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ANTHONIE HOLSLAG
Genocide-expert schrijft
gruwelijkheden van zich af
ON AIR
Slim uurtje wetenschap
op Radio Swammerdam
WAANZIN
Metafysicus Luc de Groen
verovert het theater

VOETBAL
ALS VLUCHT

We Are Here FC: geen papieren,
geen huis, geen eigen veld
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ADVERTENTIES

StudiJob is op zoek

naar studenten met passie voor
programmeren in Java, Python, Javascript,
PHP en/of C++. Ook zoeken wij Appbouwers in Android of OIS.

Wat betekent dit?

Help haar
met protheses
en revalidatie
op lilianefonds.nl

internationaal
podiumkunsten

amsterdam
4 – 26 juni

AAA ‘POP-ART’

THE FUTURE
OF SEX

SON LUX, KONINKLIJK
CONCERTGEBOUWORKEST

Avant-pop in combinatie
met klassieke muziek.
16 – 17 juni, Het Concert
gebouw
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Een goedbetaalde bijbaan waar je veel
kunt leren én tegelijkertijd werkt aan je cv.
Een win-win situatie!

Enthousiast?

Stuur jouw CV naar henri@studijob.nl
of bel Henri via 020 - 53 534 69.

VOLLEDIG PROGRAMMA
EN TICKETS:
HOLLANDFESTIVAL.NL

DOWNLOAD DE APP
STUDENTEN KRIJGEN TOT
70% KORTING

REAL ENEMIES
DARCY JAMES ARGUE’S
SECRET SOCIETY

THE
ENCOUNTER

Multimediaconcert waarbij Argue met zijn jazz-bigband in de hedendaagse
folklore van de complottheorie duikt.
23 – 24 juni, Stadsschouw
burg Amsterdam

Meeslepende solotheater voorstelling
waarbij het publiek via
innovatieve geluidstechnologie de Amazonejungle
ervaart.
9 – 12 juni, Stadsschouw
burg Amsterdam

COMPLICITE /
SIMON MCBURNEY

WUNDERBAUM

Samen met Arnon Grunberg wordt de toekomst
van seks onderzocht.
18 – 19 juni, Muziekgebouw
aan ’t IJ
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ACTUEEL

Brieven
van Arnon
Hoogleraar Eric Schliesser wilde zijn
brieven van Arnon Grunberg niet
afstaan aan diens uitgever, en dat
heeft hij geweten: Grunberg schreef
een vernietigende column over hem.
Niet de eerste overigens.

R E P O R TA G E

12

Voetballen
met een doel
De groep uitgeprocedeerde vluchtelingen We Are Here probeert zo
goed en zo kwaad als dat gaat een
voetbalelftal te vormen. Soms zijn er
schoenen zoek. Die heeft iemand dan
meegenomen naar de opvang, omdat
hij geen andere had.

INTERVIE W

20

Horror
als therapie
HvA-docent Anthonie Holslag is
genocidespecialist, horrorschrijver
en gefascineerd door geweld. Dus
toen hij op een nacht in elkaar werd
geslagen op straat, besloot hij die
traumatische gebeurtenis te verwerken in een verhaal.
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Geworstel op de planken
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On Air
Radio Swammerdam, dat is wetenschappelijk verantwoorde radio gemaakt door
bevlogen studenten. ‘Slow radio’ noemen ze het zelf, waarin onderzoek de tijd en
aandacht krijgt die het verdient.
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Redactioneel
Trapveldje
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

T

I N T E R N AT I O N A L

A room of one’s own
Besides locales for chats among the like-minded, what are
designated rooms and halls in Victoria University for?
And do these exclusive spaces at Wellington, New Zealand
perform a necessary function, or could the tactics of spatial
divide-and-rule also perpetuate alienation and clashes
between genders, ethnic and other student groups?

En verder…
6-9 De Entree
17 Thomas van Aalten
18 Opinie
25 Kamervragen
26 Objectief
32 Bij de les
33 Promoties/Hora est
37 Stage
41 Hadjar Benmiloud
46 Keys tot the City
47 Wat doe je nu?
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erwijl het voetbalminnende deel van Holland zich
opmaakt voor een Europees kampioenschap voetbal
zonder ‘onze’ Oranjejongens (komende vrijdag is de
openingswedstrijd) zijn Yusuf en Mohamed nog steeds op
zoek naar een vast trapveldje, hebben ze eigenlijk geen fiets
of geld om daar ooit te komen, en is het bij elke training de
vraag of er genoeg voetbalschoenen beschikbaar zijn voor
iedereen.
Dit is geen slecht geschreven begin van een vlammend
pamflet tegen sociale en economische ongelijkheid in de
wereld, maar het zijn de feiten anno 2016 in Amsterdam.
Redacteur Steffi Weber ging de afgelopen weken kijken bij
We Are Here FC, een voetbalteam van uitgeprocedeerde
vluchtelingen die al vier jaar van pand naar pand trekken (zie
pagina 12). Zonder verblijfstatus, zonder inkomen en zonder
iets om naar uit te kijken, behalve dus de potjes voetbal die
ze onderling of tegen daklozen en andere zogenoemde havenots spelen.
Deze zomer krijgt We Are Here FC hulp van de aan de
Hogeschool van Amsterdam verbonden Johan Cruyff
University, die ze leert hun eigen toernooitjes te organiseren
en sponsoren te zoeken.
Gevolg: in juni komen op de kop van het Amsterdamse
Java-eiland twee uitersten bij elkaar. Op de tijdelijke
FabCity Campus beantwoorden designers, kunstenaars,
wetenschappers en duurzaamheidgoeroes al enkele weken
vragen over de toekomst van een welvarende maatschappij
die zo ongeveer af is. Hoe bak je brood op biogas, wat is de
toekomst van baksteen en hoe print je in 3D een onderdeel
voor je kekke fiets bijvoorbeeld.
Op zaterdag 18 juni treden op dezelfde plek Mohamed
en Yusuf van We Are Here FC aan om te voetballen tegen
negentien andere teams. Die dag wordt op het EK voetbal de
wedstrijd België-Ierland gespeeld.
Leuk hoor, die Zuiderburen, maar ik zou zeggen: op naar het
Java-eiland, en ga eens juichen voor buren die officieel niet
eens bestaan. ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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De Entree
Cijfers

8,1

procent van de HvA-studenten nam de
moeite om te stemmen voor de medezeggenschapsraden
van de hogeschool. Die opkomst is fors hoger dan voorgaande jaren, toen ze rond de 4 procent schommelde.

HvA-student
wint NK Office
Het Nederlands Kampioenschap Office? Tijmen
Joosten had er tot voor kort nooit van gehoord. Toch
won hij het afgelopen vrijdag. De HvA-student Bedrijfseconomie leerde tijdens het vak Project Business
Game de fijne kneepjes van Word en besloot zich aan
te melden voor het NK, georganiseerd door Microsoft,
Slim.nl en SURFspot. ‘Onze docent vertelde dat je
kon meedoen als je een goede score haalde voor de
Word-toets. Iedereen dacht: bestaat dat, een NK voor
Office? Mij leek het wel grappig dus vinkte ik “ja” aan.’
Zo werd Tijmen samen met dertig andere studenten van allerlei Nederlandse onderwijsinstellingen
uitgenodigd op het hoofdkantoor van Microsoft op
Schiphol. ‘Alleen daar rondlopen was al leuk. Het
gebouw is onwijs mooi: een soort kruising tussen een
hotel en een bibliotheek.’ Een deel van de groep deed
een toets in Excel en een deel in Word, zoals Tijmen.
Hij kreeg een tekst in Word en een eindformat te
zien. Met behulp van opdrachten moest hij de tekst
bewerken om het dichtst bij het voorbeeld komen.
‘Denk hierbij aan marges veranderen, tabellen invoegen, stijlen aanpassen. Dat soort dingen.’ Stomverbaasd was Tijmen toen hij won. ‘Er waren veel dingen
die fout konden gaan.’ Nu mag hij in augustus naar
het WK Office in World Disney Florida. ‘Daar verwacht ik helemáál niet te winnen. De beste computer geeks doen mee, vooral uit India. Daar schijnt de
winnaar elk jaar vandaan te komen. Maar het wordt
in ieder geval een vette ervaring.’ ↙ Carlijn Schepers
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keer kunnen HvA-studenten nog
een bindend studieadvies ontvangen.
Voorheen konden studenten in het
eerste en het tweede jaar een negatief
advies ontvangen en daarmee de deur
worden gewezen. De hogeschool werd
door de rechter op de vingers getikt, en
nu kan het alleen nog aan het eind van het
eerste jaar.

2.593

euro per maand is wat
afgestudeerden anderhalf jaar na het behalen van hun
master gemiddeld verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van
de Vereniging van Universiteiten. Twee jaar geleden lag
dat gemiddelde nog 51 euro lager.

400

gevangenen
konden tegelijkertijd zitten in de Haarlemse koepelgevangenis. De UvA voert
gesprekken om die 400 gevangenen te
vervangen door honderden studenten;
in de koepelgevangenis opent de UvA
mogelijk een tweede university college.

06-06-16 17:38

Hopelijk is Huib de Jong op zijn hoede voor lofuitingen van de medezeggenschap.

De Week

Afscheid nemen
H

et is eens wat anders dan met
brute kracht de deuren van het
Maagdenhuis intrappen; de HvA-wijze
van zaken doen. De HvA-medezeggenschap had geen bezetting nodig
om haar doel te bereiken. Zij verkocht
liever haar ziel aan de duivel. Had ze
zich de afgelopen maand steeds hard
gemaakt om Atzo Nicolaï de laan uit
te sturen als voorzitter van de Raden
van Toezicht van de UvA en de HvA,
veertig dagen na zijn benoeming was
daar niets meer van te merken.
Men schreef een poeslieve brief
waarin men zei ‘onverminderd
vertrouwen’ te hebben in Nicolaïs
capaciteiten. Een dag later moet
men aan de HvA hebben gegriend
als een Noord-Koreaans volk dat
afscheid moet nemen van de
geliefde leider; Atzo Nicolaï werd
niet herbenoemd voor de HvA. Dat
zorgde voor de kafkaëske situatie dat
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de UvA een voorzitter van de Raad
van Toezicht heeft die men veracht
en de HvA juist haar oogappeltje is
verloren. Maar niet alleen de HvA
is haar oogappeltje kwijt, ook de
UvA moest deze week haar lievelingsrector uitzwaaien. Dymph van
den Boom, de ferme UvA-rots in de
branding die menig medebestuurder
zag vertrekken, vertrok zelf na negen
jaar als rector magnificus en direct
op vakantie.
De HvA nam deze week niet
alleen afscheid van haar toezichthouder maar ook van haar bindend
studieadvies in het tweede jaar.
Nadat men eerder al was gewaarschuwd, nam de hogeschool ironisch
genoeg twee jaar na haar eerste
veroordelingen afscheid van de
rendementsmaatregel. Niet langer
blijft een negatief advies als een
zwaard van Damocles ruim twintig

maanden boven het hoofd van de
HvA-student hangen. Dat leidde naast opgeluchte reacties van
rendementsarme studenten ook tot
tientallen mailtjes en telefoontjes van
HvA’ers die vroegen of we hen niet
in het ootje namen. We zouden niet
durven, lieve HvA’ertjes.
Jullie worden al genoeg voorgelogen: aan de bouw van het Conradhuis is men nog niet begonnen, de
opkomstpercentages van de medezeggenschapsverkiezingen van vorig
jaar werden deze week ineens met
terugwerkende kracht gehalveerd
en de HvA-medezeggenschap is ondanks het lovende schotschrift nog
steeds woest op Atzo Nicolaï. Je zou
dankzij al dat gekonkel bijna gaan
begrijpen waarom de UvA graag
afscheid wil nemen van de HvA. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Strafwerk
Ik zal nooit meer tijdreizen.
Ik zal nooit meer tijdreizen.
Ik sal nooit meer tijdreizen.
Ik sal nooit mier tijmreizen.
Ik sal noot mier timerezen.
Ik sa noot mier timeresen.
Ik sa no mie timeresen
Ig sa no mi tameresen.
Ig sano mi tamerees.
Ig sno m’tamerees.
Isno m’tame rees.
Isno rees m tame.
Sno rees m’tame.
Sno reis m’tam.
Sno reistam.
Sno reist.
Sno res.
Sno re.
Snor. RETROOOOO!!!
makkelijk gezegd in het jaar 12016.

Navraag
Trudie Vervoort-Jaarsma (19292015) liet na haar dood aan de
UvA een legaat na van maar
liefst vier miljoen euro. Haar
nicht Janine Prins licht toe.
Heeft zij alleen aan de UvA nagelaten?
‘Alleen aan de UvA. Persoonlijk had ik het mooi
gevonden als het geld naar de Universiteit Leiden
was gegaan, want daar hebben mijn grootouders,
die aan de basis van het kapitaal stonden, beiden
Indisch recht gestudeerd. Maar tante Trudie heeft
haar leven in Amsterdam gewoond en gestudeerd,
evenals haar overleden dochter. Dus de UvA is een
mooie bestemming.’

Hoe kwam uw tante aan het geld?
‘Mijn grootouders – haar ouders – hebben veel geld
nagelaten. Zij waren beiden jurist in toenmalig Nederlands-Indië. Verder heeft tante Trudie altijd heel
zuinig geleefd en goed belegd. Haar huis in Zuid bleek
bovendien een vermogen waard te zijn geworden.’

Wat gaat er gebeuren met het geld?
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Een deel is bestemd voor reisbeurzen, een ander
deel gaat als onderzoeksgeld naar de rechtenfaculteit. Het zou mooi als die faculteit er bijvoorbeeld
promovendi van kan aanstellen. Onderzoek naar
kadastervorming is in Indonesië nog steeds actueel.
Dat land heeft namelijk nog steeds geen kadaster.’

Dacht u niet: dat bedrag gaat nu aan onze
neus voorbij?
‘Helemaal niet. We wisten dat zij haar nalatenschap op deze manier had geregeld. Er waren geen
nabestaanden in eerste graad meer. Als mijn broer
en ik persoonlijk hadden geërfd hadden wij veertig
procent successierechten moeten betalen of had ik
zelf een soort fondsmanager moeten worden. Dat
wilde ik niet. Overigens heb ik zelf een kleinschalige
goede doelenstichting op het gebied van kunst en
wetenschap. Die stichting heeft ook een bedrag
gekregen, maar ik zeg niet hoeveel, want dan krijg
ik een hausse aan aanvragen.’ ↙

… nieuwe cao universiteiten in de ijskast …

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ
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OP Z’N DUITS

Verliezers
I

n het hoger onderwijs is een
flexibele schil noodzakelijk. Er
vallen gaten omdat iemand
een beurs binnenhaalt, of
de instroom van studenten
stijgt plots. Een deel daarvan
wordt gevuld door mensen
met een aanstelling van 0,5
fte waarvan nauwelijks te
leven valt. Een deel daarvan
door mensen zoals ik.
In 2010 verliet ik de universiteit om voor mezelf te
beginnen. De
academische
wereld laat mensen echter niet
zomaar gaan
en vrijwel direct
huurde communicatiewetenschap me weer
in voor één vak. Ondertussen groeide mijn bedrijf.
Ik houd me bezig met kennisverspreiding in de
vorm van lezingen, consultancy en populair-wetenschappelijke stukken in de geschreven pers.
Aan het begin was het best eng, want ik miste
het veilige gevoel van iedere maand salaris. Tegelijkertijd was ik ontzettend blij dat ik uit de malle
ratrace van de universiteit was. Hoewel ik nog
steeds wel eens wetenschappelijk publiceer en als
onderzoeker geaffilieerd ben met de universiteit,
heb ik geen publicatiequotum zoals de rest. Ik ben
vrij. Mijn collega’s die wel lijden onder de academische druk zijn stikjaloers.
Lesgeven is een van de leukste dingen die er
zijn, en als freelancer is dat veel leuker. Ik doe immers ook al die andere dingen. Maar de freelancer
in het onderwijs wordt bedreigd. De regering wil
af van zzp’ers. Op 1 mei is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ingegaan. Deze wet zet
de relatie tussen freelancers en hun opdrachtgevers onder druk. Asscher meent namelijk dat een
groot deel van ons eigenlijk schijnzelfstandige is.

Ik mocht daarom in Utrecht
niet meer factureren, maar
moest in dienst. De omvang van
mijn aanstelling is 0,3 fte. Met
meer uren zou mijn zelfstandigenaftrek in het geding komen.
Aan de UvA mag ik wel freelancen,
maar het is spannend hoe lang
dat nog duurt. Als ik ook daar een
dienstverband moet aangaan, keldert mijn inkomen. Bovendien moet
ik misschien ook bij Folia in dienst, bij
NRC Handelsblad en bij alle andere
opdrachtgevers die
me al dan niet regelmatig inhuren. Een
waaier aan aanstellingen – schijnwerknemerschap heb ik
dat elders genoemd.
De Hogeschool
Rotterdam wil af
van de 650 zzp’ers die ze in dienst heeft. Om dat
kracht bij te zetten, gaf Raad van Bestuurslid Jan
Roelof ze een flinke trap na. Zzp’ers zouden volgens hem te weinig binding met studenten hebben. Dat is niet alleen onjuist, het is ook gemeen.
Ik ben heel benieuwd hoe onderwijsbestuurders
het alternatief voor zich zien. Want voor al die
zzp’ers is geen vaste, voltijds baan beschikbaar.
De praktijk betekent dat de enthousiaste zelfstandigen die nu kennis de collegezalen in brengen
straks óf niet meer beschikbaar zijn (want het is
financieel veel te ongunstig) óf aan de leiband
van een mini-aanstelling gaan lopen. Afhankelijk,
doodongelukkig en arm. In deze toekomst verliest
iedereen, niet in de laatste plaats de student. ↙

‘Zzp’ers zouden te weinig
binding met studenten
hebben’
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Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren. Op deze
plek schrijft zij de ene week over seks en de andere
over de academische wereld in het algemeen en die
aan de UvA in het bijzonder.
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Actueel Boze
Laatste
brieven
dagen Maagdenhuis

De helse
toorn van een
broodschrijver
tekst Carlijn Schepers

Toen een uitgever hoogleraar Eric Schliesser benaderde om de brieven van zijn
jeugdvriend Arnon Grunberg beschikbaar te stellen voor een boek weigerde Schliesser
deze af te staan. En dat heeft hij geweten.

‘I

s het weer zo ver?’ dacht Eric Schliesser toen hij Arnon
Grunbergs brief aan hem in HUMO las. Het is niet de
eerste vileine brief van de schrijver aan de hoogleraar
politicologie van de UvA. De vroeger zo hechte vriendschap
tussen de twee liep stuk. Waarna Grunberg Schliesser in meerdere brieven met de grond gelijkmaakte.
Zo ook vorige week. Grunberg is niet blij dat Schliesser weigert de brieven af te geven die de auteur hem in zijn jeugdjaren
schreef. Grunbergs oud-uitgever wil ze bundelen voor de serie
Privé-domein van De Arbeiderspers. Schliesser bedankte omdat hij, zo schrijft Grunberg in HUMO, ‘niet akkoord kan gaan
met een situatie waarin alleen zijn [Grunbergs, red.] stem aan
het woord over ons komt’. Grunberg besloot zijn laatste brief
niet aan de politicoloog zelf te sturen, maar die te publiceren.

Schliesser en God
Grunberg biedt Schliesser in zijn brief onder andere zestien
pagina’s in zijn aanstaande bundel aan, om te vullen met foto’s van zichzelf. Grunberg: ‘Er komen verder geen foto’s in,
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maar wel foto’s van jou. Want er zijn dieren, er zijn mensen,
er is Eric Schliesser en er is God. En God beelden we niet af,
maar Eric Schliesser wel.’ Iets wat Schliesser volgens Grunberg ook met zijn studenten zou kunnen doen. ‘Niet meer zo
veel praten, en zeker niet schrijven, maar iets met beeld doen,
en dan vooral met beeld van jezelf. Want waarom zou je de
geschiedenis en de filosofie bestuderen als je Eric Schliesser
kunt bestuderen?’
Schliesser vindt het wel geestig, meldt hij telefonisch.
‘Het is niet eens de ergste brief die hij over mij schreef. Elk
van mijn lichaamsdelen is al eens door hem afgeschreven, elk
van mijn goede acties tegen mij gekeerd.’ Grunberg schreef
bijvoorbeeld ooit dat hij Schliesser zag als een vrouw: ‘Aan
dat zwaarlijvige lichaam van je zit een piemeltje vast, maar ik
geef er de voorkeur aan dat piemeltje te negeren, het niet te
zien, zoals je slecht proza negeert.’ Misschien stuurt Schliesser Grunberg wel echt een reeks foto’s op. ‘Dat lijkt me wel
aardig: zijn bluf ontmaskeren.’
De twee leerden elkaar zo’n 25 jaar geleden kennen op
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foto Vera Duivenvoorden

8 JUNI 2016

Arnon Grunberg (l) en gewezen vriend Eric Schliesser

het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Ze deelden literaire
interesse en schrijfambitie en werden goede vrienden. Toen
Schliesser naar Amerika vertrok, hielden ze schrijfcontact.
‘Het waren veel brieven, want het contact bestreek acht, negen
jaar. En dit was vóór het internettijdperk,’ zegt Schliesser.
‘Onze relatie was hecht, intiem. We maakten zelfs samen een
film, waarin we beiden speelden.’

Grunberg ontmaskerd
Het ging mis toen Schliesser ontdekte dat Grunberg onder
het pseudoniem Marek van der Jagt fragmenten uit zijn brieven publiceerde en Schliesser dit aan journalisten vertelde.
‘Sindsdien is onze vriendschap bekoeld en vooral zakelijk
geworden.’ Grunberg uitte destijds zijn woede ook al via
gepubliceerde brieven aan Schliesser, en doet dat sindsdien af
en toe. Zoals nu weer. ‘Eigenlijk waren zijn brieven altijd al
gevuld met gemeenheid en agressie.’
Schliesser vermoedt dat niet alleen Grunbergs irritatie
meespeelt over de brieven die hij niet wil geven. ‘Ik had hem
gevraagd samen een collegereeks te geven aan de UvA. Dit
hebben we eerder gedaan in Leiden. Dat was zelfs na “de ontmaskering”. Beiden vonden we het succesvol, maar Grunberg
had andere prioriteiten. Nu ga ik de colleges met Niña Weijers
geven. Ik bespeur een soort Grunbergiaanse jaloezie. Dat de
colleges wel doorgaan, maar zonder hem. Natuurlijk is dat
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speculatie van mijn kant, maar ik ken hem al dertig jaar, dus
kan het aardig inschatten.’
De brieven van de schrijver zijn niet mals. Toch voelt
Schliesser zich niet persoonlijk aangevallen. ‘Grunberg is een
broodschrijver. Hij moet elke dag pagina’s vullen. Daarom
gaat hij minuscule dingen uitvergroten. Het is onderdeel van
zijn genre.’ Eigenlijk is Schliesser best gevleid. ‘Hij houdt het
al dertig jaar vol mij te beschimpen. Blijkbaar maak ik toch
iets in hem los.’

Twijfels
Schliesser vraagt zich überhaupt af of het wel gaat lukken met de
brievenserie. Hij hoorde dat er meer door Grunberg benaderde
mensen zijn die twijfelen. ‘Niet alleen vanwege het eenzijdige
beeld, ook omdat de inhoud te intiem is. Arnon kon precies de karaktereigenschappen eruit pikken waarvan ik – als de puberende
ontvanger die ik was – dacht: jemig, ben ik echt zo? Dat hoeft niet
de hele wereld te weten. Arnon is er bovendien erg goed in zichzelf
en zijn eigen zwakheden volledig buiten beeld te houden.’
Zijn brieven geeft Schliesser hoe dan ook niet terug. ‘We
leven niet in een eenzijdig universum waar een weerwoord
niet bestaat.’ Maar hij nodigt Grunberg van harte uit alsnog
met hem college te komen geven aan de UvA. Over retoriek
en publiek bijvoorbeeld. ‘Ach, eigenlijk is dit gewoon Arnons
manier om te zeggen: ik hou nog steeds van je, Eric.’ ↙
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Actueel We
Laatste
Are dagen
Here FC
Maagdenhuis

‘De taal van
voetbal is
overal hetzelfde’
tekst Steffi Weber
foto’s Mats van Soolingen

We Are Here FC, een voetbalteam voor vluchtelingen, speelt in juni een
toernooi in de pop-upstad FabCity. Samen met HvA-studenten volgden de
teamleden een workshop om in de toekomst zelf toernooien te kunnen organiseren. Voetballers Yusuf en Mohamed vonden in het voetbal een bron
van plezier. ‘Ik merkte dat ik meer kon doen dan wachten en kijken hoe de
dagen voorbij gaan.’

E

én douche voor een kleine honderd vluchtelingen. Dat
is nogal vervelend, zegt Mohamed – zeker als daar een
voetbalteam tussen zit. Verder heeft de dertigjarige
Somaliër weinig aan te merken op het gekraakte stadsdeelkantoor waar hij sinds de zomer verblijft. ‘We hebben water
en elektriciteit en kunnen dagelijks krachttraining doen,’ zegt
Mohamed. Hij wijst naar zijn teamgenoot Yusuf (33), die achter
in de kamer met fitnessbank en gewichten in de weer is. ‘Dat
toestel is opvouwbaar,’ lacht Mohamed, ‘handig voor als de
politie ons weer ontruimt.’
Mohamed en Yusuf zijn leden van het vluchtelingen-

Folia 30-3.indd 12

voetbalteam We Are Here FC (WAHFC), een spin-off van
de gelijknamige protestgroep die inmiddels al vier jaar door
Amsterdam zwerft. De 160 uitgeprocedeerde vluchtelingen uit
landen als Somalië, Libië, Sudan en Jemen hebben geen recht
op een verblijfsvergunning, maar kunnen ook niet worden
uitgezet. Sinds 2012 trekken ze van pand naar pand en vragen
ze aandacht voor de problemen van illegalen.

Tegen de kou
Gevoetbald werd er al vanaf het begin, herinnert Mohamed
zich. Toen de groep van september tot eind november 2012 op
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een grasveldje in Osdorp bivakkeerde, hield hij zich voetballend warm. ‘Er waren geen douches,’ zegt Mohamed, ‘en we
lagen ’s avonds in onze bezwete kleren in de tent. Niet prettig,
maar het hielp in ieder geval voor even tegen de kou.’
Yusuf zette vervolgens de eerste stappen voor de oprichting
van We Are Here FC. ‘Ik wilde mensen bij elkaar brengen.
Het was snel duidelijk dat veel mensen van We Are Here van
voetbal houden, dus besloot ik er werk van te maken.’ Ook
de andere vluchtelingen namen de potjes voetbal hoe langer
hoe serieuzer.
Inmiddels traint het team twee keer per week; iedere
zondag in het Westerpark en op woensdagavonden in de
opblaashal van het VU MC. Op 18 juni spelen de voetballers
een toernooi op het veldje op de kop van het Java-eiland, waar
momenteel de pop-upstad FabCity is gevestigd. HvA-studenten
doen daar onderzoek naar verschillende actuele thema’s in de
stad, zoals de vluchtelingenproblematiek.
In de toekomst wil WAHFC graag zelf toernooien organiseren. Daarom kregen de voetballers afgelopen maand samen
met HvA-studenten evenementmanagement een workshop
van Luciënne Willems van de Johan Cruyff University Amsterdam. Het team is hard op zoek naar sponsors en andere
helpende handen. Hun uiteindelijke doel: een vast voetbalveld
voor de trainingen, het liefst met een clubhuis erbij.

Nieuwe netwerken
De samenwerking tussen het vluchtelingenvoetbalteam en de
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HvA komt uit de koker van designer en kunstenaar Annette
Kouwenhoven (49). ‘Er zijn een hoop have-nots in de steden
van Europa,’ legt ze uit. ‘We Are Here FC representeert deze
mensen die erbuiten vallen op FabCity.’
Kouwenhoven studeert social design aan het Sandberginstituut en doet onderzoek naar informele netwerken van
documentlozen in Amsterdam. ‘Uitgeprocedeerde asielzoekers
maken ook onderdeel uit van de stad van de toekomst. Ik wil
onderzoeken hoe je hun een goede plek kunt geven, hoe ze hun
zichtbaarheid kunnen vergroten en nieuwe netwerken kunnen
aangaan.’ Voor dat laatste is voetbal volgens haar zeer geschikt.
‘Ik denk dat voetbal juist in het aangaan van nieuwe verbindingen heel goed werkt.’
Uitgeprocedeerde vluchtelingen hebben geen recht op een
verblijfsvergunning maar kunnen ook niet worden uitgezet.
Dat kan komen omdat hun thuisland ze niet meer binnenlaat
of dat Nederland niet met honderd procent zekerheid weet
te achterhalen waar een vluchteling vandaan komt. De groep
vluchtelingen die zich heeft verenigd in We Are Here mijdt de
gemeentelijke bed-bad-broodregeling, omdat ze dan overdag
op straat worden gezet. In de tussentijd zitten ze dus in een
soort limbo: zonder papieren, zonder werk en zonder woning
kunnen ze geen kant op.
Die gedwongen passiviteit is verschrikkelijk, zegt Kouwenhoven. ‘Voetbal heeft een sociale functie maar het is ook goed
voor je state of mind en het voorkomt dat je de hele dag niets
doet. Dat is namelijk wat je in een azc leert: niets doen. Als je
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eruit komt en je bent uitgeprocedeerd, moet je weer je eigen
leven, activiteiten en netwerk opbouwen. Dat is heel zwaar.’

Iets te eten
Ook Yusuf en Mohamed zien sport als een manier om niet weg
te zakken in passiviteit. ‘Ik voelde het voor het eerst toen we
in de Vluchtkerk zaten, na de ontruiming van het tentenkamp
in Osdorp,’ vertelt Mohamed. ‘Ik merkte dat ik meer kon doen
dan wachten en kijken hoe de dagen voorbij gaan.’ Mohamed weet uit zijn hoofd niet in hoeveel gekraakte panden hij
inmiddels heeft gewoond. Hij telt hardop af op zijn vingers: de
Vluchtkerk, de Vluchtflat, het Vluchtkantoor – ‘Dat was erg!’ –
de Vluchthaven, de Vluchtschool. Hij raakt een paar keer de tel
kwijt. ‘Negen,’ zegt hij dan, ‘of tien.’
In sommige perioden waren de omstandigheden te slecht
om te voetballen. Mohamed: ‘Na de Vluchthaven stonden we
op straat. Dan heb je andere dingen aan je hoofd: hoe krijg ik
vanavond iets te eten en waar kan ik slapen? Dat soort vragen.
Een douche hoort ook wel tot de randvoorwaarden.’
Om te voetballen was de Vluchthaven, een leegstaande
gevangenis aan de Havenstraat, verreweg de beste locatie. ‘We
hadden twee voetbalvelden in het gebouw en genoeg douches
voor iedereen.’ Mohamed en zijn vrienden nodigden regelmatig hun brothers van de Vluchtgarage uit. Men begon teams te
vormen en elkaar te pushen. Mohamed: ‘In die zeven maanden in de Vluchthaven hebben we getraind, getraind en nog
meer getraind.’
Uiteindelijk ging Yusuf op zoek naar wat financiële armslag
voor de club, vertelt hij twee dagen later in de opblaashal bij
VU MC op de wekelijkse zaalvoetbalavond van HVO Querido.
Cliënten van deze organisatie voor daklozen en psychiatrische
patiënten spelen in kleine teams korte potjes tegen elkaar.
Sinds vorig jaar zijn daarbij ook de vluchtelingen van We Are
Here welkom. Het piepende geluid van gymschoenen op de
rubberen vloer vult de sportzaal. Af en toe klinkt schel het
fluitje van de scheidsrechter.

15

‘We hadden geld nodig om te kunnen trainen,’ vertelt
Yusuf tussen twee potjes door. ‘Om te beginnen moesten we
ervoor zorgen dat we allemaal bij elkaar konden komen. Sommige spelers hadden geld nodig voor een tramkaartje, want
lang niet iedereen had een fiets.’
Yusuf zocht hulp bij het Wereldhuis, een maatschappelijke
organisatie in Amsterdam die We Are Here FC sindsdien
sponsort, samen met het Leger des Heils en Stichting Life
Goals. Het team kreeg scheenbeschermers, sportschoenen en

‘Dat fitnesstoestel is
opvouwbaar. Handig voor
als de politie ons weer
ontruimt’
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shirts en begon twee keer per week te trainen. In april 2015
speelde WAHFC zijn eerste toernooi in de Watergraafsmeer.
Later dat jaar deden ze mee in Almere.

Blij en ontspannen
Naarmate het potje langer duurt, worden de spelers fanatieker.
De spelers roepen elkaar aanwijzingen toe in het Nederlands,
Engels en Swahili. Toch lijken ze elkaar prima te verstaan.
‘Dat is nou juist zo mooi aan voetbal,’ zegt Yusuf. ‘De taal van
voetbal is overal hetzelfde.’ Het zorgt er volgens Yusuf bovendien voor dat je voor even blij en ontspannen bent. ‘Je hebt
weer even plezier, zelfs al is je leven buiten het voetbalveld nog
zo moeilijk.’
Daarom vindt hij het juist zo belangrijk, zegt Yusuf. Hij
doet hard zijn best om de groep bij elkaar te houden en neemt
zijn rol als teamleider serieus. ‘Je moet close zijn met de spelers
en altijd vriendelijk blijven. Soms zie je dat mensen op het veld
niet in the mood for fun zijn. Dan stap ik op ze af en probeer ik
erachter te komen tegen welke problemen ze aanlopen in hun
dagelijks leven.’
Hij regelt alles wat zijn spelers nodig hebben. ‘Sportschoenen bijvoorbeeld, daaraan heerst een chronisch gebrek.’
Ze raken vaak zoek, bijvoorbeeld als mensen weer worden
opgenomen in een procedure en ineens vertrekken naar een
azc. ‘Soms bellen ze en zeggen: “Sorry, ik heb de schoenen
meegenomen, maar ik gebruik ze hier iedere dag in het azc.”
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Dan vind ik het niet erg. Het gaat erom dat je aan elkaar
denkt,’ zegt Yusuf.
WAHFC is meer dan een voetbalteam. ‘We zijn een familie,’
zegt Yusuf. Hij gaat over de financiën en verkoopt bijvoorbeeld
T-shirts voor vijftien euro per stuk, naast de sponsorgelden
die ze al krijgen. Spelers kunnen bij Yusuf aankloppen voor
tramtickets, zelfs al gebruiken ze die niet voor een training.
‘Soms hebben mensen een afspraak voor hun procedure, dan
geef ik ze graag een ticket. Of als ze anders bijvoorbeeld te laat
op hun werk komen.’
Yusuf kwam zelf in 2007 naar Amsterdam, in de hoop hier
een opleiding te kunnen volgen, maar zijn asielaanvraag werd
afgewezen. ‘Nu kan ik helemaal niets meer,’ zegt hij. Toch
zit hij allesbehalve stil. Hij werkt inmiddels twee dagen per
week in het Wereldhuis als housemaster; hij maakt er schoon,
verwelkomt gasten en houdt een oogje in het zeil. Hoe het
verder moet, weet hij ook niet. ‘Ik had dromen maar nu ik uit
de procedure ben, voel ik me droomloos. En zelfs al had ik een
droom, dan zou die nooit uitkomen, omdat ik geen documenten heb.’
In de tussentijd richt hij zich volledig op het welzijn van
zijn team en probeert hij meer bewustzijn te creëren over
asielzoekers, vertelt hij. ‘Nederlanders leren hun kinderen op school dat er een verschil is tussen asielzoekers en
gelukszoekers. Dus als je afgewezen bent, was je gewoon een
gelukszoeker.’ Hij wil graag laten zien dat uitgeprocedeerde
asielzoekers normale mensen zijn. ‘Hoewel niemand perfect
is en er dingen kunnen gebeuren als je afgewezen wordt,’
voegt hij eraan toe.
Yusuf put hoop uit de grote vluchtelingenstroom van de
afgelopen jaren. ‘We zijn jarenlang de straat op gegaan om
te demonstreren en toch gebeurde er helemaal niets.’ De
vluchtelingenstroom ziet hij als een andere vorm om het
bewustzijn over hun situatie te vergroten. ‘Hierdoor worden
we zichtbaar. We moeten samenkomen en samen opkomen
voor onze rechten.’ ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
Milder, milder, milder
I

k sluit het jaar altijd af met een opdracht waarbij studenten hun familiegeschiedenis, een artikel over hun wortels, moeten schrijven. Ik lees
verhalen over migrantengezinnen, selfmade ongeschoolde arbeiders,
dynastieën van het oude geld: successen en tragedies. Maar wat je ook
leest, als je je in de ander verdiept, word je mild. Radicaal mild.
Elk decennium in Nederland heeft zijn maatschappelijke kenmerken.
De jaren zeventig hadden Den Uyl, de treinkapingen en de oliecrisis. De
jaren tachtig herbergen zure regen, jeugdwerkloosheid en de yup, de
jaren negentig de
tomeloos schijnvette
jaren van hedonisme
en Paars. De jaren
nul hebben de online
revolutie, 9/11, de
euro, de moorden
op Fortuyn en Van
Gogh. De jaren tien
lijken de geschiedenis in te gaan als het decennium van de ijdelheid en
verdeeldheid: ‘Dit is mijn mening, en daarmee zult u het moeten doen.’
Die verdeeldheid vermoeit me. Betweters vermoeien me.
De aan nationalisme grenzende behoudzucht van dit land vermoeit
me, maar ook het activisme waardoor iedereen vrijwel automatisch
xenofoob, white priviliged of seksist is. De hardvochtige toon, de eenregelige kreten, de paar minuten beuzelarij in de talkshows, leveren die
nou iets op?
Ik hoop van harte dat de jaren twintig het tijdperk van mildheid en
genade vormen, waarbij we interesse hebben in de onvrede van de ander, ongeacht wie die gevoelens representeren. Best lastig als je de hele
dag wordt geconfronteerd met opvattingen die de jouwe onderstrepen.
Iemand met een felle mening zou eens de familiegeschiedenis van
zijn of haar opponent moeten lezen. ↙

Verdeeldheid en betweters
vermoeien me
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Opinie

EEN
OVERBODIGE
BRIEF
Als lid van de Centrale Medezeggenschaps
raad van de HvA is Gerlof Donga boos over
de gang van zaken van zijn dagelijks bestuur,
dat in zijn ogen ondoordacht een gewijzigd
standpunt over het functioneren van Atzo
Nicolaï de wereld in stuurde. ‘Een overbodige
brief, die ook nog schade toebrengt aan het
aanzien van de medezeggenschap.’
illustratie Marc Kolle

A

fgelopen dinsdag ontvingen de leden van
de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
een bericht over de brief van zijn dagelijks
bestuur aan de Raad van Toezicht (RvT) over de
herbenoeming van Atzo Nicolaï als voorzitter
van de Raden van Toezicht van UvA en HvA. Het
bericht was enkel ter kennisgeving. We mochten als
leden nog ons zegje doen bij de voorzitter maar de
brief lag klaar en werd gelekt.
Dat lekken is tegenwoordig haast gewoonte, daar
zijn we inmiddels aan gewend bij UvA en HvA. Het
bericht was vrij kortaf. Er was maar weinig tijd om
te reageren. Dat is vreemd, want niet iedereen is in
de gelegenheid elk uur zijn mailbox te raadplegen.
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Zelf kwam ik er pas achter nadat de deelraadsvergadering was afgelopen. Via een bericht op Folia.nl,
waarin werd vermeld dat de CMR van standpunt
was veranderd (‘Medezeggenschap HvA draait in
kwestie-Nicolaï, 31 mei). In plaats van negatief te
adviseren over de herbenoeming van Atzo Nicolaï
omdat hij als voorzitter niet goed zou functioneren, zoals de CMR enkele weken geleden had
gedaan, schreef CMR-voorzitter Menno Oldenhof
in deze tweede brief aan RvT-vicevoorzitter Steven
Lamberts onverminderd vertrouwen te hebben in
de manier waarop Nicolaï zijn toezichthouderschap
en voorzitterschap invult, maar alsnog een eigen
RvT-voorzitter noodzakelijk te achten om de volwaardige positie van de HvA te waarborgen.

Vieze smaak
Waarom ben ik hier zo boos over? Medewerkers van
de HvA, en al helemaal studenten, hebben denk ik
maar een beperkte interesse over wat er hoger in de
organisatie gebeurt. Toch geeft de hele affaire mij
een vieze smaak in de mond. Nadat het dagelijks
bestuur van de CMR de eerste brief aan de RvT had
verstuurd (en die was uitgelekt) zocht de RvT contact met de CMR. Het dagelijks bestuur vroeg om
mandaat van de raad om op basis van de eerste brief
het overleg met de RvT te starten. En toen bleef het
lange tijd stil. In een van onze appgroepen uitte ik
mijn ongerustheid over de gang van zaken, zeker
omdat onduidelijk was hoe ver het mandaat reikte.
Mijn zorgen werden weggewuifd; er was immers al
gelekt en ik moest mij vanwege het proces maar niet
druk maken. Een broedende kip moet je niet storen.
Uiteindelijk werd er dus helemaal niets meer
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teruggekoppeld maar werd het besluit om een
tweede brief te versturen door het dagelijks bestuur
genomen. Ik moet ineens denken aan het boek
Pluche van Femke Halsema, waarin zij haar eerste
confrontatie vermeldt met achterkamertjes – een
boek dat ook door onze voorzitter is gelezen. Zou
hij er iets van begrepen hebben? Of is hier sprake
van een dubbele agenda en is deze gang van zaken
alleen maar bedoeld om andere zaken te verdoezelen? Ik weet het niet, maar mijn wantrouwen wordt
wel gevoed als een brief van de RvT die ik net
tevoren in vertrouwen heb gekregen meteen openbaar mag worden gemaakt. Het lijkt een vooraf
bedachte strategie, waarbij het lekken vermoedelijk
is voorzien.

Onmacht
Waarom zo boos als er toch niets meer aan te
veranderen is? Hooguit kunnen we het dagelijks
bestuur wegsturen in een raadsvergadering, maar
wat schieten we daarmee op? Ik word soms door
collega’s al gezien als een activist, als iemand die
alleen maar actie wil, vanuit principes. Mijn boosheid komt deels voort uit onmacht. Uit het gevoel
dat mij mijn positie als raadslid is ontnomen. Nu
eens niet door een manager of bestuurder maar door
collega-raadsleden, die ongetwijfeld met de beste
bedoelingen hebben gehandeld vanuit hun eigen
perspectief. En toch wringt het nog altijd, want de
transparantie waarvan ik voorstander ben is hier
ver te zoeken.
Machtspolitiek omdat het over personen gaat?
Het gaat toch om twee organisaties die ooit bedacht
hebben dat ze
samen meer
konden betekenen
voor het onderwijs
en onderzoek dan
afzonderlijk? Zit
dat er misschien
achter? Gaat het
om voor- en tegenstanders van een
huwelijk in slechte staat? Nog even een halfslachtige
poging wagen om ….
Ik word echter vooral verdrietig omdat dit
opnieuw de beeldvorming bevestigt die toch al leeft:
dat de organisaties van HvA en UvA zo gepolariseerd zijn, zo doordesemd van politiek. In Halsema’s boek zijn de hoofdrolspelers van hier slechts
figuranten. Ik zie de RvT als een voorbijgaand verschijnsel. Het voegt niets toe als bestuurders leiding

geven op basis van gezag en dienstbaarheid.
En het dagelijks bestuur van de CMR had zich
niet moeten laten verleiden tot het schrijven van
een tweede brief. Een overbodige brief, die ook nog
schade toebrengt aan het aanzien van wat medezeggenschap zou moeten zijn. Integer, zoals Piet
Ronnes al eens heeft aangegeven, is: trouw zijn en
betrouwbaar, onkreukbaar en geloofwaardig, ongebonden, onpartijdig
en onafhankelijk.
Zorgvuldig en transparant vasthoudend
aan de zelf afgesproken spelregels. Maar
bovenal onschendbaar,
ongevoelig voor materiële of immateriële
middelen waarmee het
handelen van de raad wordt beïnvloed. Ongevoelig
voor het machtsspel van leden van een RvT die
blijkbaar meer hechten aan het pluche dan aan de
taken waarvoor zij zijn aangesteld. ↙

De transparantie waarvan
ik voorstander ben is hier
ver te zoeken
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Gerlof Donga is docent en onderzoeker
en lid van de CMR van de HvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘IK HAD
HUILBUIEN
EN DURFDE
DE STRAAT
NIET OP’
tekst Steffi Weber
foto’s Jan van Breda

Als kind was HvAdocent Anthonie Holslag al gefascineerd door geweld, zijn
vakgebied gaat over oorlogsterreur en hij schrijft horror in zijn vrije tijd. Ook over
de nacht waarin hij zonder aanleiding door een stel opgefokte jongens in elkaar
werd geslagen in de Amsterdamse binnenstad. ‘In mijn fictie probeer ik te begrijpen
waarom mensen doen wat ze doen.’
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Anthonie Holslag
VERWERKT GRUWELIJKHEDEN UIT ZIJN
LEVEN TOT HORRORVERHALEN.
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V

anuit zijn woonkamer ziet
genocide-expert, HvA-docent en schrijver Anthonie
Holslag door de bomen heen de
Sloterplas, het onderwerp van zijn
laatste boek. ‘Het is een griezelverhaal over een docent die onderzoek
doet naar de mythe van het monster in de Sloterplas. Het verhaal is
fictief maar de mythe bestaat echt
en gaat terug tot 1953, het verhaal
is dus even oud als de plas zelf. Het
leek me leuk om daar wat mee te
doen.’ Schrijven, het liefst horror,
is voor de 43-jarige antropoloog
een uitlaatklep, een manier om de
gruwelijkheden te verwerken waarmee hij in zijn beroep dagelijks te
maken krijgt.
‘Je leest verschrikkelijke ooggetuigenverklaringen en
ziet verschrikkelijke
beelden, kruisigingen,
onthoofdingen, noem
maar op.’ Daarom
trekt Holslag zich
’s avonds, als zijn
zoontje in bed ligt,
graag terug in zijn
werkkamer. Daar, in
de kleine ruimte zonder ramen maar vol
boekenkasten, schrijft hij zo’n twee
uur per dag verhalen en gedichten –
vaak duistere teksten over ondoden,
spinnen, bungalows in de mist, onuitwisbare bloedsporen en meisjes
in rode jassen met zwarte ogen.
Holslag is van jongs af aan al
gefascineerd door geweld, door gruweldaden en de donkere kant van
de geest, vertelt hij in een luie stoel
in de serre. ‘Wat brengt mensen
zover om geweld te plegen en hoe
praten ze dat voor zichzelf goed?’
Dat hij horrorverhalen schrijft om
de gruwelijkheden van zijn vakgebied te verwerken, vindt hij niet
vreemd. ‘De verschrikkelijke daden

komen tot uiting in mijn fictie. Misschien probeer ik in mijn fictie ook
te begrijpen waarom mensen doen
wat ze doen.’
Tijdens zijn studie antropologie
wilde Holslag zich verdiepen in de
Holocaust. ‘Maar daar waren al heel
veel onderzoekers mee bezig.’ Hij
besloot zich op een onbekendere
kwestie te storten: de Armeense
genocide van 1915, inmiddels zijn
specialisme. Nu heeft hij meerdere
boeken over genocide op zijn naam
staan en doceert hij, naast zijn
baan bij de HvA, op flexbasis aan de
UvA en de Universiteit van Utrecht.
Vorige week was hij op uitnodiging
van de christendemocratische
fractie in het Europees Parlement in
Brussel, waar hij vertelde waarom er

hulp. Uiteindelijk wist hij zijn vervolgers af te schudden door vlak voor
een auto de straat over te rennen.
Hij vluchtte in de richting van het
Leidseplein, waar hij beschutting
zocht tussen het uitgangspubliek
in de rij voor Paradiso. Een aantal
jongens ging op de vuist met zijn
belagers, terwijl anderen de politie
en een ambulance belden.
Zijn ervaringen verwerkte hij als
horrorverhalen in de verhalenbundel
Een bloedovergoten dageraad. Dit
najaar verschijnt deel twee, In het
kille ochtendlicht. De verhalen zijn
fictief, maar hebben toch een autobiografische kern, schrijft Holslag in
zijn introductie. ‘Om Kurt Vonnegut
[…] te citeren; dit boek is autobiografisch “over hoe ik het leven
aanvoel”. Veel van mijn
angsten staan in deze
bundel verwoord. Normale angsten. Zoals de
angst voor het ouder
worden of vaderschap.
Maar ook irreële
angsten, die vooral de
afgelopen jaren vorm
hebben gekregen.’
Holslag liep kneuzingen aan ribben,
rug- en nekwervels op, maar de
fysieke pijn was niet het ergste. De
klappen overleef je, schrijft Holslag
in de inleiding van de eerste bundel:
‘Die verdwijnen. Zelfs de pijn in je
ribben en nek kan met pijnstillers
worden verstomd. Maar dat gelach.
Dat verschrikkelijke gelach. Dat
weet zich tot in je kern door te vreten, dat weerkaatst continu als een
lege echo in je hoofd.’
Het idee om aan dit tweeluik
te verdienen staat Holslag tegen.
Hij doneert de opbrengsten aan
de vrouwelijke slachtoffers van de
jihadistische terreurgroep IS. ‘Het
gaat veelal om Yezidi-vrouwen. Ze

‘Per nacht liep ik acht keer
naar de voordeur om te
checken of die op slot zat’
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in Syrië en Irak op dit moment sprake is van genocide op christenen.
Volgend jaar wil hij promoveren op
de gevolgen van massaal geweld.
Acht jaar geleden kreeg hij ook
op persoonlijk vlak met geweld te
maken, toen hij op een novemberavond zonder aanleiding in elkaar
werd geslagen bij het Leidseplein.
Op de hoek van de Vijzelgracht en
het Weteringcircuit stapten drie
jongens op hem af. ‘Waar is een
feestje,’ vroegen ze. Even later begonnen ze met brute kracht op hem
in te slaan. Holslag rende weg, rammelde op een kruising aan de deur
van een taxi en vroeg vergeefs om
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zijn door IS-soldaten verkracht of als
slaven verkocht,’ vertelt hij. ‘Nu IS
terrein verliest komen velen van hen
in vluchtelingenkampen terecht.’
Holslag steunt een project waarbij
deze vrouwen worden opgevangen en psychologische begeleiding
krijgen. ‘Een trauma kun je het
beste verwerken door het zo snel
mogelijk aan te gaan,’ weet hij uit
eigen ervaring.

Acht jaar geleden werd u slacht
offer van zinloos geweld. Hoe gaat
het nu?
‘Stukken beter. Ik ben officieel gediagnosticeerd met posttraumatische
stressstoornis en werd behandeld
met een zogeheten EMDR-therapie.
Daarbij beweeg je je ogen afwisselend van links naar rechts terwijl je
de traumatische gebeurtenis herbeleeft. Het heeft goed geholpen,
ik denk dat zeventig procent van de
klachten zijn verdwenen.’

Wat voor klachten had u?
‘Ik was heel angstig, had huilbuien
en durfde de straat niet op. Ik kon
niet slapen en als ik sliep had ik
nachtmerries. Per nacht liep ik wel
acht keer naar de voordeur om te
checken of die op slot zat. Het was
in november vlak voor Sinterklaas en
ik herinner me dat ik een paar dagen
later naar de Bodyshop wilde om
iets te kopen voor mijn vriendin. De
Bodyshop is vlakbij – nog geen tien
minuten lopen – maar het voelde als
drie kwartier. Ik stond strak van de
adrenaline en liep gespannen als een
veer over straat. Ik zag alles om me
heen vanuit mijn ooghoeken bewegen, dus voor mijn gevoel duurden die
tien minuten al gauw een halfuur of
vijfenveertig minuten. Uiteindelijk heb
ik alsnog iets gekocht en ben weggegaan, maar ik was zo ontzettend
angstig. Het doet echt veel met je.
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Zinloos geweld is iets wat je niet kunt
plaatsen, het is zo wereldvreemd en
staat zo ver van je leven af.’

niet. Ik wilde dat de lezer de angst
voelt, hoe het voelt als je autonomie
je ontnomen wordt.’

teerd werd, dat als hij morgen weer
iemand in elkaar slaat, hij wel een
zwaardere straf krijgt.’

Wanneer hebt u besloten om het op
te schrijven?

Op horror wordt vaak een beetje
neergekeken.

Was u kwaad op hem?

‘De EMDR-therapie heeft me op
zich dus goed geholpen, maar wat
niet verdween waren de nachtmerries. Die bleven maar komen. Over
zombies die achter me aan zaten, of
dat ik opgesloten zat in een kelder
en ze aan de deur krabden. Ik dacht:
ik kan de nachtmerries ondergaan,
maar dan hebben ze mij onder controle, of ik kan ze van
me afschrijven, want
ik schrijf toch al. Het
was in eerste instantie
totaal niet bedoeld
om te publiceren,
maar puur therapeutisch. Vanaf dat moment had ik altijd een
notitieblokje naast
mijn bed en als ik dan
wakker werd, schreef
ik op wat in mijn hoofd zat; beelden,
fragmenten, in sommige gevallen
een hele verhaallijn. Op een gegeven
moment ben ik de aantekeningen
gaan verwerken tot verhalen.’

‘Het is een verzamelbegrip. Je hebt
goede horror en slechte horror, net
als in ieder ander genre. Met horror
die alleen gericht is op shockeffect
zoals de slasherfilm Friday the 13th
(1980) kan ik niets, maar een film als
The Exorcist (1973) vind ik fantastisch. Die film gaat over de fundamentele angst dat je lichaam wordt

‘Ik had het gevoel dat me iets ontnomen was: de zwangerschap van
mijn vriendin. Haar zwangerschap
en de eerste paar maanden na de
geboorte van mijn zoon zijn als een
waas langs me heen gegaan. Ik was
zo bezig met mijn angsten en gevoelens daaromtrent dat de zwangerschap – verschrikkelijk om te zeggen
– op dat moment voor mijn geen
prioriteit had. Het is
de fase waarin een
mens het gelukkigst
hoort te zijn, maar
ik was daar niet echt
bij – dat neem ik die
jongen kwalijk. Ik had
ook het tegenovergestelde kunnen doen
door me helemaal te
richten op de zwangerschap maar dat
deed ik juist niet. Was het de juiste
keuze? Dat weet ik niet maar ik denk
dat als ik me helemaal had gericht
op de zwangerschap, dat ik dan de
gevoelens had onderdrukt en er nog
langer mee zou hebben rondgelopen. Dus ik denk dat ik onbewust de
juiste keuze heb gemaakt.’

‘Ik wilde dat de lezer de angst
voelt, hoe het voelt als je
autonomie je ontnomen wordt’

Wat is het verschil tussen de beide
verhalenbundels?
‘Tijdens het schrijfproces – het duurde zo’n twee jaar – merkte ik dat er
een tweedeling is. Bepaalde verhalen
gaan alleen over angst en andere
gaan alleen over de verwerking van
die angst. Dat is ook de reden waarom ik twee boeken wilde publiceren,
het ene boek alleen over angst en
het andere meer over de verwerking
van wat komt er na de angst. Ik ben
nog door uitgevers gevraagd om het
boek autobiografisch op te schrijven,
over het voorval, de verwerking, de
rechtszaak, maar dat wilde ik juist
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overgenomen en dat je zelf geen
controle meer hebt. Dat is voor mij
echte horror, omdat het teruggrijpt
op basale angsten van de mens.
Wie zijn wij en wat hebben we onder
controle en wat niet?’

Hoe is het afgelopen met de
daders?
‘Eentje is gepakt en kwam voor de
rechter. De andere niet. Die rechtszaak was ook zoiets, op het moment
dat je dat trauma hebt wordt de
dader in je hoofd een bodybuilder
van 38 jaar die op de Hulk lijkt. Dan
zit je in de rechtszaal en loopt er
een achttienjarig broekie binnen. Hij
heeft een geldboete gehad en iets
van honderd uur taakstraf, ik weet
het niet eens meer precies. Die straf
maakte me niet veel uit maar ik
vond het belangrijk dat die geno-

Hoe gaat het nu met uw zoon?
‘Uitstekend! Hij is nu zes en is een
ontzettend vrolijk kind, heel anders
dan ik, hij lacht altijd. Wat ik het
mooie vind aan mijn zoontje is dat
hij nog ongerept is. Alles is echt aan
een kind. Als ze boos zijn, zijn ze
écht boos en als ze blij zijn, zijn ze
blij. Wij verliezen die ongereptheid
als we ouder worden. Ik probeer hem
te stimuleren die ongereptheid te
behouden en zijn fantasie te blijven
prikkelen.’ ↙
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‘Ik heb veel meer bollen wol
dan ik nodig heb’
MATHILDE DE GOOIJER (24),
COMMUNICATIE, HvA
Kamer 25 m², containerwoning aan de
Wenckebachweg (Oost)
Woont hier sinds juni 2013
Betaalt 310 euro inclusief (met huursubsidie)
Huisgenoten geen
Pluspunt ‘De zelfstandigheid, ik heb alles voor
mezelf. En wel een grappige gedachte, wonen in
een container.’
Nadeel ‘Het kan hier in de zomer behoorlijk
warm worden.’

‘D

eze containerwoningen zijn vooral erg lang
en maar iets meer dan twee meter breed,
dat betekende soms passen en meten tijdens
het inrichten. Maar ik ben in mijn leven al twaalf
keer verhuisd, vier keer tijdens mijn studententijd,
dus ik ben wel wat gewend. Hiervoor woonde ik
onder andere in Noord en in Hotel Casa 400, hier
iets verderop. Daar had ik mijn eigen badkamer,
maar deelde ik de keuken. Dan vind ik dit toch
een stuk prettiger.
De badeendjes die verspreid staan over mijn
kamer verzamel ik al zo’n tien jaar. In een melige
bui kreeg ik eens een badeendje van een vriend,
daarna nog een en nog een. Vervolgens begon ik
ze ook zelf te kopen. Ik heb er nu zo’n 250, maar
de meeste staan bij mijn ouders. Op de poster
achter me staat de Canadese pianist Glenn
Gould. Hij heeft me geïnspireerd om weer te
gaan pianospelen. Aan de andere muur hangt
een poster van Freddie Mercury. Ik ben groot
Queen-fan. Ik spreek niet zo gauw van helden,
maar deze man…
Als ik thuis ben, haak ik graag. Ik heb veel meer
bollen wol dan ik eigenlijk nodig heb. Dat hoort
er een beetje bij. Ik zit zelfs in een Facebookgroep voor mensen die haken.’ Lachend: ‘Die
bestaat dus voor 95 procent uit vrouwen.’ ↙
tekst Daan van Acht foto Martijn Gijsbertsen
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Rector verlaat arena
tekst en foto Daniël Rommens
Rector magnificus en waarnemend collegevoorzitter Dymph van den Boom
verliet vorige week, een lijvige bos bloemen omhelzend, het strijdtoneel
van de UvA en HvA. In de grote hal van het Maagdenhuis – vorig jaar nog
de arena waarin het College van Bestuur en actievoerende studenten en
medewerkers elkaar met hand en tand bevochten – nam Van den Boom
afscheid van de gehele staf van het roemruchte bestuursgebouw. De staf
die volgens haar, net als bij een ministerie, de ‘constante factor’ is bij het
reilen en zeilen van de organisatie. Bestuurders komen immers en gaan
weer: de kersverse rector Karen Maex en de nieuwe collegevoorzitter Geert
ten Dam werden een dag eerder in het Kohnstammhuis (HvA) gepresenteerd aan studenten en medewerkers. Van den Boom neemt overigens
volgens traditie pas officieel afscheid bij de Dies Natalis in januari 2017.
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ALLES VOOR
DE KUNST
tekst Daan van Acht
foto’s Daniël Rommens

Hij werkt al een tijd als regisseur en studeert dramaturgie aan de UvA. Recent
maakte Luc de Groen een voorstelling over waanzin, om te laten zien dat
normaal en abnormaal niet zo strak van elkaar gescheiden zijn als wij denken.
Zijn hoofdpersonage is een sterke, slimme vrouw die in een inrichting zit.

A

ctrice Emma Pelckmans (28) kijkt met vertwijfelde
blik naar de gietijzeren pan vol behangplaksel die ze
vasthoudt. Ze wacht een paar tellen. ‘Fuck it,’ zegt ze.
Ze tilt de pan omhoog tot nekhoogte en laat de dikke smurrie
koelbloedig over haar paarsrode jurk
vloeien. Ook haar gezicht spaart ze niet.
Wanneer de pan leeg is, smeert ze het
spul nog eens goed uit over haar hele lijf.
Doordat Pelckmans nu van top tot
teen glimt, wordt de illusie gewekt dat
ze is omwikkeld door een laagje – een
laagje dat haar figuurlijk tegen de
vragen en bemoeienissen van anderen
beschermt. Althans, dat is de bedoeling,
vertelt theatermaker Luc de Groen.
Naast theatermaker is De Groen (24)
masterstudent dramaturgie aan de UvA.
Het behangplakselidee komt uit zijn
koker en is onderdeel van zijn nieuwe
voorstelling Komm. De halfgevulde pan
is echter nog maar een probeersel. Tijdens de daadwerkelijke opvoeringen zal
Pelckmans in een bad gaan zitten gevuld
met vijfhonderd liter behangplaksel.
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Komm gaat over waanzin en is gebaseerd op het verhaal
van de Duitse Emma Hauck. Zij schreef aan het begin van de
twintigste eeuw vanuit een psychiatrische instelling brieven
aan haar man en kinderen met daarin slechts de woorden
‘Herzensschatzi komm’ (‘schatje kom’)
duizenden keren herhaald. De rol van
Hauck wordt gespeeld door naamgenoot
Pelckmans. Gefascineerd en geïnspireerd door de radeloosheid van Hauck
stelde De Groen een ‘mozaïek’ van
verschillende bronnen samen die het
thema waanzin raken en daarmee als
geheel één voorstelling vormen.

Gekkie
Komm is zijn zevende voorstelling,
al doet De Groen sommige van zijn
vorige projecten af als probeersels uit
zijn begintijd. Met de gesubsidieerde
voorstelling Ernem tot me dood!, die hij
twee jaar geleden maakte en die werd
vertoond op het Amsterdam Fringe
Festival, zette hij zijn eerste echte
stappen in de theaterwereld. Het stuk
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was een ode aan een achtergelaten plek, de Gelderse hoofdstad
Arnhem, die moet concurreren met zijn nieuwe woonplaats
Amsterdam. Per sms konden bezoekers een minirecensie
insturen: ‘Aangrijpend, innemend en leuk’ en ‘zeker boeiend,
herkenbaar voor Arnhemmers.’
Voordat hij aan zijn master dramaturgie begon, rondde De
Groen de bachelors theaterwetenschap en filosofie af. Zeker
niet de standaardroute van een theatermaker, vertelt hij, maar
spijt heeft hij allerminst. Integendeel, zijn achtergrond heeft
een grote invloed op de invulling van zijn voorstellingen. De
bronnen die hem inspireren voor nieuw werk zijn vaak wetenschappelijk of literair. ‘Voor mij moet theater verbonden zijn
aan inhoud. Vandaar de keuze voor filosofie. Ik ben afgestudeerd als metafysicus. Hoe zie je de wereld, hoe denk je erover?
Daar moet theater
over gaan.’
Dostojevski, Pessoa,
Faucoult en Claus; De
Groen gebruikte de teksten van uiteenlopende
schrijvers en dichters als
inspiratiebron voor zijn
nieuwe stuk. Soms heel
nadrukkelijk, zoals aan het einde van de voorstelling waarin een
gedicht van Hugo Claus wordt gebruikt, soms meer impliciet. De
Groen pakt een stapel boeken. Ertussen bevinden zich werken
van onder anderen Barthes en Faucoult. Uit die stapel boeken
destilleert hij uiteindelijk een thema en bijbehorende invalshoeken voor een nieuwe voorstelling – een mozaïek van meerdere
stemmen, zoals hij het noemt. ‘Zo kun je het niet over waanzin
hebben zonder het over onderdrukking te hebben, anders bevestig je de gedachtes over waanzin zoals die nu bestaan: we maken
veel te gemakkelijk een onderscheid tussen het normale en het
abnormale. Ik wil Emma dus bewust geen gekkie laten spelen,
maar een normale, slimme vrouw. Dat ze uiteindelijk toch ten
onder gaat, komt doordat ze opgesloten zit in een inrichting.’

tal willekeurige vragen: ‘Hoe is nu de relatie met je moeder?
Als je iemand als dinergast zou mogen kiezen, wie zou dat zijn?
Welke rol spelen liefde en affectie in jouw leven?’ Pelckmans,
nog steeds in haar rol, kijkt hem vragend, zelfs licht geïrriteerd
aan en antwoordt niet.
Met het verstrijken van de tijd krijgt Pelckmans steeds
meer vragen in de schoot geworpen. Ze slaat gefrustreerd haar
armen uit. ‘Wat moet ik hiermee,’ lijkt ze te willen vragen.
Kort daarna dompelt ze zich in het behangplaksel; haar
beschermlaagje tegen de vragen van De Groen. Maar dan
gebeurt er iets opvallends: Pelckmans begint zowaar – in het
begin kortaf, later vollediger – antwoord te geven. ‘Hoe vier
jij Bevrijdingsdag,’ vraagt De Groen, waarop Pelckmans antwoordt: ‘Niet. Ik vind het hypocriet dat we onszelf nog steeds
als slachtoffer zien. En dat we
die dag met XTC op staan te
dansen op een festival.’
Tussendoor soebatten De
Groen, Pelckmans en Freya
van Assem (24), student
beeld & taal aan de Rietveld
Academie die De Groen helpt
met de voorbereidingen, over
de betekenis van de vragen en Pelckmans’ antwoorden daarop.
Zal het publiek die snappen? Is dat überhaupt van belang? Als
het aan De Groen ligt niet zozeer. Het liefst maakt hij het zijn
publiek niet gemakkelijk en wordt de betekenis achter iedere
zin niet hapklaar naar binnen geschoven.
De recensent van Theaterkrant.nl zal er na de première een
mooie verklaring voor opperen: ‘Vanuit het publiek – daardoor indirect ook namens ons – probeert hij haar te begrijpen.
Op den duur symboliseert hij daarmee een buitenwereld vol
aannames, een maatschappij die zichzelf permitteert steeds
intiemere vragen te stellen om onze eigen ongemakkelijkheden
te maskeren.’ De recensent trekt drie sterren uit voor de voorstelling, maar vooral bijzonder voor De Groen is de slotzin van
zijn recensie: ‘Het is aan te raden deze jonge theatermaker in de
zoektocht naar zijn uitgesproken signatuur te blijven volgen.’

‘Hoe zie je de wereld,
hoe denk je erover? Daar
moet theater over gaan’

XTC
Voor zijn voorstellingen vermengt De Groen het liefst zijn persoonlijke verhalen met de gedachten van anderen. Zo ook voor
Komm, waarin hij een uitspraak van zijn moeder verwerkt om
op een vernieuwende manier naar de radeloze Emma Hauck
te kijken. De Groens moeder zei eens: ‘Al mijn vriendinnetjes
hadden op hun eigen manier een psychiatrische aandoening.’
Door deze uitspraak in het stuk te verwerken, haalt hij het
label ‘abnormaal’ van Hauck af.
Hoewel Pelckmans als vertolker van Hauck het middelpunt
vormt en in feite de enige rol op zich neemt, is er tijdens het
stuk sprake van spanning en interactie tussen Pelckmans en
De Groen. Hij ‘speelt’ in de voorstelling de rol van regisseur en
vertelt Pelckmans telkens welke van de zes scènes ze moet spelen. Na iedere monoloog van Pelckmans stelt hij haar een aan-
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Werkloos
Terug naar de repetities. Onverwachts staat De Groen opeens
op uit zijn stoel. Hij gaat naast Pelckmans staan, die nog steeds
in de rol van Emma Hauck zit, en begint een brief voor te
lezen. Een brief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst
(AFK). ‘De aanvraag van subsidie kan niet worden gehonoreerd,’ leest De Groen voor. De uitspraak slaat op Komm. Het
doel en de insteek van de voorstelling wordt het AFK niet
voldoende duidelijk. Verzoek afgewezen.
Hoewel deze voorleesscène de uiteindelijke voorstelling
niet heeft gehaald, spreekt het boekdelen over de dagelijkse
worsteling van theatermakers. ‘Ik verwijt het AFK niet dat het
nu eenmaal harde keuzes moet maken. Al doet zo’n afwijzing
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pijn natuurlijk. Ik werk heel erg “vanaf de vloer”. Voordat we
beginnen met repeteren, weet ik vaak nog niet hoe de voorstelling eruit gaat zien. Dat is killing voor een subsidieaanvraag.’
Hoewel De Groens voorstelling ook zonder subsidie doorgaat,
zegt hij mét subsidie artistiek gezien veel meer te kunnen
bereiken. ‘Je hebt meer geld voor een mooi decor en kostuums.
Dat is gewoon rijkdom. Neem bijvoorbeeld dat bad met
behangplaksel. We proberen dat nu alsnog via crowdfunding
te regelen, omdat ik niet wil dat Emma straks met alleen een
emmertje op het toneel staat. Dat doet afbreuk aan het effect.’
Zichtbaar geëngageerd, maar ook ernstig en geïrriteerd,
vertelt De Groen over de zogeheten ‘uitholling’ van de theaterwereld: ‘Het is een wereld die onder hevige druk staat. De
bezuinigingen op de cultuursector vier jaar geleden beginnen
we nu echt te merken. Cultuurinstituten staan op het punt van
instorten. Veel mensen uit de theaterwereld zitten werkloos
thuis en de paar die wél werk hebben, zijn overwerkt, omdat ze
gedwongen zijn om iedere opdracht aan te nemen. Dan werk je
maar een maand lang dag en nacht door.’
Ook De Groen beseft dat hij pas over minimaal tien jaar
zijn brood kan verdienen met zijn toneelstukken. Gelukkig
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kan hij terugvallen op zijn werk als dramaturg, waar hij momenteel voor studeert. Een kleine studie; De Groen probeert
dit jaar met slechts één andere student af te studeren. ‘Ik wil
bewust zowel dramaturg als theatermaker zijn, het zijn echt
twee verschillende beroepen. Een dramaturg steunt de maker
maar gaat waar nodig tegen hem of haar in. Als maker is het
namelijk lastig om kritisch op jezelf te zijn. Je hebt als dramaturg ook een heel tactische rol: je zegt zo min mogelijk, maar
wat je zegt, moet precies kloppen.’
Met de penibele omstandigheden van theatermakers nog
vers in het achterhoofd, is De Groen in staat om werk en privé
van elkaar te scheiden? ‘Als kunstenaar ben je veel met jezelf
bezig. Je moet maar net een partner vinden die dat aankan.
Ik heb een hartstikke lieve vriendin, maar twee weken voor
de première ben ik niet te genieten thuis. De vraag is hoeveel
ik van mezelf wil opofferen voor het kunstenaarschap. Ik kan
daar nogal in doorslaan. Ik moet nog ontdekken waar voor
mij de grens ligt. Als theatermaker móet ik me volledig in een
voorstelling kunnen storten, anders kan ik mezelf niet serieus
nemen. Laat ik het zo zeggen: de angst voor een slechte voorstelling is groter dan de angst om mijn vriendin te verliezen.’ ↙
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Bij de les
Hoorcollege Aviation Lecture
Series; gastcollege Fred
Huisman en Lourens Stevens
van KLM, vrijdag 3 juni, 8.30
uur, Leeuwenburg (HvA)

Ongepast harde lachuitbarsting op
willekeurig moment (waarschijnlijk
door YouTubefilmpje) 1
Gapende mensen 3 per minuut
Onleesbare excellsheets in de
powerpointpresentatie 4
Scrabblewoorden in-flight-entertainmentsysteem, Baby Bassinet Fittings

tekst en foto’s Steffi Weber

V

oor in de grote, ronde collegezaal
in Leeuwenburg staat geen docent, maar KLM-werktuigbouwkundige Fred Huisman, een keurige vijftiger met kort geschoren blond haar en
een donkere stropdas over zijn krakend
witte, gespannen overhemd. Huisman

ADVERTENTIE
FOLIA 30

was verantwoordelijk voor de verbouwing van het vliegtuiginterieur van de
Boeing 777-200-toestellen van KLM, die
in 2014 van start ging. De vliegtuigcabines kregen onder andere lichtere stoelen
met meer beenruimte voor de passagiers en een luxer in-flight-entertainmentsysteem met meer dan tweehonderd tv-programma’s.
De KLM-man doorspekt zijn presentatie
met Engelse termen. Zo vertelt hij dat hij
en zijn team op een gegeven moment
moesten deciden welke werkzaamheden
ze zouden uitbesteden, omdat ze helaas
niet alle capabilities zelf in huis hadden.
Sowieso blijkt het verdraaid lastig om
een vliegtuigcabine te verbouwen. Na
iedere modification moet gecheckt worden of het vliegtuig nog luchtwaardig is,
al gaat het maar om een kledinghaakje
in de cockpit waaraan de piloot zijn jas
kan ophangen.
Terwijl Huisman vertelt over de voordelen van het nieuwe entertainmentsys-

Shazad Asifi (21)
Luuk Jonker (23)

tweedejaars Aviation Studies
‘Het was een leuk college, zeker
het eerste gedeelte vond ik erg
interessant. De tweede helft was
wat minder. Het eerste gedeelde
was wat algemener, met veel
weetjes en andere leuke feiten,
de tweede helft ging wel heel
specifiek over wat hij precies deed.
Zelf krijg ik later niet met dit soort
kwesties te maken, want ik word
volgend jaar piloot.’
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tweedejaars Aviation Studies
‘Ik heb geleerd hoe je het cabine-interieur, dus de indeling van
de stoelen, de catering enzovoort,
kunt optimaliseren om de kosten
en het brandstofverbruik te verlagen. Zeker interessant. De sprekers
hebben het niet echt heel spannend gebracht, het was een beetje
eentonig, maar de informatie was
nuttig. De powerpointpresentatie
vond ik ook wel leuk, ze hadden
tussendoor filmpjes, dat zorgt voor
wat afwisseling.’

teem babbelen de studenten in de
achterste rijen vrolijk met elkaar. Een
jongen bekijkt tot drie keer toe het filmpje ‘How to beat the Claw Machine’. Het
wordt even stil als Huisman een filmpje
vertoont van een crashtest. Beide crashtestdummies knallen hevig met hun
plastic hoofden tegen de beeldschermen
in de stoelen voor hen. ‘De linker heeft
de test niet doorstaan,’ zegt Huisman.
Anders dan op de achterste rijen wordt
er voor in de zaal wel degelijk aandachtig geluisterd. Na Huismans presentatie
stellen de studenten geïnteresseerde
vragen. Het tweede uur komt een
andere, jongere KLM’er aan het woord:
junior cabin engineer Lourens Stevens.
Ook hij was betrokken bij een interieurverbouwing en vertelt uitvoerig hoe hij
met zijn collega’s testte welk materiaal
ze het beste konden gebruiken om de
babywiegjes in het toestel op te hangen. Na afloop krijgen beiden heren
applaus en een fles wijn. ↙

Zhuoheng Zhong (23)

tweedejaars Aviation Studies
‘Ik doe de richting aviation operations en zal later dus niet met
engineering te maken krijgen, maar
toch vond ik het interessant om hier
meer over te leren. Heel veel dingen
waren nieuw voor mij. Ik vind het
spannend hoe het vliegtuig is
opgebouwd en hoe de cabine wordt
ontworpen. Ik vond de jongere man
wat minder interessant, omdat hij
wat zachtjes sprak. De oudere man
kon energieker vertellen en overtuigde daarom wat meer.’
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Hora est

Vrijdag 10/06

10.00 uur: Judith Elshout – sociologie
Roep om respect, Ervaringen van werklozen in een
meritocratiserende samenleving (Agnietenkapel)

Gideon
Maillette
de Buy
Wenniger

11.00 uur: Gideon Maillette de Buy – informatica
Aligning the Foundations of Hierarchical Statistical
Machine Translation (Aula)
12.00 uur: Tassili Weehuizen – geneeskunde
Host-Pathogen Interactions During Melioidosis. When the
Bug Meets its Host (Agnietenkapel)
13.00 uur: Daan Odijk – informatica
Context & Semantics in News & Web Search (Aula)
14.00 uur: Laurens Wollersheim – geneeskunde
Aortic Valve Replacement and the Stentless Freedom Solo
Valve (Agnietenkapel)

Dinsdag 14/06

10.00 uur: Sébastien Krul – geneeskunde
Automatic and Surgical Substrate Modulation Atrial
Fibrillation (Agnietenkapel)
12.00 uur: Daniël Botman – computational science
Spatial Gene Expression Quantification in Changing
Morphologies (Agnietenkapel)
14.00 uur: Fei Cai – informatica
Query Auto Completion in Information Retrieval
(Agnietenkapel)

Woensdag 15/06

10.00 uur: Anna Sparreboom – geschiedenis
Venationes Africanae. Hunting Spectacles in Roman
North Africa: Cultural Significance and Social Function
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Merel Boers – geschiedenis/Neerlandistiek
A Controversy on Moral Judgement (Aula)
12.00 uur: Matthias Oelke – geneeskunde
Non-Invasive Diagnosis of Bladder Outlet Obstruction
(BOO) in Male Patients with Lower Urinary Tract
Symptoms (LUTS) (Agnietenkapel)
13.00 uur: Klaas Stutje – Europese studies/geschiedenis
Behind the Banner of Unity. Nationalism and
Anticolonialism among Indonesian Students in Europe,
1917-1931 (Aula)
14.00 uur: Prasanna Neelakantan – tandheelkunde
Interactions Between Root Canal Irrigants, Sealers and
Dentin (Agnietenkapel)

Vrijdag 10 juni, 11.00 uur, Aula

Bevinding ‘Het doel van mijn onderzoek was au-

tomatische vertaalsystemen, zoals Google Translate, te
verbeteren. Een van de redenen dat deze vertalingen niet
altijd kloppen, is de woordvolgorde. Ik kwam erachter dat
deze woordvolgorde met behulp van labels verbeterd kan
worden. Het gebruik van labels is niet nieuw, maar deze
waren vaak op basis van syntactische informatie. Zoals of
een woord een werkwoord of een zelfstandig naamwoord
is. Ik paste andersoortige labels toe, zoals inverted: of een
woord of woordgroep omgedraaid moest worden ten overstaan van het voorgaande blok. Zulke labels geven meer
context aan vertaalregels wanneer deze met elkaar worden
gecombineerd tot complete vertalingen. De vertaling wordt
zo niet woord voor woord gedaan, maar met statistische
vertaalregels die vaak meerdere woorden tegelijk vertalen.
Dit zorgt voor een coherenter vertaling.’

Leuk ‘Ik vond het leuk dat je begint met een abstract

idee en daar een heel concreet resultaat uit krijgt, namelijk:
is de vertaling nu beter? Dit meetbare einddoel maakte
het elke keer weer spannend als ik de testresultaten kreeg.
Ook kon ik overal aan het onderzoek werken. Dat gaf een
enorme vrijheid. Ik had alleen een beetje wifi nodig om in
te loggen op de server. Zelfs tijdens een bezoek aan mijn
schoonfamilie in India deed ik experimenten.’

Moeilijk

‘Het onderzoek duurde erg lang. Een succesvol
eindresultaat is een kwestie van een lange adem en de
moed erin houden. Een experiment duurt soms wel drie dagen en moet zeker drie keer herhaald worden om ruis uit te
sluiten. En dan kan er alsnog niets uitkomen. Aan de andere
kant heb je in de tussentijd wel tijd om aan andere dingen
te werken.’ ↙ Carlijn Schepers

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Het slimste
uurtje radio
Ze krijgen er niet voor betaald en er luisteren weinig mensen,
maar als het lampje ON AIR aanfloept maken ze radio
met hart en ziel, want de makers van wetenschappelijk
programma Radio Swammerdam doen het niet voor minder.
tekst Steffi Weber
foto’s Bob Bronshoff

P

resentator Luuc Brans slaat voor de zekerheid nog even het woord ‘biomassaovercompensatie’ na. ‘Het is best een ingewikkeld
proefschrift, dus we moeten het goed aanpakken,’
zegt hij tegen Lieven Heeremans, die de studio van
AmsterdamFM inloopt met twee grote mokken
koffie in zijn hand. Achter het raam van het techniekhok is hun collega druk in de weer met een
mengpaneel. Over twintig minuten zal het bordje
ON AIR boven het grijze hok gaan branden, dan
moet alles kloppen.
Het is zondagochtend kort voor elf uur: tijd voor
Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op AmsterdamFM, geheel gemaakt
door studenten en net afgestudeerden. Het is een
van de laatste uitzendingen voor de zomerstop.
Terwijl Heeremans nog een laatste keer met Brans
het draaiboek doorneemt, komen de eerste gasten
de studio binnen op de vierde verdieping van de
Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Om vier minuten over elf – na nieuws en reclame
– klinkt een opgewekte jingle door de studio en gaat
de uitzending van start. ‘Goedemorgen dames en
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heren, luisteraars, welkom bij Radio Swammerdam,
het slimste uurtje radio op de Amsterdamse luchtgolf
en natuurlijk ook de meest academisch verantwoorde
podcast van Nederland,’ zegt Brans vrolijk.
Aan tafel zitten stadsecoloog Geert Timmermans, UvA-ecoloog Floor Soudijn en een van de
vijf vaste columnisten, voormalig UvA-hoofddocent
sociologie Bart van Heerikhuizen. Brans zegt in
de microfoon: ‘Naast mij zit Floor Soudijn die heel
recent is gepromoveerd op het effect van seizoensdynamieken op populaties en voedselketens – zeg
ik het goed, Floor? – en keek daarbij vooral naar
vispopulaties in de Baltische Zee. Daar gaan we het
zo over hebben, maar eerst het passende nummer
“Ik wil alleen maar zwemmen” van Spinvis.’
Radio Swammerdam, vernoemd naar de zeventiende-eeuwse Amsterdamse wetenschapper Jan
Swammerdam, werd zes jaar geleden opgericht door
twee UvA-studenten. Het idee was om Amsterdammers kennis te laten maken met de verschillende
soorten wetenschappelijk onderzoek die plaatsvinden in en om de stad. De redactie telt momenteel
zes leden en is altijd op zoek naar versterking. Stu-
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denten of pas afgestudeerden die graag ervaring willen opdoen
bij de radio kunnen solliciteren.
‘Het leuke is dat iedereen alles doet,’ vertelt student journalistiek Misha Melita terwijl ze achter een groot paneel met knopjes
en schuifknoppen in het techniekhok zit. Bij iedere uitzending
zijn vier redactieleden betrokken, vertelt Melita: een presentator,
een sidekick, een technicus en een ‘kritische luisteraar’.

Haring en kabeljauw
Vandaag is Brans de presentator. Hij heeft het onderwerp gekozen, de gasten uitgenodigd, voorgesprekken gehouden en het
draaiboek geschreven. Melita: ‘Als presentator ben je al snel
een dag kwijt aan de voorbereidingen, plus natuurlijk je
zondagochtend.’ Heeremans
fungeert als sidekick, ook hij
heeft zich in de materie verdiept, maar niet te veel. ‘Hij
moet de vragen stellen die de
luisteraars waarschijnlijk ook
hebben. Zo van: hoe zit het nou precies, ik snap het niet helemaal,’ zegt Melita. Het vierde redactielid luistert thuis mee.
Als technicus moet Melita op het juiste moment de juiste
muzieknummers aanzetten en ervoor zorgen dat het geluid

en het volume van de microfoons goed is. Ze wijst naar een
zwart metertje waarin twee oranje strepen op en neer gaan,
de decibelmeter. ‘Ze mogen nooit in de rode zone komen, dan
is het geluid overstuurd. Als mensen te hard praten, zet ik de
microfoon wat zachter.’ Ook beschikt ze over een microfoon
waarmee ze de presentator en de sidekick – die beiden een
koptelefoon dragen – kan bereiken.
Een opleiding voor techniek heeft ze nooit gevolgd. Maar
Heeremans, sinds afgelopen september eindredacteur en
daarmee hoofdverantwoordelijke van het programma, leerde de
kneepjes van het vak van zijn voorganger. Hij geeft de kennis
door aan de rest van het team. Dat gaat wel eens mis, dan
hoort men bijvoorbeeld tijdens een
muzieknummer de stemmen van
de mensen in de studio op de achtergrond, vertelt Melita. ‘Niemand
van ons is immers professioneel.’
Terwijl Spinvis zachtjes op de
achtergrond klinkt, kletsen de
gasten aan tafel wat door. ‘Zenuwachtig?’ vraagt stadsecoloog Timmersmans aan Soedijn naast
hem. Ze knikt lachend. ‘Een beetje.’ ‘Nergens voor nodig,’
meent hij. ‘Je moet niet denken dat er 10.000 luisteraars zijn,
hoor, er luistert maar een handjevol mensen.’ Hoeveel mensen

‘Er luistert maar een
handjevol mensen’
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daadwerkelijk het programma volgen is niet duidelijk. Het fysieke bereik van
de frequentie AmsterdamFM is klein en daardoor slecht te meten. De podcast
wordt in twee weken tijd gemiddeld zo’n driehonderd keer beluisterd.
In het techniekhok werpt Melita een blik op het draaiboek, kijkt op de klok
en knikt naar Brans, die vanaf de tafel vragend haar kant op kijkt. Ze schuift
één knop omhoog en een andere omlaag. Spinvis is uitgezongen, en Brans richt
zich weer tot Soudijn. ‘Floor, tijdens je lekenpraatje zei je: wie kibbeling wil
eten, moet eerst een broodje haring eten. Een bijzondere conclusie voor een
proefschrift, kun je dat toelichten?’ Soudijn legt uit dat de witvis die doorgaans wordt gebruikt voor kibbeling bij voorkeur op piepjonge haring jaagt.
Als haring sterker bevist wordt, gaat het haringbestand terug waardoor er per
harinkje meer eten overblijft. Zo kunnen ze groot worden en zich voortplanten,
waardoor er veel haringbaby’s beschikbaar zijn voor vissen als kabeljauw.

Slow radio
‘Het fijne is dat we echt de diepte in kunnen,’ zegt Brans als de groep na de
uitzending koffie drinkt op een zonnig terras naast de OBA. Hij noemt het
‘slow radio’, ‘één uur voor twee gasten, dat is fijn. Promovendi zitten helemaal
in hun materie en kunnen er enthousiast over vertellen, het wordt echt niet zo
snel saai.’ Programma’s als De Wereld Draait Door waarin wetenschappers in één
zin hun onderzoek moeten samenvatten doen volgens hem vaak geen recht aan
de materie. ‘Wetenschap is nou eenmaal complex en door ze meer tijd te geven,
neem je ook de luisteraar serieuzer. Die is echt niet dom, hoor.’
Omwille van de verdieping werkt Swammerdam sinds begin dit jaar
bovendien met themauitzendingen, samengevat in dossiers, vertelt Lieven.
‘Handig voor de podcastluisteraars. Dan hoef je niet random onsamenhangende
uitzendingen te beluisteren, maar kun je kiezen voor een dossier en je daarin
verdiepen. Net als een bundel wetenschappelijke publicaties.’
Deze uitzending viel onder het dossier groen. Na ecoloog Soudijn kwam
Timmermans aan het woord. De stadsecoloog weet alles over dieren in Amsterdam en heeft onlangs bijgedragen aan het Amsterdamse Beestenboek. Hij vertelde
waar in de hoofdstad je dieren als de ijsvogel, de ringslang en de zeehond kunt
spotten en waarom de drolbaars – oftewel: drijvende poep – de afgelopen jaren
een zeer zeldzaam verschijnsel is geworden.

Mediacarrière
Eerdere uitzendingen in dit dossier gingen over de vraag of de sharingeconomie,
dus apps als Airbnb en Peerby, goed zijn voor het milieu en over ecocides en de
wenselijkheid van wetten die het milieu helpen. Andere dossiers zijn bijvoorbeeld ‘Grensgevallen’ – over onder meer ufo’s – ‘(w)etenschap’ over voedsel of
‘Amsterdam’. ‘Die over ufo’s was met afstand de best beluisterde,’ zegt Heeremans, terwijl hij een slok koffie neemt.
De koffie is overigens de enige vergoeding die de gasten, de columnisten en
de redactieleden ontvangen. Sterker nog, de redactie betaalt een maandelijkse
bijdrage van 12,50 euro aan AmsterdamFM voor het gebruik van de apparatuur.
Daarvoor krijgen ze ervaring terug, menen de redacteuren, de meesten van hen
hebben journalistieke ambities.
Maar ook Brans, die niet droomt van een carrière in de media, offert graag
zijn zondagochtend op voor Swammerdam. ‘Al die papers die je tijdens je studie
schrijft verdwijnen vrijwel ongelezen in een laatje. Dit is een mooie manier om je
wetenschappelijke inzichten te delen met een breder publiek.’ En niet in de laatste
plaats biedt het radioprogramma de mogelijkheid om buiten je eigen vakgebied te
kijken. ‘Ik heb me nooit eerder beziggehouden met theoretische ecologie, maar nu
weet ik toch weer mooi wat biomassaovercompensatie is,’ lacht Brans. ↙
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STAGE
Linsey Schilder (21)
Studie culturele en maatschappelijke
vorming (HvA)
Stage pr-werkzaamheden en afstudeerproject bij het Remifestival
Verdiensten geen
Sterren *** ½
‘Van september tot en met januari
volgden mijn medestudent Richelle den
Hartog en ik de minor theater in de beroepspraktijk. Richelle interviewde André
Besseling, een van de grondleggers van
het improvisatietheater. Via hem belandden we bij het Remifestival.
Omdat wij ook een afstudeerproject
moesten doen, spraken we met de
organisatoren af dat we pr-werkzaamheden voor het festival voor onze rekening
zouden nemen en deze ervaring mochten
gebruiken voor ons onderzoek naar de verschillende doelgroepen van theaterevenementen. Wat bleek? De organisatoren wisten weinig van hun doelgroep. We hebben
bezoekers van het festival geïnterviewd
om een beter beeld van hen te krijgen.
Het was nog best lastig om de pr te
doen voor een festival dat ik zelf van
tevoren nauwelijks kende. Richelle en ik
moesten erg zoeken hoe we het festival
aan de media wilden presenteren. Ik
vond het ook spannend om mediaredacties te bellen, zoals die van kranten. Maar
daardoor ben ik wel over mijn telefoonangst heen gekomen.
Wat echt beter kon, was de begeleiding.
Ik had vooraf geen enkele pr-ervaring dus
wat extra ondersteuning was fijn geweest.
Richelle en ik hebben de organisatoren
ook geadviseerd hun eigen deadlines
niet op te rekken; als je begin april het
programma pas bekendmaakt, ben je
eigenlijk al te laat.’ ↙ Daan van Acht
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Op de tong

ADVOCAAT
Je kent het wellicht
van je grootmoeder,
maar bij Kessens is
het een publiekstrekker: het advocaatje met slagroom.
‘Gewoon proberen, voel je er niet te
jong voor,’ staat op de kaart. En dat
moet je doen! Oma dronk waarschijnlijk
een flesversie gemaakt van jenever of
brandewijn. Hier wordt hij vers geklopt
met wodka.

HOLTKAMP
Banketbakkerij Holtkamp is een begrip in
Amsterdam, simpelweg omdat je nergens
lekkerder taart vindt. De tweede eigenaar
van Kessens is een telg uit deze beroemde
familie. Op de kaart staan dan ook de
beroemde kalfs- en garnalencroquetten.
Elke dag is er een selectie uit het zoete
assortiment van Holtkamp.

ZWEEDS DESIGN
Bij Zweden denk je vrijwel direct aan Ikea en
köttbullar, gehaktballetjes. Dat Zweden het
land van design is zie je ook terug in de inrichting van Kessens. Er is een boventoon
aan wit op de muur en ook verder is less
is more het adagium. De lange rij tafels
maakt het etablissement ook geschikt
voor iets grotere groepen.

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

Kessens
Rozengracht 24

Brunchen is reuze-populair in de gentrificerende stadsdelen. Overal
in Oost en West kun je eggs benedict eten terwijl je mimosa’s sipt, of
bosbessenpannenkoeken met bloody mary’s. Het is een voorspelbare
weekendbesteding geworden, leuk voor tweeverdieners die daar net een
huis hebben gekocht, maar voor studenten op zoek naar iets bijzonders
ondertussen dodelijk saai.

H

oe anders is het bij Kessens op de Rozengracht! Het voelt als een Franse
brasserie met meer gevoel voor design. Het thema hier is namelijk Zweden,
waar een van de eigenaren vandaan komt. De kaart is er een stuk creatiever.
Er staan ‘klassiekers’ op zoals een pasteitje met kalfsragout, maar ook originele
combinaties als Welsh rarebit (een tosti zoals je hem nog nooit at). Bovendien is
het verfrissend dat ze op zondag dicht zijn – niks geen weekendbrunch.
We aten er de toast skagen (€ 9,95), brood met daarop een feloranje parel
ter grootte van een biljartbal. Daarin een mousse van garnalen en viskuit,
op smaak gebracht met mierikswortel en sjalot. Ook de boterham cheese
’n onion (€ 7,75), met roomkaas, manchego en gekarameliseerde ui, is zeer
smakelijk. Toe namen we, uiteraard, nog een taartje van Holtkamp. De groene
marsepein van de Zweedse Prinsessentaart (€ 5,50) schreeuwde vanuit de
vitrine om opgegeten te worden (‘let it go, let it goooo’).
Tot slot moeten we nog vermelden dat de service uitstekend is. Bij binnenkomst krijg je direct een fles kraanwater, zoals het hoort. Bij mooi weer kun
je, als je geluk hebt, plaatsnemen op het terras met mega-luifel. Iedereen is
knap en vriendelijk zodat je je direct in Zweden waant. Geen köttbullar maar
smullen maar!
tekst Lieven Heeremans & Linda Duits
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Haak vangt
scriptieprijs
tekst Max Rozenburg
foto Marc Kruse

Favoriet Bastiaan Haak heeft dit jaar de UvAscriptieprijs gewonnen.
Zijn masterthesis, waarin hij aantoonde dat de darmflora van invloed is op
het verloop van rotavirusinfecties, levert hem zo drieduizend euro op.

E

en zevenkoppige jury van
UvA-decanen verkoos de scriptie
van Bastiaan Haak als beste van
de vierduizend mastertheses die dit
jaar aan de UvA werden geschreven.
Zeven kandidaten mochten op de
slotmanifestatie van de universiteitsdag het podium betreden, maar het
was de ‘bevlogen student met een
buitengewoon goed onderzoek’ die
met de hoofdprijs aan de haal ging.

maal niet bij stilgestaan dat ik kon
winnen.’ Haak woonde de afgelopen
maanden op eigen kosten conferenties bij in onder andere New York
en Mumbai, om zich zoveel mogelijk
te verdiepen in het onderwerp. ‘Ik
ben eigenlijk al twee jaar bezig met
deze scriptie, maar heb me er het
laatste halfjaar pas echt voltijds op
toegelegd. Voltijds is in dit geval niet
van negen tot vijf, maar van negen
totdat het af is.’

Vaccins
Eén minuut. Zo lang had Bastiaan
Haak de tijd om zijn thesis toe te
lichten tijdens diezelfde slotmanifestatie. In die minuut vertelde hij dat
het rotavirus jaarlijks aan meer dan
tweehonderdduizend kinderen het leven kost. Hij legde uit dat vaccinaties
in ontwikkelingslanden vaak minder
goed werken dan in onze contreien
en dat het eerder onduidelijk was
waarom. Hij lichtte zijn experiment
toe, waaruit bleek dat muizen
met een intacte darmflora minder
vatbaar waren voor de effecten van
het rotavirus dan muizen waarvan
de darmflora aangetast was. Hij
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Promotie
vertelde dat zijn thesis de deur openzet voor medische interventies die
de impact van de darmflora op het
virus in overweging nemen, om zo
effectievere vaccins te ontwikkelen.

Beduusd
‘Ik had het totaal niet verwacht,’ vertelde Haak na de ceremonie. ‘Ik ben
er nog een beetje beduusd van. De
andere scripties waren stuk voor stuk
heel interessant, in zoverre dat ik er
bijna over nadacht om iets anders
te gaan studeren. Ik had er dus hele-

Ondanks zijn overwinning is het
rotavirus nog niet van Haak af. ‘Ik wil
nu voor mijn promotieonderzoek naar
Afrika, om te zien of mijn bevindingen ook in de praktijk toe te passen
zijn. Het zou heel mooi zijn als we op
de lange termijn therapieën kunnen
baseren op deze bevindingen. Het
beginmodel staat er, nu moeten we
het nog perfectioneren en concretiseren. Ik ga nu vier jaar promoveren
en ik hoop aan het einde van die vier
jaar een nog beter beeld te hebben
van de potentiële medische toepassingen van mijn bevindingen.’ ↙
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HADJAR
BENMILOUD
Het kippenhok of het ei
Z

e vragen of het een kippenhok is op de
feministische redactie van Vileine.com.
Tja... Ik wist ook niet waar te beginnen met de
wens de vierde feministische golf te steunen en
vorm te geven, maar dat er meningsverschillen
zouden zijn was altijd al duidelijk. De theorie van
intersectionaliteit – het nieuwe
feminisme en
activisme dat op
alle kruispunten
van ras, gender,
klasse en leeftijd
plaatsvindt –
wordt nog niet
door iedereen begrepen. Het feit dat we een
collectief met polemiek zijn zou de feministische
boodschap verslappen, terwijl het idealisme
belooft dat evolutie pas bij strijd en meningsverschillen echt begint.
Hoe kunnen meningen veranderen als ze niet
worden gehoord en beantwoord? Toch heeft
organische polemiek in een wereld waar bepaalde stemmen altijd meer gehoord worden dan
andere ook wat sturing nodig. Het is in theorie
makkelijk, tot je een debat tussen (en over)
zwart en wit ziet ontsporen in zeer emotionele
ontploffingen.
Ondertussen is er in Amerika weer een andere
stroming gaande: die van extreme politieke
correctheid en safe spaces, waarin soms alleen
de ‘juiste’ mening mag worden geschreven maar
door bijna niemand wordt gelezen. Dat lijkt me
helemaal niets, en ook helemaal niet Hollands.
Dan maar een evoluerend kippenhok met steeds
betere kaders.
Daar voelen de meningsverschillen soms

allesbehalve veilig, en ik heb weleens gevreesd
dat mensen zouden opstappen en daarmee het
cliché van een stel vechtende vrouwen zouden
bevestigen. Maar waar gaat het uiteindelijk
eigenlijk om bij activisme? Gelijk hebben en
bewijzen, of ons ontwikkelen? Zij die graag maar
hanengevechten
kijken, zitten sinds
de oprichting met
popcorn te wachten
en te stoken tot we
elkaar de tent uitvechten, maar dat
betekent niet dat
we onze vruchtbare
strijdlust moeten verliezen. Gouden eieren komen
uit drukke kippenhokken. En een meningsverschil
per maand – onze cyclussen lopen wellicht al
gelijk? – tot nu toe is toch een stuk betere score
dan bij de gemiddelde voetbaldiscussie, laten we
eerlijk zijn.
Niet dat het om winnen gaat: we willen ons
samen ontwikkelen en doen dat door over ideeën
te praten in plaats van over mensen. Respect
voor verschillen lijkt toch een eerste voorwaarde
voor een duurzame emancipatiediscussie. Maar
wat is het soms oncomfortabel om de safe
spaces van elkaar bevestigende meningen te
verlaten. ↙

Onze cyclussen lopen
wellicht al gelijk?
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Hadjar Benmiloud (1989) groeide op in Amsterdam,
Parijs, Hollywood en Zutphen, schrijft voor Metro,
Oneworld en Opzij en bestiert haar feministische
platform Vileine.com. Ooit hoopt ze ook nog haar
studie af te maken.
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International

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

A ROOM
OF
ONE’S OWN
text and photos Bob van Toor

It seems that designating a room to its students for prayer doesn’t
have to be as difficult as the HvA and UvA made it out to be.
In fact, Wellington’s Victoria University boasts several as well as a
space for women, an area especially for Maori students and a cafe
reserved for its staff and post-graduates. Are these ‘safe spaces’
necessary for the university’s minorities, or just pigeonholes for a
divided student body?
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V

ictoria University’s halls and faculties are perched
on steep hillsides. The city of Wellington, like many
of New Zealand’s cities, was built on volcanoes only
relatively recently extinguished and whose tremors can still be
felt. This same volatility could, until not too long ago, also be
said to characterise the country’s past. And so just as the island
nation is regularly surprised by a rumble deep within the
earth’s crust, so too, does conflict occasionally fire up along the
fault lines between gender and ethnicity.
Up north, a wave of attacks on Asian students by groups
of Maori and Pacific Islanders shocked Auckland University
last month. This month the issue is abortion, with campus pavements chalked over with anti-abortion slogans and then replaced by the scribblings of the pro-choice women’s collective.
Down south in Dunedin, the University of Otago’s student magazine Critic this week featured an extensive article on rape of
female students and self defence classes on campus. In between

Folia 30-3.indd 43

43

lies Victoria University. Though well-loved and generally quieter than its neighbours, to many students, especially females
and minorities, it can still be a challenging environment.

Undergraduates not allowed
And so, when perambulating Victoria’s campus slopes, a visitor
might be surprised to see a corridor leading off a busy hall
with a sign designating it as Maori and Pacific Islander space.
Puzzled, he or she may wander the staircases of the extensive Student Association complex until another sign bars the
former from continuing, while she might enter the university’s
women’s space. Further up the hill, coming upon a sunny
quad, the visitor might feel tempted to stop at the cosy Milk
and Honey cafe bordering it and yet they cannot. A discreet A4
poster on the door reads: no undergraduates allowed.
Besides locales for chats among the like-minded, what are
the designated rooms and halls for? And do these exclusive
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spaces perform a necessary function, or could the tactics of
spatial divide-and-rule also perpetuate alienation and clashes
between genders, ethnic and other student groups?
‘Student spaces like those are pretty well advertised by the
university,’ says Hannah (19) a law, international politics and
drama student revising in the Hub, a central student lounge
that is open to all. Her study partner Ava (19, psychology and
drama) agrees. ‘It’s like: “Girls, come study here, we’ve got a
women’s space and a health support centre in case you’re not
feeling well!” They offer everything you need in one place.’
Only Hannah has briefly visited the women’s space: ‘It
comes in handy when
the university’s packed
with students for exams.’
She has also noted the
off-limits Milk and Honey
in passing: ‘Maybe they
want to drink their coffee
in peace?’ Ava: ‘We’re not
allowed in there? I didn’t
even know about it but
now I do I feel a bit angry.
I bet they have amazing coffee too. It’s one of those things I don’t give a shit until I’m not allowed.’
Such unease about privilege of entry is not unusual,
especially in the case of the Maori and women’s spaces (in
the case of the postgrads, their space is commonly seen as a
privilege that was academically earned). As is often the case
with straightforward exclusion — especially of the white male,
who is generally unused to the feeling — the safe spaces for

Maori and women have received criticism in the past. So why
are they there?

Women’s space
‘Well, as it says, it’s a space for women on campus,’ says Gloria
Fraser (22), who comes to the room regularly. A psychology honours student at Victoria, she has long been an active feminist,
serving as president of the women’s collective in her Bachelor
days at Auckland University (which, incidentally, even boasted
a drug space, though this questionable student commodity did
not survive the 90s).
‘For lots of different reasons: it’s a place where women
can do things like eat and
talk together and nap without
worrying about the repercussions. There are very practical
sides to it, too; for instance,
some of the Muslim women
on campus are not actually
allowed to eat in front of men,
so for them a place like this
is invaluable.’
She’s heard all the jibes and critiques: ‘Why is it here, why
isn’t there a space for men, why do you need it?’ But Gloria remains a proponent of its necessity. ‘At one point this Facebook
page appeared on which people would post whenever they saw
someone good looking — usually men who saw women — and
say who they were. They’d say things like, “It’s raining and
a girl in a white t-shirt just walked onto the sixth floor of the

‘They’d say things like, “It’s
raining and a girl in a white
t-shirt just walked onto the
sixth floor of the library”’
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library”. Things like this is exactly why the space is necessary.’
Still, she’s not blind to the downsides. ‘Some find the
women’s space a bit sad. Shy girls tend to retreat there… It can
be a hideaway even though it’s the university’s task to thrust
students out into the world. But on the other hand it’s arguable
the university hasn’t prioritised making its environment safe
for minority groups. You can’t blame the necessity of these
spaces on the university, it’s a problem rooted in society.’

Queer space
She concedes the existence of such a room is also likely to create undue mystery about what goes on inside. ‘A few years ago
The Estuary, the students’ magazine, actually sent women into
the room to stage a pillow fight. Then they had photographers
positioned in the opposite building to take photos through the
windows and make this fake exposé about “what really goes on
in women’s space”. It was a spoof,’ she says with a grin, ‘but I
think they actually put curtains in after that.’
The mystification of safe
spaces in the minds of men
is childish, however: anyone
who’s curious need only ask
politely if they can check
out the room, as Jacinta Gulasekharam, Academic Vice
President of the university’s
Students’ Association kindly demonstrates. ‘There’s no
one in at the moment,’ she
concludes after sticking her head around the door. ‘You can
come in.’ The room, as expected, is supremely anticlimactic, featuring a small fridge, three slightly frumpy couches and walls
lined with an array of posters and messages, from the cheerily
activist to aggressively exclusive.
‘We get requests from the LGBTQ community on campus
for a queer space, but we’re overstretched for rooms as it is —
and the university aims to double the number of Maori and
postgrad students in the near future.’ The vice-president says.
‘The women’s collective was lucky that a room was free at the
time they wanted to set up their own space.’
‘A women’s space does not address the fundamental problem
that public spaces aren’t always safe for them,’ Jacinta contends.
The same, of course, goes for the Maori space — it is, if anything,
an indicator of social inequality, rather than a solution to it.
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sement of the land’s older people. Many Maori face racism and
structural poverty plagues many of its communities.
Respectfully but unabashedly, Jacinta strides from the
somewhat sterile architecture of the main hall into its cosy, colourful rooms, greeting a few students clicking away on a row
of computers. We are welcomed by Nicola Panapa, mentoring
coordinator for Maori students.
‘How do you think a Maori student feels coming to university?’ Nicola asks rhetorically. She faced the barriers of the academic environment herself in her student days. ‘It’s all pretty
beige and monotonous! A space like this celebrates diversity,
difference. As a Maori student, it allows you to feel comfortable
and to make the most use of the university’s technology and
support services. After all, you’re paying good money for it.’
Maori students still form a regrettably small group on
campus but the university’s affirmative action schemes and
quota should change that in the near future. Until then, ‘We’re
trying our best to brown the university up,’ Nicola says, smiling. ‘There is so much that
can be done, it would be so
easy for even the buildings
on campus to incorporate
Maori designs.’ The walls
around her are a good start,
a colourfully painted echo
of the tattooed patterns
adorning her arms.
But Jacinta has saved
the best for last and leads
the way outside. On a sunny side of the hill lies the university’s
marae: a grassy clearing in front of a meeting house constructed of beautifully carved wood. A sacred space, central to Maori society, it is used for both social and ceremonial meetings.
‘The Maori graduation ceremony was started a few years ago
and has been very successful’ Jacinta says. ‘A recent student
report on the university found that the Maori community is
really embracing the space.’ Many Maori students who attend
the university, she explains, are the first in their families to
enter this environment. ‘They bring their families down here,
and it makes for a more comfortable setting for a graduation
with a procession and songs.’
The marae’s dark red columns lend the space a reverential
air; which is perhaps why there are no students lounging on
the grass here even on a sunny afternoon, and even though the
space is open to all. Any visitor would have to admit that the
marae, like other safe spaces on campus, are not at all forbidding. ‘Students respect each other’s boundaries quite naturally,’ Jacinta says on leaving. ‘They have grown up learning about
the Treaty. But it is no taboo to come in and say hello.’ ↙

‘You can’t blame the
necessity of these spaces on
the university, it’s a problem
rooted in society’’

Maori society
The Te Whanake Maori Computer Suite, as it’s officially
called, is up for exploration next. The role of Maori spaces like
these on New Zealand’s campuses is significant and complex:
although the country has been a rare example of a peaceful alternative to brutal colonisation, the Treaty between the Maori
and Pakeha, hasn’t, unfortunately, stopped the disenfranchi-
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Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
JUREK WÖTZEL
(20), Bachelor PPLE (UvA)

From: Leipzig, Germany

Favourite haunt ‘Hannekes Boom at the Dijksgracht is a great place to go, because it is nice
to chill on the waterfront both on sunny days and warm nights.’

Great outdoors ‘The Flevopark and Oosterpark in East, because they are frequented by
friendly and open people and the parks have simply a good vibe, not too far
from the city centre.’

Late nights ‘The Marktkantine in the Jan van Galenstraat. They have well-known artists
and an amazing setting, especially on small-scale events which are not
frequented by lots of people.’

Best bite ‘A special breadroll with carpaccio
at Bagels & Beans, here on the
Roeterseiland campus, on the
corner of the Roetersstraat. It has
a nice terrace and good value for
money.’

‘The Dutch are
not hesitant to talk
about personal stuff’

Hidden treasure ‘Amsterdam-Noord is a great place
to be. It has much more to offer than people think. Especially the bars close
to the NDSM-wharf along the coast belong to my favourites.’

Guilty pleasure ‘The yellow Albert Heijn “vla”. Something I had never heard of, but it’s nice
and sweet and very easy to consume.’

Crazy Dutch ‘Coming from Germany I consider the Dutch very direct and open. They are
not even hesitant to talk about personal stuff, which is very different than in
Germany.’
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Directeur

‘H

et grappige is: dat
waarvan ik vond
dat het tijdens
mijn studie ontbrak heb
ik nu zelf ontwikkeld.
Binnen het honoursprogramma
van mijn bachelor
politicologie kwam
ik in contact met
hoogleraar strafrechtwetenschappen Eugène
Sutorius, die het vak retorica gaf.
Hij probeerde met dat vak een
moderne invulling te geven aan
het Bildungsideaal, een vorm
van onderwijs waarin naast de
kritische analyse ook aandacht is
voor empathie, expressie en ethiek.
Dat onderwijs zorgt ervoor dat je al
je kwaliteiten zo volledig mogelijk
kunt ontplooien, ook de kwaliteiten waarvan je niet eens wist dat
je ze had. Dat vond ik zo mooi dat
ik me afvroeg waarom je die vorm
van onderwijs niet vaker ziet op de
universiteit.
Ik ben me steeds verder gaan
verdiepen in het onderwijs en heb
contact gehouden met Sutorius.
Samen probeerden we te analyseren
waar het misgaat aan de universiteit. In plaats van daar alleen maar
over te klagen, besloten we zelf een
onderwijsvorm te ontwerpen die als
alternatief en inspiratie kon dienen
voor de universiteit. Dat moest De
Bildung Academie worden, waarin
we zelf Bildungsonderwijs zouden
gaan aanbieden aan studenten van
de UvA en de VU.
Het ging goed: steeds meer stu-
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‘We
ontwierpen
een alternatief
voor de
universiteit’
Naam: Michiel Tolman
Leeftijd: 25
Studie: internationale
betrekkingen (MA, UvA)
en politicologie (BA, VU)
Afgestudeerd: 2014
Werk: directeur van De
Bildung Academie
Salaris: 1.000 euro netto
per maand

denten en leraren sloten zich bij
ons plan aan. Maar er moest
intussen wel brood op de
plank komen, dus ik besloot
te solliciteren. Vanuit mijn
bestuursjaar bij faculteitsvereniging EOS
aan de VU kende ik
Khalid Boutachekourt
van consultancykantoor
Van der Bunt, die toevallig
net een nieuw adviesbureau aan
het opzetten was, Publinc. Tijdens
de sollicitatie vertelde ik hem dat
ik met De Bildung Academie bezig
was. Hij vond dat goed voor mijn
ontwikkeling en nam me aan voor
vier dagen per week, zodat ik een
dag per week aan De Bildung Academie kon blijven werken.
Ik leerde veel bij Publinc, maar mijn
hart lag nog steeds bij het onderwijs.
In de lentemaanden werd De Bildung
Academie steeds groter. We besloten
toen echt het eerste semester op te
zetten. We kregen het zo druk dat ik
in juni vorig jaar met Boutachekourt
afsprak het contract te ontbinden.
Sinds september ben ik voltijd directeur van De Bildung Academie. Sinds
we subsidie krijgen van het Platform
Bèta Techniek, verbonden aan het
ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, heb ik ook een klein
salaris. We willen De Bildung Academie uitbreiden naar andere steden
en mogelijk ook naar het buitenland,
dus ik wil me er voorlopig nog zeker
voor blijven inzetten.’ ↙

tekst Willem van Ewijk foto Vera Duivenvoorden
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Volgend jaar verder
met je opleiding?
Regel nu je
herinschrijving

uva.studielink.nl
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