudenten je voeten
kapot op alternatieve hitjes bij Noodlanding.

2

stuDio 80
Rembrandtplein 17
Studio 80 is een vreemde eend in de bijt op het
Rembrandtplein. Vooral gedomineerd door ‘foute’
(en dan niet goed fout) toeristententen, biedt
Studio 80 een kwalitatief hoog programma voor
eenieder die van house, techno en andere elektronische muziek houdt. Op het programma staan
zowel dj’s van internationale allure als lokaal talent.

3

De nieuWe anita
Frederik Hendrikstraat 115
Voor wie niet zo’n zin heeft in heisa en hectiek
is er altijd nog de warme moederschoot van
de Nieuwe Anita. Een home away from home,
met een gemoedelijke, intieme huiskamersfeer,
singer-songwriters achter de bar, cultfilms en in
de weekenden alternatieve dansfeestjes. Let op!
Sluit meestal om 1.00 uur (in het weekend 2.00
uur), dus ga op tijd.

4

trut
Bilderdijkstraat 165-E
Je mag er niet bellen, je mag er geen foto’s
maken en zo kent ‘flikkerdisco’ De Trut nog een
paar regeltjes die streng worden nageleefd. Desondanks staan er sinds de jaren tachtig elke zondagavond lange rijen op de Bilderdijkstraat. Niet
voor niets. Een biertje kost een euro en homo’s
en lesbiennes kunnen er volledig zichzelf zijn.
Laagdrempelig, pretentieloos en altijd gezellig.

5

oCCii
Amstelveenseweg 134
Ver weg van alle gelikte clubs en uitgaansgelegenheden die je in het centrum vindt, is
de OCCII aan de Amstelveenseweg voor de
alternatieveren onder ons een verademing. Hier
vind je nog mensen die kistjes en shirts van

6

Slayer dragen omdat ze dat oprecht cool vinden,
niet omdat ‘metal’ toevallig de laatste mode is.
Er is ook een veganistisch restaurant en een
anarchistische bibliotheek.
nYX
Reguliersdwarsstraat 42
Ongeveer een jaar geleden opende deze heterovriendelijke gayclub zijn deuren, en daarmee
kwam de wat ingeslapen Reguliersdwarsstraat
– ooit dé homostraat van Amsterdam – in één
klap weer op de kaart te staan. Drie verdiepingen, mierzoete cocktails, de nieuwste muziek:
hier kom je om te zien en gezien te worden.
Voor de diehards: eens in de maand tot
9.00 uur open.

7

BarKoDe
Wagenstraat 3-7
Naast Studio 80 is Barkode een van de weinige
plekken rondom het Rembrandtplein waar
je het langer dan een paar minuten volhoudt.
Sterker nog: Barkode houdt regelmatig afters
die tot in de vroege uurtjes doorgaan. Hier kom
je vooral om te dansen op de nieuwste techno.
Elke donderdag is het Nacht College, een populaire studentenavond met gratis entree voor
00.00 uur. >>
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ot301
14 Overtoom 301
In 1999 gekraakt door een groep creatievelingen, inmiddels
een legale broedplaats, maar nog steeds met de uitstraling van
een kraakpand. Je kunt er terecht voor dansvoorstellingen,
exposities, obscure films en veganistisch eten. In het weekend
wordt gedanst op muziek uiteenlopend van triphop en experimentele elektro tot post-punk.
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CluB up
11 Korte Leidsedwarsstraat 26-1
Van hiphop tot techno en van indiedance tot dubstep, door de
gevarieerde muziek en betaalbare entree is Club Up populair
bij een breed publiek. Je kunt er het hele weekend terecht, dat
natuurlijk begint op donderdag.

De Bastille
13 Lijnbaansgracht 245
Genoeg van techno en dance? Kom dan een avondje Nederlandstalige liederen meezingen of ga los op discomuziek uit de
jaren tachtig. Ook bij de oudere garde is deze tent niet onbekend, het café bestaat al sinds 1973 en is sindsdien niet meer
weg te denken uit het Amsterdamse nachtleven.

sg

JORDAAN

Hugo de
Groot-plein 4

trouW
Wibautstraat 131
Waan je in Berlijnse sferen en kom een hele nacht van techno- en housedeuntjes genieten in deze voormalige krantendrukkerij. Met zijn rauwe interieur, de pas verkregen 24-uurs
vergunning en internationale bekendheid is dit een club waar
je absoluut geweest moet zijn. Ook kun je hier terecht voor
een hapje eten.

De BloeMenBar
Handboogstraat 15
Met zijn vintage meubels, bloemenbehang en diverse kunststukken aan de muur is de Bloemenbar op zichzelf al een
must-see. Of je er nu komt om te dansen of aan de bar te
hangen, de relaxte sfeer en het gezellige publiek maken het een
plek waar het als student goed vertoeven is.
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ChiCaGo soCial CluB
9 Leidseplein 12
De kroegen rondom het Leidseplein zat en Paradiso ook wel
weer gezien? Ga dan eens naar Chicago Social Club, één van
de hipste tenten van Amsterdam. Zowel op donderdag – voor
00.00 uur betaal je geen entree – als in het weekend kun je er
terecht om los te gaan op pop, techno en urbanmuziek. Kom
op tijd als je jezelf een uur in de rij staan wilt besparen.
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stuDio/K
Timorplein 62
Een van de leukste plekken van Oost en geheel gerund door studenten. In Studio/K worden feestjes gegeven met namen als Fuck
Forever, K met Peren of Comfortabel de Sjaak. Je kan er ook eten,
films kijken, pubquizzen en pingpongen. Hoge hipsterdichtheid.
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OOSTELIJKE
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noorDerliCht
NDSM Plein 102
Als het even mooi weer is, pak dan het pontje naar het
NDSM-terrein. Daar zit Noorderlicht in een doorzichtige
koepel. Geluksgevoel gegarandeerd als je met je voeten in het
zand rond het kampvuur naar een bandje luistert en ondertussen de skyline van Amsterdam bewondert. Daarna binnen
verder dansen op dj’s met een voorliefde voor de wat exotischere housemuziek.

16

re e

Pla

nta

ge

We

Mi

dd

Pe

Oo

str
.

ste

nb

ar

nb

urg

za

de

C

Jo

te

rs

Ou

Sc

ha

kade

e

Pri

ns

Hein

t

Oo

erg

rac

ht

Zeeburgerdijk

Artis

esp

en

laa

15
n

ers
t
traa

t

ritskad

e

stra
at

Mau

per

stel

hatis

INDISCHE
BUURT

Dap

traa

Am

Sarp

Weesperplein

roest
Jacob Bontiusplaats
Zelfverklaarde stadsoase in een industrieel gebouw aan de
oostelijke rand van de stad. Binnen een ongepolijste kroeg
met dansvloer, buiten genoeg ruimte voor picknickkleedjes,
fatboys, een volleybalstrandje en ’s avonds kampvuur. Het
programma is gevarieerd, van harenknipsessies tot kledingmarktjes, yoga en theater, maar ook stampende muziek. Trek
je mooiste vintagepakje aan.
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Dansen Bij Jansen
Handboogstraat 11-13
Gouwe ouwe studentendiscotheek. Laagdrempelig donker hol
met dansbare muziek, goedkoop bier en tal van graaigrage
mannen. Zeven dagen per week geopend. Er komt een moment
waarop je nostalgisch terugdenkt aan het hoogte- of dieptepunt
uit je studentencarrière: die dinsdagnacht dat je naar buiten
zwalkte en kotsend over de geparkeerde fietsen stond gebogen.
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Café WeBer en luX
Marnixstraat 397 en 403
De warme inrichting, fijne indiemuziek en centrale locatie
trekken een bonte stoet bezoekers naar deze zusterkroegen
achter het Leidseplein. Van muzikanten tot yuppen, studenten
en expats. Een ideale plek om je avond te beginnen, maar wel
stampvol in de weekenden. yyy
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BuBBels
Lange Leidsedwarsstraat 90-92
De ultieme sneuvelkroeg. Het is er vol, warm en er worden
alleen maar hitjes gedraaid, van Hazes tot de foutere house.
Meestal niet langer dan een minuut, zoals het een feestcafé betaamt. Ook de shotjes vinden hier gretig aftrek. Als het je in de
Bubbels niet lukt om een onenightstand te scoren, dan nergens.
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(advertentie)

WAT KAN STUDENTENZAKEN
VOOR JOU BETEKENEN?
STUDENTENZAKEN.HVA.NL

ONDERSTEUNING EN ADVIES
STUDENTENDECANAAT
Aanspreekpunt voor vragen of problemen op het gebied
van wet- en regelgeving, studieloopbaan en persoonlijke
omstandigheden

TAALWINKEL
Online taaladviespunt HvA - UvA

TAALSPREEKUUR
Individuele ondersteuning voor Nederland of Engels

WISKUNDESPREEKUUR
Individuele ondersteuning op het gebied van rekenen,
wiskunde en statistiek

HVANTI
Begeleidingstraject voor studenten van Curaçao, Bonaire,
Aruba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba

CLAROREAD
Ondersteunende applicatie voor studenten met dyslexie

CREATING TOMORROW

EEN NIEUWE STUDIE KIEZEN
HERORIËNTATIETRAJECT HVA - UVA
Traject van 4,5 maand waarin je uitgebreid onderzoekt welke
studie bij jou past

KEUZEWORKSHOPS
Workshop van een dagdeel over jouw studiekeuze

TRAININGEN EN WORKSHOPS
STUDEREN MET DYSLEXIE
Training voor studenten met dyslexie

TIMEMANAGEMENT
Training van een dagdeeel over timemanagement

WAT KAN JIJ VOOR DE HVA DOEN?
STUDENTENPOULE
Ondersteun de HvA als studentmentor of bij gastlessen en
open dagen

Van het bezemkastje
naar de lekkende muur
Een eigen kamer vinden is de eerste prioriteit van de eerstejaarsstudent. Niet meer op en
neer naar paps en mams, maar op en neer in je eigen hoogslaper. Maar voor het zover is, is
de kans groot dat je op kamernet.nl terechtkomt – voor veel eerstejaars de enige hoop. Wat
tref je daar zoal aan?

tekst en foto’s Clara van de Wiel

W

ie een kamer wil vinden in
Amsterdam is aangewezen
op geluk en een flinke dosis
doorzettingsvermogen. Mij
kwam het standaardantwoord op de vraag hoe
mensen hun kamer hadden gevonden me al snel
de neus uit: ‘Ja, via een vriendje van mijn vader’
of ‘Gewoon, via via.’ Ik kon ze wel schieten,
die geboren Amsterdammers die naast hun
gespreide bedje bij paps en mams in Oud-Zuid

voor de nieuwe student in Amsterdam nu
werkelijk? En: is er nog hoop voor de zich blauw
betalende student?

Als net aangekomen
eerstejaars kwam ik niet
verder dan mijn achterneef
ook nog konden rekenen op een breed netwerk
aan vrienden, kennissen en familie die nog
wel ergens een kamertje vrij hadden. Als net
aangekomen eerstejaars kwam ik niet verder
dan mijn achterneef die ik al in geen jaren meer
had gesproken, maar die ergens in Hoofddorp scheen te wonen, een wanhopig mailtje
te sturen. Geen reactie. Zelfstandig een kamer
vinden in Amsterdam: het blijft een tranendal.
Een zelfs maar enigszins acceptabele kamer bij
Studentenwoningweb is tegenwoordig alleen
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bereikbaar voor langstudeerders. Als groene, het
provinciale nest net verlaten hebbende eerstejaars zit er vaak niks anders op dan je toevlucht
te zoeken tot het beruchte www.kamernet.nl.
Want horrorverhalen over lekkende zolderkamertjes drie hoog achter en slechts gebrekkig
Chinees sprekende huisjesmelkers ten spijt:
slapen moet je toch ergens. Folia Magazine ging
undercover en zocht uit: hoe karig is het aanbod

Dr. h. Colijnstraat, Geuzenveld
12 m2, € 600,-, inclusief
Keuken en badkamer gedeeld met hospita
en één andere huurder
Fietsafstand Leidseplein: 6,5 km
Het werkwoord ‘thuiskomen’ is op mijn mogelijk nieuwe woning nog niet direct van toepassing. Na een flinke zoektocht naar welk pand
nu precies bedoeld wordt, is ook het vinden
van de deurbel van deze jarenzestigkolos een
ware opgave. Na vijf keer aangebeld te hebben
verschijnt verhuurder Jani eindelijk, en begeleidt me naar de woning. Niet geheel overbodig:
binnen het gebouw ontvouwt zich een klinisch
wit labyrint dat sterk aan een psychiatrische
instelling doet denken. Aangekomen bij het
appartement blijkt dit wel van alle gemakken
voorzien en ook mijn kamer is geheel gemeubileerd, met tweepersoonsbed, klerenkast en
nachtkastje met twee gouden schemerlampjes.
Gezellig. Aanbieder Jani peilt nog even of ik niet
te vaak feestjes geef en bezoek krijg. Feestjes op
12 m2: ik vind het een mooie uitdaging, maar ik
verzeker hem dat ik heel stil en onopvallend zal

naar huis vraag ik me af of onder die veertig reacties wel iemand zit die aan Nico’s
ordentlichkeits-ideaal kan voldoen. De
nieuwe toestroom van Duitse studenten
biedt voor hem misschien een uitkomst.

zijn. Ik schud hem vriendelijk de hand en leg
uit dat ik nog even moet nadenken. Hij drukt
me op het hart haast te maken, want de kamer
is zeer gewild: hij heeft al dertien reacties en
vraagt zich hardop af hoe hij die allemaal
gaat inplannen.
semarangstraat, oost
12 m2, € 520,-, inclusief
Keuken en badkamer gedeeld met drie
andere huurders
Fietsafstand Leidseplein: 5,3 km
Verhuurder Nico is een Duitse expat, type
kleerkast, die me direct een rondleiding
door het appartement geeft. Hij wijst nog
even op de extra aantrekkingsfactoren,
zoals het brede scala aan aanwezige
pannen dat ik mag gebruiken en het
airconditioningsysteem op het toilet.
Wat een luxe. De kamer zelf is lastig te
beoordelen, door de chaos aan meubels die er
al staat die ‘helemaal bij de prijs zijn inbegrepen’. Nico benadrukt op zoek te zijn naar een
nette huurder. Zo kent het huis de zogenaamde
24-uursregel: als je troep maakt moet dat binnen 24 uur zijn opgeruimd. Wat de sancties zijn
als je dat nalaat durf ik, geïntimideerd door zijn
postuur en Duitse tongval, niet te vragen. Dat
ik überhaupt ben uitgenodigd mag overigens
een wonder heten, want het aantal reacties
op deze topadvertentie was binnen 24 uur al
opgelopen tot over de veertig. De 24-uursregel
van Kamernet, zullen we maar zeggen. Op weg

rietzangerweg, Diemen-noord
11 m2, € 375,-, inclusief
Keuken en badkamer gedeeld met zes
gezinsleden
Fietsafstand Leidseplein: 8,3 km
Waarom je mee zou moeten naar DiemenNoord, is me vooralsnog niet duidelijk. Een ver
oord: dat is het zeker. Ik word hartelijk welkom
geheten bij het gezin De Vries en krijg thee
met een koekje toegeschoven, waarna ik op de
bank mag plaatsnemen. Het gaat hier bovenal
om gezellig samenwonen en het moet dan ook

Dat je ‘wel van dieren
moet houden’ blijkt niets
te veel gezegd
vooral heel erg ‘klikken’ tussen ons. De opmerking in de advertentie dat je ‘wel van dieren
moet houden’ blijkt niets te veel gezegd, daar ik
vanaf ogenblik één belaagd wordt door de teckel
en drie poezen. De kamer zelf is ‘gezellig klein
knus’ maar: ‘Je mag ook gewoon bij ons op de
bank komen zitten hè!’ Ik denk er nog even over

na. Vrouw des huizes Truus drukt me op het
hart niet in West te gaan wonen. ‘Daar is het ’s
avonds echt niet gezellig op straat.’ De tuinkabouters buiten wuiven me vrolijk vaarwel. Ongezellig op straat is het hier in ieder geval niet.
Christene poolmanhof, slotervaart
10 m2, € 350,-, geen internet
Keuken en badkamer gedeeld met hospita
Fietsafstand Leidseplein: 5 km
Verhuurder Ben leek mij al een man van
weinig woorden. Zijn wervende advertenadverten
tie bestond uit het kort maar krachtige:
‘Ik wil een kamer verhuren.’ Het duurt
even voordat de deur wordt opengedaan,
Ben blijkt namelijk ook bijzonder slecht
ter been. Terwijl hij naar boven wijst zegt
hij: ‘Eerste kamer rechts.’ Zelf blijft hij, gege
zien de operatie met trapliften die dat zou
betekenen, beneden, wat mij de gelegengelegen
heid geeft het huis eens grondig te bezichbezich
tigen. De kamer is gemeubileerd en zowaar
uitgerust met een hometrainer, die Ben zelf
hoogstwaarschijnlijk weinig meer benut.
Ook de badkamer kent tal van handige
extra’s, zoals een speciale stoel voor tijdens het
douchen. Ben zelf wordt er niet spraakzamer op,
maar met moeite weet ik te achterhalen dat hij
hier alleen woont en al veel reacties op zijn advertentie heeft gehad. Als ik vertel dat ik er toch
nog even over nadenk bromt hij instemmend.
Chestertonlaan, Zuidoost
11 m2, € 400,-, inclusief
Keuken en badkamer gedeeld met hospita,
twee kinderen en één andere huurder
Fietsafstand Leidseplein: 7,8 km >>
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Op de vierde verdieping van deze Bijlmerflat
woont de Braziliaanse Maria met haar twee
kinderen. In wat mijn kamer moet worden slapen
nu nog twee kennissen, waardoor het er nog een
beetje rommelig is. Ach, daar kijk ik als ervaren
kamerbezichtiger natuurlijk wel doorheen. Het
bed is met een ontzettend handig opklapsysteem
aan de muur bevestigd waardoor op het postze
postzegeloppervlakte zowel

een bed,
een bank als tal van speelgoedartikelen passen.
Als ze me de woonkamer laat zien is daar nog
een extra troef: een bijzettafeltje dat volgens Maria uitstekend is om ‘te leren’. De kinderen slaan
weinig acht op mij, Maria heeft al tal van reacties
gehad op haar advertentie dus de deur wordt
ongetwijfeld platgelopen. Als ze vraagt waar mijn
school zit en ik ‘het centrum’ antwoord betrekt
haar gezicht een beetje. ‘Dat is wel ver ja.’ De
fietstocht terug liegt er inderdaad niet om.
overtoom, oud West
30 m2, € 800,-, geen internet
Keuken gedeeld met zeven andere huurders,
douche en wc met vier andere huurders
Fietsafstand Leidseplein: 1,3 km
Jerry is een snelle jongen. Nadat hij de afspraak
eigenlijk vergeten is, komt hij binnen tien
minuten op zijn Vespa aangescheurd om het
huis te laten zien. Het is de zoveelste bezichtiging die dag, wat mij weinig verbaast gezien zijn
advertentie met aanprijzingen als ‘Er komt een
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tram! Supermarkt open tot 22uur!’ Waar vind
je dat nog in Amsterdam? Hij leidt me door
het huis. ‘Je deelt het hier met acht personen:
allemaal nette mensen, want ik wil geen gezeik
hebben.’ Gezeik is er hier niet, daar zorgt Jerry
persoonlijk wel voor. De kamer is, moet gezegd,
groot en mooi, alhoewel het behang hier en
daar wel wat oranje plekken vertoont en ook
de vloerbedekking duidelijk een jarenze
jarenzeventigerfenis is. Een foto maken is helaas
niet toegestaan (‘Dat vind ik nergens voor
nodig!’) en als ik aangeef dat ik toch nog
een beetje twijfel is Jerry ineens een beetje
boos. ‘Ja jezus, je wist toch dat het € 800,was!?’ Maar echt schuldig hoef ik me
ook weer niet te voelen. ‘Voor jou tien
anderen hoor.’ Een pak van m’n hart.
Che
CheCK Je KaMer
Als woordvoerder studentenhuisves
studentenhuisvesting van studentenvakbond Asva ziet
Annick Leeuwenberg nog weleens
wat slechte kamers voorbijkomen. De
dieptepunten? Een kamer die gratis werd aange
aangeboden, in ruil voor seks. Of anders de woning
waarvoor een student al betaald had om langs
te mogen komen, en die vervolgens helemaal
niet bestond. Maar ook de minder extreme
misstanden, zoals honderden euro’s neerleggen
voor een ver weg gelegen beschimmeld hok of
het moeten betalen van het twijfelachtige ‘sleutelgeld’, zijn volgens Leeuwenberg reden actie
te ondernemen. ‘Al die dingen kun je juridisch
aanvechten. Zelfs als je al in je kamer zit na
het betalen van sleutelgeld, kun je dat bedrag
nog terugvragen.’ En ook bij een te hoge huur
hoef je je niet neer te leggen. Via het wettelijke
puntensysteem voor kamers kan iedere student
zelf checken hoeveel voor zijn kamer maximaal
gevraagd mag worden. Dat kan via de huurcommissie of via de website checkjekamer.nl,
waarna iemand van het Wijksteunpunt Wonen
langskomt voor een officiële controle. Voor het
starten van een procedure voor het verlagen van
je huur, biedt het Asva rechtsbureau vervolgens
gratis juridische hulp aan.

Maar Leeuwenberg weet dat het voor veel studenten een lastige stap is om de huurprijs van
hun moeilijk verkregen woning aan te vechten.
Bovenal omdat nood nu eenmaal wet breekt.
Veel studenten zijn allang blij dat ze ergens
kunnen wonen en bang hun kamer alsnog kwijt
te raken. Leeuwenberg: ‘Ik hoor regelmatig
verhalen over studenten die nadat ze naar de
huurcommissie zijn gestapt plotseling een of
andere engerd als huisgenoot kregen, die hen
moest wegpesten. Of die gewoon zonder pardon
op straat zijn gezet.’ Belangrijker voor het voorkomen van de misstanden is dan ook simpelweg
een beter en groter aanbod. Dan hoeven studenten immers geen genoegen meer te nemen met
de peperdure bezemkasten die op Kamernet

Als je troep maakt moet
dat binnen 24 uur zijn
opgeruimd
vaak worden aangeboden. Leeuwenberg: ‘Volgens de officiële cijfers van de gemeente is er tot
2014 nog een tekort van 3600 woningen. Maar
daarbij zijn niet de mensen opgeteld die nu ergens wonen waar ze dolgraag weg willen of die
eigenlijk wel naar Amsterdam willen verhuizen.
Wij gaan uit van een blijvend tekort van 9000
kamers na 2014, dat daarna door het verdwijnen
van veel tijdelijke huisvesting bovendien nog
verder zal oplopen.’ Prioriteit voor de gemeente
moet volgens haar nu dan ook zijn om meer
studentenkamers te realiseren. Voor huidige
kamerzoekers heeft ze nog wel een paar tips.
‘Betaal nooit bemiddelingskosten of sleutelgeld,
of eis het terug nadat je in je kamer zit. Bekijk
ook eens de mogelijkheden bij een particulier
studentencomplex, zoals Casa400. En schrijf je
direct in bij Studentenwoningweb. Voor sommige kamers, zoals de containers, is de wachttijd maar een halfjaar.’ yyy
Meer tips voor het vinden van een kamer vind je op
www.asva.nl.

Mounira

Hanna

Mounira Hadj Mansour

Hanna Bervoets

(28, actrice, presentatrice en model)
over haar eerste jaar

(29, schrijfster, columnist, journalist)
over haar eerste jaar

‘Toen ik op de middelbare school zat, was ik helemaal niet bezig
met studeren. Je moet opeens kiezen uit een van de vele studies
terwijl je eigenlijk nog met je hoofd in de eindexamens zit. Wat mij
betreft had die overgang wel wat smoother gemogen. Amsterdam
was niet nieuw voor me, ik kwam er vandaan dus kende alles al.
Behalve dan het reizen met de metro, dat was ik niet gewend. De
allereerste dag op de HvA kan ik me niet goed meer voor de geest
halen, het introductiekamp daarentegen staat in mijn geheugen
gegrift. Drie dagen activiteiten doen in een bos om elkaar beter te
leren kennen, geen ontgroeningstaferelen gelukkig. Op dat kamp
had ik ook al vrienden gemaakt, dus was de eerste studiedag minder “eenzaam”. Ik vond media & informatiemanagement niet moeilijk, op het hbo word je namelijk als een volwassene behandeld. Je
werkt veel zelfstandiger, hebt meer eigen verantwoordelijkheden,
je kan zelf je werk inplannen en leert hoe je met deadlines omgaat.
Deze manier van werken paste goed bij me. Ik woonde tijdens
mijn studietijd op mezelf, niet in een studentenhuis, maar in een
eigen appartementje. Doordeweeks werkte ik twee avonden in een
eetcafé op de Singel. Niet omdat ik het geld per se nodig had, maar
vooral voor de gezelligheid. In tegenstelling tot veel studenten ging
ik niet vaak uit op donderdag, in het weekend wel. Ik kwam graag
bij tenten als de Escape, Cool Down Café en Jimmy Woo.
Nu doe ik heel ander werk dan waarvoor ik geleerd heb op de
HvA, zoals mediagastlessen geven op hogescholen, maar nog
steeds heb ik veel aan vaardigheden die ik op de HvA geleerd heb.
Presenteren, goed kunnen schrijven en zelfstandig te werk gaan,
kan ik nog steeds goed gebruiken in mijn huidige werkzaamheden
als actrice, presentatrice en model dat ook columns schrijft.’ yyy

‘Over mijn studiekeuze heb ik nooit getwijfeld: ik wist als achttienjarige heel zeker dat ik media & cultuur wilde studeren. Ik hield
van populaire cultuur, van televisie en van films en die studie sloot
daar naadloos op aan. Toen we bij de open dag de spanningsopbouw van Jurrasic Park gingen analyseren, was ik om. Overduidelijk een lokkertje van de UvA – tijdens mijn studie hebben we
nooit meer iets in die trant gedaan – maar het werkte wel.
Ik kan niet zeggen dat de overgang van middelbare school naar
universiteit heel spannend voor me was. Ik kwam al uit Amsterdam, ik woonde nog thuis en het grootste verschil was dat ik in
plaats van elke dag, nu maar een paar uur per week les had. Wat
studie betreft was ik een onwijze nerd: ik studeerde volgens een
vast rooster en haalde al mijn tentamens. In tentamenperiodes
sloot iedereen zich altijd dagen op in de UB, maar ik hoefde dan
nog maar een uurtje alles door te lezen.
Aan de Intreeweek deed ik niet mee. Ik dacht: waarom zou ik
T-shirts gaan beschilderen in het Vondelpark, als ik al genoeg
vrienden heb? Ik was helemaal niet bezig met het ontmoeten
van nieuwe mensen. Dat was geen arrogantie hoor; ik voelde die
noodzaak gewoon niet. Ik ging vooral nog om met vrienden van
mijn middelbare school.
Dat veranderde toen ik halverwege het eerste jaar een jongen ontmoette die in het bestuur zat van AEGEE, een Europese studentenvereniging. We werden heel goede vrienden en hoewel ik eigenlijk
niks bijzonders met “Europa” had – nog steeds niet trouwens
– besloot ik lid te worden. De borrels waren heel erg gezellig en ze
hadden superleuke skireizen. Door hem heb ik uiteindelijk nieuwe
mensen leren kennen. Ook die niet uit Amsterdam kwamen.’ yyy

Hester Hinloopen

Gijs van der Sanden
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prijsvraag

Zeg me wat ik studeer
Als je de bètafaculteit binnenstapt, tref je daar dan
qua uiterlijk totaal andere studenten aan dan op,
zeg, de opleiding media, informatie & communicatie van de HvA? De vooroordelen zijn bekend:

A

rechtenstudenten denken nog steeds dat een polo
en bootschoenen sexy zijn, natuurkundestudenten
zijn bleek en bebrild, modestudenten zijn überhip,
economiestudenten mogen graag in pak naar

B

C

D

habibe Cinici

Daniel aitouganov

Menno henstra

esmé Woerdman

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

Wat kun je winnen?
4X
Bij Eurest Campus vier prijzen:
1 lunch voor vier personen inclusief
welkomstdrankje in de AAC
2 gratis entree voor vier personen voor het
museumcafé + koffie en appelgebak
3 50 consumpties + schaal bitterballen voor
jou en je vrienden in café de Krater
4 50 consumpties + schaal bitterballen voor
jou en je vrienden in café Atrium
www.facebook.com/#!/CAMPUS.UvA.HvA
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college gaan en studenten van de Academie van
Lichamelijke opvoeding kan je uittekenen in een
trainingspak. Voldoen studenten anno 2013 nog
aan deze stereotypen? Daar waren wij ook wel
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2X
Hoofdgerecht naar keuze met
bierarrangement (= twee biertjes per persoon)
voor twee personen
www.dopeyselixer.nl

Twee vrijkaartjes voor een film naar keuze,
één Kriteriontas en één filmposter
bij Filmtheater/Café Kriterion
www.kriterion.nl

5X
Cocktailtasting voor twee personen, waarbij
je het cocktailarrangement van Amsterdam
Roest kunt proeven.
www.amsterdamroest.nl

Kleurenposter A0-formaat van je favoriete
vakantiefoto of iedere andere foto naar keuze
om je studentenkamer op te leuken!
uva.canon-bs.nl

Kies uit de studies
hieronder

benieuwd naar. Daarom bedachten we de volgende
prijsvraag. Zoek de juiste student bij de juiste
studie. Wie het er goed vanaf brengt, maakt kans
op een van de vele prijzen die je onderaan de pa-

E

1 UvA communicatie
2 HvA ALO
3 UvA geneeskunde
4 HvA Aviation Logistics
5 UvA natuurkunde
6 HvA Fashion & Design
7 UvA tandheelkunde
8 HvA fysiotherapie

gina vindt. Antwoorden kunnen tot 15 september
gemaild worden naar stephanie@folia.nl
onder vermelding van ‘prijsvraag eerstejaars’. Over
de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

F

G

H

Bas steenbeek

David van den Berg

alex van den akker

Daniel hendriks

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

5X

15X
Micaffè heet alle nieuwkomers welkom en
geeft Latte knipkaarten weg voor
elf gratis consumpties.
www.micaffe.nl

Kadoosje met zeven
verschillende biertjes en een
Brouwerij ’t IJ T-shirt
www.brouwerijhetij.nl

Twee vrijkaartjes voor het concert
van Asaf Avidan op donderdag 19
september in Paradiso. Bekend van
de hit ‘One Day/The Reckoning Song’
www.paradiso.nl

10X

4X
Twee vrijkaartjes voor een film naar keuze bij
bioscoop café-restaurant club Studio/K
www.studio-k.nu

Strippenkaart voor
vier pizza’s naar keuze
www.depizzabakkers.nl

Driegangendiner met één
fles wijn voor twee personen
www.matahari-amsterdam.nl

Het Parool geeft een
jaarabonnement cadeau!
www.parool.nl

Aik Kramers en Thijs
Launspachs Quarterlife.
Kansen, kopzorgen en keuzes
van de twintigers van nu.
www.uitgeverijprometheus.nl
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De stoelendans
Emma Curvers

D

e straat die ik zoek blijkt een centraal gelegen verkeersader.
Het feest is nog niet losgebarsten. In de keuken van Anneke
zitten zes huisgenoten om de resten van een ovenschotel.
Iemand heeft de moeite genomen gekleurde lampjes op te
hangen, maar dat is mogelijk permanente decoratie. ‘Hee!’ zegt Anneke
als ze me ziet en gooit een bloemenkrans om mijn nek, ‘ga zitten! Dit zijn
mijn huisgenoten.’
Afgelopen zaterdag sliep ik voor het eerst in de logeerkamer van Tante
Ina, in een dwangbuis van lakens onder een rekje met fossiele boeken
– titels als Muiterij op de Bounty, Kind dat wij waren en Dokter Zhivago.
‘Wilt u echt niet dat ik huur betaal, al is het maar een bescheiden bedrag?’
Oudtante Ina schudde haar hoofd. Ik kende Tante tot voor kort van
hooguit drie jubilea, maar toen ze hoorde van mijn besluit in Amsterdam
te gaan studeren, bood ze me aan gebruik te maken van de logeerkamer
in haar bovenhuis op de Nieuwe Prinsengracht, een aanbod waar ik bij
gebrek aan andere opties op in ging. Zondag besloot ik als blijk van dank
mijn hospita en haar rollator mee te nemen naar het Rijksmuseum. Ina
vond het prachtig en veel van de schilders had ze persoonlijk gekend,
of toch in elk geval via via. Het leek nog best romantisch, zo’n krakend
zolderkamertje bij een ver familielid.
Gisterochtend stond ik voor de koffer vol verfomfaaide kleren. Ik trok
een T-shirt uit de berg (geleend van een vriendin die naar Borneo was
gegaan voor een sabbatical, God weet waarvan) en deed te veel make-up
op. Een nieuwe studie is een kans jezelf opnieuw uit te vinden. Gek haar te
nemen, beginnen met roken of ineens iets van literatuur te weten.
Het feest bevindt zich in het stadium waarin pas enkele durfals dansen.
Een Katy Perry-nummer moet ons allen in de gekke stemming brengen. Ik
loop naar de keuken om de fles wijn die ik meebracht te zoeken. De drank is
slecht geregeld, want bring-your-own. In de keuken hangen tientallen collages van feestfoto’s aan de muur. ‘O hee, ben jij een van die nieuwe studiegenootjes van Anneke?’ vraagt een huisgenoot die binnenkomt. Ze wijst op
de foto’s: ‘Ja, dat zijn wij! Om hier te mogen wonen moet je kunnen feesten,’
zegt ze, en loopt de keuken uit met een fles bessen in haar hand.
Toen ik aangekleed beneden kwam, bleek dat Tante Ina de thuiszorg had
afgebeld. Ze scheen nu te verlangen dat ik haar steunkousen ’s ochtends
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en ’s avonds zou aan- en uittrekken. Zo kwam het dat ik, het was nog
voor tienen en de oploskoffie hielp nog niks, schutterig voor haar staop-stoel geknield ging, en de elastieken om haar gemarmerde hammen
heb getrokken. ‘Je moet flink kracht zetten,’ zei Ina. ‘Niet duwen, trékken.
Nee! Zo ja. Ja. Vanavond om tien uur moeten ze weer uit,’ zei ze, en ik zei
‘oké’. Toen leek het voor het eerst urgent: mijn eerste doel in mijn nieuwe
woonplaats was het vinden van een woonplaats. ‘Contacten zijn alles,’ zei
Tante Ina, en terwijl ze haar kousenvoeten op het poefje legde voegde ze
er glimlachend aan toe: ‘Maar bij mij is het altijd voordeliger.’ Ik wist niet
of dat waar was. ‘Tien uur dus?’ riep Ina me na. ‘Als ze niet uitgaan, kan ik
niet te bed.’
Het introductiecollege was een gesproken versie van de folder die je op
internet kon downloaden. Iedereen had daardoor gelegenheid om zich
heen te kijken naar de nieuwe vrienden die hij dadelijk zou moeten maken. Schuin voor me zat een blond meisje met een soort tulband op haar
hoofd, zoals het meisje met de pareloorbel van Vermeer. Ze leek op een
Franse actrice – ze was niet in het oog springend prachtig, maar bezat zo’n
schoonheid die telkens weer opnieuw ontdekt wordt. Ik vermoedde dat
de tulband en ik vrienden moesten worden en bleef vriendelijk naar haar
rug staren. Ze had mij ook gesignaleerd, leidde ik af uit het feit dat ze een
blaadje van me leende. ‘Is dit je eerste studie?’ besloot ik te vragen toen we
in de rij voor de koffie stonden. ‘Ja,’ zei ze. ‘Maar wel de tweede keer dat ik
aan dit jaar begin. Vorig jaar ben ik te lang op reis geweest.’ Natuurlijk. Op
de middelbare school gaan mensen op vakantie. Nu reisden ze.
‘Wel shit, nu heb ik alleen een tijdelijke kamer kunnen krijgen,’ zei Tulband.
‘Hoe kom je eraan?’ vroeg ik.
‘Afpersing,’ zei ze, en ik nam aan dat het een grapje was. ‘Ach, je vindt zo
een kamer, je hebt alleen contacten nodig.’
Een ander meisje gooide haar tasje tussen ons op tafel. ‘Hoi.’ Omstandig trok ze haar natte legerjas uit. ‘Dit is Anneke,’ zei Tulband, ‘we
kennen elkaar al van de kennismakingsborrel.’ Ik kon me niet herinneren
dat Tulband zelf haar naam al gezegd had, en schudde Anneke de hand.
‘Jullie moeten meekomen naar de borrel van de studievereniging volgende
week,’ vond Anneke. ‘Zuipen voor haast niks, en iedereen is er.’ Anneke,
duidelijk ervaren op dat gebied, vertelde dat ze zitting wilde nemen in de
feestcommissie. Ze had roodgeverfd haar en een wat bezeten manier van
doen. Ze leek me iemand aan wie je alles kon zeggen, omdat ze het of al

illustraties Bas Kocken

eerder had gehoord, of het zou vergeten. Ik wist niet zeker of Anneke mijn
type was, maar kennelijk kwam ze op de koop toe bij Tulband. Vriendschappen komen vaak per twee, zoals avocado’s en tuinstoelen.
‘Zo’n takke-end fietsen, die borrel,’ zei Tulband. ‘Alles is ver vanaf Osdorp,’
zei Anneke. ‘Waar woon jij eigenlijk?’ keerde ze zich tot mij.
‘De Nieuwe Prinsengracht,’ zei ik, ‘maar het is tijdelijk, ik logeer bij familie.’
‘Jeetje, ook mooi kut zeg. Ik wil je niet blij maken met een dooie mus,’ zei
Anneke, ‘maar er komt binnenkort een kamer vrij in mijn huis.’ Je kon als
je goed luisterde de verhoudingen aan tafel horen kantelen.
‘Echt?’ vroeg Tulband, ‘shotgun!’
‘Zoek jij ook dan?’ vroeg Anneke.

‘Ja,’ zei Tulband. ‘De man waarbij ik die kamer huur blijft maar vragen of
ik ’s avonds bij hem tv kom kijken.’
‘O… hoe dan ook, mijn huisgenoten hebben er ook nog iets over te zeggen. We wilden volgende week pas een kijkavond houden, maar we kiezen
toch meestal liever iemand die we kennen.’
‘Ik wil me niet opdringen hoor,’ zei ik. ‘Waar ligt jullie huis eigenlijk?’
Alsof de ligging voor mij een twistpunt kon zijn.
‘Ceintuurbaan.’
‘Shit!’ zei Tulband ineens en sloeg met het zoutpotje op tafel. Ze schroefde
de dop eraf en leegde het op haar tosti. ‘Waarom doe je dat?’ vroeg ik.
‘Dan eet ik het niet meer op,’ zei Tulband. ‘Slim,’ vond Anneke. Verder
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(advertenties)

Gezocht: HBO/WO studenten voor
begeleiding van jeugd en jongeren
Ben jij een HBO- of universitaire student en wil je ervaring opdoen en daarbij een steentje bijdragen aan
de maatschappij?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) is o.a. voor het Mentorproject, het Weekend-studentproject en diverse huiswerkbegeleidingprojecten op zoek naar HBO/WO studenten die leerlingen
willen begeleiden.
Je begeleidt een groepje van maximaal vijf leerlingen in de leeftijd van 10 – 14 jaar, en bespreekt met
hen allerlei verschillende thema’s. De begeleiding voor het Mentorproject en Huiswerkbegeleiding vindt
één keer in de week plaats en duurt ca. 1,5 uur. De begeleiding voor het Weekendstudentproject vindt
elke zondag plaats en duurt ca. 4 uur. Natuurlijk krijg je hier een vergoeding voor.
Ben jij een enthousiaste student en vindt je het leuk om met kinderen te werken, bel dan vandaag nog
naar dit nummer: 020-6750880
Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.skcnet.nl

AD VALVAS 100 x 59 mm.indd 1

27-06-13 16:25

www.studentendekey.nl

FOLIA 100 X 59 mm.indd 1

20% korting*

op vertoon van je collegekaart

wagamama amsterdam
amstelstraat 8 (rembrandtplein)
max euweplein 10 (leidse plein)
zuidplein 12 (wtc | station zuid)

wagamama.nl
* 20% korting op eten

27-06-13 16:03

weet ik niet meer hoe dat gesprek
verliep, behalve dat Tulband nog
vermeldde dat ze een nicht was
van een bekende schrijver. Die
avond, toen ik Ina’s steunkousen
afstroopte, vroeg ze of ik al leuke
mensen had ontmoet. ‘Weet niet.
Ja,’ zei ik.
De logeerkamer rook nog steeds naar ongebruikte fitnessapparatuur.
Ik douchte me in de plastic douchestoel van Ina en hoorde de vrouw
des huizes zingen: ‘Zelfs de mus vindt een huis o Heer, de zwaluw legt
haar jongskens neer.’ Ik las verder in Kind dat wij waren. In de halfslaap
voordat ik wegzakte, zag ik Anneke en Tulband, die in de caleidoscoop
van mijn kamer tientallen keren gekopieerd werden en door de kamer
dansten, zoals huisgenoten dansten op krappe kamers door de hele stad.
De klok in de gang van Anneke’s studentenhuis zegt 22.00 uur. Ik sta voor
de kapstok met mijn jas in mijn hand te dralen. Ik ben al een halfuur te laat
voor Ina’s kousenvoeten en het feest is nog niet eens compleet – er blijven
maar huisgenoten bij komen. Ina zal het best begrijpen, denk ik. ‘Denk je
trouwens echt dat we gewoon naar die lezing van je oom kunnen?’ vraagt
Anneke aan Tulband als ik terugkom van de wc. ‘Ja, tuurlijk,’ zegt Tulband.
‘Wil jij ook mee?’ vraagt ze dan, en ik probeer te peilen of ze het meent. ‘Ik
kan niet’, zeg ik. ‘Ze heeft helemaal nog niet gezegd wanneer het is,’ zegt Anneke en schiet in de lach, ‘heb je te veel gezopen of zo?’
Anneke en Tulband wenkten me vandaag bij de eerste werkgroep om bij
hen te komen zitten. Ik ging rechts van Tulband zitten, zodat ik bij het
doorgeven van de aanwezigheidslijst haar naam kon lezen. Irene.
Toen de werkgroep afgelopen was, zei Anneke: ‘Hé, vanavond is er een
feestje in mijn huis. Waarom komen jullie niet?’
‘Leuk!’ zei Irene.
‘Ja, leuk,’ zei ik.
Anneke komt binnen, gooit haar half aangevreten cakeje in de prullenbak en
sproeit er Dreft overheen.
‘Niet lekker?’ vraag ik, en ze schrikt.
‘O. Wat doe je hier?’
‘Niks, drinken halen. Jij?’
‘We gaan spelletjes doen, kom doe mee. Leuk.’

Leuk.
Ineens duizelt alles voor mijn ogen.
Ik zie Anneke die verschillende stoelen langs de gammele tafel sleept. Ze
draagt er meerdere tegelijk, ze zakt
er scheef van. Klapstoelen, kringloopwinkelstoelen en een grote schommelstoel duwt ze de eetkamer in. ‘We hebben zo veel mogelijk stoelen nodig,
maar net één minder dan het aantal mensen,’ zegt ze. ‘Maar… er komen
steeds meer huisgenoten bij,’ zeg ik. ‘Het wemelt hier van de huisgenoten.’
‘Ik ga even kijken op het balkon,’ zegt Anneke.
De muziek van de vogeltjesdans zwelt aan.
Zelfs vindt de mus een huis, o Heer – zelfs de mus.
Anneke staat op het balkon en werpt alles dat ze niet nodig heeft voor
haar vuile spelletje over de balustrade. Een bezem, twee kapotte emmers
en statiegeldflessen. Nu kan ze direct naar de kast in de hoek, waar ze vier
klapstoelen ontdekt. ‘YES!’ schreeuwt ze en ze draait om haar as als een
dolle hond. Ik draai de sleutel van de deur van binnenuit om. Anneke vindt
een tuinkabouter en gooit hem naar beneden, ze sleurt de stoelen met veel
geweld uit de kast. Ik zou nog terug kunnen, maar laat de sleutel in mijn
broekzak glijden.
Anneke tikt met haar lange vingers op het raam, dan bonkt ze erop.
Even gelooft ze dat het een grap is – maar wie maakt er nu zulke stomme
grappen? Ik loop de gang op en hoor alleen nog de muziek. ‘Wie haalt er
nieuwe drank?’ roept Irene, die staat te dansen op een tafel. ‘Er is alleen nog
wijn. Hoe laat is het? Die klok is stuk.’
‘Ik doe het wel,’ zeg ik en pak mijn jas van de verwarming.
‘Oké cool, iedereen inleggen!’ Irene verzamelt vlot drieënveertig euro en vertelt me de afslagen die ik moet nemen voor de nachtwinkel. Links, plein over,
rechts-links, of links, plein over, links-rechts. ‘Waar is Anneke eigenlijk?’
‘O ja, ze is gaan slapen. Ze was duizelig, geloof ik.’
‘Gek. Zonder iets te zeggen.’ De jarige huisgenoot verbergt haar afkeuring
niet. ‘Van de cakejes?’
‘Ja, die zullen het zijn.’
Ik loop links, plein over, links, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Het is half
twee. Ik vind Tante Ina in haar sta-op-stoel: ze slaapt als een roos. Zie je wel
dat dat met kousen áán kan. yyy
Emma Curvers is columnist van Folia Magazine en CJP Magazine.
In 2014 verschijnt haar debuutroman bij Atlas Contact.
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HvA UvA

Het leed dat studeren heet
Welkom op HvA en UvA! Dit is wat de glanzende voorlichtingsfolders niet vermelden.
Wij zetten de vijf grootste ergernissen op een rij en geven je insidertips om ze te omzeilen.
tekst Hester Hinloopen en Robrecht de Vocht / illustraties Marc Kolle

sis
SIS staat voor nagenoeg alle studenten gelijk aan frustratie, irritatie en
knallende hoofdpijn. SIS gebruik je om je voor vakken en tentamens
aan te melden, je studieresultaten te bekijken en voor het aanvragen van
diploma’s. Helaas is er veel mis, met SIS. Door overbelasting word je keer
op keer uit het systeem gegooid. Eenmaal binnen ben je er nog niet. Een
onoverzichtelijk beeld vol onbegrijpelijke vakcodes wacht op je. En al
tel je je zegeningen omdat je goed voorbereid op tijd voor de computer
bent gaan zitten en alles goed gegaan lijkt te zijn: juich niet te vroeg. Bij je
eerste werkgroep kan het zomaar zijn dat je naam nergens te vinden is op
de presentielijst van de docent. Reken op uren in de rij staan met je vele
lotgenoten voor de op het randje van overspannen zijnde medewerkers
van de onderwijsbalie.
Helaas is er niet heel veel wat je tegen SIS kunt doen. Dat je zorgt dat je op
tijd en goed voorbereid achter de computer zit vóór de aanmeldperiode
opengaat, spreekt voor zich. Mocht er toch iets niet goed gaan (zeer waarschijnlijk), zorg dan dat je codes en rooster meeneemt naar de onderwijsbalie, en meld je daar vroeg.
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GeBreK aan stuDiepleKKen
Met name voor de tentamenperiode kan de zoektocht naar een studieplek
dramatische vormen aannemen. Velen herinneren zich nog de beurse
plekken op hun billen dankzij een urenlange zit op het befaamde ‘wachtbankje’ in de UB. Ook mag het een wonder heten dat er nooit iemand
vertrapt werd in de menigten die zich gedurende de tentamenperiode elke
ochtend voor openingstijd verzamelen voor de toegangsdeuren tot de UB
– de Drie Dwaze Dagen van De Bijenkorf zijn er niets bij. Eenmaal een
plekje bemachtigd moet je op je hoede blijven. De gevreesde timer, die je
na 20 minuten inactiviteit op een computer afmeldt, maakt het halen van
een broodje tot een gewaagde onderneming. Opgestaan, plaats vergaan.
Om deze afschrikwekkende taferelen te vermijden, moet je durven
afwijken van de platgetreden paden. Ga in plaats van flirtparadijs UB eens
naar één van de vele andere (minder bekende) gebouwen van universiteit en hogeschool die in de stad verstopt zijn. Zorg dat je een lunch bij
je hebt, dat scheelt je het gestreste gehol naar de AH to go (en een bak
centen). Of begin een thuiskantoor met medestudenten: de werksfeer van
een studiecentrum, met de gemakken van je eigen huis, én de optie om
tijdens het werken koekjes te bakken.

Kapotte printers/
lanGe WaChtrijen
Je begon echt op tijd aan dat essay – keurige
planning, voldoende tijd ingeroosterd voor mogelijke tegenvallers – en toch zit je vroeg in de
ochtend met trillende vingers van de koffie na
een nacht doorhalen nog aan je conclusie te tikken, met een snel naderende deadline. Op het
randje van een zenuwinzinking cross je door
de studiecentra op zoek naar een werkende
printer, maar gekleurde velletjes informeren je
keer op keer dat dit specifieke apparaat het ‘tot
onze spijt’ momenteel laat afweten. Voor die
ene werkende printer staan ze in rijen van drie
te wachten, maar je hebt geen keus en sluit aan.
Even lijk je je deadline alsnog te gaan halen,
tot de studente voor je besluit de volledige
verzamelde werken van Goethe enkelzijdig af te
gaan drukken.
De printers in de studiecentra van UvA en
HvA zijn ongeveer zo betrouwbaar als Judas
zelve, dus kijk voorbij de gebaande paden. Ga
op avontuur buiten de drukke studiecentra,
her en der zijn printers te vinden die nog niet
ontdekt zijn door de grote massa en in de
nabijheid van veel UvA- en HvA-gebouwen
zijn printshops die voor een paar cent meer op
recordsnelheid een net stapeltje A4’tjes afleveren. En ten slotte de open deur: wacht niet tot
het laatste moment.

roosters

CoMMuniCatie

Geërgerde gezichten, gevloek en ellenlange
rijen voor de onderwijsbureaus met studenten die allemaal antwoord willen op de vraag:
‘Waar heb ik les?’ Het is weer zover: een technische storing. Vooral op de HvA geen onbekend
fenomeen. Gelukkig worden studenten op
de hoogte gehouden van ‘het ongemak’: ‘De
lesroosters zijn inmiddels weer bereikbaar,
maar de gegevens zijn onvolledig en daardoor
onbetrouwbaar’. Nee, daar hebben we wat aan.
En als de roosters eenmaal opgevraagd kunnen
worden, blijkt de verdeling van de contacturen
niet bepaald om naar huis te schrijven. Halve
dagen ‘tussenuren’, avondcollege of beginnen
met een werkgroep op het meest vervloekte
tijdstip aller tijden: half negen ’s ochtends. Of
een lokaalwijziging vijf minuten voordat het
college begint, snappen ze dan werkelijk niet
dat dit soort rariteiten niet stroken met een
normaal studentenleven?
Om te voorkomen dat je op de dag van je tentamen je rooster wilt bekijken en je keer op keer
vriendelijk wordt verzocht om nog ‘even geduld’
te hebben omdat de pagina aan het ‘laden’ is, is
het niet onverstandig om op het moment dat
je rooster het wel doet alle tijden en locaties
over te nemen in je agenda of telefoon. Ook een
aanrader om de roosterapp te downloaden, die
er minder vaak uitligt dan de gewone website.

Niet zelden zorgt externe ruis ervoor dat de
informatieoverdracht van docent naar student,
of andersom, allesbehalve vlekkeloos verloopt.
Verschillende factoren liggen hieraan ten
grondslag. Intranet bijvoorbeeld. Wat als een
lumineus en veelbelovend idee begon, een soort
digitale leeromgeving, groeide uit tot een van de
meest omslachtige digitale platformen. Voordat je eindelijk het filmpje of artikel gevonden
hebt dat je moest bestuderen voor het college,
ben je drie miljoen muisklikken verder en weet
je precies wat de eisen zijn voor het essay dat
je studiegenoten twee jaar boven jou moeten
inleveren. Nadenken over een efficiëntere
navigatiestructuur zou zo’n slecht idee nog niet
zijn. Dan e-mail. Les één: verwacht niet te snel
een reactie van je docent. Dit kan verschillende
redenen hebben: of jouw vraag valt buiten het
door de HvA-opgestelde e-mailprotocol, of hij is
niet gelezen.
Je doet er verstandig aan om niet af te wachten
tot je een mailtje terugkrijgt, maar zelf actie te
ondernemen als je snel wilt weten waar je aan
toe bent. De beste manier is in de vorm van een
bezoekje aan de werkkamer van de desbetreffende docent, een telefoontje is ook geen slecht
idee. Intranet, daar zul je je aan moeten overgeven. De tijden van krijtborden en papieren
studiewijzers zijn voorbij. yyy
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Boekenwijsheid
Alle verhalen over de studententijd zijn in essentie romantisch. Ze gaan over hoop, belofte,
en verandering, maar bovenal gaan ze over bestemming. Want uiteindelijk wil elke student,
naast nieuwe liefdes, legendarische feesten en hier en daar een studiepunt, toch vooral
antwoord op de vraag: wat wil ik met mijn leven? Harmen van der Meulen
Wij Weten heus Wel hoe laat het is
Maarten van Roosmalen
Hoofdpersoon Maarten van Berkel, in Marcel
van Roosmalens roman Wij weten heus wel
hoe laat het is (2006), weet één ding zeker:
hij wil niet meer in de wasserij werken waar
hij vooral bezig is met het dichtdrukken van
knoopjes op overalls. Dus gaat hij maar studeren. Zoals hij het zelf stelt: ‘Wat ik nodig had,
was een nieuw leven.’
Dat nieuwe leven vindt hij op een hogeschool in
Nijmegen, waar de meeste studenten in legerjassen en kistjes lopen, en zich liever bezighouden
met actievoeren dan met studiepunten halen.
Gelukkig is Maarten – in tennisschoenen en
Levi’s 501 – de kwaadste niet, en al op de eerste
dag vindt hij aansluiting bij punker Detlev en
mooiste meisje van de klas Laura. Ze initiëren
hem in een wereld waarin veel wordt geblowd,
nog meer bier wordt gedronken en mensen
optreden in kraakpanden. Al gauw bedenkt de
inmiddels in het zwart geklede Maarten dat hij
dichter wil worden, en stapt over naar Nederlands. Hij woont intussen in een kraakpand met
zijn kersverse vriendin Conny, en geniet van het
leven: ‘Ons leven bestond uit drinken, uitslapen, boodschappen doen, drinken en uitslapen.
Daarmee had ik het zo druk dat het schrijven
van gedichten er bij in schoot.’ Behalve hilarisch
is dit boek vooral een beschrijving van een ver
verleden, waarin voor veel studenten de stap
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van studiefinanciering naar uitkering slechts
een formaliteit betrof.
praChtiGe oGen
Herman Brusselmans
Ook in Prachtige ogen, het debuut uit 1984 van
Herman Brusselmans, de clown uit de Vlaamse
literatuur, heeft hoofdpersoon Julius Cramp
weinig last van stress over de vraag of hij wel op
tijd zal afstuderen. Hij begint zijn dagen met een
vast ochtendritueel: ‘Ik stapte het universitaire
gebouw binnen, ik liep rechtstreeks door naar de
trap, daalde af naar de kelder, ging de toilettenruimte binnen, koos een propere wc uit en op de
verrekte wc-pot ging ik neerzitten. Ik lieg nooit,
dus zo ging dat precies in z’n werk. Op zulke momenten was het half negen. Vervolgens scheet ik.’
Behalve zijn stoelgang houdt tweedejaars ‘eerste
kandidatuur Germaanse rotfilologie’ Julius zich
vooral bezig met roken, koffie drinken en biljarten in het café. Met een paar lotgenoten weet
hij zich te verhouden, voor de meeste overige
mensen heeft hij weinig goede woorden. Vooral
de professoren moeten het ontgelden: ‘aftandse
malloten’ zijn het, die hun studenten vermoeien
met zaken als: ‘steeds maar hetzelfde gezeik
over Shakespeare en z’n trut, over Vondel en z’n
drie trutten, over Gorter en z’n gemeier, over de
semi-vocalen in het Middelnederlands, over de
labialen in het nog veel Middeler Engels en over
de aanverwanten van al deze en nog veel meer

prut’. Diep overtuigd van de zinloosheid van het
bestaan biedt Julius ons één belangrijk besef: ‘De
pest is dat je zo erg je best moet doen om niet zélf
zo te worden. Dat is de pest.’
the MarriaGe plot
Jeffrey Eugenides
In de driehoeksverhouding die de basis vormt
van de derde roman van Jeffrey Eugenides uit
2011 (vooral bekend van The Virgin Suicides)
speelt conformiteit een grote rol. Is het goed,
wat studenten Madeleine, Mitchell en Leonard
willen, én strookt het wel met wat ze voelen? Die
vragen worden bemoeilijkt doordat ze gesteld
worden op een universiteit in Amerika in de
jaren tachtig, waar onder invloed van filosofen
als Derrida en Roland Barthes ‘liefde’ als een
construct wordt gezien, dat nooit werkelijke
betekenis kan hebben. Een onverteerbare visie,
voor de romantische ziel Madeleine. Ook de naar
Madeleines liefde hunkerende Mitchell kan het
daar niet mee eens zijn, maar hij heeft het druk
met een spirituele zoektocht die hem uiteindelijk naar het Indiase weeshuis van moeder
Theresa brengt. De bipolaire Leonard denkt
handig gebruik te maken van de semiotische
theorie van Barthes om zijn onafhankelijkheid
van Madeleine te bevechten, maar rekent buiten
haar temperament en de hardnekkigheid van zijn
ziekte. Woedend gooit ze hem Roland Barthes’ A
Lover’s Discourse naar zijn hoofd en verdwijnt uit

zijn leven, totdat hij na een manische periode in
het ziekenhuis wordt opgenomen. Madeleine wil
Leonard, Mitchell wil Madeleine, en Leonard wil
vooral normaal zijn. Alle drie proberen ze uit alle
macht te doen wat goed is, maar geen van hen
kan uiteindelijk het Talking Heads-motto van het
boek ontlopen: ‘Well, how did I get here?’
stoner
John Williams
Een heel ander verhaal is dat van William Stoner, een boerenzoon die gegrepen wordt door
de literatuur. In dit boek van John Williams, dat
voor het eerst verscheen in 1965, is geen plaats
voor grootse plannen. William Stoner, geboren
in 1891, is een zwijgzame, plichtsgetrouwe man,
die zichzelf verbaast door te ontdekken dat
hij een ander pad wil volgen dan dat van zijn
ouders. Als eerste in de familie gaat hij studeren,
met als doel zijn verworven kennis toe te passen
op de ouderlijke boerderij. Maar van een bachelor aan het ‘College of Agriculture’ stapt hij
over naar een studie Engelse literatuur, zonder
idee over wat dat betekent voor zijn toekomst.

Gelukkig weet zijn docent Archie Sloane raad:
‘“But don’t you know, Mr. Stoner?” Sloane asked.
“Don’t you understand about yourself yet? You’re
going to be a teacher.”’
En lesgeven doet hij, in de rest van zijn leven;
toegewijd, gepassioneerd zelfs, en later zo goed
en zo kwaad als het kan; als hij na een conflict
steeds meer tegengewerkt wordt door een
machtige collega-docent. Hij trouwt, krijgt een
kind, ziet zijn huwelijk onherroepelijk falen,
begint een affaire, maar ook die is tot mislukken
gedoemd. Zo voltrekt zijn leven zich, niet groots
en meeslepend, maar kalm en vol teleurstellingen. Toch sterft hij zonder spijt: ‘He was himself,
and he knew what he had been.’
nieManD in De staD
Philip Huff
Vriendschap is de pijler van Niemand in de stad
uit 2011, de tweede roman van de jonge schrijver Philip Huff (1984). Jongensvriendschap,
en wel die tussen jongens die lid zijn van het
studentencorps. Huffs alter ego Philip Hofman
komt terecht in het Weeshuis, een dispuutshuis

waar hij te maken krijgt met ouderejaars Matt
en Jacob. In het Weeshuis leven ze in hun eigen
realiteit, een droomwereld, met ergens, diep
in hun achterhoofd, het besef van een almaar
sneller tikkende klok. Jacob verwoordt het
klaarhelder: ‘Onze studie is de omrastering die de
mensen buiten houdt. Straks staan we weer open
voor het ongeluk.’
Ieder voor zich proberen ze dat besef het hoofd
te bieden, en ieder voor zich falen ze daar grandioos in. Matt vlucht in dranks, drugs en seks,
Jacob zoekt het in muziek en literatuur; om
zo met zijn tweeën de rolmodellen te vormen
die de beïnvloedbare Philip nodig heeft in zijn
zoektocht naar volwassenheid. Jacob geeft hem
boeken, en leert hem jazz luisteren, Matt vertelt
hem dat hij niet zo hypocriet moet zijn om zijn
wil om vreemd te gaan te ontkennen. Gaandeweg werkt Philip zich steeds meer in de nesten,
en komt hij erachter dat het niet mogelijk is om
alles te hebben, noch om iedereen te vriend te
houden. En uiteindelijk, net als voor alle studenten, maakt de droom onverbiddelijk plaats
voor de echte wereld. yyy

FoliaMagazine

35

‘Het ergste moet nog komen’
Data invoeren, telefoonabonnementen verkopen of de benen uit het lijf rennen op een
terras. Om het dure studentenleven te bekostigen, ontkomen de meeste studenten niet aan
een soms ietwat lullig bijbaantje. UvA-studenten Daan Akse, Kolja Verhage en Jan Pieter
Kind pakken het anders aan; zij verdienen hun geld als dj-collectief Les Enfants Terribles in
de underground techno- en housescene. tekst Hester Hinloopen / foto’s de fotomeisjes

Z

owel in Nederland als in het buitenland tilt dj-collectief Les Enfants
Terribles (LET) in diverse clubs de
techno- en housemuziek naar een
hoger niveau. Hun motto? ‘Het ergste moet
nog komen.’ Een verslag van één van hun vaste
clubavonden in Trouw, waar resident Jean Pierre
Enfant (JP) op zaterdag 1 juni de avond opende.

22.30 uur Op een van de eerste warme lenteavonden van het jaar is het voordat de deuren
opengaan al redelijk druk rondom het gebouw.
Het gelach en geklets van de mensen op het
terras een paar meter verderop galmt over de
Wibautstraat en medewerkers van Trouw zijn
bezig met de laatste voorbereidingen voor de
avond. Binnen in het restaurant zitten Daan,
Dennis en JP met een grote groep te genieten
van de mediterrane keuken. Kolja is er vanavond
niet bij omdat hij als host ook voor Trouw werkt
en hij die avond een afspraak heeft in Kopenhagen. Daan neemt een slok van zijn rode wijn en
vertelt: ‘Meestal gaan we nadat we de dj’s hebben
ontvangen eerst eten. Trouw is een perfecte locatie met een eigen restaurant. Soms duiken we
van tevoren een barretje of kroeg in met de dj’s,
zo zet je meteen een goede sfeer neer.’
Les Enfants Terribles is een collectief rondom dj
Jean Pierre Enfant (Jan Pieter Kind). De eerste
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LET-avond was in 2010 in Club Up tijdens het
Amsterdam Dance Event. De jongens staan
sindsdien bekend om hun neus voor onontdekt
talent. Ze hebben meer dan vijftig gastartiesten
op hun feesten gehad, nationaal en internationaal.
Bekende namen zijn bijvoorbeeld: Steffi, Delta
Funktionen, Ian Pooley, Claude Young en sinds
kort de Berlijnse live-act Recondite. JP draait zelf
ook steeds vaker in het buitenland, bijvoorbeeld
in clubs als Kater Holzig en Tresor in Berlijn.

23.00 uur De deuren zijn inmiddels geopend
en de eerste feestgangers lopen de hal binnen.
Al snel vormt zich een rij voor de garderobe.
Het publiek lijkt uitgelaten. De housebeats uit de
grote zaal overstemmen het geschaterlach van
een groep meisjes die al enkele minuten staan
te wachten om hun jas weg te laten hangen. Dat
Trouw internationaal bekend is, blijkt wel uit de
verschillende talen die door elkaar klinken. De
rokersruimte en de grote zaal lopen inmiddels

Binnen LET is er een duidelijke takenverdeling. JP is dj, Dennis en Kolja regelen alles
rondom de boekingen en pers en publiciteit
en Daan gaat over producties. ‘Maar over alles
wat we doen, beslissen we met z’n vieren. Zo
blijven we scherp en op hoog niveau,’ vertelt
Daan. Tweemaandelijks hebben ze een vaste
clubavond in Trouw. Soms staan ze in de zaal
boven, soms beneden en soms in allebei tegelijk.
Ze hoeven niet alles zelf te doen, een trouwe
achterban van zo’n tweehonderd man helpt mee
met het promoten van de feesten. Na elke avond
evalueren ze met elkaar: wat ging er goed? Wat

‘JP heeft niets nodig
om in trance te raken’
kan er beter? Drie van de vier jongens studeren
politicologie aan de UvA. JP doet internationale
betrekkingen, Kolja bestuur & beleid en Daan
politieke theorie & gedrag. ‘Ik moet nog zes
ECTS en dan heb ik mijn bachelor. LET is erg
druk naast mijn studie, ik steek er bijna al mijn
vrije tijd in,’ aldus Daan.

links: Jean Pierre Enfant, boven: een bezoeker in Trouw, helemaal boven: Alex

vol maar beneden in De Verdieping is LET druk
bezig met het inrichten van de ruimte. Medewerkers plakken de snoeren af, en technici bouwen de dj-booth op. Daan laat een plattegrondje
zien waarop precies staat waar de rookmachines,
hekken, mobiele bar en lichten komen te staan.
De jongens hebben veel inspraak en mogen zelf
beslissen waar alles komt. Dennis: ‘Omdat we
al eerder grote feesten organiseerden voordat
we in Trouw aan de slag mochten, zijn we deze
club – die echt onze thuisbasis is – anders binnengekomen dan de meeste organisaties die hier
feesten organiseren. In tegenstelling tot vrijwel
alle andere avonden hier organiseren we buiten
Trouw ook eigen producties in loodsen. Of

bijvoorbeeld ons buitenfestival Wave Festival.
We werken ontzettend fijn en goed samen met
Trouw en beide teams vullen elkaar perfect aan.’
00.00 uur Als alles op z’n plek staat, begint JP
met zijn set. De deur van De Verdieping gaat open
en niet veel later is de ruimte al voor een derde
gevuld. Mensen lijken helemaal in de muziek op
te gaan. JP is druk bezig met zijn platen en werpt
af en toe een blik in de zaal. Ondanks het feit dat
een groot deel van het publiek onder invloed lijkt
te zijn van alcohol en drugs, blijven de jongens
van LET nuchter. Dennis: ‘JP gebruikt geen drugs
of alcohol wanneer hij achter de draaitafel staat. JP
heeft niets nodig om in trance te raken.’

02.25 uur De Verdieping is inmiddels stampvol en wanneer je rondkijkt, lijkt iedereen in
zijn eigen wereldje te zijn verzonken. ‘Normaal
gesproken vind ik Trouw te duur, maar als JP
draait ben ik er sowieso bij,’ vertelt een jongen
met opengesperde ogen. ‘En ja, ik heb net een
halfje xtc geslikt, maar eigenlijk was het niet
nodig. Op al hun vorige feesten was ik nuchter
en toen was het ook geweldig.’ Rond half drie is
de set van JP afgelopen en draagt hij het stokje
over aan de volgende van de line-up, het Britse
duo The Black Dog. De Berlijner Alex.Do zal
uiteindelijk de avond afsluiten. Al met al kijken
het publiek, LET zelf en ook uw verslaggever
terug op een mooie avond. Op naar de volgende,
want immers: het ergste moet nog komen. yyy
Volg Les Enfants Terribles op Facebook:
facebook.com/letamsterdam.
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FoliaMagazine Folia Magazine is het
onafhankelijke blad van de
Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van
Amsterdam. Je leest er
interviews met interessante studenten, docenten
en hoogleraren, reportages over het studentenleven, achtergrondartikelen over actuele
onderwerpen die spelen aan de UvA en HvA
en opiniestukken. Maar ook met fotoseries,
columns, uitgaanstips, recensies van colleges en een vaste rubriek waarin studenten
en medewerkers vertellen over hun passie.
Folia Magazine vind je op alle locaties van
de UvA en de HvA, meestal in de bakken bij
de ingang. Iedere week gratis mee te nemen.
Lezen dus.

Voor al het nieuws over
de UvA en de HvA
check je foliaweb.nl.
Of het nu gaat over de
laatste ontwikkelingen
rond de fusie van de bètafaculteiten van de
UvA en de VU of over de studentenprotesten
tegen het sociaal leenstelsel. Ook vind je er
blogs. Zo doet student geschiedenis en Arabische taal & cultuur Lucia Admiraal verslag
uit Cairo waar ze een halfjaar studeert. En
docent literatuur en film Dan Hassler-Forest
besteedt wekelijks aandacht aan wat er leeft
in de internationale filmcultuur. Daarnaast
kan je op de website filmpjes bekijken, radiouitzendingen terugluisteren en de PDF van
het magazine bekijken.

folia MaaKt Kennis
Folia is ook actief in
de ether. In het radioprogramma Folia
maakt kennis praten
we iedere week een uur
met een gast uit de Amsterdamse wereld van
onderwijs en wetenschap. Onder anderen
Jet Bussemaker, minister van Onderwijs,
Cultuur & Wetenschap en oud-rector van de
HvA, en Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie en columnist van De Groene
Amsterdammer en Het Parool waren te gast.
Het programma wordt iedere woensdag live
uitgezonden vanuit de Openbare Bibliotheek
in Amsterdam en is te beluisteren op Amsterdam FM. Ook worden er video-opnames
gemaakt die te zien zijn op Salto. Zaterdag
van 15.00 tot 16.00 uur, en zondag van 14.00
tot 15.00 uur.

Gala Van De WetensChap
Het Parool, Folia en
de Stadsschouwburg
organiseren 26 november
het Gala van de Wetenschap. Grote namen uit de
Nederlandse academische
wereld vertellen in korte,
toegankelijke lezingen over hun vakgebied.
Eregast is Robbert Dijkgraaf, directeur van
het Institute for Advanced Studies aan de
Amerikaanse Princeton Universiteit. Andere
academici die zullen vertellen over hun specialisme zijn Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar economie & bedrijfskunde, UvA),
Marcel Levi, (bestuursvoorzitter AMC),
Louise Gunning (collegevoorzitter UvAHvA), Erik Verlinde (hoogleraar theoretische
fysica, UvA) en Damiaan Denys (hoogleraar
psychiatrie, UvA).
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Zorgeloos
op kamers in
Amsterdam
De tĳd dat je als Amsterdamse student genoegen moest nemen met de minst smerige
van drie vervallen zolderkamers is voorbĳ. Nu The Student Hotel Amsterdam haar
deuren heeft geopend, kun je ook kiezen voor zorgeloos wonen temidden van comfort en
gezelligheid, omringd door de vele faciliteiten die aansluiten op de wensen van studenten.
En het beste nieuws: alles zit bĳ de prĳs inbegrepen.
Enquêtes laten zien dat de meeste studenten het
liefst zouden wonen in de stad waar ze studeren.
De voordelen daarvan zijn duidelijk, maar ook
de nadelen: maandenlang op zoek, oude kamers,
onhygiënische badruimtes, veel geregel en een gebrek aan moderne voorzieningen. Niet verwonderlijk daarom dat de Rotterdamse vestiging van
The Student Hotel, sinds vorig jaar open, binnen
no-time volledig was volgeboekt door Nederlandse en internationale studenten.
Na de succesvolle start in Rotterdam gaan de
oprichters van The Student Hotel dezelfde mix
van comfort, gemak en gezelligheid aanbieden
aan studenten in andere delen van Nederland.

Te beginnen met Amsterdam. Gevestigd in het
Westelijk deel van de stad, tien minuten fietsen
van het centrum, staat nu een hotel met liefst 707
kamers, ontworpen en ingericht met het idee dat
studenten zorgeloos moeten kunnen wonen met
meer tijd en ruimte voor studie én socializing.

Het gemak van het hele
jaar all-inclusive
Wie nu een bezoek brengt aan The Student Hotel
kan met eigen ogen zien wat de meerwaarde is.
Elke student die er woont krijgt een overdadig
All-Inclusive pakket: een strak ingerichte, gemeubileerde kamer met eigen badkamer, alle energie-

en service kosten betaald, een Wi-Fi verbinding
zónder datalimiet, een eigen fiets met stalplaats,
toegang tot de onsite gym met personal trainers, een bibliotheek met 24/7 studieruimte, een
restaurant/bar, gameroom, wasserette - en ga zo
maar door. Uiteraard fungeert het hotel regelmatig als hub voor events, borrels en live optredens.
Wie het graag nóg luxer wil kan kiezen voor Suites voorzien van een grote badkamer met bad
én eigen keuken. Wie interesse heeft, nog meer
informatie verlangt of gelijk een kamer wil boeken, kan browsen naar www.thestudenthotel.com
of langs gaan op de Jan van Galenstraat om de
kamers te bezichtigen.
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