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Achter
de glimlach

‘Als een student een zelfmoordpoging
doet, weet eigenlijk niemand hoe
daarmee om te gaan.’ Hoe meer we
over depressie en suïcidaliteit weten,
hoe minder we erover durven te
praten. Het is doodsoorzaak nummer
twee onder studenten. Bureau studentenartsen trok aan de bel en stelde
een zelfmoordprotocol op.
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Uit de diepten
Er was tenminste één groep Amsterdammers die niet klaagde over
de graafwerkzaamheden van de
Noord/Zuidlijn: de archeologen.
De zoektocht naar de vroegste bron
van Amsterdam leverde fantastische
vondsten op, maar ook controverse:
liggen de wortels van de stad wel aan
de Amstel, of toch aan de rivier de
Die?

4

Colofon

FOLIA 15

Inhoud

Weekblad voor de HvA en UvA
Folia is in 2011 voortgekomen uit Folia

26

(1948) en Havana (1996).
Redactieadres
Roeterseilandcampus - Gebouw J/K
Valckenierstraat 65-67
Postadres: Postbus 15890, 1001 NJ
A’dam, telefoon 020-5253981
e-mail redactie@folia.nl
Hoofdredacteur/directeur
Altan Erdogan
Ontwerp Vruchtvlees
Art direction Debby Gerritsen
Opmaak Carl Zevenboom
Cover Daniël Roozendaal
Chef redactie Mirna van Dijk
Redactie (print/web) Laura Cardona, Mina Etemad (video), Willem van
Ewijk, Maartje Geels, Bart Lichtenveldt, Daniël Rommens (beeldredactie), Carlijn Schepers, Henk Strikkers,
Steffi Weber, Dirk Wolthekker
Aan dit nummer werkten mee
Asis Aynan, Linda Duits, Bugra
Gedik, Martijn Gijsbertsen, Daniël
Roozendaal, Nina Schuyffel, Mats

OPINIE

Scheefwonen en woonrechten
Amsterdam wordt onbereikbaar voor studenten zonder rijke ouders. Dat stellen Henriëtte Hoogervorst en Rob Boemen van de Asva, naar aanleiding van berichten dat
steeds minder studenten in hun studentenstad kunnen wonen. De oplossing? Meer
bouwen – maar dan geen luxe studio’s of student hotels, waar studenten rechteloos
worden uitgeperst.
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INTERVIE W

Folia probeert altijd de recht

Lopen draaien

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

Walther Ploos van Amstel brengt de stad niet alleen innovatieve oplossingen voor
mobiliteit en doorstroming, diepgaande analyses van verkeersgegevens en engagerende colleges. Je kunt hem ook zomaar tegen het imposante lijf lopen op een dansfeestje: als dj Big General luistert hij menig rave op. Maar nog meer dan studenten
en feestgangers profiteren wandelaars van zijn passies: ‘Wat mij betreft krijgt de
voetganger in de binnenstad prioriteit en is de fiets te gast.’
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Engelandvaarders
Elk jaar varen studenten van de opleiding Maritiem
Officier met een Stenaline-ferry mee naar Engeland. En
leren op een boot is toch wel wat anders dan leren óver
een boot. ‘Met simulatie is alles heel standaard. Hier heb
je wel honderdduizend verschillende knopjes!’
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chinkelstraat, Hoofdweg, Groetstraat, Arondeusstraat, Ceintuurbaan, De Clercqstraat, Hobbemakade, Nieuwendammerdijk, Elpermeer, Churchilllaan,
Andreas Schelfhoutstraat, Oudezijds Voorburgwal,
Nassaukade, Archimedesplantsoen: als geboren en
getogen Amsterdammer heb ik inmiddels op ettelijke
plekken in de stad gewoond, en ik vergeet er vast nog
een paar.
Zelfs toen ik in Utrecht journalistiek studeerde,
bleef ik in Amsterdam wonen; toch een beetje met het
idee dat je na vertrek vanwege de woningnood nooit
meer terug de stad in kon komen.
Ik begrijp het dus wel: in deze stad wil je opgroeien,
studeren, verliefd worden, wonen en werken, en dat
is blijkbaar voor steeds minder studenten weggelegd.
Studentenunie Asva luidt de noodklok (pagina 26)
en stelt – overigens niet als eerste of enige – dat de
hoofdstad dreigt te verworden tot een pretpark voor
de meest gefortuneerden.
Amsterdam is in nog een opzicht een pretpark – of
beter gezegd: een speeltuin – namelijk voor onderzoek
en wetenschap. Deze week laten we met een paar
voorbeelden zien hoe UvA en HvA hier een schat aan
invalshoeken en studieobjecten kunnen vinden. Van de
bouwput van de Noord/Zuidlijn (vanaf pagina 18) tot
een gemiddeld stoplicht bij de Prins Hendrikkade (het
interview op pagina 28), het kan jaren lesmateriaal,
verwondering en inspiratie opleveren voor
onderzoekers, docenten en studenten.
Daarom is het des te gekker dat de Amsterdamse
student er niet meer tussen komt – of steeds vaker
gewoon bij z’n ouders elders blijft wonen.
Ideetje: laat een paar studies van UvA en HvA
samen onderzoek doen naar het tekort aan betaalbare
woonruimte voor studenten in de stad. Onder
anderen politicologen, demografen, economen en
stedenbouwkundigen kunnen multidisciplinair en over
de grenzen van hun vakgebied losgaan op oorzaken en
oplossingen voor dit maatschappelijke probleem. ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

34

Mutsenprobleem

S

tel: drie kabouters zitten in het CREA-café. Elke kabouter krijgt van de barman een muts op zijn hoofd, een
rode of een blauwe – de barman bepaalt, door een muntje
op te gooien. Geen van de kabouters kan zijn eigen kleur
muts zien, maar wel die van de anderen. Op teken van de
barman moeten de kabouters tegelijkertijd hun eigen kleur
muts raden, maar ze mogen ook ‘ik pas’ roepen. Er mag
uiteraard niet onderling gecommuniceerd worden. Alleen
in het geval dat niemand verkeerd gokt én ten minste één
kabouter de kleur van zijn muts goed raadt, krijgen ze een
rondje. Bijkomend probleem: de munt van de barman is
niet zuiver, en valt vaker naar één kant. Met welke strategie drinken de kabouters zich zo goedkoop mogelijk onder
tafel?
Het bovenstaande is geen mop, maar een serieus
wiskundig raadsel – enigszins creatief verwoord. Menig
wiskundige breekt er al jaren het hoofd over. Theo van
Uem, HvA-docent toegepaste wiskunde aan de faculteit
Techniek, heeft gekeken naar wat er met de winstkansen gebeurt wanneer de munt van de barman niet zuiver
is, met behulp van krachtige rekencomputers. Voor een
klein aantal kabouters liet hij de computer alle mogelijke
strategieën doorrekenen en kwam tot de conclusie dat de
kabouters het beste de volgende regel kunnen hanteren:
kabouter A en B kiezen de kleur van kabouter C als zij twee
verschillende gekleurde mutsen zien, anders passen zij. C
kiest de kleur van A en B als zij gelijkgekleurde mutsen hebben, anders past hij. Kortom: spoed u naar de feestwinkel,
kies een laag krukje aan de bar, en zelf proberen. ↙
tekst Laura Cardona

minuten en
veertig seconden, zo lang had
Gert Brinkman nodig om de tien
kilometer lange businessrun van
de Vondelparkloop te voltooien.
De HvA-alumnus sportmarketing,
management en ondernemen was de
snelste renner van de UvA en de HvA
en de op een na snelste renner van de Vondelparkloop.
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onderzoeken op het gebied van big data, waar de
Hogeschool van Amsterdam aan meedoet hebben samen
in totaal 170.000 euro aan NWO-onderzoeksbeurzen
toegewezen gekregen. Beide projecten kijken hoe digitale
middelen en apps een actieve levensstijl kunnen stimuleren.
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HvA’ers ontwikkelden een
handtas van visleer. Studenten
Jessie Smit, Ischa Moonen,
Raoel van Groeningen en Remy
Steenkamp richtten daarvoor
tijdens de minor ondernemerschap
een eigen bedrijfje op. Het viertal
benadrukt dat het leer niet stinkt.

39.075

euro, zoveel
declareerden de vijf leden van het College van Bestuur
van de UvA en de HvA in de eerste helft van 2016.

tekst Willem van Ewijk
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En de plakjes kleffe kaas zijn ook al niet meer wat ze zijn geweest

De Week

De kleffe jaren zijn voorbij
V

an HvA-rector Huib de Jong
hadden we het wel verwacht. De
afgelopen jaren waren er al nauwelijks kosten die op zijn naam werden
gedeclareerd door het College van
Bestuur. Maar wat is er gebeurd met
het gemak waarmee de rest van het
CvB geld uitgaf?
Uit de bestuursdeclaraties van
de eerste helft van 2016, die deze
week bekend werden gemaakt,
komt een totaal ander beeld naar
voren dan uit de bonnetjes van de
jaren ervoor. Geen flesjes water
meer uit de minibar, geen broodjes
meer, geen cappuccino’s meer, zelfs
geen velletjes postzegels meer. De
soberheid lijkt te hebben toegeslagen
in het Maagdenhuis. Waar de totale
som van declaraties in 2013 en 2014
nog ongeveer twee ton per jaar was,
was dat in de eerste helft van vorig

jaar nog niet eens 40.000 euro. En de
verwachting is dat het nog verder zal
dalen, nu Hans Amman de dienstauto eind vorig jaar inruilde voor de
streekbus en collegevoorzitter Geert
ten Dam enkel nog bonnetjes voor
een lekke band of een kapotte fietsketting zal indienen.
Dat is maar goed ook, want als
het College van Bestuur de flatbreads, lasagnes en pita’s köfte van
nieuwe cateraar Cormet zou declareren, dan is het einde zoek. Het
geweeklaag dat samenhangt met
het inhuren van een nieuw cateringbedrijf spitst zich dit jaar toe op de
prijzen. De koffie is prijziger geworden, de kleffe boterhammen uit zak
zijn vervangen door handgesneden
dikke en daarmee duurdere sneden
brood en ook de goedkope soep-optie lijkt in 2016 zijn achtergebleven.

Hier en daar hoorden we mensen
smiespelen dat ze nu toch wel spijt
hadden van hun stem bij het UvA-referendum. Hadden ze immers niet in
groten getale voor het oranje model
gestemd, maar voor geel of groen,
dan hadden ze zelf nog inspraak
gehad op wat die cateraar hen
uitserveerde. Het lijkt er met deze
uitslag van het referendum echter op
dat er in de daadwerkelijke machtsverhoudingen op de UvA weinig
zal veranderen. Gelukkig komt er
waarschijnlijk wel een Senaat, waarin
de grote thema’s van de universiteit
besproken zullen worden. Het eerste
onderwerp op het menu laat zich gemakkelijk raden: waar zijn onze kleffe
boterhammen gebleven? ↙

tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra technologische
memmo:
die onderdanige
onvoorwaardelijke overgave
aan weetjes, weet je, wetenschap, whoa
jaa-haaa je wil vrij zijn
jaa-haaa in alles wat je doet
jaa-haaa dat is zo fijn aan je vrije wil.
jaa-haa-goed.
militante mogolen
een idee als god is kankerkrankzinnig
als die slimme schuimbekker in zijn stoel
zomaar zegt
de wereld is een computersimulatie
‘Nou, leuk, ik hou wel van videospelletjes!’
heel kinderachtig
kan zijn eigen reet nog niet eens afvegen
wat heb ik aan de betekenisloosheid
van ons bestaan in de leegte van het alles
als ik heb brandende kfc/whiskeydiarree
dat is pas echte eenzaamheid, Moeder Aarde.

Navraag
Eric-Jan
Wagenmakers
Afgelopen week publiceerde het kersverse online maandblad Nature Human Behaviour een
manifest voor beter wetenschappelijk onderzoek, opgesteld en ondertekend door tien onderzoekers uit de VS, het Verenigd Koninkrijk,
en Nederland. De UvA was vertegenwoordigd
door methodoloog Eric-Jan Wagenmakers.
Waarom is zo’n manifest nodig?
‘Het gaat al een hele tijd niet goed met de manier van
onderzoek doen in de wetenschap. Met name het niet kunnen repliceren van gevonden effecten is een knelpunt, want
wat weet je dan echt? Zo wordt er tegenwoordig getwijfeld
aan effecten uit bijvoorbeeld de sociale psychologie en de
kankerbiologie, om er maar twee te noemen. Die problematiek wordt breed erkend, bleek uit een enquête.’

Wat probeert u met het manifest te bereiken?
‘We willen wetenschappers handvatten geven om beter
en betrouwbaarder onderzoek te doen, met name om de
repliceerbaarheid van gevonden effecten te vergroten. De
maatregelen die in het manifest beschreven staan kan een
kind begrijpen, maar toch worden ze tot nu toe nog niet
gebruikt in de dagelijkse praktijk.’

Heeft u daar een voorbeeld van?
‘Het openbaar stellen van data bijvoorbeeld. Iedereen
snapt dat als je een artikel publiceert over een nieuw
gevonden effect, het absurd is als je vervolgens niet de
data wil delen op basis waarvan je dat effect hebt gevonden. Het niet delen van data is nu nog de norm, en dat
moet echt anders.’

Waarom in Nature Human Behaviour?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Het blad maakt gebruik van pre-registratie, essentieel voor
het bedrijven van goede wetenschap. Dat houdt in dat je
eerst je methode- en analyseplan laat beoordelen, en pas bij
goedkeuring data gaat verzamelen. Daarna heb je wel een
gegarandeerde publicatie. Zo wordt goed onderzoek beloond, en niet onderzoek met louter positieve resultaten.’ ↙
tekst Bart Lichtenveldt

18 JANUARI 2017

OP Z’N DUITS

Vrijheids
verboden

J

e zou het niet verwachten
in onze superieure Westerse
cultuur, maar diversiteit maakt
mensen woedend. Hoewel alle
rechtse Nederlandse partijen
prat gaan op vrouwen- en
LHBT-rechten als onderscheidend kenmerk van Ons, worden hun aanhangers witheet
van gelijkheid bevorderende
quota en genderneutrale wc’s.
Onderzoeksobjecten die daarmee
samenhangen
worden weggezet
als indoctrinerende
onzinwetenschap.
Dat is allemaal
niet zo erg als het
blijft bij fulminerende commenters of solliciterende GeenStijl-scribenten. Als de arena zich
verplaatst naar de politiek, wordt het griezelig. In
Arizona hebben Republikeinen een wet voorgesteld waarmee vakken en evenementen die sociale rechtvaardigheid voorstaan verboden kunnen
worden, schrijft The Guardian. Ze willen niet
dat studenten onderricht krijgen in het bestrijden van discriminatie op basis van ras, gender,
religie, politieke voorkeur of klasse. Eerder liet een
Republikein er al een cursus Mexican American
Studies stopzetten.
Niet alleen in Arizona ligt onderwijs dat de
status quo bekritiseert onder vuur. In Wisconsin
werd een vak over mannelijkheid aangevallen omdat het een ‘war on men’ zou zijn. De
inmenging daar gaat ook over cursusinhoud: een
Republikein wilde een essayopdracht met een artikel over homoseksuele partnerselectie beletten,
omdat hij homoseks vunzig en aanstootgevend
vindt. In Californië werd een vak over Palestina
geschrapt omdat het door het kader van kolonisatie werd benaderd. De druk daar kwam niet

van Republikeinen, maar van
Joodse organisaties.
De VS gaat zo Turkije achterna,
waar onwelgevallige wetenschappers worden ontslagen en gearresteerd. Turkije en Trumpland lijken
ver weg, maar zijn het niet. Aan de
komende verkiezingen doen meerdere partijen mee waar ‘dat is politiek
correct’ roepen telt als geldig argument om vrijheid mee te beperken. Dat
oxymoron is pijnlijk
zichtbaar bij VNL, dat
onder het mom van
vrijheid van meningsuiting politiekcorrecte
taal wil verbieden.
Politieke inmenging in academische
curricula is altijd ongewenst. Tegelijkertijd
moeten we blijven onthouden dat onderwijs en
onderzoek politiek zíjn. Er worden altijd keuzes
gemaakt over financiële middelen, er zijn altijd
bepaalde benaderingen dominant, er zijn altijd
specifieke scholen die meer macht hebben.
Het is daarom cruciaal dat we het proces van
wetenschap kritisch bekijken. Daarvoor is het
noodzakelijk dat de geschiedenis van het denken en wetenschapsfilosofie onderdeel uitmaken van de basisvorming van alle academische
opleidingen.
Vakken als genderstudies, postkoloniale studies en etnische studies worden door tegenstanders bestempeld als ideologisch, terwijl bedrijfseconomie het label ‘neutraal’ krijgt. Daarbij telt
de marktvraag van studenten in het ene geval
wel als legitimatie, en in het andere geval niet.
Het is precies hier dat we alert moeten zijn op de
werking van ideologie. Het is dan ook veelzeggend dat juist de programma’s die waakzaamheid op macht als uitgangspunt hebben, worden
bedreigd. ↙

Turkije en Trumpland lijken
ver weg, maar zijn het niet
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Help,
de student
bezwijkt
Suïcide is onder studenten doodsoorzaak nummer twee. Het Bureau Studentenartsen in
Amsterdam wil daar iets aan doen en zette deze maand een protocol voor het signaleren
van zelfmoordrisico onder studenten online. Veel psychische klachten komen voort uit
prestatiedruk, keuzestress en de grote veranderingen in een studentenleven.
‘Ik wilde per se de beste zijn.’

tekst Nina Schuyffel
illustraties Daniël Roozendaal

M

et Diederik (25) gaat eigenlijk
altijd alles goed. De middelbare school haalt hij met
gemak, en ook voor zijn bachelor slaagt
hij met hoge cijfers. Maar tijdens zijn
master Artificial Intelligence komt hij
opeens terecht in een dip. Een jaar na
het overlijden van zijn vader ontwikkelt
Diederik depressieve klachten – hij
is moe, haalt deadlines niet en kan

geen motivatie meer opbrengen voor
zijn studie.
Ook op zijn stage bij een groot consultancybedrijf in Amsterdam merken ze
dat Diederik niet meer zo goed presteert
als voorheen. Als hij een keer huilend
om elf uur ’s avonds naar zijn computer
zit te staren, begint zijn omgeving zich
zorgen te maken. Op advies van familie
en vrienden neemt hij een maand rust.

Er komt niets uit zijn handen, Diederik
kan alleen maar op de bank zitten. Hij
raakt gefrustreerd. Wat is er met hem
aan de hand? Waarom lukt het allemaal
niet meer?

Zorgwekkend probleem
Diederik is niet de enige die het moeilijk
heeft. Uit onderzoek van studentenvakbond LSVb blijkt dat de helft van
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de studenten in Nederland tijdens zijn
studie last heeft van psychische klachten. Stress, vermoeidheid en depressie
komen het meeste voor. Recent onderzoek van de Vrije Universiteit laat zien
dat emotionele problemen bij één op de
vijf studenten zich zelfs al in het eerste
jaar ontpoppen. ‘Een zorgwekkend probleem,’ zegt Peter Vonk, die bij Bureau
Studentenartsen in Amsterdam een
groeiend aantal studenten met angst- en
paniekklachten en depressies ontvangt.
Het aantal recepten oxazepam – een
medicijn tegen angststoornissen – is in
zijn praktijk in tien jaar bijna verdubbeld. Ook worden veel vaker middelen
tegen ADHD voorgeschreven, terwijl
het aantal patiënten gelijk is gebleven.
‘Tijdens de studententijd vinden veel
veranderingen tegelijkertijd plaats,’ legt
Vonk uit. ‘Studenten gaan voor het eerst
op zichzelf wonen en moeten loskomen
van hun ouders. Ze gaan werken naast
hun studie, krijgen misschien hun
eerste serieuze relatie. Dat in combinatie met een gebrek aan regelmaat
en structuur maakt dat sommigen
helemaal vastlopen.’
Ook een toenemende prestatie- en
studiedruk spelen volgens Vonk een rol.
‘Als ik patiënten hoor vertellen wat ze op
een dag allemaal moeten doen, denk ik
soms: het is knap dat je het volhoudt.’

Suïcidale gedachten
Al langer is bekend dat studenten
vaker te maken hebben met psychische
klachten dan hun leeftijdsgenoten die
aan het werk zijn. Zij ervaren sneller
concentratieproblemen
en stress, hebben weinig
zelfvertrouwen of lopen
door faalangst en een
gebrek aan motivatie
vast met hun studie.
Huisarts Vonk verklaart
dit verschil doordat bij
werkende jongeren meer sociale controle
plaatsvindt. ‘Als jij een dag niet op je
werk verschijnt, belt je baas meteen op.
Studenten kunnen een half jaar in bed
liggen zonder dat iemand het merkt.’

Soms zijn de klachten zo erg dat ze
uitmonden in suïcidale gedachten. Dat
gebeurde bijvoorbeeld bij Elwin (25).
Hij omschrijft het eerste jaar van zijn
hbo-opleiding als een ‘ware hel’. ‘Ik was
al een aantal jaar depressief, maar dat
werd erger vanaf het moment dat ik me
inschreef voor de studie. Ik wilde per se
de beste zijn. Ik kwam niet – zoals veel
anderen – van de havo, maar van het
mbo en had daardoor het gevoel dat ik
me extra moest bewijzen.’
Elwins perfectionisme sloeg door
– zelfs een simpel appje naar vrienden
moest precies de goede taal bevatten. Hij
ontwikkelde een angststoornis. In de
veertig minuten die hij in het openbaar vervoer naar de hogeschool moest
afleggen, raakte hij vaak in paniek. ‘Als
mensen me aankeken, voelde dat meteen
als oordeel: hij is niet goed genoeg, hij
is een faler. Eenmaal op school was ik zo
moe van mijn gedachten dat ik me slecht
kon concentreren. En als ik ’s avonds
thuiskwam, was ik helemaal kapot. Op
een gegeven moment wilde ik er gewoon
liever niet meer zijn.’

Welvarende tijd
Hoewel het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt al jaren stabiel is, lijkt
dénken aan zelfmoord bij deze groep
vaker voor te komen. Hulplijnen voor
mensen met suïcidale gedachten, zoals
113online, krijgen steeds meer jongeren
aan de telefoon.
Sensoor zag in 2016 zelfs een stijging
van 8 procent per maand in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 30 jaar. Bij deze

ontbreken, maar voor Bureau Studentenartsen deed een bachelorstudent in 2014
onderzoek onder ruim 2.000 studerende
jongeren in Amsterdam. Daaruit bleek
dat 27,5 procent van de studenten aan de
UvA, HvA en VU wel eens aan zelfdoding zou denken. Zelfs 11,6 procent
dacht ‘regelmatig tot zeer regelmatig’
aan het plegen van zelfmoord, aldus
dit onderzoek.
Ook psycholoog Hermanja Hage-Kok
ziet in haar praktijk veel studenten die
het niet meer zien zitten. De druk om
de juiste keuzes te maken is hoog, merkt
ze. ‘Deze generatie jongeren groeide op
in een individualistische en welvarende
tijd. Ze leerden dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet: jíj moet het
waarmaken, jíj zit aan de knoppen. Dat
geeft veel vrijheid en mogelijkheden,
maar ook verantwoordelijkheid en druk.
Want als het niet gaat zoals jij wilt, dan
heb je gefaald – dat is de conclusie die
veel studenten trekken.’
Elwin kan dat beamen. ‘Het enige
wat je van jongs af aan meekrijgt vanuit
je omgeving, is dat je hoogopgeleid moet
zijn, want anders red je het niet in je
leven,’ zegt hij. ‘Als vmbo-leerling voelde
ik me een nul. Maar toen ik naar de havo
mocht, zeiden mensen: hij wordt doctorandus. Naar dat beeld ga je je gedragen.’

Hoge eisen
Gevraagd naar andere oorzaken voor
hun psychische klachten noemen
studenten ook de hoge eisen die de academische wereld aan hen stelt. Kim (22)
moest stoppen met haar studie Sociaal
Pedagogische Hulpverlening
(SPH) toen ze na drie jaar
burnout-verschijnselen kreeg.
‘De werkdruk voor studenten
ligt hoog, tijdens stages nog
hoger omdat je daarnaast ook
opdrachten voor school moet
doen. Opleidingen houden
weinig rekening met nevenwerkzaamheden. Vooral als je in het weekend ook
nog moet werken om rond te komen en
de huur te betalen, kun je er makkelijk
aan onderdoor gaan.’

Wat is er met hem aan de hand,
waarom lukt het niet meer?
groep gaan de gesprekken twee keer zo
vaak over zelfmoord als bij bellers boven
de 30 jaar.
Onder studenten is dat beeld niet
anders. Harde wetenschappelijke cijfers
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Hoewel er genoeg hulpinstanties zijn
– studentenpsychologen, decanen,
studentenartsen – voelen maar weinig
studenten de noodzaak om
daarnaar op zoek te gaan.
Ze vinden dat ze het zelf
op moeten lossen, merken
de experts. Of ze erkennen
hun problemen niet als
psychische problemen.
Stress wordt bijvoorbeeld
gezien als iets wat bij studeren hoort:
daar heeft iedereen toch last van?
Ook bij Diederik duurde het even voordat hij een psycholoog opzocht. ‘Ik vond
dat ik gewoon moest doorgaan, even door-

bijten. Dan zou het vanzelf wel overgaan.’
Psycholoog Hage-Kok ziet daarnaast
veel schaamte bij studenten. Er wordt

‘Ik had het gevoel dat ik
me extra moest bewijzen’
nauwelijks over psychische problemen
gepraat – de grote paradox van deze tijd.
‘De “netwerkgeneratie” is meer met elkaar
verbonden dan ooit, maar moeilijke onderwerpen komen nauwelijks aan bod.’ Gek,

vindt ze, want in de media is steeds meer
aandacht voor depressies en psychische
problemen. ‘Maar blijkbaar maakt dat het
praten erover niet per se makkelijker.’

Donker en ongelukkig
Jongeren voldoen liever aan
het plaatje van de ideale
student dan dat ze openheid
geven over wat er vanbinnen
speelt, blijkt ook uit een onderzoek van
de UvA en de VU naar het hulpzoekgedrag van studenten. Daarin vertelt de
27-jarige John: ‘Op feestjes of bij familie
probeerde ik er altijd goed uit te zien
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en had ik telkens een mooi verhaal over
mijn studentenleven paraat. De meeste
mensen zagen mij als een succesverhaal,
een prettig persoon om bij te zijn, geestig. Vooral meisjes leken dit beeld leuk te
vinden. Ik had altijd vriendinnetjes, tot
ze erachter kwamen wat een donker en
ongelukkig persoon ik eigenlijk was.’
De druk om eruit te springen zorgt
bovendien voor een sterke onderlinge
concurrentie. ‘Iedereen wil beter zijn dan
de ander,’ zegt Hage-Kok. Sociale media
versterken dat. ‘Als jij op Facebook ziet
dat een medestudent een mooie reis heeft
gemaakt of cum laude is afgestudeerd,
wordt dat de norm.’
Maar zelfs als studenten wél de moed
hebben gevonden om hulp te zoeken, gaat
het niet altijd goed. Toen Elwin aan een
docente vertelde dat hij het nut niet zag
om te leven, reageerde zij niet zoals Elwin
had gehoopt. ‘Ze zei dat ik niet zo moest
denken, dat het leven juist heel mooi was,
maar dat ik dat alleen
even moest zien.’
Ook andere mensen
gaven goedbedoelde,
maar pijnlijke adviezen.
‘Ze zeiden bijvoorbeeld
dat ik er “gewoon” even
op uit moest gaan en een
vriendinnetje moest zoeken. Maar daar
had ik helemaal geen behoefte aan. Door
dit soort reacties kroop ik nog verder in
mijn schulp.’

en medewerkers waarin staat hoe ze waarschuwingssignalen bij studenten kunnen
herkennen. Bureau Studentenartsen probeert dit stappenplan nu ook onder andere
universiteiten en hogescholen in Nederland
te verspreiden. Peter Vonk: ‘Toen we
merkten dat suïcide een groeiend probleem
werd onder studenten, zijn we gaan kijken
wat er aan voorlichting bestond. Er bleek
nauwelijks iets beschikbaar te zijn voor
docenten. Als een student een zelfmoordpoging doet, weet eigenlijk niemand hoe
daarmee om te gaan. Een gezamenlijk
protocol is een eerste stap in de goede richting.’ Zijn praktijk organiseert daarnaast
maandelijks trainingen.
Ook Kerkhof is bezig hulpverleners bij
te scholen. Hij publiceerde onlangs een
handboek voor afgestudeerde psychologen,
al vindt hij eigenlijk dat dergelijke informatie al tijdens de studie voorhanden zou
moeten zijn. ‘De opleidingen tot psycholoog en psychiater lopen hopeloos achter,’

léven. Dat is echt wat anders,’ benadrukt hij.
Peter Vonk beaamt dat. Het komt wel
eens voor dat ze bij Bureau Studenten
artsen een suïcide kunnen voorkomen. Als
ze de betreffende student een paar weken
later weer spreken, zegt die vaak: ‘Ik was
zo ver heen dat ik niet meer wist wat ik
deed. Maar ik ben blij dat ik er nog ben.’
Ook Elwin was uiteindelijk dankbaar
voor de hulp die hij kreeg. ‘Ik heb vaak op
het punt gestaan om schoonmaakmiddelen
naar binnen te werken of een overdosis
antidepressiva te nemen, alleen maar om
te ontsnappen aan de gedachten in mijn
hoofd. Totdat ik cognitieve therapie kreeg
en ontdekte dat ik ook op een andere manier met die gedachten om kon gaan.’
Aan studenten die worstelen met suïcidale gedachten adviseert Kerkhof toch
vooral hulp te blijven zoeken. ‘Hoe moeilijk het ook is en hoe teleurstellend er soms
ook wordt gereageerd, zoek iemand met
wie je een klik hebt. Wij zeggen
altijd: praat voordat je gaat. Het
helpt echt.’ Ook de omgeving kan
wat doen. ‘Vraag eens dóór als je
merkt dat een huisgenoot of medestudent zich terugtrekt.’ Maar
ook als het met iemand juist altijd
allemaal goed gaat en diegene
overal een grapje van maakt, moeten de
alarmbellen gaan rinkelen. Een “smiling
depression” heet dat. Kerkhof: ‘Vertrouw
er nooit op dat iemand zo positief is als hij
eruit ziet.’ ↙

‘Ik ontdekte dat ik anders met
m’n gedachten om kon gaan’

Opgesloten
Een herkenbaar probleem voor Ad
Kerkhof, hoogleraar suïcidepreventie
aan de VU. ‘Hulpverleners schieten vaak
in de kramp als het over suïcide gaat,’
vertelt hij. ‘Ze worden bang en willen
meteen gaan redden, in plaats van eerst
even naar de patiënt te luisteren. Voor
mensen met suïcidale gedachten wordt
het zo nog moeilijker om over hun
problemen te praten. Als zij het idee
krijgen dat ze meteen worden opgesloten
in een psychiatrische kliniek, vertellen
ze liever niets.’
Sinds dit jaar bestaat aan de UvA en
HvA een zelfmoordprotocol voor docenten

zegt hij. ‘Suïcide wordt nog steeds als een
taboe gezien. In het beste geval bevat een
studie één college over dit onderwerp,
maar vaak is er helemaal geen aandacht
voor, al helemaal niet in termen van diagnostiek of gespreksvoering. Hulpverleners
moeten het in de praktijk leren, zij worden
door schade en schande wijs.’

Misverstand
Rest nog de vraag of preventie altijd het
doel moet zijn. Hebben studenten niet
het recht om zelf te bepalen of ze uit het
leven willen stappen? Moeten zij altijd
tegen worden gehouden? Kerkhof wijst
op het gevaar van deze gedachte, en
legt meteen wat hij noemt ‘het grootste
misverstand rondom suïcide’ bloot. ‘Uit
talloze onderzoeken blijkt dat mensen
die een zelfmoordpoging doen, helemaal
niet dood willen. Ze willen niet meer

Praten over zelfmoord, per chat
of telefoon
113online.nl, 0900-0113
Sensoor.nl, 0900-0767
Hulpverlening voor studenten
Bureau Studentenartsen UvA/HvA,
Oude Turfmarkt 151, 020-525 2878
Studentrum: coaching, training en
therapie, Spuistraat 172,
info@studentrum.nl
Studentenpsychologen UvA,
Roeterseilandcampus, telefonisch
spreekuur van di t/m vr 09.00 – 10.00 uur,
020-525 8080

Speciaal voor jou

‘…Een nieuwsgierige docent
creëert een
nieuwsgierige
student…’
Thomas van Aalten
Fotograaf: Lo Andela Visagie & Styling: Leontien Kok

Pak ze uit de bak
of kijk op folia.nl

Gratis!
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Kamervragen

‘Vroeger kwam
ik nog wel eens
een rat tegen bij
de voordeur’
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VIVIANNE DE VRIES (23)
FYSIOTHERAPIE (UvA),
PRE-MASTER BELEID,
COMMUNICATIE EN
ORGANISATIE (VU)
Kamer 13 m2, Bijltjespad
Woont hier sinds 2015
Betaalt 310 euro, inclusief
Huisgenoten 10
Voordeel ‘De centrale locatie’
Nadeel ‘De muizen en ratten in de flat’

‘I

k hou van mooie spullen. Tweedehands of
oud, dat maakt niet uit. De vitrinekasten
komen nog van de uitzet van m’n ouders,
zij zijn 27 jaar geleden, direct vanuit hun
ouderlijk huis gaan samenwonen. Ook m’n
zwarte bontjas van hermelijn is tweedehands: zoiets zou ik nooit nieuw kopen,
maar hij is wel heerlijk warm. De jas heb
overgenomen van een meisje uit Mongolië,
dat aan het Amfi zou gaan studeren maar
werd afgewezen. Ze had al een kamer in
Amsterdam gehuurd, en om die huur te
kunnen betalen moest ze spullen verkopen.
Onderin m’n kledingkast ligt een stapel
tasjes, die koop ik ieder jaar na het uitgaan
met Koningsnacht. Dan fiets ik vanuit de
kroeg direct naar de Apollolaan, en koop
voor twee of drie euro oude tasjes op die
rechtstreeks van zolders van oma’s komen.
M’n mooiste aanwinst is een tas van krokodillenleer uit 1926, voor een tientje. Hij ligt nu
helaas bij m’n ouders, omdat er veel ingebroken wordt in de flat: met Oud en Nieuw
is een gang verderop nog leeggeroofd.
Gelukkig zijn we rattenvrij sinds de woningbouwvereniging laatst dichte afvalbakken
heeft geplaatst. Vroeger kwam ik na het
uitgaan nog wel eens een rat tegen bij de
voordeur. Wat wel decadent is voor een studentenkamer is mijn wijnrek. Het liefst heb
ik dat het helemaal gevuld is; als iemand
komt eten, vind ik het leuk om te kijken welke wijn bij de maaltijd past. Ik ben ook trots
op de antieke waterkaraf die ik heb staan,
die komt van een rommelmarkt in Engeland.
Eigenlijk moet ik met al die spullen een keer
naar Tussen kunst en kitsch.’ ↙
tekst Maartje Geels foto Martijn Gijsbertsen
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De Amstel:
De Amstel schonk aan Amsterdam het leven, zijn naam – en veel
problemen. De rivier werd ingedamd, omgelegd, dichtgegooid en
nu deels ondertunneld. Behalve veel frustratie bood aanleg van de
Noord/Zuidlijn ook fantastische kansen voor onderzoek. Nu de
eerste stations bovengronds verschijnen duikt Folia de
diepte in. Naar de troebele ontstaansgeschiedenis
van Amsterdam, de archeologen op zoek naar
de vroegste bron, de bewijzen die boven
water kwamen én de wetenschapper
die tegen de stroom in gaat.
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een schatkist
Het werk van stads
archeoloog en UvAhoogleraar Jerzy Gawronski
stond de afgelopen twintig
jaar in het teken van de
Amstel. Of eigenlijk: in
het teken van de sporen
die de Amsterdammers de
afgelopen paar honderd jaar
in en rond die rivier hebben
achtergelaten, en die tijdens
de uitgravingen voor de
Noord/Zuidlijn weer in het
daglicht staan.

niet voor me. We zitten er nog
middenin, het is pas klaar als alles
gerealiseerd is.’

Wat moet er nog gebeuren?
‘We zijn nu in de publicatiefase van de
wetenschappelijke artikelen. Over twee
jaar komt nog een digitale omgeving
waarmee we de informatie voor iedereen toegankelijk maken, een documentaire en twee boeken: één catalogus
genaamd Spul waarin ieder voorwerp
staat afgebeeld met de vondstplek
en een boek over de verhalen achter
de vondsten.’

D

e 700.000 vondsten, zo kun je
gerust stellen, zijn Gawronski’s
kindjes. Hij was van begin af
aan bij de uitgravingen betrokken, van
het schrijven van het projectplan eind
jaren negentig tot het samenstellen
van de vondstencatalogus die in 2018
wordt uitgebracht. Hij stuurde in de
ondergrondse modder het onderzoeks
team aan, en zorgde ervoor dat ieder
voorwerp op de juiste manier werd
gewassen, onderzocht, beschreven,
gesorteerd, ingedeeld en opgeborgen. Nu
het einde in zicht komt – de oplevering

Verhalen?

staat gepland voor juli 2018 – spreken
we de stadsarcheoloog in de loods in
Amsterdam-West, waar de vondsten
klaar staan om overgebracht te worden
naar een ondergronds depot in een van
de metrotunnels.

Hoe voelt het, nu het werk er bijna
op zit?
‘Ik zie de afronding nog helemaal

‘Een voorbeeld: In het Rokin lag een
amuletje uit 1820 of 1840 met daarop een
beeltenis van een Ierse vrijheidsstrijder,
Daniel O’Connell. Het zag er heel duur
uit, maar bleek hartstikke nep: geen
edelsteen in goud maar zwart glas in
metaalfolie. Goedkoop spul, maar wel
met een politieke boodschap. O’Connell kwam op voor de rechten van de
katholieke paupers, de arbeiders. Hij was
al bezig met de rechten van minderbedeelden voordat Marx Das Kapital had
geschreven; een socialist avant la lettre.
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Bij de opgravingen zelf waren studenten niet welkom –
de metrobouwput was volgens Gawronski ‘geen gezellig
plekje om kennis te maken met de archeologie’. Bij de
analyse achteraf kon de hoogleraar hun hulp wel goed
gebruiken. Verscheidene archeologiestudenten wijdden
hun onderzoek aan de opgegraven voorwerpen.

Stefan Nieuwenhuis (29)
DEED ONDERZOEK NAAR: ‘Een verzameling van 53
zogeheten klootdolken, een apart type dolk met bij het
handvat twee ballen, waardoor het geheel een fallische
uitstraling krijgt. Ze waren populair tussen 1300 en
1600, en werden bij wijze van statussymbool vaak voor
het kruis gedragen. Je kwam ze in alle lagen van
de bevolking tegen, sommige waren uitbundig
versierd, meer juweel dan wapen, andere waren
juist heel sober.’
INTERESSANT OMDAT: ‘De dolken allemaal op
dezelfde plek werden gevonden, in het Damrak,
ter hoogte van het huidige Victoria Hotel. Daar
stond vroeger de Nieuwe Brug, die diende als
toegangspoort tot de stad. Eén hypothese is
dat de gevonden dolken niet de stad in mochten en werden weggegooid als de eigenaar ze
niet meer kwam ophalen. Of de eigenaren
hebben de dolken zelf in het water gegooid
omdat ze dit persoonlijke eigendom niet aan
een ander wilden toevertrouwen. Misschien
is er ook gewoon een lading klootdolken
van een boot gevallen.’
OPVALLEND: ‘De goede staat waarin de
klootdolken zich bevonden. Ze waren vrij
gebleven van roest en houtrot, omdat er
dankzij het water geen zuurstof bij kon.’

Het amuletje werd gedragen door
iemand die achter O’Connells ideeën
stond, zoals wij nu een button op onze
jas spelden. De zoektocht naar de eigenaar leidde naar ene Petrus de Vos, een
activist die het Amsterdamse stadsbestuur kritisch volgde met een eigen
schotschrift: De waarachtige fysionomie
van de stad Amsterdam. Hij riep op om in
opstand te komen en naar voorbeeld van
Daniel O’Connell op te komen voor de
rechten van de zwakkeren. Én hij werkte
bij de stadsbank van lening, direct

achter het Rokin waar het amuletje
gevonden is. Of hij echt de eigenaar was,
weten we niet, maar de feiten komen wel
heel dicht bij elkaar.’

Wat vond u de meest interessante
vondst?
Gawronski maakt een wijzend gebaar
naar de loods. ‘Daar, ga maar kijken. Ik
heb geen favoriet, elk object heeft een
eigen verhaal. Wat mij vooral heeft getroffen, is de massaliteit en de diversiteit
van de vondsten. Van elk onderdeel van

het dagelijks leven zijn er wel dingen
teruggevonden, maar er zitten bijvoorbeeld ook overblijfselen tussen van een
aap en een beer die als entertainment
naar de stad werden gebracht.
Waar ik ook van sta te kijken is de
kracht van die rivier als een soort van
metafoor voor de stad. De rivier is
een optimaal reservoir van materiële
cultuur, hij is geduldig en ontvangt
alles wat je erin gooit. Laag voor laag
vonden we overblijfselen uit verschillende periodes. En die vondsten
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Bert de Kok (50)
DEED ONDERZOEK NAAR: ‘Aziatische voorraadpotten die door de VOC werden gebruikt
om specerijen en andere producten in te transporteren. In 2008
zijn er 223 scherven gevonden van
dergelijke potten, ook wel
martavanen genoemd.
Een grote hoop lag ter
hoogte van de vroegere
locatie van de eerste
beurs. Ook op het Damrak werden veel scherven
gevonden op de plek waar in
de 17e eeuw de suikerbranderij
de Drie Suikerbroden stond.
De martavanen werden daar
waarschijnlijk gebruikt in het
productieproces. De schervenconcentratie voor de oude beurs komt
mogelijk doordat Aziatische handelaren hun
waar in martavanen toonden. De potten waren destijds het standaardverpakkingsmiddel in Azië.’
INTERESSANT OMDAT: ‘We de scherven direct konden verbinden aan
de geschiedenis van Amsterdam. Ze lagen in de grondlaag die in de
17e en 18e eeuw de bodem van het Rokin vormde en komen dus uit de
Gouden Eeuw.’
OPVALLEND: ‘Alles, ik vind martavanen gewoon prachtig. Sommige
zijn zo groot dat een kind zich erin zou kunnen verstoppen, geweldig! Een martavaan in huis is bijna net zo mooi als een een vrouw.’

Bouwput Noord/Zuidlijn bij het Centraal Station

weerspiegelden de activiteiten die zich
op de desbetreffende plek in de stad
hebben afgespeeld. Voor een suikerraffineerderij vind je dan bijvoorbeeld
keramieken potten waar de suiker in
werd getransporteerd. Het is wereldwijd voor het eerst dat een rivierbedding in een stadskern systematisch
is ontrafeld.’

Wat gaat de metrogebruiker in
de Noord/Zuidlijn straks hiervan
terugzien?

‘Een deel van de vondsten wordt op
panelen in een metrostation gepresenteerd. Eén paneel gaat bijvoorbeeld over
communicatie, denk aan inkt, griffels,
telefoons, maar ook een Dolle Mina-sticker, aan de hand waarvan we het verhaal
van de vrouwenemancipatie in de jaren
’60 en ’70 vertellen.
Er komt geen uitleg bij de individuele voorwerpen. Als je langsloopt lijkt het
een zootje, tot je de patronen gaat herkennen: “Hé, dit gaat over religie!” Als
je met je mobieltje de barcode van een

voorwerp scant, krijg je alle beschikbare
informatie, de plek waar het voorwerp
gevonden is, het verhaal dat erbij hoort
en verwijzingen naar andere vondsten
die ermee te maken hebben.
Zo ga je zelf op ontdekkingsreis. Er
komt ook een loopbrug van waaraf je het
geheel goed kunt zien. Dan kijk je naar
beneden en zie je ineens de geschiedenis
waar je met de metro doorheen dendert.
Het zal heel veelvuldig worden gefotografeerd en gefilmd en het gaat de hele
wereld over, zeker weten.’ ↙ Steffi Weber
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foto’s Mats van Soolingen
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Wonen we in Diedam?
Bas Kok zoekt de wieg van de stad
Voormalig UvA-student en amateurhistoricus Bas Kok morrelt aan alle
theorieën over het ontstaan van Amsterdam. In Oerknal aan het IJ legt hij de
oorsprong van de stad niet aan de Amstel, maar in het huidige Noord.
Dat is tegen het zere been van de gevestigde wetenschap.
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‘H

et liefst zou ik hier een soort
Central Park van maken.
Dat je met het pontje vanaf
het Centraal Station in Noord aankomt
in een oase van groen, met hoogbouw op
de achtergrond.’ Amsterdam-Noord, ooit
een verguisd stadsdeel, is de favoriete
plek van Bas Kok (51). ‘Dit is het oudste
én het mooiste stuk van Amsterdam.’
In zijn boek Oerknal aan het IJ, dat
hij vorig jaar publiceerde, plaatst hij de
huidige wetenschapsopvatting in een
ander daglicht. De oorsprong van onze
hoofdstad ligt volgens hem niet bij het
Damrak en de Warmoesstraat, maar in
Noord. In Waterland en de Volewijck,
om precies te zijn – de plek waar tegenwoordig de Tolhuispont aanmeert en
filmmuseum Eye is gevestigd.
De Volewijck vind je op talloze
oude prenten van Amsterdam, hij is
ouder dan de grachtengordel. Kok is er
heilig van overtuigd: zonder Noord was
Amsterdam zoals het er nu uitziet er
niet geweest.

Galgenveld
Met dat standpunt is Kok een vreemde eend in de bijt. Want de gangbare
wetenschapsopvatting – zoals hoogleraar
Maritieme en urbane archeologie van
Amsterdam Jerzy Gawronski die omarmt – is dat de wortels van Amsterdam
in het huidige centrum liggen.
Dat zou onder meer blijken uit spullen die bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn zijn gevonden. Duizenden objecten,
van potten tot speelgoed: voorwerpen
uit verschillende eeuwen bleken verstopt
te zitten in de Amsterdamse veen- en
zandlagen. Dat duidt er volgens Gawronski op, dat er al vanaf het prille ontstaan
van de stad mensen wonen in het gebied
rondom het water van het huidige –
gedempte – Rokin.
‘Gawronski en ik gebruiken dezelfde
feiten, alleen we interpreteren ze anders.
Wat hij de Amstel noemt, noem ik het
Die,’ legt Kok uit tijdens een rondje door
Noord. Hij wijst de onbekende rivier
aan als de werkelijke oorsprong van de

stad. En dat is een fors statement, als je
bedenkt dat de stad haar naam aan de
Amstel ontleent.
Voor Gawronski is het helder: de stad
ontstond op het punt waar de Amstel uitmondde in het IJ. Koks theorie ziet hij
daarom als ‘gegoochel met namen van
rivieren’. Toen de eerste bebouwing rond
de Nieuwendijk in 1200 ontstond, was
er nog niet iets als het huidige Noord,
meent Gawronski. De plaats die we nu
Noord noemen, was toen niets meer dan
een galgenveld waar misdadigers werden
opgehangen als waarschuwing.

Banne
In tegenstelling tot Gawronski is Kok
een amateurhistoricus. Zijn studie psychologie rondde hij af aan de Universiteit van Amsterdam, en zijn liefde voor
Noord ontstond toen hij op tienjarige
leeftijd verhuisde van West naar een flat

in de wijk de Banne.
Heel lang bestond er inderdaad geen
‘tegenover’, beaamt Kok – maar dat is
langer geleden. Rond het begin van de
jaartelling was het vasteland van Amsterdam niets meer dan een sponzig moeras,
met wat veenrivieren die als doorgang
werden gebruikt. Doordat de directe opening van het gebied naar zee – ter hoogte
van het huidige Castricum – dichtslibde,
droogde het land waarop Amsterdam zou
ontstaan langzaam op. Daar ontstonden
de eerste nederzettingen.
Het huidige Noord en de Grachtengordel waren toen één gebied, Groot
Waterland, waar een riviertje diagonaal
doorheen stroomde: het Die. Het IJ
ontstond volgens Kok pas tussen 1170 en
1200, toen bij een stormvloed water van
de Noordzee landinwaarts stroomde.
De grens tussen Noord en Zuid
was geboren, en met de komst van het

Ilja Mostert (31)
DEED ONDERZOEK NAAR: ‘De honderden lepels die tijdens de opgravingen van Damrak en het Rokin zijn gevonden. De oudste dateren
uit de 14e eeuw. Het merendeel was van tin, maar er zaten ook
wat zilveren tussen. Ik heb ze onderzocht, beschreven, in een database gezet en een overzicht gemaakt van alle gevonden lepels
of fragmenten daarvan.’
INTERESSANT OMDAT: ‘Ik eigenlijk de lepels wilde koppelen aan
de historische gegevens over hun vindplaats, dus dat er voor
een koffiehuis bijvoorbeeld veel theelepels werden opgegraven.
Maar dat is niet gelukt, ik kon geen conclusies verbinden aan de
vondstlocaties. Toch was het leuk om meer te weten te komen
over het dagelijks leven van de mensen die vóór mij in Amsterdam hebben gewoond. Met lepels kom je als het ware bij
mensen in de woonkamer. Het is het oudste eetgereedschap
– messen zijn ouder maar werden ook voor andere dingen
gebruikt – en iedereen had er wel eentje in huis.’
OPVALLEND: ‘De grote verscheidenheid van de
lepels. De meeste waren onversierd, maar vanaf de
16e eeuw kregen ze opsmuk en waren ze ook aan
mode onderhevig. Ook de lepelbak is veranderd,
van rond in de Middeleeuwen naar de huidige druppelvorm vanaf omstreeks 1550.’
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water kon de stad zich rap ontwikkelen.
Maar die eerste dorpen stonden volgens
Kok toch echt aan de noordkant van de
huidige stad en niet, zoals altijd wordt
aangenomen, aan de huidige centrumzijde.
Over die Amsterdamse ‘oerrivier’ is
weinig informatie te vinden. En dat is
opvallend, vindt Kok: volgens hem is de
waterweg namelijk nog steeds zo’n acht
kilometer lang. Dat is twee kilometer
langer dan de Amstel binnen
Amsterdams grondgebied.
‘Maar er is alleen maar aandacht voor die Amstel, want
die bepaalt het stadsaanzicht
van het huidige Amsterdam.’

Gijsbrecht van
Aemstel
Hoe kunnen twee stadskenners tot
zulke verschillende interpretaties van
de geschiedenis komen? Volgens Kok
heeft dat allereerst te maken met gebrek
aan kennis. Want hoewel we inmiddels
beschikken over objecten uit de stadsbodem van het Rokin, zijn er nauwelijks
opgravingen gedaan in Noord. En die
bewijzen zouden volgens Gawronski

cruciaal zijn voor het betoog van Kok:
zolang die niet geleverd zijn, is de
oerknal van Noord niets meer dan een
pr-verhaal, stelt Gawronski.
Omgekeerd verwijt Kok historici dat
zij Gijsbrecht van Aemstel als bron aanhalen. De Gijsbrecht – een zeventiende-eeuws
toneelstuk van Van den Vondel – vertelt
het fictieve verhaal van de ondergang en
wederopbouw van Amsterdam. Door het
toneelstuk moesten bezoekers weer trots

‘De oorsprong van
de hoofdstad ligt in
Amsterdam-Noord’
worden op hun stad en haar ontstaansgeschiedenis. Kok: ‘Het is bizar dat we
eeuwenlang het verhaal van een dichter
volgen. Als bron voor historisch onderzoek is de Gijsbrecht echt niet geschikt.’
Een heel boek wijdde hij aan wat
hij ‘de falsifiëring van de Amsterdamse
geschiedenis’ noemt. Waarom blijven
wetenschappers dan toch zo graag vast-

houden aan één theorie? ‘Dat is psychologisch prima te verklaren,’ meent Kok.
‘Mensen houden graag vast aan één,
rechtlijnig verhaal. Het is nu eenmaal
niet prettig als je eigen overtuiging niet
blijkt te kloppen.’

Paradigma
Serieuze tegenargumenten voor zijn
eigen theorie heeft Kok vooralsnog
niet gehoord. Trapt hij dan niet in
dezelfde valkuil als waar hij
zijn collega’s van beticht? ‘Ik
wil vooral dat we serieus naar
andere interpretaties van de
geschiedenis gaan kijken, en
niet blijven vasthouden aan
één paradigma,’ zegt Kok. ‘Op
hun methodes heb ik geen kritiek, ze analyseren historische
bronnen. Het maakt me echt niet uit
als mijn theorie niet blijkt te kloppen;
ik leg me er wel bij neer,’ zegt Kok.
‘Maar je moet wel alle mogelijkheden
onderzoeken, alleen dan kom je in de
wetenschap vooruit.’
Oerrivier of niet, Kok omarmt de
nieuwe hoogbouw achter het Tolhuis,
en een brug naar Noord kan volgens
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de amateurhistoricus niet snel genoeg
worden gebouwd. Wat dan wel open
moet blijven, is het enige stukje groen
aan de oever, gelegen naast het IJplein.
Dit grasveld biedt volgens Kok talloze
mogelijkheden om de stad groener
en grootstedelijker te maken, als de
gemeente het zou uitbreiden.
Waar het Vondelpark en het Sarphatipark in de zomer vollopen met toeristen
en inwoners, kwamen er tot voor kort
nauwelijks mensen naar Noord, stelt
Kok. ‘Niemand wilde, je hoorde altijd
van mensen dat ze hier niet dood gevonden willen worden. Pas nu is dat aan
het veranderen.’
In Noord nieuwbouw uit de grond
stampen, is volgens Kok de enige
manier om de binnenstad niet uit zijn
voegen te laten barsten. ‘We zijn bezig
aan de grootste stedenbouwkundige ontwikkeling sinds de 17e eeuw. Amsterdam
is de laatste jaren aan het IJ zo gegroeid,
dat er qua inwonersaantal straks een
stad ter grootte van Leeuwarden of
Leiden bij is gekomen,’ besluit hij.
‘Maar het centrum is vol. Of je nu wil of
niet, Noord is de toekomst van de stad.’
↙ Maartje Geels

ONDER WATER, ONDERGRONDS
• Het merendeel van de onderzochte vondsten kwam uit de bouwputten bij het Centraal Station, het Damrak en het Rokin. Daar hadden de
archeologen toegang tot de rivierbedding van de Amstel. Gawronski: 'De
Vijzelgracht is een gegraven gracht uit 1600, dus die was relatief ondiep.
De Ceintuurbaan is nooit een rivier geweest, daar vonden we overblijfselen van het landschap. Zo zagen we verschillende aspecten van de
Amsterdamse geschiedenis.'

• Meer dan 700.000 vondsten zijn tijdens de werkzaamheden opgegraven en
verwerkt. In werkelijkheid gaat het echter om veel meer voorwerpen, één
vondstnummer kan namelijk ook staan voor 300 spijkers. Alle vondsten
werden schoongemaakt, geïnventariseerd, ingevoerd in een database en
beschreven naar materiaal, tijdsperiode en het oorspronkelijk gebruik.
• De veldtekeningen die onder de grond zijn gemaakt worden omgezet
naar digitale, driedimensionale modellen van de rivierbedding. In de
zogeheten verspreidingsmodellen kan nauwkeurig worden aangegeven
waar de gevonden voorwerpen zich bevonden. Wetenschappers kunnen
hiermee het ruimtelijk verband reconstrueren tussen de vondsten in
de rivier en de huizen, gebouwen en werkplaatsen die langs het water
hebben gestaan.
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Opinie

WONEN IS
GEEN LUXE,
HET IS EEN
RECHT
Amsterdam dreigt een pretpark voor
gefortuneerden te worden door een schrijnend
tekort aan betaalbare woonruimte. Dit heeft
niet alleen gevolgen voor studenten, maar ook
voor de universiteit en de stad. De gemeente
moet zo snel mogelijk meer goedkope,
onzelfstandige woonruimtes bouwen, betogen
Henriëtte Hoogervorst en Rob Boemen.
illustratie Marc Kolle

‘W

eer blijven meer studenten thuis
wonen,’ luidde een kop in Trouw op
2 januari 2017. Aan het begin van
deze maand meldde het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) dat het aantal jongeren dat langer

thuis blijft wonen weer is gestegen.
Sinds 2014, een jaar voor de invoering van het
leenstelsel, zien we een zorgwekkende groei in het
aantal studenten dat niet naar hun studentenstad
vertrekt. Studenten lenen zich met de afschaffing
van de basisbeurs krom om hun studie te bekostigen. Op kamers gaan wordt daarmee zo goed
als onmogelijk.

Afgrond
Met de invoering van het leenstelsel is de weg naar
de afgrond ingezet. Het aantal studenten dat überhaupt ging studeren daalde in het vorig academisch
jaar dramatisch, en het bleek dat met name studenten met minder rijke ouders veel moeten lenen om
hun studie te bekostigen.
Daar komt bij dat Amsterdam onbereikbaar gaat
worden voor deze groep jongeren. Luxe appartementenblokken worden uit de grond gestampt, en
landelijk politiek beleid maakt de weg vrij voor
meer particuliere, dat wil zeggen, dure woningen.
Wat doet de gemeente? Er ligt een plan met een
positieve intentie; ook de politieke partijen in de
gemeente zijn zich blijkbaar bewust van de meerwaarde van studenten binnen de stadsgrenzen. De
huidige coalitie van D66, VVD en SP stelde zich tot
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doel om 8.000 studentenwoningen te realiseren, met
als belangrijk speerpunt dat 60 procent daarvan een
betaalbare huur heeft tot 410 euro.
Mooie intenties dus, maar in de praktijk zien
we dat aan het begin van vorig jaar nog maar 24
procent van de doelstelling om betaalbare woningen
te bouwen is gerealiseerd. Dit is verre van voldoende; de woonsituatie voor studenten is in Amsterdam
nauwelijks verbeterd.

Student Hotels
De gemeente moet meer bouwen, óók om de woningmarkt voor deze kwetsbare groep te beschermen tegen de exorbitante prijzen van Student Hotels, waar studenten geen huurrecht hebben en waar
de exploitanten misbruik maken van hun macht.
Ook andere particuliere initiatieven leveren
geen structurele oplossing voor de problemen op
de woningmarkt. Luxe campuscomplexen bieden
onnodige extra voorzieningen aan. Richt je op de
basis: degelijke, duurzame en betaalbare huisvesting waar iedere student wat aan heeft.
Wat moet er gedaan worden? Zoals gezegd is het
leenstelsel funest gebleken voor de toegankelijkheid
van het hoger onderwijs. Maar het herinvoeren van
de basisbeurs is een langdurig proces, en of de nieuwe politieke orde na de verkiezingen op 15 maart in
onderwijs wil investeren, valt nog te bezien.
Wat vaststaat is dat er woningen nodig zijn.
Daarom: meer bouwen en met name betaalbare,
onzelfstandige woonvormen stimuleren.
De huidige bouw van
zelfstandige studio’s
is een inefficiënt gebruik van de ruimte
in de stad.

Saamhorigheid

Het alternatief is een stad zonder studenten, waar
het grootkapitaal welig tiert.
De politiek, tenslotte, moet eens een stevige
discussie gaan voeren over de woonproblemen in
de Randstad en de
mogelijkheid voor
studenten om in hun
studiestad te wonen.
Laat je als student niet alleen horen via je stem op 15
maart, maar kaart de
situatie aan en sta op
voor je rechten. Als
wij deze situatie op
elke agenda blijven
zetten, zal de landelijke en lokale politiek zich
uiteindelijk hard moeten maken voor betaalbare
jongerenwoningen. ↙

Studenten apart
ophokken past niet
in een efficiënt en
duurzaam beleid

Laat studenten dus
meer samenwonen,
bijvoorbeeld door
het makkelijker te maken om woningen te delen.
Dat zorgt niet alleen voor meer kamers, maar ook
voor grotere saamhorigheid onder studenten. Het
apart ophokken in luxe studio’s, appartementen
en hotelkamers past niet in een duurzaam beleid
voor studenten.
Ook de onderwijsinstellingen hebben een
belangrijke rol in het zoeken naar oplossingen. Het
zou de UvA en HvA sieren als zij in onderhandelingen opkomen voor de woonrechten van studenten.

Henriëtte Hoogervorst en Rob Boemen zijn
respectievelijk voorzitter en huisvesting-medewerker
van studentenunie Asva.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘Ik ga graag
het gevecht
met studenten
aan’
tekst Laura Cardona
foto's Daniel Rommens

Walther Ploos van Amstel geeft les, doet innovatief onderzoek met zijn studenten
en beklimt in de weekenden het podium als dj Big General. Maar de duizendpoot is
bovenal een tweevoeter: de lector Citylogistics rust niet voordat de voetganger weer
de ruimte krijgt in Amsterdam.
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Walther Ploos van Amstel WIL
DE VOETGANGER IN AMSTERDAM CENTRAAL STELLEN
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‘W

elja, gooi er nog een bus
naast!’ Het is moeilijk
voor te stellen dat de
man die afgelopen zaterdag nog
op New Year Fetish Rave Unleased
stond te draaien, zich aan de andere
kant van de marmeren tafel opwindt
over een bestelbusje – hoewel de
chauffeur hem inderdaad behoorlijk
schaamteloos naast een ander reeds
geparkeerde bus op de stoep zet. ‘Er
blijft niets van de stoep over, terwijl
daar iedere dag vijfentachtigduizend
mensen overheen moeten!’
Walther Ploos van Amstel (54)
houdt het nauwlettend
in de gaten, terwijl hij
praat. Als lector Citylogistics aan de HvA stelt
hij zichzelf steeds vaker
de prangende vraag:
hoe houden we Amsterdam aantrekkelijk
ondanks de toenemende drukte? Dagelijks observeert hij van driehoog
op de Prins Hendrikkade dat er nog
van alles misgaat in Amsterdam op
het gebied van mobiliteit en stadslogistiek. Vooral in de binnenstad mag
het roer om: ‘Wat mij betreft krijgt
de voetganger hier prioriteit en is de
fiets te gast.’

van nog geen 250 meter, en ik moet
mijn fiets eerst van het slot en uit
de berging halen en vervolgens daar
ook weer op slot zetten. Ondanks
al die handelingen ben ik fietsend
het snelst. Op dit stukje Amsterdam
kan ik als voetganger in een uur niet
meer dan een kilometer afleggen,
omdat er 5.000 voertuigen, 25.000
fietsen en 350.000 voetgangers
bewegen. Maar de ruimte is precies
andersom verdeeld. Op het fietspad
heb ik bijvoorbeeld eindeloos ruimte:
er is een foto van Thomas Schlijper
waarop duizenden mensen op een

vol Damrak staan te wachten langs
een lege weg, lege fietspaden en
de tram die maar eens in de twee
minuten rijdt. Iedere zaterdag kun je
diezelfde foto maken.’

wen, remmen en ze vliegen zo in
elkaars wielen. “Moet je maar een
beetje beter opletten, jongens!” riep
ik, waar zij uiteraard een weerwoord
op hadden.’
Behalve als lector aan de HvA
werkt Ploos van Amstel aan projecten met de gemeente Amsterdam,
maar ook bijvoorbeeld met de TU
Delft. Met het Amsterdam Institute
for Advanced Metropolitan Solutions
tracht hij de mobiliteit in de stad
beter te faciliteren door analyse van
verkeersdata. ‘Dat geeft ons namelijk veel informatie over hoe druk het
nu is op een bepaalde
plek, en hoe druk gaat
het er gaat worden
over een half uur, door
transport en chauffeurs.
De HvA richt zich op
de praktijkkant van het
onderzoek.
Maar hij is niet alleen
graag geziene gast in de
klas of aan de vergadertafel – ook de draaitafel is bekend
terrein voor Ploos van Amstel. Als dj
Big General reist hij de wereld over
om te draaien op feesten, voornamelijk in de gay- en fetisj-scene.

Veel Amsterdammers klagen op
zo’n zaterdag dan eerder dat het te
vol is in de binnenstad.

Als dj ziet u veel andere steden om
met Amsterdam te vergelijken. Is
er een stad die het beter doet?

‘Ik zie dat anders. Alleen op knelpunten is te weinig ruimte. Ik stoor
me eraan dat het wandelen in
de binnenstad op alle mogelijke
manieren wordt tegengegaan. Door
volle stoepen moet je bijvoorbeeld
noodgedwongen over straat lopen.
Dan het gedrag dat je op straat tegenkomt. Mensen worden echt ruwer
en dat is niet plezierig. Ik merk het bij
mezelf ook: laatst kwamen er twee
whatsappende studenten op de fiets
aanrijden en ik denk, hupsakee, gewoon oversteken. Zij gillen, schreeu-

‘Kopenhagen is een stad waar het
geweldig goed gaat, maar waarom?
Omdat het overwegend Denen zijn
die in het verkeer deelnemen en zich
keurig aan de verkeersregels houden.
Wij delen de stad met dronken Italiaanse MacBike-rijders waardoor het
lontje voor veel mensen, zeker in de
binnenstad, korter is. Het cultuurverschil speelt dus ook een rol.’

‘Mensen worden ruwer en
dat is niet echt plezierig’

Een Amsterdamse binnenstad waar
fietsen niet het stadsbeeld bepalen
is haast ondenkbaar, toch?
‘Amsterdam kan niet zonder fietsen,
maar in het centrum is de balans op
sommige plekken zoek. Ik moet heel
vaak op de hoek van de Haarlemmerstraat of op de Nieuwezijds
Voorburgwal zijn; het is toch te
dwaas dat ik met de fiets sneller ben
dan te voet?’

Een fiets gaat toch ook sneller dan
een voetganger?
‘We hebben het hier over een stuk

Hoe vaak staat u achter de
draaitafel?
‘Iedere week draai ik samen met
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mijn partner Bram Sniekers, ook wel
dj Bramsterdam.’

Wat draait u dan op een fetisjfeest
als Unleashed?
‘Technohouse. Wat ooit begon als
een hobby is echt een passie voor
ons geworden. Het is een manier
om tussen alle stadslogistiek en het
werken door stoom af te blazen. En
zo’n fetisjfeest… Ik zag achteraf een
filmpje op At5 van de avond en dacht
– oh ja, dat was zo’n feest!’ Ploos van
Amstel lacht. ‘Maar ik heb uiteraard
met plezier staan draaien.’
Hoewel het bestaan
tussen raves, prides en
clubs wellicht anders
zou doen vermoeden,
komt Ploos van Amstel
allesbehalve losbandig over. Zijn visie op
Amsterdam is helder.
Het vrachtverkeer
kan anders worden
georganiseerd, de auto
moeten we proberen zoveel mogelijk
uit woongebieden te houden en de
openbare ruimte moet ingrijpend
worden herverdeeld.
Zo is hij een fervent voorstander
van shared space zoals na lang gesteggel achter het Centraal Station
is gekomen. Daar bepalen fietsers,
brommers en voetgangers zelf de
voorrangsregels.

‘De plannen die op tafel liggen voor
de Van Woustraat zijn Middeleeuws.
Daar wordt steeds minder ruimte
voor voetgangers vrijgemaakt. Er
zitten daar ontzettend domme
ondernemers die met hun auto voor
de deur willen staan zonder zich te
beseffen dat die auto acht vierkante
meter inneemt en in feite alle klanten
wegjaagt in die straat.’

U heeft uw auto per 1 januari
weggedaan. Een goed voornemen?
‘Ik was de auto vooral heel erg zat. Ik
gebruikte hem te weinig. Daarnaast

die ze het hardst nodig hebben.
De vraag is ook of je de auto voor
de deur wilt hebben staan waar je
’s avonds eigenlijk liever buiten wil
zitten met een glas rosé. Met mijn
parkeervergunning mocht ik parkeren
onder de OBA en dat is op vijf minuten lopen. Zulke initiatieven moeten
er meer komen.’

Waarom gaan die ontwikkelingen
zo langzaam?
‘Praktisch is het natuurlijk ingewikkeld, maar sociale innovatie is ook
aan alle kanten nodig. We moeten
met z’n allen een knop
omzetten. Vanuit mijn
onderzoeksgroep aan de
HvA werken we met universiteiten, maar ook met
de gemeente naar verandering toe. Met elkaar
hebben wij een agenda
Smart Mobility gemaakt:
een onderzoeksprogramma voor de komende tien
jaar waarin we gezamenlijk zoeken
naar innovatieve oplossingen voor
de stadsproblematiek.’

‘Iedereen heeft recht op
een auto, ook in de stad’

Ziet u andere plekken in de stad
waar het goed gaat?
‘De Sarphatistraat, waar de auto nu
eigenlijk te gast is, is een heel goed
voorbeeld van een straat die goed
ontwikkeld is. Het nieuwe ontwerp
voor de Nieuwezijds Voorburgwal
wordt de tweede rode loper van de
stad: daar krijgt de ruimte een compleet andere mix.’

Waar moet er nog veel veranderen?

is het ook onzin, want ik heb overal
hier in de buurt deelauto’s die ik kan
gebruiken als er echt een nodig heb,
van Green Wheels en ConnectCar.’

Zou iedereen in Amsterdam met
een auto uw voorbeeld moeten
volgen?
‘De auto is nog steeds de grootste
ruimte-eter in Amsterdam, maar ik
ben een van de mensen die vindt
dat iedereen recht heeft op een
auto. Ook in de stad. Je wilt de stad
namelijk ook inclusief maken. Ik heb
zelf geen kinderen, maar ik zag bij
mijn broers die wel kinderen kregen
dat ze die auto in het begin snoeihard nodig hadden. Toch moeten we
ook hier slimmer mee omgaan: geen
parkeervergunningen verstrekken op
basis van hoe lang je in Amsterdam
woont, maar eerst aan gezinnen met
kinderen of senioren – de groepen

Welke rol hebben studenten
daarin?
‘We willen studenten plaatsen in Amsterdamse situaties. Binnen mijn lectoraat doen wij ons onderzoek voor
een deel samen met studenten. Bij
onze afstudeerateliers leren zij echt
wat onderzoek is en kijken zij hoe
het er in de praktijk aan toe gaat.
Daarnaast organiseren we minors en
we geven uiteraard colleges.’

Wat probeert u studenten mee te
geven?
‘Studenten citeren mij in hun projecten heel vaak; uit een of andere
column op mijn website die ik in tien
minuten geschreven heb. En dan
zeg ik altijd eerst: Wie is die meneer
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illegaal, dus zonder vergunning of
vereist koel- en vriesinstallatie in het
geval er etenswaren worden vervoerd. Het zijn serieuze cijfers. Jonge
Amsterdammers zijn ondernemend
en commercieel ingesteld. Ze beginnen vaak hun eigen handelsbedrijf.
Handel betekent ook dat je spullen
moet leveren. Je hebt een heel grijs
circuit aan vervoerders zonder vergunning, terwijl je in Nederland niet
zomaar vracht mag vervoeren.’

Walther Ploos van Amstel? Hoe is hij
tot die stelling gekomen? Ik probeer
ze vooral heel kritisch te maken.
Anderen geloven je juist vaak niet.
Ik heb een categorie studenten die
vraagtekens zet bij alles wat ik zeg.
Ik ga graag het gevecht met ze
aan. Maar studenten zijn ook heel
leergierig op het moment dat je ze
ergens enthousiast voor krijgt. Toevallig zaten er gisteren bij de Research Meetup in het Kohnstammhuis
twaalf oud-studenten van me in de
zaal, waaronder een jongen die nu bij
DHL zit en daar mee ontwikkelt aan
logistieke innovatie.’

U bent ook acht jaar hoogleraar geweest aan de Koninklijke Militaire
Academie. Hoe verschilde dat van
lesgeven aan de HvA?
‘Bij hogeschoolstudenten is het heel
persoonlijk. Op de KMA, die een
vergelijkbaar model heeft als de UvA,
is het model een gansmodel: trechter
erin, heel veel proppen en dan kijken
hoe groot die lever wordt. Volledig
overvoeren, er zit geen enkele afstemming in. Bij de hogeschool ben
je vanaf dag één bezig studenten
beroepscompetenties bij te brengen.
Je bereidt ze echt voor op een beroep
waardoor je veel completer met een
student bezig bent.’

En andersom, inspireren studenten
u ook?
‘Absoluut. Bij een onderzoek in de
Oude Pijp wezen studenten mij erop
dat er iets raars in de cijfers zat, en
ze hadden echt gelijk: het onderzoek
richtte zich op het vrachtverkeer dat
daar dagelijks rijdt. De toename van
verkeer in de Oude Pijp is de laatste jaren heel hard gegaan. Daar
kwam uit dat er dagelijks duizend
vrachtvoertuigen in de Pijp komen.
Studenten kwamen erachter dat we
van 35 procent van de bestelbusjes

Kwamen de studenten met nog
meer eye-openers?

WALTHER PLOOS
VAN AMSTEL
1962 Geboren in Eindhoven
1980 - 1985 Bedrijfseconomie,
TiU
1985 - 1986 Eerste baan bij
toiletpapierproducent Edet
1986 - 2004 Logistiek
organisatieadviseur bij o.a. Cap
Gemini, KPMG en TNO
2002 Promotie aan de VU
2003 - 2009 Deeltijd
hoogleraar logistiek aan
de Nederlandse Defensie
Academie
2008 - heden dj bij We Love
Your Ears onder de naam Big
General
2014 - heden Lector City
Logistics aan de HvA

niet weten van wie ze zijn en wat erin
zit. Dat was voor mij schokkend.’

‘15 procent bleek servicebusje te zijn.
Bijvoorbeeld van KPN die even het
internet komt installeren. Die telden
wij voorheen niet mee. Er komt nu
een heel onderzoek naar servicebusjes in de stad.’
Ploos van Amstels strijd om een
goed lopend Amsterdam heeft veel
aspecten, maar de belangrijkste
blijft toch precies dat: goed lopen.
Het busje staat nog altijd pontificaal
op de stoep.

Nog even over de voetgangers –
waarom verdienen zij eigenlijk de
meeste ruimte?
‘Het maakt een straat zo geweldig aantrekkelijk als de voetganger
centraal wordt gesteld! De Reguliersdwarsstraat wordt een secret village:
’s avonds wordt de straat fietsvrij gemaakt met rigoureuze maatregelen:
hekken, plantenbakken en stewards
natuurlijk – want fietsers proberen er
alsnog doorheen te gaan. Je mag er
nu op straat staan met je biertje en
dat heeft er toe geleid dat de omzet
van de horeca 30 procent omhoog
is gegaan.’

Waarom?

Over bier gesproken, wanneer
kunnen we u weer zien draaien?

‘Naar schatting is een kwart van het
vrachtverkeer dat in Amsterdam rijdt

‘Ik sta 22 januari in Paradiso bij True
Colors.’ ↙
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ASIS
AYNAN
Hennatenen
O

p de tweede dag van het nieuwe jaar stond ik onder de douches van het
Zuiderbad. Ik masseerde zachtjes mijn spieren die verzuurd waren van
de schoolslagbaantjes. Naast mij stond een vrouw die verwonderd naar mijn
voeten keek.
‘Hennatenen,’ zei ik en knikte naar de vuurrode uitstekels. ‘Tegen het
zwemmerseczeem.’
Een paar dagen daarvoor had ik bij mijn moeder thuis tegen haar gezegd
dat de huid tussen mijn tenen geïrriteerd was. Ontstoken. Ze schudde haar
hoofd en zei dat ik mezelf niet goed verzorgde. In de keuken deed ze een paar
eetlepels hennapoeder in een tupperwarebakje waar ze met hete groene
thee een pasta van maakte. De henna laat ze ieder jaar maken in haar
geboortestreek.
Op de bank smeerde moeder
met haar blote handen mijn
tenen in met de warme henna.
Ik keek naar de handrug
waar ieder seizoen een rimpel
bijkwam. Het deed mij denken
aan het glooiende landschap
waar zij zeventig jaar geleden
het licht zag.
‘Je moet ook slippers aantrekken in dat vieze zwembad,’ verzuchtte ze op
moeilijke, liefdevolle toon, zoals alleen moeders dat kunnen.
Wat een leven, dacht ik. Mijn tweede generatie, die van zeuren een kunst
heeft gemaakt, beklaagt zich vaak nergens thuis te voelen; niet in dit land,
en ook niet in het geboorteland van hun ouders. Als er iemand thuisloos is en
uitgegumd door de migratie dan zijn dat de vrouwen van de eerste generatie.
Zo dicht mijn moeder en ik op die bank bij elkaar zaten, zo ver staan onze
levens van elkaar. En met grote regelmaat verval ik in een troebel gepeins en
dan denk ik dat ik haar teleurstel met het leven dat ik leid en niet geloof in het
huwelijk en haar god niet de mijne is.
‘Hoeveel kost dat, die hennatenen?’ vroeg de vrouw naast mij onder de
zwembaddouche. ‘Onbetaalbaar,’ antwoordde ik. ↙

‘Je moet ook slippers aantrekken
in dat vieze zwembad’
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Translammetje
tekst Daniël Rommens
illustratie Milja Praagman

‘W

il je dit echt? vraagt de dierenarts. Ja, want ik ben
een varkentje, zegt het lammetje. De dierenarts
begint het lammetje te scheren. Er valt steeds meer wol
op de grond: nu komt zijn echte huid tevoorschijn.’ Het
lammetje dat een varkentje is, geschreven door UvA-student Pim Lammers (23, politicologie en Nederlands) met
illustraties van Milja Praagman, is het eerste transgender-prentenboek van Nederland. Lammers schreef zijn
eerste kinderboek over ‘jezelf zijn, hoe moeilijk dat kan
zijn, maar vooral hoe belangrijk dat is’. Het boek vertelt
over een lammetje dat liever door de modder rolt dan
netjes in de wei te grazen. De andere schapen en de
varkens vinden het maar raar. De bezorgde boer brengt
het lammetje naar de dierenarts, die erachter komt dat
er niets mis is met het lammetje – hij voelt zich alleen niet
thuis in zijn witte wollen trui. ↙
Het boek verschijnt op 31 januari 2017 en wordt op 24 februari
gepresenteerd in de Centrale OBA.

Objectief
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Prikbord UvA
Verkiezingen Debatten

Rode Hoed Robotrevolutie

K&B, het discussieplatform voor
Amsterdamse jongeren aan de
Keizersgracht – opgericht door
UvA-studenten – organiseert
in aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen informele
debatavonden over het onderwijs, de arbeidsmarkt en de
woningmarkt. De debatten vinden plaats op maandag 6
en 27 februari. Tijdens deze avonden zullen er stellingen
worden geformuleerd die op vrijdag 10 maart tijdens de
slotmanifestatie in de Rode Hoed aan kandidaat-Kamerleden worden voorgelegd. Kijk op kb-discussieplatform.nl.

Bijna de helft van de bestaande
banen kan straks gedaan worden
door intelligente machines. Er
zijn al computers die bijna net zo
correct rechtspreken als mensen.
In Amazon-Go-winkels in de VS
zijn kassamedewerkers inmiddels
overbodig. Onder meer Edgar
du Perron en Vanessa Evers, voormalig UvA-docent en nu
hoogleraar informatiekunde aan de Universiteit Twente
zullen op dinsdag 24 januari om 20.00 uur in de Rode
Hoed in gesprek gaan over de vraag wat de gevolgen zijn
van deze robotrevolutie.

FEB Chinees Nieuwjaar

Stukafest Lustrum Studentenfestival

Het jaar van de haan begint officieel pas op zaterdag 28 januari,
maar Chinese studenten van
de Amsterdam Business School
organiseren op woensdag 25
januari al een evenement om
het Chinees Nieuwjaar in te luiden. Er zullen workshops worden
gehouden over onderwerpen zoals kalligrafie, Chinese
opera en dans. Ook zullen vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven er komen spreken over zaken doen tussen
China en Nederland. Van 16:30 tot 19:30 uur in de brug
van gebouw C van de Roeterseilandcampus.

Tijdens studentenfestival Stukafest
worden dans-, theater-, mime-,
cabaretoptredens en lezingen
gehouden in studentenkamers.
Op 15 februari vindt een speciale lustrumeditie plaats. Tijdens
deze lustrumeditie zullen twintig
verschillende studentenkamers
worden omgetoverd tot mini-theaters. Artiesten die optreden zijn onder andere Kiki Schippers, Pepijn Schoneveld en
Justin Samgar. Journalist Vera Mulder van De Correspondent
zal een lezing houden. Het festival wordt afgesloten met een
feest in de Sugar Factory. Kijk op stukafest.nl/amsterdam.

FNWI Nieuwe studentassessor
Bachelorstudent bèta-gamma
Elske de Waal is benoemd tot
studentassessor van de Faculteit
der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (FNWI).
Ze volgt natuurkundestudent
Kris Kok op die de functie sinds
februari vorig jaar vervulde. De
studentassessor werkt als schakel tussen de Facultaire
Studentenraad, studenten en het management van de
faculteit en probeert tijdens bestuursvergaderingen de
stem van studenten te laten horen. ‘Mijn voornaamste
focus zal liggen op diversiteit en flexibiliteit van de opleidingen,’ zegt De Waal.

ADVERTENTIE
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Prikbord HvA
Cultuur Lunchconcert

MediaLAB Bier

Kom op 20 januari naar de
centrale hal van Kohnstamm
huis voor een muzikale reis door
expressionistisch Europa. Het
Prinsengracht Piano Quartet
speelt het pianokwartet opus 67
in a-klein uit 1907 van Joaquín
Turina. Het stuk is een laatromantisch programma dat expressionistische eind 19e
eeuwse kleuren uit verschillende Europese landen laat horen. Onder leiding van de Spaanse pianist Carlos Guerrero
legt het Prinsengracht Piano Quartet zich sinds 2015 toe
op het uitvoeren van deze pianokwartetten uit diverse
stijlperiodes. Van 12.30 tot 13.15 uur.

Het biertje Hemelswater, dat
wordt gebrouwen met aan
de Wibautstraat opgevangen
regenwater, heeft afgelopen
week de Innovation Award
gewonnen op de landelijke
horecabeurs Horecava.
Hemelswater is bedacht vanuit
het MediaLAB van de HvA en wordt gebrouwen door
brouwerij De Prael. Sinds de lancering vorig jaar werd
het bier ook al bekroond met de ASN Wereldprijs. Een
studententeam van de minor Ondernemerschap gaat
nu ook gin-tonic maken. Daarvoor wordt eveneens
opgevangen regenwater gebruikt.

Gezondheid Lectoraat
Martijn Stuiver (44) is voor vijf
jaar benoemd tot bijzonder lector
Functioneel herstel bij kanker.
Zijn lectoraat richt zich op het
verbeteren van zorg voor mensen
die kanker hebben (gehad). Een
deel van de mensen met een
kankerverleden heeft specifieke
klachten die een direct gevolg zijn van de behandeling. Een
belangrijke reden voor het tekortschieten van de zorg is
volgens Stuiver het ontbreken van een stevige wetenschappelijke basis op het gebied van oncologische (na)zorg en
revalidatie. De HvA kent nu zeven bijzondere lectoren.

Studenten Enquête
Studenten kunnen weer deelnemen aan de Nationale Studentenenquête (NSE). Iedere
student krijgt tot en met 20
maart de kans om zijn mening
te geven over zijn studie en
over de instelling waaraan hij
studeert. Studenten zullen een
mail ontvangen met een link, waarmee ze de enquête
kunnen invullen. De NSE wordt onder meer gebruikt voor
de website studiekeuze123.nl, waarop studiekiezers meer
informatie kunnen krijgen over een studie. De NSE wordt
ook gebruikt voor de Keuzegids, waarin de redactie jaarlijks de beste studies van Nederland kiest.

ADVERTENTIE

Coordinating Principal Educator
in Electrical Engineering

Level
PhD Degree
Maximum employment
38 hours per week (1 Fte)
Duration of contract:
1 year with prospect of
extension/permanent
employment
Salary Scale:
€4152 to €5780 per month
gross

Contact
Prof. K.A.A. Makinwa
+31 (0)15-2786466
For more information and
the requirements, visit:
www.jobsindelft.com

The Faculty of Electrical Engineering,
Mathematics and Computer Science
(EEMCS) is creating a special team
to support our unique and innovative
approach to Electrical Engineering
education. This “Delft Method”
integrates practical and theoretical
education and aims to produce
well-rounded electrical engineers
ready for a future career in science
or industry.
We are looking for a team manager
with a good background in Electrical
Engineering Education (EEE). Apart
from leading the teaching team, he/
she will also be actively involved in
teaching.
As part of the core team of EEE, the
Coordinating Principal Educator
will play a leadership role in the
educational programme of Electrical
Engineering.
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DE ZILTE GEUR
VAN AVONTUUR
Acht HvA-studenten van de opleiding Maritiem Officier mogen elk jaar
voor hun studie meevaren met een transportschip van Stena Line. Folia
monsterde ook aan. ‘Op zee moet je alles zelf oplossen.’
tekst Steffi Weber
foto’s Mina Etemad en Steffi Weber

B

ehalve het blauwe licht van de
radarschermen is het pikdonker
op de brug, vakjargon voor de
bestuurdersruimte, van transportschip
Stena Transporter. Rustig glijdt de 212
meter lange ferry over de nachtelijke
Noordzee richting Engeland. Af en toe
kraakt de marifoon. Door de ramen aan
de voorzijde zijn oranje stipjes te zien.
‘Schepen die voor anker liggen,’ zegt
Fleur de Bie. Met een kop koffie in haar
hand staat de HvA-student naast de
bestuurdersstoel. ‘Daarom moet het hier
binnen donker zijn, anders zien we de
lichten buiten niet.’
Zo’n twee uur eerder is het schip
vertrokken op zijn vaste route: vanuit
Hoek van Holland richting Killingholme, Engeland. Kapitein Peter van de
Wardt heeft het schip behoedzaam de
haven uit gemanoeuvreerd, daarmee is
het moeilijkste deel achter de rug. Vanaf
nu vaart het schip vrijwel vanzelf. De
stuurman moet maar één ding doen:
wakker blijven. ‘Tuurlijk; het zal vast
soms saai zijn,’ zegt Fleur. ‘Ieder vak
heeft minder leuke kanten. Daar moet je
mee om leren gaan.’

Fleur volgt de HvA-opleiding MarOf,
afkorting voor Maritiem Officier. Samen
met zeven studiegenoten mag ze dit
weekend mee op een ferry van de Stena
Line. De Zweedse rederij neemt ieder
jaar de eerstejaars MarOf-studenten in
groepjes mee naar Engeland en weer
terug. Dit jaar zijn het tweedejaarsstudenten, omdat de reis vorig jaar niet
doorging. Het is hun eerste echte kennismaking met hun toekomstige beroep.
Kunnen ze wel koers houden en hebben
ze zeebenen, of hangen ze binnen een
halfuur misselijk over de reling?

Vrijdag 13:00 uur, Hoek van
Holland
‘Goed opletten dat je niet wordt platgereden, ze scheuren hier als de gekken,’
zegt docent Sjoerd Notting terwijl hij de
studenten rondleidt op één van de autodeks van de ferry. Het 212 meter lange
schip wordt op dat moment beladen.
Vrachtwagenwielen gieren op de helling
naar het volgende dek.
‘Eigenlijk heb je ogen nodig in je
achterhoofd,’ had kapitein Peter van de
Wardt gezegd toen hij de studenten twee

uur eerder welkom heette aan boord. ‘Je
moet altijd alert zijn. Gele hesjes zijn aan
dek verplicht.’
Van de Wardt stelde zijn bemanning voor, een internationale ploeg met
opvallend veel Filipijnen. De voertaal
aan boord is Engels. Van de Wardt: ‘Een
schip is een 24-uursbedrijf, we werken
in ploegendienst. Er liggen altijd ergens
mensen te slapen dus zorg ervoor dat je
bij de hutten geen herrie maakt.’ Iedere
student heeft zijn eigen kamer met
douche en toilet.
Terug op het autodek doet docent
Notting zijn best om boven het geluid
van de vrachtwagens uit te komen. ‘De
Stena Transporter is een roro-ferry,’
roept hij zijn studenten toe. ‘Dat staat
voor roll-on-roll-off en dat betekent dat
het schip verticale dekken heeft die je
via een laadklep kunt beladen. Erg geschikt voor rollende lading zoals auto’s,
busjes en vrachtwagens.’
Notting kent het schip op zijn
duimpje. Drie jaar heeft hij als stuurman
op de Stena ferry gewerkt voordat hij als
docent terugkeerde op zijn oude school,
de HvA. Ook hij mocht als student ooit
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op de ferry mee. Een goed initiatief,
vindt hij. Zo krijgen ze een realistisch
beeld van de zeevaart. Ook hij had zelf
een sterk geromantiseerd beeld toen hij
na zijn bachelor sociologie
van de UvA naar de zeevaartschool overstapte. ‘Mannen
met baarden, die aan een pijp
lurken en mijmerend over
de open zee turen en iedere
havenstad op hun duimpje
kennen.’ De realiteit viel tegen, ontdekte
Notting tijdens zijn stage op een koopvaardijschip. ‘Het is vooral heel veel
water. In de haven gaat de klep open,
laden, lossen, en je bent weer weg. Vaak
ga je niet eens aan wal, van de wereld zie
je dus weinig.’
Notting voelde zich bovendien onder
de zeelui niet op zijn gemak. ‘Velen houden er nogal wereldvreemde meningen
op na. Je leeft in een soort microkosmos,
los van de rest van de maatschappij.’ Zijn
tweede stage, bij Stena Line, was in dat
opzicht een verademing. Waarschijnlijk
omdat de bemanning nooit langer dan
een week aan boord is. Maar toch: ‘Het
is veel van hetzelfde.’

linders van de hoofdmotor. Jasper Velle
en Bas Jansen doen hun best om hem bij
te houden. Ze dragen rode overalls en
gehoorbeschermers. Af en toe blijft de

cruiseschip. ‘Vanwege het contact met
mensen. En omdat je de wereld ziet.’

Vrijdag 00:10 uur, open zee
Na hun dienst spelen enkele studenten
in de gemeenschapsruimte een potje
tafelvoetbal met de
bemanningsleden. Een
Engelse quiz op de
grote flatscreen zorgt voor achtergrondgeluid.
Marit, Fleur, Bas en Nick Tervoort
zitten met een colaatje op de bank. Dat
twee van de acht studenten aan boord
vrouw zijn, is toeval. Per jaar beginnen
er doorgaans niet meer dan twee of drie
vrouwen aan de 4-jarige HvA-opleiding.
De zeevaart is nog altijd een mannenwereld. Marit haalt haar schouders op. ‘Dat
vind ik niet erg.’
‘Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld
tot de zeevaart,’ zegt Fleur. Ze groeide
op in de havenstad Singapore en was van
kleins af aan geïntrigeerd door schepen en de zee. Eerst wilde ze maritiem
bioloog worden, maar dat was niets voor
haar. Te veel theorie, te weinig actie.
‘Het is een levensgevoel’, zegt Fleur.
‘Zeevaart ruikt naar avontuur. Je bent
altijd in beweging.’ ‘En je moet out-ofthe-box denken,’ zegt Bas. ‘Op zee kun je

Fleur wil stuurvrouw worden:
‘Ik vind het navigeren leuk’

Vrijdag 21:00 uur, Hoek van
Holland
Met ferme passen beent de Filipijnse
machinist voorbij aan de reusachtige ci-

machinist staan en schreeuwt in gebroken Engels enkele zinnen uitleg naar de
studenten. Met een uit de kluiten gewassen schroevendraaier draait hij aan een
pomp en loopt door naar de volgende.
Met enkele minuten vertraging is
het schip zojuist in Hoek van Holland
van wal gegaan. Fleur en studiegenoot
Marit Vale hebben het vertrek vanaf de
brug meegemaakt. Ze wilden zien hoe
de kapitein het schip met de boegschroef
de haven uit manoeuvreerde. ‘Indrukwekkend,’ vindt Fleur. Toch even iets
anders dan de vaarsimulator in de kelder
van Leeuwenburg. ‘Met simulatie is alles
heel standaard. Hier heb je wel honderdduizend verschillende knopjes!’
Fleur wil stuurvrouw worden. ‘Ik
vind het navigeren leuk, en het toepassen van vaarregels,’ zegt ze. Ook Marit
ziet zichzelf eerder op de brug dan in de
machinekamer, en dan het liefst op een
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geen loodgieter bellen, je moet alles zelf
zien op te lossen.’ Bas komt uit IJmuiden
en zat net als veel van zijn studiegenoten als kind bij de waterscouts. Geen
toeval, denk hij. ‘We zijn
ondernemend, graag
buiten, we houden van
het water, van reizen en
van avontuur.’ Waterscouts gaan bovendien al
vroeg op kamp. ‘Je bent
dus gewend om van huis te zijn.’

voor wat je drie havens verderop gaat
doen,’ zegt hij. ‘Soms moest hij halverwege de Atlantische Oceaan 180 graden
course wijzigen om lading op te halen die

in je. Als ik de haven van Hoek van
Holland achter me laat, komt een rust
over me heen - ook al was de dag nog zo
hectisch.’ Ook onder de HvA’ers zitten
een paar ‘echte zeelui,’ zegt
Van de Waardt. Dat heeft
hij allang gezien. ‘Ik pik
ze er zó uit. De nieuwsgierigheid, de oprechte interesse.’

‘Vaak ga je niet eens aan wal,
van de wereld zie je dus weinig’

Zaterdag 08:00 uur,
Killingholme
Met kleine oogjes vullen de studenten hun borden bij het buffet: English
breakfast met worstjes en bonen maar ook
hagelslag, fruit, muesli en boterhammen.
Helemaal achter in de rij staan Nick en
Olmo Vaandrager, beiden in overall.
Ze hadden de vroege shift, van 5 tot
8 uur, en komen zojuist uit de machinekamer. ‘Alles gaat er vanzelf,’ lacht
Nick. ‘Je hoeft letterlijk maar één knop
te drukken.’
Toch lijkt het werk in de machinekamer hem interessanter dan dat van een
stuurman. ‘Je doet een hoop onderhoud
en je bent ook op de rest van het schip
dingen aan het repareren.’ Nicks vader
was zeevaarder op de wilde vaart.
‘Dat houdt in dat je geen plannen hebt

meer geld opleverde.’
Terwijl de bemanning in de cafetaria-achtige gemeenschapsruimte ontbijt,
de zogeheten crew mess, zit kapitein Van
de Wardt in de officierskamer. De machinisten, de stuurlui en de kapitein eten
niet samen met de matrozen. Er heerst
een strikte hiërarchie aan boord. ‘Wat
een MarOf in huis moet hebben? Je moet
op alles voorbereid zijn,’ zegt Van de
Wardt. ‘Altijd een back-upplan hebben.
Stressbestendigheid is ook belangrijk.
Zodra je van de zeevaartschool komt, sta
je als derde stuurman alleen op de brug.
Dan draag je de verantwoordelijkheid
over een lading van zoveel miljoen, om
nog maar te zwijgen over het schip. Daar
moet je mee om kunnen gaan.’
Verder moet je vooral houden van
de zee, zegt Van de Wardt. Hij wist al
op zijn vierde dat hij zou gaan varen. ‘Het zit eenmaal in je of het zit niet

Zaterdag 15:00 uur,
Killingholme
De vloer van de restaurantruimte ligt bezaaid met zware, grote pakken, helmen,
laarzen en gasflessen. Brandweertraining, want op zee heeft 112 bellen geen
zin. ‘Het uiteindelijke doel is om binnen
90 seconden het pak aan te hebben,’ zegt
Notting. In kleine groepjes hijsen de
studenten elkaar in de zware pakken en
checken ze of alles goed zit.
Notting doceert nautische vakken
aan de HvA. Hij houdt van zijn werk,
maar is ook kritisch op de opleiding.
‘Stuurman en werktuigkundige zijn
mbo-beroepen,’ zegt hij. ‘Daar worstelen
wij als hbo-opleiding mee. In hoeverre
kunnen jouw studenten zich onderscheiden van hun collega’s met een mbo-opleiding? En hoe zorg je ervoor dat ze zich
later aan boord niet vervelen?’
Waar hij zich misschien nóg meer
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STAGE
Sophie Huisman (19)
Studie Media, informatie en
communicatie (HvA)
Stage Amstelworks
Verdiensten 60 euro per maand
Oordeel ***

zorgen over maakt: waar moeten de
studenten terecht als hun baan straks
niet meer bestaat? ‘De automatisering
rukt in hoog tempo op, over een jaar
of dertig varen schepen onbemand de
oceaan over. Daar speelt de opleiding
nu niet op in.’ Volgens hem zou de
opleiding zich meer moeten richten
op elektrotechniek, automatisering
en onderzoek.

Zaterdag 22:40 uur,
open zee
Kapitein Van de Wardt ziet wel
degelijk de meerwaarde van een
hbo-opleiding, zegt hij als zijn dienst
erop zit. Samen met wat stuurlui en
werktuigkundigen kijkt hij in de
officierskamer naar ’Allo ’Allo. In de
ruimte ernaast houden de Filipijnse
bemanningsleden een karaokeavond. ‘De afgestudeerden gelden als
betrouwbare, goede, hardwerkende
mensen. Voor zulke zeevaarders is een
grote markt.’
En de automatisering? Dat zal
zo’n vaart niet lopen, denkt Van de
Wardt. ‘Toen ik dertig jaar geleden
begon met varen, waren ze al bezig
met onbemande schepen. En dat hoor
je nog steeds, maar dat gaat absoluut
niet gebeuren.’ Volgens Van de Wardt
zal altijd iemand aan boord moeten

zijn die kan ingrijpen als dat nodig is.
‘Common sense.’

Zondag 05:30 uur, voor de
kust van Hoek van Holland
Het is nog donker als de studenten één
voor één de brug op komen. Alleen
aan de horizon een dunne streep met
licht. Wie goed kijkt, ziet de schoorstenen en hijskranen van Hoek van
Holland. De studenten zijn hun bed
uitgekomen voor de zonsopgang, en
om te kijken hoe de kapitein aanmeert
in Nederland.
Het lijkt er niet op dat de studenten aan hun beroepskeuze zijn gaan
twijfelen. Ze lijken eerder overtuigder
dan daarvoor. ‘Erg interessant om het
allemaal eens in de praktijk te zien,’
zegt Bas. ‘Dat is toch heel iets anders
dan wanneer je het in een schoolboek leest.’
Even later is de brug gedompeld
in een fel oranje gloed als de Stena
Transporter de zonsopgang tegemoet
vaart. ‘Prachtig, toch?’ zegt Notting.
‘Dit zijn de momenten die ik mis.’ Hij
heeft geen seconde spijt gehad van
zijn carrièreswitch naar docent. De
zeevaart is het dan misschien niet helemaal voor hem, hij kijkt toch graag
terug op de jaren in dit aparte wereldje. ‘Ik had het niet willen missen.’ ↙

‘Tijdens deze stage heb ik geleerd een
grote mond te krijgen. Je moet wel – als
je er tenminste alles uit wilt halen. Ik
loop stage bij productiebedrijf Amstelworks, dat videocontent maakt voor
bedrijven. Vooraf hoopte ik me vooral
bezig te kunnen houden met de productiekant. Maar ze verwachtten dat ik aan
de promotiekant meedraaide in plaats
van te helpen bij het filmen en creëren
van content. Gelukkig was het geen
kkk-stage: kutklusjes, kopiëren en koffie
halen. Hoewel ik wel altijd op maandag
de lunch moest verzorgen.

‘Het was geen kkk-stage:
kutklusjes, kopiëren en
koffie halen’
Na een tijdje heb ik aangegeven dat ik
graag wilde helpen met filmen. Toen
mocht ik helpen op de draaidag van
een filmpje voor KPMG. Dat was met de
regisseur van De gouden kooi. Het was
een inspirerende dag, waarin ik veel van
hem heb geleerd. Zoals dat je altijd je
grenzen moet aangeven.
Daarom mijn tip aan andere stagiairs: eerlijk zijn is belangrijk. Natuurlijk
wil je jezelf bewijzen en denk je aan je
studiepunten, maar als je niet vroeg je
leerdoelen en wensen aangeeft, heb je
na afloop van je stage misschien spijt.
En dat zou zonde zijn.’ ↙ Carlijn Schepers

Wat doe je nu?
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Softwarestart-up

‘W

erken bij een startup betekent dat je
vooral heel veel zelf
moet uitzoeken in het begin. Mijn
werkgever, Virtuagym, is een
softwareservice. Dat betekent
dat wij software ontwikkelen en
verkopen aan klanten, voornamelijk aan sportscholen.
Het online platform dat we ze
bieden bestaat uit verschillende
modules, zoals trainingsschema’s, schema’s voor groepslessen; en er is een app beschikbaar
voor leden. Fitnessbedrijven
betalen er maandelijks voor.
Ik werk samen met het marketingteam om bedrijven te interesseren in onze dienst. Onze grootste
klant is Basic Fit, een keten van
sportscholen die goedkope fitness
abonnementen aanbiedt, maar we
werken ook samen met Vondelgym
van Arie Boomsma en TrainMore.
Op dit moment navigeer ik tussen
het design- en programmeerteam.
Mijn functie is dus heel divers. Voor
een starter heb ik eigenlijk behoorlijk
veel verantwoordelijkheid binnen
het bedrijf. Ik hou me met van alles
bezig: vormgeving, programmeren
en marketing.
Aan mijn studie aan de HvA zelf
heb ik niet zoveel gehad. Vooral de
minor mediaondernemerschap die
ik heb gevolgd, komt nu van pas. In
de start-upwereld wordt echt een
specifiek taaltje gesproken, er zit

‘Op vrijdag
komt de
pingpongtafel
uit de schuur’
Naam Wouter Schong
Leeftijd 25
Studie Media, Informatie
en Communicatie (MIC)
Afgestudeerd 2015
Werk Onboarding
Specialist
Salaris ca. 2.000 euro
bruto

veel Engelse terminologie bij.
Kijk maar naar de naam van
mijn functie: onboarding
specialist. Met die terminologie was ik door de minor
al vertrouwd. Ik heb daar
bovendien ervaring
opgedaan met het
opzetten van m’n eigen
start-up: een app voor
het plannen van feestjes.
Mede door die ervaring ben ik hier
aangenomen, want voor mijn huidige
functie waren ze echt op zoek naar
een ondernemer met eigen ideeën. Ik
werd niet aan het handje genomen
en moest vooral zelf initiatief tonen.
De start-upwereld past wel bij
me, de gemiddelde leeftijd op de
werkvloer is ongeveer 24 jaar. Ik doe
nu precies wat ik leuk vind, maar het
is wel keihard werken. Iedereen heeft
veel energie en motivatie om aan de
slag te gaan; collega’s zijn nog niet
vastgeroest. Ook delen we veel interesses. Het gaat hier regelmatig over
Netflixseries en muziek. Er is weinig
hiërarchie binnen het bedrijf, de CEO
borrelt gewoon mee. Vrijdag is onze
standaard borreldag. Iemand haalt
dan de pingpongtafel uit de schuur,
een ander zet muziek aan en vervolgens gaan de biertjes open. Inmiddels zijn mijn collega’s m’n vrienden
geworden.’ ↙
tekst Maartje Geels foto Mats van Soolingen
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Bij de les
Hoorcollege Wetenschapsleer
door Dirk Damsma, maandag
16 januari, 09.15 uur,
Oudemanhuispoort
Aanwezigen 67
Baseballpetjes 3 (waarvan eentje
achterstevoren)
Vrouwen met kort haar 0
Scrabblewoorden demarcatiecriterion,
logische consistentie, potentiële
falsificatoren

tekst en foto’s Steffi Weber

H

et weekend is als een elektromagneet die de hersengolven
van de studenten ernstig
aantast. Als vuistregel geldt: hoe
dichterbij het weekend, hoe korter
de aandachtspanne. Docent wetenschapsleer Dirk Damsma schijnt zich
daar zeer bewust van te zijn.

FOLIA 15

Met een benijdenswaardige energie probeert hij op Blue Monday de
tweedejaarsstudenten Bedrijfskunde
te enthousiasmeren voor de theorieën
van wetenschaps-opper-filosoof Karl
Popper. Damsma beent wild gesticulerend voor de powerpointsheets op
en neer, zet hier en daar een stemmetje op en vergelijkt de discussie tussen
Popper en Alfred Adler met een ruzie
tussen hem en zijn vrouw; die net als
Adler psycholoog is. Conclusie: ‘Het
is lastig ruziemaken met mensen die
ervoor doorgeleerd hebben om beter
te weten wat jij denkt dan jijzelf.’
Zelfs de brakste student zal hebben
begrepen dat Popper pleit voor wetenschappelijk universele theorieën die te
toetsen zijn middels falsifieerbaarheid.
In het voorbeeld ‘alle zwanen zijn wit’
is ‘er is één zwarte zwaan’ de potenti-

ële falsificator. Wie de theorie onderuit
wil halen hoeft dus alleen een zwarte
zwaan te vinden, en de theorie kan de
prullenbak in.
Maar of de studenten het ook nog
volgen als Damsma even later over
Einsteins relativiteitstheorie en lichtstralen en zonsverduistering begint,
is onduidelijk. De zaal is rustig, maar
dat kan net zo goed op algehele
maandagochtendbrakheid duiden.
Dat Damsma zo snel praat alsof Popper persoonlijk met een horde zwarte
zwanen achter hem aanzit, maakt
het geheel er niet makkelijker op.
Damsma gebruikt Einsteins
relativiteitstheorie om aan te tonen
dat de theorie in de wetenschap vóór
de waarneming komt. In dit geval is
het voor de meeste studenten misschien andersom: dankzij Damsma’s
performance hebben ze de stof in
ieder geval alvast waargenomen, de
theorie begríjpen komt later wel. ↙

Rens Verbeek (19)
Ricky Sewratan (20)

economie en bedrijfskunde
‘Het was een interessant uur, sowieso vind ik het college meestal
erg interessant; de hoorcolleges,
maar ook de werkcolleges. De
filosofische achtergrond spreekt
me aan en ik vind ook het boek
fijn om te lezen. In de werkcolleges gaan we dan nog iets dieper
in op de stof en gaan we met
elkaar in discussie. Meestal lees
ik de stof vooraf. Deze keer niet,
maar ik kon het alsnog prima
volgen. Ik heb geen tips voor de
docent, hij doet het erg leuk.’

economie en bedrijfskunde
‘Dit vak is nogal vaag als je ’t
mij vraagt. In de andere vakken
krijg je getallen en formules, dan
ga je een beetje rekenen en dan
snap je het wel, maar hier is alles
wazig. Iedereen spreekt elkaar
tegen en alles kan altijd van
allerlei kanten bekeken worden.
Het ligt niet aan de docent,
hoor, de man legt het goed uit
en ik vind het makkelijker om
naar hem te luisteren dan het
boek te lezen. Ik vind gewoon de
stof niet interessant, maar we
zijn gelukkig bijna op de helft.
Vandaag is het derde hoorcollege van zeven stuks.’

Danielle de Waaij (20)

economie en bedrijfskunde
‘Ik vond het erg snel gaan dit
uur, maar op zich legt de docent
de stof wel goed uit. Hij heeft
ook begrijpelijke slides, dat helpt
natuurlijk. Ik heb hem voor de
eerste keer, dus ik heb geen
vergelijkingsmateriaal met andere colleges. Hij maakt er soms
een beetje een show van, maar
dat vind ik juist wel prettig. Als
ik dan achteraf de stof nog een
keer lees, herinner ik me zijn
stemmetjes of voorbeelden weer,
dan kan ik het beter begrijpen.’

Promoties
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Hora est
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Donderdag 19/01

10.00 uur: Zhi Zang – Geneeskunde
Hypothalamic Regulation of Metabolism (Agnietenkapel)
12.00 uur: Kim Brandes – Communicatiewetenschap
Communicating about Concerns in Oncology (Agn.kapel)
14.00 uur: Gözde Onaran – Mediastudies
Gothic Heroines in Contemporary Film (Agnietenkapel)

Rowan
Arundel

Vrijdag 20/01

10.00 uur: Erika van den Bogaart – Geneeskunde
Visceral Leishmaniasis (Agnietenkapel)
11.00 uur: Francis van Esterik – Tandheelkunde
Stem Cell Behavior and Biomaterials: Implications for
Oral Regenerative Medicine (Aula)
12.00 uur: Rowan Arundel – Sociale geografie
The End of Mass Homeownership? Housing Career
Diversification and Inequality in Europe (Agnietenkapel)
13.00 uur: Christiaan van der Kwaak – Economie
The Macroeconomics of Banking (Aula)
14.00 uur: Lara Utsch Mendes Gouveia – Geneeskunde
Mouse Models of Allergic Inflammation: from Allergic
Sensitization to Immunotherapy (Aula)

Dinsdag 24/01

10.00 uur: Nawal Bahia El Idrissi – Geneeskunde
Complement in Neuroinflammation: Studies in Leprosy
and Amyotrophic Lateral Sclerosis (Agnietenkapel)
12.00 uur: Saskia Willigers – Oudgrieks
Narrative Authority: From Epic to Drama (Agnietenkapel)
14.00 uur: Martijn van Attekum – Geneeskunde
Formation of a Tumor-Supportive Microenvironment
in Chronic Lymphocytic Leukemia: Addressing the
Reciprocal Interactions in the CLL-T Cell-Macrophage
Triad (Agnietenkapel)

Woensdag 25/01

10.00 uur: Simin He – Economie
Cooperation, Coordination and Competition: Theory and
Experiments (Agnietenkapel)
11.00 uur: Paolo Galeazzi – Logica
Play Without Regret (Aula)
12.00 uur: Christa de Groot – Geneeskunde
Adult-Onset Eosinophilic Asthma (Agnietenkapel)
13.00 uur: Tim Faber – Psychologie
When Imitation Falls Short: The Case of Complementary
Actions (Aula)
14.00 uur: Jizzo Bosdriesz – Geneeskunde
Tobacco Control Policies and Socio-Economic Inequalities
in Smoking Cessation (Agnietenkapel)

Vrijdag 20 januari, 12.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding ‘Mijn onderzoek richtte zich op hoe heden-

daagse wooncarrières, oftewel de stappen die je in je leven
zet in je woonsituatie, in Europa steeds meer worden bepaald
door toenemende diversificatie, complexiteit en ongelijkheid
in de maatschappij. We zien bijvoorbeeld afnemend eigenwoningbezit. Dat betekent dat steeds meer jongvolwassenen, en
voor steeds langere tijd, bij hun ouders wonen of een woning
huren, vaak zelfs met iemand samen. Toch bestaat er nog
steeds een optimistische ideologie van eigenwoningbezit, omdat het wordt gezien als een vorm van welvaart. Opvallend
voor mij was dat het onderzoek laat zien dat veranderingen in
wooncarrières desalniettemin de belofte van massaal eigenwoningbezit in de toekomst twijfelachtig maken.’

‘Waar het allemaal naartoe ging
was soms vaag’
Leuk ‘Ik kijk met plezier terug op mijn PhD-traject. Het

was leuk dat ik voor dit project niet alleen op mijn zolderkamertje zat. Samen met drie anderen deden we onderzoek
binnen het HOUWEL-project [Housing markets and welfare
state transformations, red.] aan de UvA. Ieder had daarin
zijn een eigen onderwerp, maar we konden toch bij elkaar
terecht. Daarnaast was er ook ruimte voor mooie reizen naar
congressen en heb ik onderweg veel nieuwe contacten gelegd. Ik was echt onderdeel van de academische community.’

Moeilijk ‘Gedurende mijn onderzoek liep ik tegen

het feit aan, dat het onderwerp ontzettend breed is. Dat
maakte het onmogelijk om alle factoren die van invloed zijn
te laten meewegen. Ik hoop daar misschien in een post-doc
aan toe te komen. Als ik het breder trek, was het PhD-proces uitdagend in de zin dat het soms vaag is waar het nou
allemaal naartoe gaat. In die vier jaar zijn er best wel eens
momenten dat je gaat twijfelen aan hoe je het aanvankelijk
allemaal had uitgestippeld.’ ↙
tekst Laura Cardona

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Op de tong

OSTERIA
We denken misschien
de kunst van het
borrelen te verstaan,
maar in Noord-
Europa moeten er
toch flinke happen
bij de wijn worden
gedaan om het gezellig te houden. Maar
ook in Italië zelf is de taveerne met vooral wijnen veranderd in een eetcafé, sinds
de eerste osterie in de middeleeuwen
ontstonden. In Bologna en Ferrara zijn
enkele al open sinds de 15e eeuw.

STUFATO DI MANZO
Bak 750 gram in
blokjes gesneden
riblappen goudbruin
met knoflook en rozemarijn, blus af met
een glaasje rode wijn
en laat iets sudderen.
Roer 5 eetlepels tomatenpuree erdoor
en vul aan met warm water tot het vlees
onder staat. Laat 2 uur sudderen, voeg
zonodig nog wat water toe, en serveer
met rozemarijn.

AGLIANICO
Een stevige druivensoort, met een stevige
controverse: jaren
woedde het debat
over de vraag waar de
oorsprong lag van deze
Zuid-Italiaanse druif. Aangenomen werd
altijd dat een Griekse rank was meegebracht door kolonisten – maar recent
DNA-onderzoek ontkrachtte die theorie.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.

Renato’s Osteria
Van der Helstplein 10

Is het een Ostería of een Ostéria? Wie de benaming voor een wijnbar
met simpel menu te ingewikkeld vindt, mag van Renato ook naar zijn
Pizzaría op de hoek, maar de fijnproever komt bij zijn zaak middenop
het Van der Helstplein beter aan zijn trekken.

O

p de bar staat een zwarte truffel onder een stolp. Die zit in olie over de bruschette met truffelham, in de truffelpecorino én de truffelsalami op rijkbelegde plank antipasti (€ 10). Renato weet wat de verkleumde Hollander wil als hij
in de dure Pijp de regen ontvlucht: Italiaanse weelde. De wijnkaart is gevarieerd,
de eetkaart is klein, zoals een Osteria betaamt, maar overweldigend: spaghetti
met een halve kreeft, risotto met saffraan, biefstuk met paddenstoelensaus én
truffelpecorino. Macaroni met ham en kaas eet je thuis maar.
Ook wij zijn hulpeloos vertruffeld, en bestellen naast pappardelle al stufato
di manzo (€ 14) ook tagliatelle al parmigiano ‘gemaakt in de Parmezaanse kaas’
met, inderdaad, verse truffel. De aanblik van dampende pasta die door een
uitgeholde halve Parmezaankaas wordt gewalst, zijn eigen kazige entourage
lossmeltend, is er één die we nooit kunnen weerstaan, zelfs niet voor € 18,50.
Een karaf Aglianico van vulkanische bodem, die al dit kazig geweld kan weerstaan (€ 24,50), verdwijnt fluks terwijl we vol verwachting de keuken in kijken,
naar de halve kaas die imposant en verleidelijk wacht op een karretje naast het
fornuis. Zouden ze aan tafel komen…? Helaas. De traditioneel norse chef bikt
wat splinters uit de kaas, die met een plensje kookwater in de pan gaan. Het resultaat is ongetwijfeld hetzelfde, maar ik kan de mechanische aanblik niet meer
van mijn netvlies krijgen als ik het bolletje tagliatelle verorber. Een glaasje slappe
tiramisu met winterse aardbeitjes (€ 7) biedt geen troost. Neemt niet weg dat
de bediening vlot, het truffelschaafsel royaal en oma’s stoof verrukkelijk zijn. Zo
decadent kan simpel zijn. ↙
tekst Bob van Toor
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Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Barcelona
van Tessel
TESSEL POOL (22)
HIER Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie UvA
DAAR Antropologie, planologie en sociale geografie
DE STAD IN 6 WOORDEN ‘Catalaans, gezellig, warm,
ontspannen, goedkoop, relaxt.’

‘Waarom Barcelona? Omdat je in Barcelona zowel in de bergen zit als aan het
strand en de zon schijnt er (bijna) altijd. De stad is rijk aan cultuur, avontuur en
traditie, maar is alsnog modern en is zich steeds aan het ontwikkelen. De stad is
redelijk klein en alles is GOED BEREIKBAAR met de fiets, de metro of te voet. Je
verbetert ook je Spaans!’
‘Gracia, een kleine, lokale buurt in Barcelona is een ONONTDEKTE PAREL,
zonder straatverkopers en zonder toeristenwinkels. Een rustige plek die je in
de Lonely Planet niet zo snel zult tegenkomen. Je kunt er door smalle steegjes
flaneren totdat je aan een klein, openbaar pleintje komt. Hier ga ik vaak op een
terrasje zitten in het zonnetje met een cafe con leche (koffie met melk).’
Er is niet slechts één MOOISTE UITZICHT, de stad staat bekend om het zicht
‘van boven’. Bunkers el Carmel is het bekendste uitzichtpunt, maar er zijn genoeg
andere mooie heuvels als Tibidado en Montjuic.
HELD van de stad is Antonio Gaudí, de wereldberoemde architect die de stad zijn
vorm en kleur heeft gegeven.
Er is waarschijnlijk niemand die niet van paëlla of tapas heeft gehoord, maar het
is niet aan te raden ze te bestellen aan het strand of in de toeristische buurt van
Las Ramblas. Een van de lekkerste tapas vind ik PAN CON TOMATE, verse en
knapperige stukjes brood met knoflook, olijfolie en tomaat, maar ook de verschillende tapas met pulpo zijn een aanrader.’
ETEN is een belangrijk onderdeel van de cultuur in Barcelona, dit merk je zelfs op
de universiteitscampus. Je kunt hier uitgebreid lunchen voor een goede prijs. Als
student kan je zelfs tijdens de lunchpauze een biertje drinken op
het terras. Dit maakt het studeren leuker en levert bovendien
meer sociale ervaring op. ↙

tekst Steffi Weber
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