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Het ding is af
Als ik dit schrijf, heb ik zojuist op de sendknop gedrukt. Het manuscript voor mijn
tiende dichtbundel Ademhalen onder de
maan is definitief uitgeredigeerd en kan
naar de vormgever.
Ik besef dat ik dit stukje evengoed had
kunnen beginnen met de mededeling dat ik
de laatste medische tests heb doorstaan,
afscheid heb genomen van mijn familie en
morgen naar Mars wordt gelanceerd. Het
enige verschil is dat je je daar waarschijnlijk
meer bij kan voorstellen.
Ik wil er alleen mee zeggen dat ik wekenlang gebogen zat over veertig gedichten,
samen nog geen vijfduizend woorden, terwijl de redactie van Trajectum zich uitsloofde om dit nummer te realiseren. Af en toe
ontving ik een bericht waarin om input werd
gevraagd. Die gaf ik, in telegramstijl, en ik
boog me weer over de beduimelde bladen
van mijn bundel in wording. Een gasthoofdredacteur is geen redacteur. Hij is een verwend kreng, een blaffende sergeant, een
berijder van stokpaarden.
Mijn stokpaard is bezieling. De mensen aan
wie in dit nummer aandacht wordt besteed,
hebben met elkaar gemeen dat ze willen
bezielen en bezield worden. Zoals de cabaretier Jeroen van Merwijk, die wil dat je
stopt met toekijken en begint met zien. Of
de filosoof Rienk Wielenga, die wil dat je
stopt met calculeren en begint met voor
jezelf denken. Of MC Kapabel, die wil dat je
stopt met geluid consumeren en begint met
luisteren.
Of doe je dat misschien allemaal al? Dan is
dit nummer werkelijk voor jou gemaakt.
Ingmar Heytze
Gasthoofdredacteur Trajectum,
december 2011

Zie pagina
21, 28 en 30
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MUST RULES
De studentenfractie
MUST heeft alle tien de
studentenzetels in de
centrale medezeggenschapsraad (CMR) verworven.
Het overwicht van MUST ontstond doordat concurrenten
zoals USVBO dit jaar geen kandidaten leverden. Drie eenpersoonslijsten haalden onvoldoende stemmen om verkozen te
worden. Opmerkelijk is verder
dat twee studenten die op een
onverkiesbare plaats stonden
nu met voorkeurstemmen in de
raad komen.
Bij het personeel veroverde
HU+ een zetel op de fractie
AOb/AbvaKabo. HU+ krijgt zes
zetels, een meer dan in 2009.
AOb/AbvaKabo gaat terug van
vier naar drie plaatsen. De lijst

Ondersteunend Personeel behoudt een zetel. De vier eenen tweepersoonslijsten bij het
personeel haalden de kiesdrempel niet.
Alleen bij de faculteit Maatschappij en Recht werden facultaire verkiezingen gehouden.
Bij de studentgeleding neemt
MUST vijf van de negen zetels
in. De lijst Marit & Robin hebben er twee en de overige twee
worden aangevuld met kandidaten van eenpersoonslijsten.
De opkomst bij de verkiezingen
was lager dan in 2009. Van de
ruim 50.000 studenten bracht
3,2 procent een stem uit voor
raden of commissies (tegenover
bijna acht procent in 2009). Van
de meer dan 3500 medewerkers
maakte 33 procent de gang
naar de virtuele stembus (was
46 procent in 2009). (GR)

FF BELLEN

Slecht imago,
fijn wonen
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Op de dag dat Meral van
Leeuwen (26) de deur van haar
kamertje in het studentencomplex IBB voor de laatste keer
achter zich dicht trok, kreeg ze
een geniale ingeving. Het idee
voor een boek over het fenomeen IBB was geboren.
Je bent bedenker, projectleider, oprichter en auteur
van het IBB-boek. Een hele
mond vol.
‘Haha, dat klopt. Ik heb het
boek bedacht en heb verder
niemand in dienst.’
Daarnaast ben je ook geograaf. Wat maakt het IBB

Op het dak van de faculteit Natuur en Techniek locatie Oudenoord 700 is vrijdag 2 december een windmolen geplaatst. De
turbine wordt gebruikt voor onderzoek en onderwijs. Het vormt
een onderdeel van de 500 vierkante meter grote Duurzame Energie Proeftuin met onder meer zonnepanelen en zonneboilers.
De windmolen is 6,5 meter hoog en heeft een diameter van twee
meter. De energie-opbrengst ligt tussen de 1400 en 1800 kilowattuur (kWh) per jaar en zorgt voor een reductie van 680 kg
CO2-uitstoot. Twee van deze windmolens zijn genoeg om een
heel huishouden van elektriciteit te voorzien. (GR)

WINDMOLEN
vanuit dat oogpunt zo mooi?
‘Wat het IBB zo mooi maakt, is
dat het niet af is. Het komt niet
uit een boekje of showroom. Dat
maakt het gebouw zo bijzonder.’
Wat zijn je plannen voor het
boek?
‘Ik ga meer oud-bewoners van
het complex interviewen, die
daar in de jaren tachtig en negentig hebben gewoond. Daarnaast ga ik de archieven verder
uitspitten.’
Wat is het opmerkelijkste
verhaal dat je tot nu toe hebt
gehoord?

‘Het is opmerkelijk dat iedereen
eigenlijk hetzelfde verhaal vertelt. Ze hebben allemaal met
veel plezier in het IBB gewoond
ondanks het niet zo beste imago. Maar de opmerkelijkste persoon die ik heb geïnterviewd is
Edwin, een blinde man, die er al
25 jaar woont. Edwin heeft een
gevoelig gehoor waardoor hij
soms last heeft van de huisfeesten.’
Wat heeft het studentencomplex voor jou betekend?
‘Het IBB heeft mij een mooie
studententijd met veel gezelligheid bezorgd. Ik kon daar
mijzelf zijn. De verhuizing was
dan ook wel even slikken, maar
ik ben blij dat ik nu in mijn grotere woning wakker word.’
(MB)

Kamerkoor in nood

Twaalf uur contact

10

KORT

Opleidingen mogen afwijken
van de norm van twaalf contacturen per week, als ze laten zien
dat hun onderwijs intensief genoeg is. Staatssecretaris Zijlstra
en Harm Beertema van de PVV
kruisten er 1 december de degens over in de Tweede Kamer.
Ze zijn het erover eens dat het
hoger onderwijs intensiever
moet worden, maar hoe meet je
het aantal contacturen? ‘We
hebben de norm van twaalf uren
per week vastgesteld, maar instellingen kunnen aangeven dat
die norm voor hen niet past’, zei
Zijlstra tijdens het debat over
de OCW-begroting.
Volgens hem verschilt het soort
onderwijs soms erg tussen instellingen voor hoger onderwijs.
Maastricht heeft een ander sy-

steem dan bijvoorbeeld de TU
Delft. Die moet je niet langs dezelfde meetlat leggen. Contacturen worden straks wel degelijk
geteld, ‘maar met vrijheidsgraden’. Meer lesuren betekent niet
altijd dat er sprake is van beter
onderwijs, aldus Zijlstra. Beertema vond dat een aanfluiting:
‘Dan is er nog steeds geen eenduidige definitie over wat een
contactuur is. En dan kun je dus
ook niet eenduidig meten.’ Het
was volgens hem niet zo moeilijk: in het voortgezet onderwijs
is er ook geen misverstand over
de definitie van een lesuur.
‘Met wie hebben die studenten
dan contact?’, wilde Beertema
weten. ‘Met een docent, met
elkaar, met de Albert Heijn?’
Maar Zijlstra liet zich niet provoceren. Samen kwamen ze er op
uit dat met ‘contacturen’ de
‘interactie tussen studenten en
lesgevers’ wordt bedoeld. Daar
nam Beertema voorlopig genoegen mee. (HOP)

studenten in Nederland
worden benaderd om een
speekselmonster in te leveren voor een onderzoek
naar de bof. Deze studenten leggen ieder weer contact met tien kennissen die
allen op hun beurt weer
tien medestudenten porren
mee te doen. Op die manier willen het RIVM en de
GGD’s de toegenomen verspreiding van het bofvirus
onder studenten in kaart
brengen.

Een belangrijke sponsor van
het Nederlands Studenten
Kamerkoor (NSK) trekt zich
terug, waardoor mogelijk
de nieuwe productie ALL-1
in gevaar komt.
Met de actie redhetnsk.nl
probeert het koor aan het
benodigde bedrag te komen.
28.000 Euro hebben ze nodig.
De teller staat nu op 3065
euro. ‘Het liefst willen we het
geld voor 17 december bij
elkaar hebben, als het nieuwe
project start’, vertelt koorcommissaris Cécile Beemster.

De terugtrekking van de sponsor, van wie de naam niet genoemd wordt, is een domper.
Het is voor het eerst in het
38-jarige bestaan van het het
NSK dat dit gebeurt. ‘We zijn
geen amateurs maar ook geen
professionals en vallen daardoor tussen wal en schip’, zegt
Beemster. Als het nodige bedrag niet wordt opgehaald, zal
er bezuinigd moeten worden.
Of wellicht worden er nog
andere acties ondernomen om
toch het geld binnen te krijgen. (MB)

‘Mindfulness is de werkelijkheid zien
zoals ze is. Het heeft niks te maken met
wierook, Boeddhabeelden, oranje
lappen. Dat hoort er allemaal niet bij.’
De Belgische psycholoog Björn Prins, docent bij de post-hbo
opleiding mindfulnesstrainer aan de faculteit Gezondheidszorg,
in het Eindhovens Dagblad.

FILMPJE

Er komt in het hoger
onderwijs voorlopig
geen strikte definitie
van ‘contacturen’.
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OP PAD MET DE STADSDICHTER

Omdat dichter Ingmar Heytze deze maand
gasthoofdredacteur is, gaat Trajectum TV met
hem op stap door de Utrechtse binnenstad.
Vanuit de Pandhof, het Academiegebouw en
onder de Dom leest hij zijn mooiste werk voor.
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In memoriam
Petra de Bell, student
Educatieve master biologie,
is plotseling overleden.
Op 5 december hoorden
we het droevige bericht dat
Petra de Bell plotseling is
overleden. Ze heeft een fataal
ongeluk gehad op zaterdag
3 december. Petra had een
man, Paul, en twee dochters,
Kim en Dewi. We wensen hen
en andere familie en vrienden
veel sterkte bij het omgaan
met dit plotselinge verlies.
Petra was vierdejaars student
aan de masteropleiding biologie. In het verleden heeft ze
bij onze lerarenopleiding ook
haar tweedegraads-bevoegdheid behaald. Docente biologie in het vmbo was ze vol
overtuiging.

Utrecht hoogopgeleid
In de provincie Utrecht
wonen naar verhouding
de meeste hoogopgeleiden: 41,2 procent heeft
er een hbo- of universitair
diploma.
Tweede is de provincie NoordHolland met 37,4 procent. In
het Jaarboek Onderwijs in cijfers 2011 vergelijkt het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS)
het opleidingsniveau van 25 tot
65-jarigen. Zeeland (23,5 procent) en Drenthe (24,1 procent)
hebben relatief weinig hoogopgeleiden. Dat heeft volgens het
CBS vooral te maken met het
lage onderwijs- en arbeidsmarktaanbod in die gebieden.
Maar het onderwijsaanbod biedt
‘geen volledige verklaring’ voor
het aandeel hoogopgeleiden in
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een gebied. In de regio ZuidLimburg, waar de Universiteit
Maastricht staat, is hun aandeel
(26,6 procent) lager dan in Midden-Limburg (28,8 procent).
Uit het Jaarboek blijkt ook dat
het aantal studenten in het hoger onderwijs opnieuw is gestegen. Vorig collegejaar volgden
zo’n 242 duizend studenten een
universitaire opleiding en ongeveer 417 duizend een hbo-opleiding. Ruim tweeduizend studenten doen een hbo- en een
wo-opleiding tegelijkertijd, wat
het totaal aantal studenten op
656 duizend brengt.
Ruim één op de zeven hbo-studenten is van niet-westerse allochtone komaf. In het wo gaat
het om ruim één op de acht studenten. Er studeren nog steeds
meer vrouwen dan mannen: 52
om 48 procent. (HOP)

Prijs voor
aids-project
Oud-studenten Anneloes
Versteeg en Sulaikah Theis
van de opleiding creatieve
therapie hebben de Albert
Schweitzer-prijs 2011
gewonnen.
Ze ontvingen de prijs voor
een prentenboek dat de sociaal-emotionele en creatieve
ontwikkeling van kinderen
met aids of hiv stimuleert.
Het boek is gebaseerd op
praktijkonderzoek dat zij
tijdens hun afstuderen in
Uganda verrichtten.
Het prijzengeld bestaat uit
5000 euro en wordt besteed
aan de verspreiding van het
boek in het Afrikaanse land.
De prijs is voor kleinschalige
initiatieven op het gebied
van de gezondheidszorg in
Afrika. (GR)

De master biologie boeide
haar vooral vanwege de verdieping in de vakinhoud. Ze
was bijna klaar met de masteropleiding. Tijdens deze
opleiding vormde ze een leerteam met Nanda Joukema en
Jeroen Soetens. Als drietal
hebben ze bijna de volledige
opleiding samen doorlopen.
Petra was in dat team degene
die snel de grote lijn doorzag
en gezamenlijk hebben ze
met zichtbaar plezier werk
van hoge kwaliteit geleverd.
We verliezen met haar een fijn
mens, een goede student en
een bevlogen docente van
scholengemeenschap de Lingeborgh in Geldermalsen.
Team Biologie, Instituut
Archimedes

Diensten
gaan samen
De Personeelsraad HU
Diensten heeft ingestemd
met de samenvoeging
van de dienst SSC Ict &
Facilitair en de Stafdienst
Bedrijfsvoering (SBV).
Begin november trapte de raad
nog op de rem omdat het personeel onvoldoende was betrokken
bij de integratie. Ook stak het
dat de fusie al per 1 november
was ingezet. Na overleg met de
directie van SBV besloot de Personeelsraad alsnog in te stemmen. De samenvoeging vindt
formeel plaats per 1 januari 2012
en de medewerkers blijven voorlopig werken op hun huidige
locaties. De Personeelsraad ziet
hierin het einde van ‘een onrustige periode.’ (GR)

BOEK

Dat verhaal brengt de lezer in
zeven hoofdstukken naar even
zoveel locaties (van Driebergen naar New York en Lesbos,
Wenen en Burgh, van Rotterdam naar Salzburg en terug),
wisselend in tijd van de Tweede Wereldoorlog tot het heden. Telkens weer staat een
ander hoofdpersoon centraal,
met zijn of haar eigen vertelstijl. Die hoofdpersonen zijn
familie en/of geliefde van elkaar en de onderliggende banden zijn dan ook het centrale
thema van het boek. Waarbij
de Tweede Wereldoorlog een
belangrijke rol speelt, soms
inclusief plastische details van
gruwelijke verminkingen na
een bombardement nabij Salzburg, soms terloops met een
niet-ontplofte bom in de achtertuin.
Het is een topprestatie van
een auteur die twee eerdere,
weinig opgemerkte romans
schreef. Meer aandacht voor
dit boek zou dus niet meer dan
terecht zijn. Ook al geeft de
titel de clou van het boek wel
erg duidelijk weg…

Sjoerd Arends is vijfdejaars journalistiek

Vraag een dichter welk boek
moet worden gerecenseerd en
ineens gaat het niet meer over
de zeggingskracht van een
enkel woord, over tot het uiterste gecomprimeerde teksten en in der Beschränkung
zeigt sich der Meister. Dan
wordt er doodleuk een roman
aangedragen van maar liefst
526 bladzijden. En waarom?
Omdat de auteur, Martijn Knol,
uit Utrecht komt. Omdat zijn
derde roman Alles kan kapot,
verschenen in augustus, tot nu
toe niet of nauwelijks is gerecenseerd. En omdat het ten
onrechte is. Aldus de gasthoofdredacteur van dit nummer.
Heeft Ingmar gelijk? Verdient
dit boek meer aandacht? En
dus meer kopers? Daar valt
veel voor te zeggen. Het
schrijfplezier spat namelijk van
de pagina’s. Daardoor ben je
voor je het weet tientallen
pagina’s verder. Ondanks een
overdadig gebruik van …puntjes in de teksten… En ook ondanks poetische onderbrekingen als ‘de wolken de bomen
zijn lief Mama’s fietsmachine’
(en dat zes pagina’s lang) een
uiteindelijk fraaie impressie
vanuit peuterperspectief over
een fietstochtje met mama
naar de kinderboerderij. Knol
sleept je met alle plezier de
pagina’s door en dat maskeert
de soms niet al te strak staande spanningsboog van het
verhaal zelf.

Afstuderen. En dan?

COLUMN

Alles kan kapot

Er komt een moment dat je op een rijtje zet wat je nog
moet doen om af te studeren. Een lange checklist, die met
de dag kleiner wordt. Bij elke streep die je zet, schuift die
fles champagne een meter dichterbij. Klinkt goed, maar
naast die fles champagne ligt het besef dat je nu echt keuzes
moet gaan maken: a) Een master volgen b) Een baan zoeken
c) Freelancen d) Een uitkering aanvragen.
En dan heb ik het nog niet eens over inhoudelijke keuzes
gehad. Wat voor master? Welke baan? Hoe profileer ik mij?
Toen ik mijn studie koos, dacht ik van de meeste keuzes af
te zijn. Opeens heb je het, je wordt journalist! Zo simpel.
Die keuze maakte ik met een beeld in mijn hoofd. ‘Over vier
jaar vlieg ik naar de verste uithoeken van de wereld met een
camera en een schrijfblok onder mijn arm. Uiteraard royaal
gesponsord door Nederlandse media.’ Maar nu ik bijna klaar
ben met studeren, zijn er praktische dingen die dat beeld
verstoren.
Binnenkort houdt de stufi op en de journalistieke arbeidsmarkt hangt erbij als een natte krant. Met weinig ervaring en
lage lonen is freelancen wellicht een riskante onderneming.
Misschien moet ik iets gaan doen waar meer behoefte aan is,
niet wat ik leuk vind. Laatst zag ik een vriend als fulltime hypotheekadviseur aan de slag gaan, omdat hij anders de huur
niet kon betalen. Maar dat was niet de bedoeling! Twee jaar
geleden zaten we nog in Marokko een hasjboer te interviewen.
Gelukkig kan het ook anders. Laatst was ik op de Avond voor
de Buitenlandjournalistiek in Amsterdam. Daar volgde ik een
workshop van Olaf Koens, een freelancecorrespondent in
Moskou. Hij ging daarheen zonder journalistiek werk, begon
stukken te typen en kloterige baantjes aan te nemen om
rond te komen. Niet lang daarna werd hij gevraagd om de
verkiezingen te verslaan. He made it! Zijn visie is dan ook:
‘Het enige dat je tegenhoudt om te doen wat je wil, is dat je
je ticket nog niet hebt gekocht.’ Ik houd mijn beeld van vier
jaar geleden nog maar even vast.

SJOERD ARENDS

Marc Janssen
Martijn Knol, Alles kan kapot,
Uitgeverij Wereldbibliotheek,
526 pagina’s, ` 34,90
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Het glas-in-loodraam
komt uit de oude
huurwoning van een
vriendin.

Sneeuwlandschap van
Dolf Zwerver (19322010). Kunstschilder
Dolf Zwerver maakte
meerdere omslagen
voor zijn dichtbundels.
Eierdozenlamp van
Victor Vetterlein.
Recyclebaar.

Voor thuisgebruik
de kleine re-issue
Fender Champ 600.

Meest waardevol:
vaas uit kunstaardewerkfabriek St.
Lukas. Erfstuk van
overgrootvader.

De Fender Telecaster is een
replica van een model uit
1952. Met sticker van de
Nederlandse band Moss:
Never be scared / don’t be
a hero.

INGMARS
8
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Lapsteel van Gibson
uit de jaren vijftig.
Zelf gerestaureerd.

Fender Blues Jr.
Buizenversterker.
Geluid mogelijk
op cafésterkte.

Originele stoel van
Stadsschouwburg
uit 1941. Voor 25
piek gekocht op de
rommelmarkt.
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INTERVIEW

‘Over kunst wor

DOOR GERARD RUTTEN

INTERVIEW

rdt veel geblaat’
Gasthoofdredacteur Ingmar Heytze wilde cabaretier,

liedjesschrijver en kunstschilder Jeroen van Merwijk (56)
graag spreken. De twee Utrechters kennen elkaar van de Nacht
van de Poëzie, die zij de laatste twee keer samen presenteerden.
Aanleiding voor het gesprek is Van Merwijks laatste boekje:
Meneer Van Merwijks laatste woord over kunst & cultuur.
Daarna kan iedereen weer gaan twitteren!

INGMAR &
08122011 TRAJECTUM 07
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De twee kunstenaars ontmoeten elkaar in
de flat van de dichter op drie hoog in de
binnenstad. Ingmar: ‘In dit boek staat wat
iedere student van kunst zou moeten weten.
Er zijn de vreemdste gedachten over kunst
en Jeroen haalt die in prikkelende columns
onderuit.’
Van Merwijk: ‘Er wordt over kunst inderdaad
enorm veel geblaat. Door kunstenaars zelf
maar ook door kunsthistorici, directeuren
van musea en conservatoren. Neem nou de
uitleg op de bordjes naast schilderijen in
musea. Ik heb Nederlands gestudeerd aan
de universiteit en ben cum laude afgestudeerd aan de kunstacademie, dus ik zou die
moeten snappen. Maar ze zijn onbegrijpelijk. Dan denk ik: waarom zou dat toch zijn?
Heel veel kunstwerken zijn gewoon niet
goed en vallen daarom niet uit te leggen.
Dat is de wereld van de kunst ten voeten
uit. Allemaal humbug.’
Schilders die op handen worden gedragen
zijn vaak slechte kunstenaars. Degenen die
als slecht worden bestempeld kunnen juist
heel goed zijn, is zijn waarneming. ‘Peter
Pontiac, Peter Vos en Peter van Straaten
behoren tot de grootste tekenaars die we
ooit hebben gehad. Van internationaal
niveau. Ik vind het raar dat er nog nooit
een tentoonstelling met de drie Peters is
geweest. Twee van hen maken strips en de
derde werkt figuratief – en dat is verdacht
in de moderne, beeldende kunst.’

Ingmar valt hem bij: ‘Dat merk ik ook in de
poëzie. Gedichten met een anekdote worden voor light verse, zeg maar pleziergedichten, versleten. Nu hebben dichters van,
laten we het zo maar noemen, begrijpelijke
poëzie een groter publiek en meer succes
bij het publiek. Maar ze winnen geen grote
prijzen en er worden geen doorwrochte artikelen over hun werk geschreven door deskundigen.’
Hij vervolgt: ‘We hebben in Nederland poëzie van een zeer hoog niveau – zo hoog dat
niemand er nog bij kan. Het zijn onbegrijpelijke teksten, die ook zo bedoeld zijn: om bij
voorkeur niet begrepen te worden. De moeilijkst verstaanbare, meest stilistisch ingestelde dichters worden hier als de belangrijke
dichters beschouwd. Ik lees de laatste jaren
steeds meer Engelsen en Amerikanen. Die
staan veel dichter bij wat ik zelf als dichter
ook probeer te doen: gedichten schrijven
waar iedereen iets mee kan, niet alleen een
clubje elitelezers.’
Hij noemt als lichtend voorbeeld het gedicht Dagen van James Fenton:
Waar zijn dagen voor?
Dagen zijn waar we wonen.
Ze komen, maken ons wakker,
Keer op keer op keer.
Ze zijn om gelukkig in te zijn.
Waar kunnen we anders wonen dan in
dagen?
Ah, als antwoord op die vraag
komen de priester en de dokter
in hun lange jassen,
rennend over de velden.

12
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Ingmar staat op, beent weg en komt enkele
tellen later terug met een paar dichtbundels. Het is werk van de vijf genomineerden
voor de VSB Poëzieprijs 2012, te weten Peter Ghyssaert, Jan Lauwereyns, Willem Jan
Otten, Erik Spinoy en Anne Vegter. Hijzelf
zal in januari volgend jaar de avond van de
feestelijke uitreiking aan elkaar praten. ‘Het
zijn allemaal goede tot zeer goede dichters
en terechte laureaten. Ik ben alleen buitengewoon verbaasd dat Tellen en wegen van
K. Schippers, volgens mij met afstand de
beste bundel van dit jaar, er niet bij zit. Ontzettend geestige en vitale poëzie. Hij is niet
eens genomineerd.’
Van Merwijk veert op. ‘Dat is in de beeldende kunst hetzelfde. Je krijgt een nieuw soort
esthetiek. Eigenlijk een omgekeerde esthetiek. Schilderijen moeten eruitzien alsof de
rechterarm van de schilder pas is geamputeerd en hij voor het eerst met zijn linkerarm
een tekening gaat maken. Een schilderij
waarop je kunt zien dat een hoofd twee
ogen en een mond heeft, komt het museum
niet in. Een fascistoïde manier van denken:
er is één manier de juiste.’
Hilarisch: ‘De Russische avant-garde schilder Malevitsj heeft in het begin van de vorige eeuw een schilderij gemaakt van een
zwart vierkant. Vrij beroerd geschilderd ook
nog, want zwart moet je niet dekkend gebruiken: het klapt van het doek af en je
krijgt allemaal barstjes. Ik heb mensen een
kwartier lang naar het schilderij zien kijken
alsof het de Nachtwacht is… Terwijl er niks
te zien is.’

Gevraagd naar wat hij van de Nachtwacht
vindt, zegt Van Merwijk dat hij daar niet
over kan oordelen, omdat er in een ver verleden een stuk van afgezaagd is. Maar over
de Staalmeesters, een ander meesterwerk
van Rembrandt, is hij lyrisch. ‘Wij schilders
kijken heel anders naar schilderijen dan leken. Wat er op een schilderij staat, interesseert mij geen fuck. Of het nou koeien zijn
of naakte lijven. Wij kijken hoe een schilderij
gemaakt is. Het kleurgebruik bijvoorbeeld.
Op de Staalmeesters staan zes heren in
donkere pakken en hoeden afgebeeld en
op de voorgrond is een rode plek aangebracht. Als je ervoor staat en je houdt je
duim voor het rode gedeelte zodat je dat
deel niet meer ziet, dan zakt het hele schilderij als een pudding in elkaar. Het hele
schilderij steunt op die plek. Dat is schilderen.’
Maar wat moet je doen als je een museum
bezoekt? Les 1 van Van Merwijk: ‘Beoordeel
de werken op de vier elementen: vorm,
kleur, materiaal en compositie. Bij Picasso is
de verf meestal vlak aangebracht en dat is
niet zo interessant; de vorm en compositie
daarentegen wel. Bij Dalí zijn de verflagen
hier weer eens dun, daar weer eens dik,
terwijl elders de verf is weggeschuurd. Er
gebeurt altijd wat. Daar krijg ik als schilder
goede zin van.’

Les 2: ‘Ga zonder de catalogus naar het museum. Ga gewoon kijken. Vind ik het mooi?
Waarom? Daar kun je zelf over nadenken.
Daarvoor hoef je geen boeken gelezen te
hebben of veel van kunst af te weten. Je
moet er niet bang voor zijn. Het is maar
kunst. Kunst bijt niet. Het vliegt je niet aan.’
Er ontspint zich een discussie over de eeuwige vraag wat kunst is. ‘Kunst is wat kunstenaars maken. Wat zij bedoelen als kunst
of wat beschouwers zien als kunst’, luidt de
definitie van Ingmar. ‘Als maar iemand iets
bedoelt als kunst is, is het kunst. Of het ook
goede kunst is, is een heel andere vraag.’
Van Merwijk: ‘In mijn boek maak ik een onderscheid tussen kunst en echt. Op een
stoel kun je zitten en dat is dus geen kunst.
Maar als je een stoel op de muur spijkert,
kun je er niet meer op zitten en is het dus
kunst.’
Van Merwijk legt het nog één keer uit: ‘Mijn
idee is dat kunst in feite nutteloos is. Je
kunt het niet eten, niet aantrekken en er
ook niet in rijden. Het mooie is dat je met
deze omschrijving van die hele discussie van
de bedoeling van de kunstenaar af bent. De
intentie van de kunstenaar interesseert mij
persoonlijk geen ene moer.’
Ingmar: ‘Mooi, dan kunnen we allemaal
weer gaan twitteren.’

Van Merwijk in het kort
1985: cabaretgroep Meester Cornelis
1992-1995: cabaret bij radioprogramma
Spijkers met Koppen
1994: theaterprogramma Van Merwijk
legt het nog één keer uit
1996: theaterprogramma Het podiumbeest is terug
1995-1997: radioprogramma Radio
Magnolia met Bavo Galema
1999: theaterprogramma De omgekeerde wereld met Bavo Galema
2001-2003: tv-programma Mannen voor
vrouwen met onder andere Erik van
Muiswinkel, Diederik van Vleuten, Beau
van Erven Dorens
2003-2005: tv-programma Beter van
niet met Erik van Muiswinkel
2009-2010: tv-programma Van Zon op
zaterdag met onder andere Erik van
Muiswinkel, Owen Schumacher en Sanne Wallis de Vries
Onder het pseudoniem Malfet heeft Van
Merwijk regelmatig tentoonstellingen
van zijn schilderijen.

Het boek ‘Meneer Van Merwijks
laatste woord…’ telt 110 pagina’s
en kost 15 euro. Met zijn theaterprogramma ‘De vleesgeworden bescheidenheid’ tourt hij door het hele land.
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In Utrecht kunnen de letteren
knetteren. De stad heeft de
geschiedenis, de creativiteit en
de vrijwilligers ervoor.
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Toch blijven de ambities klein.
Tweede literaire stad wil Utrecht
zijn, de Joop Zoetemelk onder

Joost de Vries (1983)

de steden. Waarom toch?

B

elle van Zuylen, Hendrik
Marsman, Martinus Nijhoff, Gerrit Achterberg,
Ina Boudier Bakker, Dirkje Kuik,
Willem Barnard, Arthur Japin,
Ronald Giphart, Dick Bruna,
Manon Uphoff, Stephan Enter,
Mark Boog, Astrid Lampe,
Ingmar Heytze, Vrouwkje Tuinman, Ruben van Gogh, Alexis
de Roode… talent genoeg in
Utrecht. Zowel vroeger als nu.
Daarnaast een bijna vierhonderd jaar oude universiteit met
een letterenopleiding, waar
menig schrijver/dichter z’n alma
mater heeft liggen. Dan zijn er
nog de literatuurfestivals, literatuurprijzen en stipendia voor
Utrechts talent. Bovendien zijn
er nog de Volksuniversiteit en
Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK) waar de amateurs
zich kunnen ontwikkelen.
Een opsomming waar menig
stad met jaloerse blikken naar
zal kijken. Met zoveel talent,
activiteiten en voorzieningen
kun je concluderen dat in
Utrecht de letteren knetteren.
Maar die letteren blijken te kunnen knetteren door de inzet van
veel vrijwilligers. Bekijk de literaire agenda van SLAU (Stichting
Literaire Activiteiten Utrecht)
over de maand november en je

studeerde journalistiek en geschiedenis en
werkt als kunstredacteur voor De Groene Amsterdammer. NRC noemde zijn debuutroman
Clausewitz ‘een voortzetting van Mulisch met
andere middelen’.
Kun je leven van je literaire werk?
‘Ja. Mijn boek is goed verkocht, er zijn vijf drukken. Verder werk ik bij De Groene Amsterdammer,
schrijf ik een column voor NRC Next en word ik
sinds mijn boek regelmatig gevraagd voor evenementen zoals Crossing Border.’
Wat ga je met het geld doen?
‘Ik neem vanaf half december tot half februari verlof om me te concentreren op mijn nieuwe boek.
Bij Clausewitz wist ik aan het begin nog helemaal
niet waar het verhaal naartoe ging. Ik heb er ongeveer anderhalf jaar over gedaan. Nu weet ik dat
beter. De voorbereidende fase is voorbij.’
Is het bedrag voldoende?
‘Ja hoor. Ik blijf er nog een paar klusjes naast doen
voor wat extra geld, maar ik kan mijn rekeningen
gewoon betalen.’
Hoe vind je het literaire klimaat in Utrecht?
‘Ik heb daar niet zo’n goed overzicht van. Ik ga
niet meer zoveel naar literaire festivals als vroeger,
maar SLAU organiseert leuke dingen. Er gebeurt
van alles in Utrecht al mis ik wel een groot, jaarlijks
literair festival zoals in Nijmegen of Den Haag.’
Stelt de gemeente onvoldoende geld
beschikbaar voor de letteren?
‘Nee, eigenlijk niet. Er is een begrotingstekort dus
ik begrijp dat er bezuinigd moet worden. Dat is
voor sommige mensen heel vervelend, maar er
gaat nog steeds niets boven een boek lezen in
een stoel. En dat is gratis.’
Wat is jouw ambitie?
‘Op dit moment heb ik het beste van twee werelden. Dat wil ik niet zomaar inruilen voor fulltime
schrijven. Ik weet niet of ik daar al genoeg discipline voor heb.’

ziet bijna elke dag een activiteit:
een symposium met Rutger Kopland, een drieluik over de fami lie Mann, Poetry Slam, Connie
Palmen over haar nieuwe boek
of een voordracht van dichter
Baban Kirkuki.
Dat de gemeente zich als tweede literaire stad van het land
afficheert, is vooral aan die mensen te danken. Dit jaar pas heeft
de gemeente voor het eerst een
structureel bedrag begroot voor
de letteren. Jarenlang was dat
niet het geval. Zo stelden de
Utrechtse lettereninstellingen
naar aanleiding van de vorige
cultuurnota 2009-2012 een letterenmanifest op: ‘Utrecht, waar
zijn uw letteren’. Daarin uitten ze
hun verbazing over het feit dat
de gemeente en provincie de
Utrechtse letterenorganisaties
niet opnamen in de basisinfrastructuur van culturele voorzieningen. Blijkbaar beschouwde
de gemeente deze instellingen
als ‘niet relevant’. Ook voor de
langere termijn ontbrak ambitie
voor de literaire sector. Wel was
er plek voor muziek, theater,
dans, beeldende kunst, vormgeving en film in de cultuurbegroting. De schrijvers vroegen de
gemeente om rechtvaardiging

>
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UTRECHTSE SCHRIJFBELOFTEN
Op dinsdag 6 december reikte wethouder
Lintmeijer van Cultuur de tweejaarlijkse
C.C.S. Crone-stipendia uit aan drie beloftevolle Utrechtse schrijvers: Eva Maria Staal,
Baban Kirkuki en Joost de Vries. Het gaat om
een financiele tegemoetkoming van 2500
euro per persoon, bedoeld om een volgende
publicatie mogelijk te maken. De stipendia
zijn vernoemd naar Cornelius Carolus
Stephan Crone (1914-1951), een schrijver
van tragische verhalen die zich meestal in
Utrecht afspeelden. Crone schreef een bescheiden oeuvre over armoede, tegenslag,
dood en het leven van de gewone man.

Eva Maria Staal (1960)
werkte jarenlang als wapenhandelaar.
Haar debuutroman hierover Probeer het
mortuarium werd al bekroond met twee
aanmoedigings prijzen.

hiervan. Want met bedragen die
buiten de cultuurnota bij elkaar
geschraapt werden, zo’n
131.412 euro, stak Utrecht
schraal af bij de andere drie grote steden: Amsterdam (389.790),
Rotterdam (560.000) en Den
Haag (669.493). Met zo’n lullig
bedrag werd je nooit een speler
van formaat, was de opvatting.
In 2011 gaf de gemeente gehoor aan het verzoek om de
letteren apart in de begroting
op te nemen. Zij het met een
bescheiden bedrag, 135.000
euro per jaar in plaats van de
gevraagde 400.000 euro.
Met dit bedrag kan SLAU in ieder
geval jaarlijks drie festivals organiseren: Het Huis van de Poëzie,
Literaire Meester en het in april
2011 voor het eerst georganiseerde internationale literatuurfestival City2Cities. Bij dit laatste
festival is Utrecht verbonden met
twee andere steden, Edinburgh
en Stockholm. Schrijvers uit die
steden, van jong talent tot grote
namen, komen naar Utrecht vor
dit eerste breed georiënteerde
internationale literatuurfestival in
Nederland. In 2012 staan Barcelona en Praag op het programma, in 2013 volgen Lissabon en
Berlijn. De keuze viel op die steden omdat ze figureren in veel
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romans en gedichten en omdat
ze een bloeiende schrijvers- en
uitgeversscene hebben. Met
City2Cities willen de organisatoren graag 2018 halen en dan alle
deelnemers een keer laten terugkomen.
Ondanks de geringe bijdrage
van de gemeente is Michael Stoker van SLAU blij met de centen
en met het feit dat de gemeente
de letteren eindelijk serieus
neemt. ‘Sinds GroenLinks in het
college zit, wordt er 2 miljoen
meer aan cultuur uitgegeven.
Probleem blijft dat met de structurele inzet van vrijwilligers het
bijna onmogelijk is om continuïteit te garanderen.’
In 2012 zal de gemeente Utrecht
in elk geval niet bezuinigen op
cultuur, ondanks de bezuinigingsdrift die overal heeft toegeslagen. Met de grootscheepse viering van de Vrede van Utrecht in
2013 en de ambitie om de Europese culturele hoofdstad in 2018
te worden, kan dat ook bijna niet
anders. Klappen vallen er wel,
want Utrecht krijgt per januari
2012 geen geld meer van de
provincie en het Rijk voor culturele activiteiten. Burgemeester
Wolfsen heeft al zwaar weer aangekondigd.

Wat ga je met het geld doen?
‘Werken aan mijn volgende boek. Waar dat
over gaat, is nog geheim maar het wordt een
heel ander boek. Ik ben heel bij met het bedrag.
Hierdoor win ik tijd om onderzoek te doen voor
mijn nieuwe boek.’
Je bent wapenhandelaar geweest. Spannend?
‘Ja. Ik was handelaar in groot defensiemateriaal
zoals tanks en bommen maar ook helikopteronderdelen. We brachten mensen bij elkaar.
Wapens die het Nederlandse leger niet meer
gebruikte, verkochten we aan andere regeringen. Dit gebeurde legaal, we handelden niet met
agressors en ik heb altijd zo integer mogelijk
gewerkt.’
Waarom ben je gestopt?
‘Ik werd er te oud voor. Het is een snelle mannenwereld. Er wordt veel gedronken en tot laat
gewerkt. Inmiddels heb ik een gezin.’
Wat vind je van het literaire klimaat in
Utrecht?
‘Daardoor ben ik juist gaan schrijven. Ik schreef
voor Hollands Maandblad en ontmoette daar
Utrechtse schrijvers zoals Vrouwkje Tuinman en
Robbert Welagen. Hoofdredacteur Bastiaan
Bommeljé zei dat mijn verhalen zich goed lenen
voor een roman.’
Stelt de gemeente onvoldoende geld
beschikbaar voor de letteren?
‘Het is moeilijk om een midden te vinden tussen
te veel en te weinig subsidie. Van te veel subsidie worden mensen lui. Bij te weinig subsidie
worden sommige mensen de nek omgedraaid.
Tot nu toe heeft Utrecht het goed gedaan.’

Baban Kirkuki (1974)
is geboren in Iraaks Koerdistan. Hij was medeoprichter van een literair tijdschrift in Kirkuk
en werd in 1999 gevraagd om propaganda te
schrijven. Baban vluchtte naar Nederland en
leerde razendsnel de taal.
Ambities waarmaken in ongunstig tij vraagt bij gebrek aan
geld veel inventiviteit en creativiteit. Voor Michael Stoker is
135.000 euro op jaarbasis te
weinig om het literaire verschil
te maken. ‘Maar’, zegt hij, ‘het
aardige van Utrecht is, dat we
een enorme diversiteit aan literaire activiteiten hebben en
daardoor een totaal andere
aanpak dan andere steden.
Den Haag bijvoorbeeld, die ook
meedingt naar culturele hoofdstad in 2018, is meer een residentiestad met traditie. Dat zie
je ook aan de activiteiten. Wij in
Utrecht, richten ons niet alleen
op de gevestigde orde, maar
ook op het stimuleren van aanstormend talent. Van de Nacht
van de Poëzie, die we al dertig
jaar organiseren tot underground, zoals poetry slam.’
Tweede literaire stad van het
land. Zo noemt Utrecht zich.
Waarom niet de eerste plek, kun
je je afvragen. Waarom genoegen nemen met de JoopZoetemelk-positie, de eeuwige tweede? Het klinkt een beetje sneu.
Is het de doe- maar-gewoondan-doe-je-al-gek-genoeg inborst van de stad die hieraan
debet is?

Utrecht is geen frivole stad,
zei Ingmar Heytze tegen Abdelkader Benali in mei 2010 toen
die op zoek was naar de literaire
hartslag van Utrecht voor een
tv-programma. ‘Utrecht heeft
altijd gebogen voor de adel en
geestelijkheid. Die zijn vertrokken, maar het buigen is nooit
opgehouden.’
Utrecht is de stad waar je winkelt in het winkelhart van Nederland. Lekker tussen de betonblokken, afgesloten van de
buitenwereld. Van geschiedenis
nemen we net zo gemakkelijk
afstand. Ook Manon Uphoff
onderschrijft dit. In datzelfde
programma zegt ze dat Utrecht
geen stad van de opstand is,
het voegt zich naar de macht.
Maar de rijke geschiedenis en
het bedompte imago zorgen
ook voor inspiratie. Voor Manon
Uphoff is het in ieder geval een
reden om in Utrecht te blijven.

Leef je van je literaire werk?
‘Ja, ik leef van mijn poëzie. Ik heb eerder drie
bundels uitgegeven.’
Wat ga je met het geld doen?
‘Door deze prijs kan ik me volledig op mijn volgende bundel concentreren. Ik ben er erg blij
mee.’
Hoe is het om in het Nederlands te schrijven?
‘Ik kan mijn creativiteit ook kwijt in het Nederlands. Het draait in poëzie niet alleen om de taal
maar om alles wat je waarneemt en voelt. Dan
maakt de taal niet zoveel uit. De taal is minder
zangerig en fantasievol dus mijn gedichten zijn
wel veranderd.’
Schrijf je alleen over Koerdische thema’s?
‘Als ik in Utrecht loop, denk ik soms aan de pijn
die mijn volk heeft meegemaakt. Even later denk
ik aan een lekker broodje gezond. Ik heb als het
ware twee potjes inkt op mijn tafel en ik maak
daar een mooie mix van op papier.’
Mooiste Nederlandse woord?
‘Meer, merel, herinnering en verdriet.
Qua betekenis en klank.’
Hoe vind je het literaire klimaat in Utrecht?
‘Er worden veel evenementen georganiseerd
voor dichters, maar het kan altijd beter. Het lijkt
alsof de winter eraan komt en de vogels hebben
meer voer nodig.‘
Stelt de gemeente onvoldoende geld
beschikbaar voor de letteren?
‘Dat kan ik moeilijk beoordelen maar geld voor
literaire evenementen is belangrijk. Voor ons
maandelijkse poëziepodium bij Kargadoor op
de Oude Gracht krijgen we een bijdrage van de
gemeente, maar met meer geld kun je ook meer
mensen bij een project betrekken.‘
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Eefje de Visser
(25) – singer-songwriter

Wat maak je? ‘Fantasierijke,
Nederlandstalige popliedjes die
een sfeer overbrengen. Het verhaal
is persoonlijk maar niet te letterlijk
of grijpbaar. Iedereen kan er zijn
eigen wereld bij bedenken.’
Waarom deze foto op deze plek?
‘Omdat ik in Tivoli de Helling de
afgelopen jaren twee heel leuke
optredens heb gedaan. Ik vind het
een fijne, brede zaal, waar iedereen
lekker dichtbij me kan staan.’
D O O R T I R Z A H S C H N AT E R

Van de een heeft hij een tas, van de ander haar cd, de volgende
schildert naar zijn hart of is zijn dichteres-in-crime. Volgens Ingmar
hebben deze vier Utrechters de creatieve vibe te pakken.
Zie ook: trajectum.hu.nl voor nog meer inspiratie van Utrechts talent
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Ferry Meewisse
(34) – ontwerper

Wat maak je? ‘Tassen die karakteristiek zijn door de
scheve naden. Ik heb onderzocht hoe het leer zich vormt
naarmate de tas ouder wordt. Op die plekken heb ik
naden gemaakt, die nu juist opvallen. Iemand zei ooit:
“Jij viert de naden die normaal alleen maar nuttig zijn.”’
Waarom deze foto op deze plek? ‘De wand hangt vol
met patronen aan spijkertjes. Zo zie ik in een oogopslag
mijn collectie in het klein.’
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Ellen Deckwitz
(29) – dichter

Wat maak je? ‘Gedichten die verhalend
zijn en verwijzen naar sprookjes en de kindertijd. In mijn eerste bundel waren de
thema’s duisternis en dood. Mijn volgende
bundel heeft als werktitel “Hoi! Feest!”.
Ik schrijf voor mijn leeftijdsgenoten.
Tussen ons en de babyboomgeneratie zit
een kloof vol verstandsverbijstering, dus ik
maak mijn wereld liever inzichtelijk aan
hen die haar delen.’
Waarom deze foto op deze plek? ‘Omdat
ik het liefst al schrijvend door de binnenstad wandel’
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Dennis Teunissen
(37) – beeldend kunstenaar

Wat maak je? ‘De mens bouwt
nieuwe dingen en breekt ze weer
af. Van dat proces van verval maak
ik schilderijen. Niemand beseft
dat antennes op daken langzaam
verdwijnen uit het straatbeeld
en uit het collectief geheugen. Mij
fascineert dat.’
Waarom deze foto op deze plek?
‘Aan deze aanklacht tegen de
wegwerpmaatschappij heb ik een
half jaar gewerkt en het liefst zou ik
het in de openbare ruimte hangen,
zodat iedereen hem kan zien.’

Dennis Teun
issen verloot
een fotoprin
t van een va
n zijn
Cereol-werke
n. Mail hem
via
www.dennist
eunissen.nl,
ve
rm
eld
‘Trajectum’ al
s onderwerp
en wie weet
win jij deze
fraaie fotopr
int.
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ROOS
Hier zijn de mooiste plekken die ik ken,
dicht bij elkaar: een huis, een wilde tuin,
een bos, de zee – dat alles samen op een
kleine planeet. Je kunt er altijd heen.
Het huis heeft betere spiegels; ze laten
je zien zoals je bent. Schrik niet, het went
vanzelf. Je mag eten wat je wilt: in de tuin
groeit alles wat je nodig hebt.
Op mooie dagen kun je wandelen in het bos
dat alle bossen is, groot genoeg om uren
door te dwalen maar klein wanneer je weer
naar huis toe wilt, om als een roos te slapen.
En om dat alles ligt de zee, die elke dag zal
zijn als jij: soms woedend, donkergrijs,
dan glad, sereen of wild en blij, doorzichtig
blauw of peilloos zwart; een mooi, groot
ademhalen onder de maan.
Ingmar Heytze
uit: Ademhalen onder de maan, Uitgeverij Podium, verschijnt januari 2012
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Meer lezen va
n gasthoofdredacteur In
gmar Heytze?
Mail trajectu
m@hu.nl en m
aak
kans op een
exclusief gesi
gneerd
exemplaar va
n Ingmar Hey
tzes
bundels Utrec
ht voor begi
nn
ers
of Utrecht vo
or gevorder
den.
Vermeld in je
e-mail duidel
ijk
welke titel je
voorkeur
heeft.

Rienk Wielenga (65)
Fietsmaat en ‘huisfilosoof’
van Ingmar Heytze
Tot 2007 hoofd Studium
Generale van de HU
Initiator van De Academie
Het Nut Voorbij

Rienk Wielenga had op de
middelbare school een geschiedenisleraar, die meeslepend vertelde over het verzet
in de Tweede Wereldoorlog.
Die gesprekken raakten de
jonge Rienk zo dat hij gepassioneerd aan de slag ging met
zijn eindopdracht: hoe verhoud je je als individu tegenover zo’n totalitaire entiteit
als het Derde Rijk?
Zulke gesprekken met bevlogen personen zijn voor Rienk
momenten van echte verbinding. ‘Kostbaar,’ vooral als je
jong bent. ‘Net uit het ei moet
je ze verleiden. Er is zoveel
prachtige kennis, schoonheid
en wijsheid niet verbonden
aan diploma’s.’
Als hoofd van Studium Generale bedacht hij de minor De
Derde Verdieping. Ver weg
van het schoolgebouw, in een
pand aan de Oudegracht waar
dichter Martinus Nijhoff en
kunstenaar Pyke Koch ooit
werkten.

‘Loskomen van het plannen en
calculeren – zoveel uur voor
zoveel punten. Hoeveel inspiratie dat geeft!’ De eerste lichting studenten zit nog steeds
bij hem aan de eetkamertafel.
Met verschillende dichters en
schrijvers (waaronder Ingmar
Heytze) haalde hij levensverhalen op bij ouderenhuizen,
om ze later in dicht- en liedvorm weer terug te brengen.
‘Als geschenk’. Deze vorm wil
hij nu terugbrengen in een
nieuwe minor voor de hogeschool: Bruggen in de Zorg.
Studenten, die later in de zorg
gaan werken, leren voornamelijk de rationele en praktische
kant van het werk, Rienk wil ze
wakker maken voor de kracht
van verhalen. Ook hier wordt
het plannen verruild voor het
onbevangene. ‘Eerst doodeng, ik zie ze al denken: ‘Gadverdamme’. Maar dan gaan de
emotionele lamellen open.’
Met vriend Ingmar Heytze
deelt Rienk ook kostbare momenten van verbinding. Op
de fiets (‘We hebben dezelfde, gekocht bij de firma Snel
op de Amsterdamsestraatweg’), als ze de grenzen van
de provincie aftasten. Aan
tafel, bij een poëziediner met
acht man, als Ingmar voorleest
uit eigen werk. ‘Ik ben dol op
zijn snelheid van denken, hij
kijkt met een caleidoscopische blik naar de wereld.’

D O O R T I R Z A H S C H N AT E R

INGMAR &
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‘Freewriting is all
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les loslaten’ V
Laura Stassen is winnares van

de Kei van Utrecht 2011, een prijs voor

amateurkunstenaars met het beste idee.
Nu is ze intensief bezig om een
freewriting-evenement te organiseren.
‘Iedereen kan schrijven,
het hoeft niet per se goed te zijn.’
Op pad met een bescheiden duizendpoot.

D O O R N ATA S C H A F R E N S C H

erborgen in het drukke Utrecht
ligt een klein parkje waaraan de
niet oplettende inwoner al snel
voorbij loopt. Verscholen achter
stenen muren doemt een grote
boog van groen op. Een trapje
naar beneden leidt schrijfster
Laura Stassen naar haar lievelingsplek, de Jan van Lingtuin
bij de Bemuurde Weerd Oostzijde. Het is een miniatuurparadijs waar haar gedachten tot
rust komen. ‘Ik kom hier regelmatig om inspiratie op te doen’,
glimlacht Laura terwijl ze op een
blauw ijzeren bank gaat zitten.
Naast het geluid van zacht kabbelend water is het verder stil.
‘Ik ben niet iemand die de hele
dag schrijvend op een kamer
doorbrengt. Ik heb prikkels van
buitenaf nodig’, vertelt de
22-jarige terwijl ze een zwartleren notitieblokje openslaat.
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Vijf maanden geleden zat Laura
op ditzelfde bankje en schreef
haar idee voor de Kei van
Utrecht 2011. Een initiatief van
de provincie Utrecht en georganiseerd door ZIMIHC, huis voor
de amateurkunst. Dit jaar is de
wedstrijd in een nieuw jasje gestoken. Waar de prijs voorheen
werd uitgereikt aan een persoon of organisatie die veel
doet voor de kunst in Utrecht,
was er dit jaar ruimte voor amateurkunstenaars met een origineel idee. Uit veertig aanmeldingen werd Laura’s idee in juni
verkozen als één van de drie
winnende initiatieven en won
ze drieduizend euro.
WOORDENSTROOM

Even wendt Laura haar blauwe
ogen af en lijkt in gedachten verzonken voordat ze met haar verhaal begint. Ze leunt wat achterover, haar bruine jas drukt tegen
de vochtige bank. ‘Ik kwam met
freewriting in aanraking tijdens
een cursus creatief schrijven.
Het gaat er bij deze schrijfvorm
om dat je als het ware in een
continue stroom schrijft. Voor
tien minuten blijft je pen aan het
papier gekleefd. Je moet alles
opschrijven wat in je opkomt.
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Maakt niet uit of het goed of
slecht is. Je begint bijvoorbeeld
met de bakker op de hoek, het
kan van alles zijn. Bij een slechte
dag uit ik eerst mijn frustraties
op papier. Als dat er eenmaal uit
is, komen er andere dingen naar
boven. Verborgen parels, die
inspiratie geven voor een verhaal
of gedicht.’
Ze strijkt haar bruine krullen uit
haar gezicht. ‘Zo kwam er tijdens
een sessie een herinnering naar
boven die ik was vergeten’, gaat
ze verder. ‘Mijn oppas maakte

altijd tekeningen. Als vierjarig
meisje probeerde ik om ook zo
mooi te tekenen, maar dat lukte
niet. Mijn oppas vroeg of ik dan
een verhaaltje wilde schrijven.
Sindsdien ben ik niet meer gestopt. Zij is degene die me aan
het schrijven heeft geholpen. Dit
heb ik uiteindelijk weer verwerkt
in een verhaal.’
Om meer mensen in contact
te brengen met deze vorm van
schrijven wil Laura het park
Lepelenburg in juni omtoveren

tot freewriting-evenement. ‘In
het midden staat een carrousel,
waar sprekers kunnen voordragen. Ik heb dichter Ingmar
Heytze al voor me gewonnen.
Nu probeer ik Ronald Giphart te
strikken.’
Laura’s ogen glinsteren alsof ze
het al voor zich ziet. ‘Er kunnen
vijfhonderd deelnemers meedoen. Na een korte uitleg geven
we het startsein en gaat iedereen aan de slag. Als ze eenmaal
vertrouwd zijn met freewriting,
vragen wij hun om in de derde

persoon verder te schrijven. Het
verhaal moet zich dan afspelen
in Utrecht. Als iedereen zijn stuk
af heeft, beoordeel ik samen
met een redacteur welke de
mooiste, origineelste en leukste
zijn. Deze verhalen worden gebundeld en uitgegeven.’
Laura wil met dit initiatief laten
zien dat schrijven een goede
uitlaatklep kan zijn. ‘Het stoort
me dat literaire evenementen
altijd hetzelfde publiek trekken
en dat altijd dezelfde sprekers
worden uitgenodigd. Ik wil met
mijn evenement andere mensen
aanspreken. Iedereen kan schrijven, het hoeft niet per se goed
te zijn. Als je er maar gelukkig
van wordt. In deze maatschappij
is iedereen zo druk bezig, altijd
gestrest. Freewriting zorgt ervoor dat je dingen kan loslaten.’
DUIZENDPOOT

Naast het project is Laura bezig
om haar bedrijf Zinenverzin op
te zetten, ontwerpt ze een filosofiecursus voor kinderen, studeert ze Literatuurwetenschap
aan de Vrije Universiteit Amsterdam én werkt ze in een fairtrade
winkel. ‘Het is een hoop’, lacht
ze, ‘maar ik houd het nog vol.
Met Zinenverzin wil ik allerlei

workshops gaan geven, zoals
een filosofiecursus voor kinderen. Als mensen mijn plannen
horen, is de reactie vaak: je
bent nog zo jong. Waarom
wacht je niet met je eigen bedrijf? Maar dan denk ik: nu hebben mensen interesse in de dingen die ik bedenk. Als ik wacht
tot ik ouder ben misschien niet
meer. Ik moet nu profiteren en
mijn slag slaan.’
Om de werkdruk te verlichten
heeft Laura een coach bij
ZIMIHC. ‘Hij helpt met het project, zaken waar ik zelf niet stil
bij sta. Zo wilde ik computers
gebruiken. Mijn coach wijst mij
er dan weer op dat er geen
stroom beschikbaar is. Dat vergeet ik helemaal in mijn enthousiasme.’ Vandaag heeft Laura
weer een afspraak. Snel staat ze
op van de bank en begeeft zich
naar de uitgang van het parkje.
Kleine steentjes knisperen onder
haar schoenen als ze wegloopt.
‘Schrijven is mijn passie, maar
het kan heel frustrerend zijn’,
bekent Laura terwijl ze om zich
heen kijkt voor ze oversteekt.
‘Continu zie en vraag ik me dingen af, zinnen vormen zich in
mijn hoofd.’ Ze wijst: ‘Zoals die

man. Ik vraag me af wat er in zijn
koffer zit, waar hij heen gaat of
waar hij vandaan komt. Ik verzin
een heel personage om hem
heen. Mijn hoofd zit vol met zinnen, gedichten, van alles. Daarom moet ik schrijven. Als ik niet
schrijf, voel ik me niet lekker.’
Tussen een wirwar van kleine
straatjes doemt het gebouw van
ZIMIHC aan de Bouwstraat op.
Iedere maand komt Laura langs
om de vorderingen te bespreken. Haar coach, dichter Gijs
ter Haar, heeft alle vertrouwen
in Laura. ‘Het succes van een
project ligt aan de persoon die
erachter zit. Je kunt geweldige
projecten bedenken, maar dat
is niet genoeg. Mensen die gedreven zijn breken sneller door.
En Laura is dat zeker’, lacht hij.
Of het slim is om nu een bedrijf
op te zetten in de kunststector?
Ter Haar wuift mogelijke bezwaren weg. ‘De situatie is natuurlijk
anders dan vijf of zes jaar geleden. Toen was er meer geld voor
cultuurfondsen en had de provincie meer vrijheid. Maar ik
vind de bezuinigingen niet eens
zo slecht. Mensen die goed
bezig zijn, blijven overeind. Het
creëert voor hen nieuwe kansen.

Er zijn drie beroepsgroepen
die altijd blijven bestaan; prostituees, kasteleins en kunstenaars.’ Zijn gelach weergalmt
door de ruimte. De optimistische coach heeft een goede
uitwerking op Laura. ‘Ik ga mijn
dromen achterna.’ Een grijns
van oor tot oor. Snel maakt ze
zich uit de voeten, op naar de
volgende afspraak. Haar bruine
jas wappert door de wind als ze
vlug door de kleine Utrechtse
steegjes loopt.
Volg de vorderingen van Laura
op www.zinenverzin.wordpress.
com

OVER DE
REPORTAGE
Studenten van de opleiding
journalistiek kregen de
opdracht een reportage te
schrijven over jong talent in
Utrecht. Uit de ruim twintig
inzendingen koos de redactie van Trajectum de reportage van Natascha Frensch
als winnaar. De prijs: 300
euro en publicatie in dit
nummer.
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In De Stelling geven betrokkenen en
deskundigen hun mening en analyse bij
een actuele kwestie. Naast De Stelling
is er ruimte voor ingezonden brieven.
Mail je bijdrage naar marc.janssen@hu.nl

DE STELLING

Utrecht Culturele Hoofdstad 2018. Goed plan?
Utrecht stelt zich kandidaat
voor de titel Europese Culturele
Hoofdstad 2018. Net als Maastricht, Den Haag, de regio Friesland en Brabantstad. Utrecht
komt daarmee in Europa goed
op de kaart te staan, is de gedachte. Hartstikke mooi, toch? Of
is de ambitie een maatje te groot
voor onze mooie provinciestad?
Kost het niet meer dan het oplevert? En wordt het geen feestje
voor een kleine groep?

Aleid Wolfsen
burgemeester van Utrecht:
‘Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad
2018 past in de groei die de stad doormaakt. Binnen twee generaties verdubbelt
het aantal inwoners van Utrecht. Investeren
in kennisinstellingen en culturele voorzieningen hoort daarbij. Een voorbeeld is de bouw
van het Muziekpaleis, maar we investeren
ook in de culturele infrastructuur van wijken, in kleine initiatieven en grote evenementen. Utrecht als Europese Culturele
Hoofdstad kun je zien als de kers op de
taart. In 2018 willen we onze stad aan de
wereld tonen. Zoals er nu al veel mensen
afkomen op het moois tijdens de Culturele
Zondagen, is het dan een heel jaar feest in
de stad. Als we de titel binnenhalen, financieren we het evenement samen met de provincie en het bedrijfsleven, met bijdragen
van het Rijk en Europa.

28

TRAJECTUM 07 08122011

Ook hier geldt: de kost gaat voor de baat
uit. Evaluaties van andere culturele hoofdsteden laten zien dat de opbrengsten veel
hoger zijn dan de gemaakte kosten. Denk
alleen al aan de economische spin-off. Een
culturele hoofdstad trekt honderdduizenden
extra bezoekers en toeristen van binnen en
buiten Nederland. Mensen besteden flink en
dat is goed voor de werkgelegenheid. Niet
alleen tijdens het jaar zelf, maar ook in de
aanloop en erna.’

Willemien van Aalst
directeur Nederlands Film Festival:
‘Dit initiatief kan een impuls geven op cultureel gebied maar ook op de infrastructuur.
Als je de wijken erbij betrekt, kan dat het
‘t saamhorigheidsgevoel onder inwoners
vergroten. Bij andere Europese culturele
hoofdsteden zag je dat meer toeristen de
stad ontdekken, net als bedrijven. En deze
impuls heeft niet alleen in 2018 effect. Het
zet een stad op de kaart.
2018 Is nog ver weg, maar wij denken al na
over een eventueel programma. Wij willen
een programma ontwikkelen rondom film en
digitale beeldcultuur dat oud en jong met
elkaar verbindt Dat zal breder zijn dan film
alleen.’

Peter de Haan
directeur Vrede van Utrecht, stichting die
de kandidatuur van Utrecht voor Europese
Culturele Hoofdstad 2018 ondersteunt:
‘Laat ik een anekdote vertellen. In 2008
stapte ik in een taxi in Liverpool, die toen
de Europese Culturele Hoofdstad was. Ik
vroeg de chauffeur wat hij ervan vond dat
Liverpool die titel voerde. Hij antwoordde
dat hij het eerst een enorme geldverspilling
had gevonden. Maar nu was hij toch tevre-

den: hij had meer mensen in zijn taxi, de
stad was opgeknapt en hij kon met zijn
vrouw mooie dingen bezoeken.
Het hangt van de organisatie af wat het
effect is op economisch, cultureel en toeristisch gebied. Bij sommige steden bracht
de titel niet zoveel op. Dat was aan de organisatie te wijten. Voor Utrecht ligt de urgentie op internationaal gebied. Wij hebben
alles al in huis: kennis, cultuur en creativiteit. Maar we missen het internationale profiel. Daar ligt de winst voor de toekomst.
Als Culturele Hoofdstad zetten we ons ook
internationaal op de kaart.
We moeten groot durven denken: aan Europa en misschien zelfs aan de hele wereld
laten zien wat we al in huis hebben. Wij zijn
goed in de animatie-industrie, de hogeschool en de universiteit geven daar les in.
Denk in dit kader aan een wetenschappelijk
cultureel festival, bijvoorbeeld een gamefestival op het Sciencepark. Daar lopen dan
misschien ook Indiërs en Chinezen rond. De
campus mag ook een meer grootstedelijke
uitstraling krijgen. Utrecht is kennisstad nummer 1 in Nederland, dat moeten we laten
zien.
Of het ons niet veel gaat kosten? Ik snap de
vraag goed. In deze tijd van bezuinigingen
bezuinigt Utrecht maar een beetje op cultuur. Juist nu houden we vast aan onze focus
een kennis- en cultuurstad te zijn. We zetten
in op grote en kleine activiteiten, activiteiten
met internationaal aanzien en activiteiten
voor de wijk. Een partij als de SP is tegen de
kandidatuur, zij zijn niet zo geïnteresseerd in
het internationale aspect. Mij interesseren
het lokale en het internationale beiden.’

O N D E R R E D A C T I E VA N M A R C J A N S S E N

Utrechts cultureel ondernemer bij Vers
Vermaak, medeorganisator van onder
andere Stekker Fest en Ouwe Sokken
Nieuwe Sokken:
‘Ik vind het gedoe om Culturele Hoofdstad
te willen worden best overtrokken. Cultuur
gaat in mijn ogen een stuk verder dan vooral
hoogstaande ‘cultuur’ tentoon willen stellen. Bovendien, er wordt A geroepen en B
gedaan. Een plek als HAL16/Sophies AL had
de potentie om zich te kunnen ontplooien
tot een bruisende plek, maar dat gaat met
de huidige houding van de gemeente niet
lukken. Er wordt krampachtig omgegaan
met regeltjes en arbitrair bepaald wat cultureel is en wat commercieel.

directeur van het Centraal Museum:
‘Eerst was ik vrij kritisch over de kandidatuur
van Utrecht als Culturele Hoofdstad. “Wat
voegen wij toe aan Europa?”, was mijn
vraag. Iemand uit Londen vroeg mij naar
Utrechts Unique Selling Point. “De Dom”,
zei ik. “Ah, Big Ben”, reageerde hij. “Onderwijs?” “Oxford”, zei hij. “Miffy!”, probeerde
ik, de Engelstalige versie van Nijntje. “Ja,
interessant, een wit konijn…”
Maar wat nu zo bijzonder is: Utrecht heeft
Europa ontworpen, het is de geboorteplek,
hier staat de wieg. Er was een moment dat
tout Europa hier was: 1713, de Vrede van
Utrecht. Nergens anders staat de geboortewieg! Dat voegt Utrecht toe.’
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Nee, nergens voor nodig

Lodewijk Rondeboom

Edwin Jacobs

Uitslag poll:
Moet Utrecht Culturele Hoofdstad
van Europa in 2018 worden?

Vooruit, als het niet
teveel geld kost

fractievoorzitter van de SP
‘Ik heb in de gemeenteraad eens om me
heen gevraagd welke stad dit jaar Culturele
Hoofdstad is. Niemand wist dat. Het brengt
vooral kortetermijnaandacht, kost de stad
veel en brengt weinig. Juist nu met de bezuinigingen moet je zorgen dat de basisvoorzieningen in orde zijn. Culturele instellingen
horen daar bij, maar doe eerst de dingen die
je moet doen. Of moet Utrecht soms de titel
binnenhalen ten koste van een wijkbibliotheek? Ik hoor net iets te vaak de woorden
“ambitie” en “bruisend” terwijl uiteindelijk
een vrij kleine groep er iets aan heeft.
Politiek gezien is het een gelopen race. Wij
zitten met drie mensen in de raad en verder
is alleen groep-Kuijper tegen de kandidatuur. Daar gaan we dus geen energie in steken. Maar als Utrecht gekozen wordt tot
Europese Culturele Hoofdstad, moeten we
ergens tien miljoen vandaan halen. Dat zal
voor nieuw vuurwerk zorgen. Maar dan zitten we alweer ergens ver weg in 2013.’

Er zijn ook voorbeelden van hoe het wel
moet. Bijvoorbeeld de afdeling Evenementen, die oplossingsgericht meedenkt met
organisatoren.
Een stad als Eindhoven is veel verder dan
Utrecht, in de regelgeving, maar ook met
festivals als de Dutch Design Week en STRP
die volgens mij veel meer toegevoegde
waarde hebben dan een evenement als het
Nederlands Film Festival.
Onze eigen plannen gaan, met of zonder
het stickertje Culturele Hoofdstad, gewoon
door. Daar heb je maar een paar dingen
voor nodig: passie, volharding en kracht.’

Ja graag!

Tim Schipper
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MC KAPABEL (31), UIT DE MAGISCHE WERELD

De

DIE KYTOPIA HEET, VERTELT SPROOKJES, MYTHES,
SAGEN EN LEGENDEN DIE UIT ZIJN GRENZELOZE
FANTASIEWERELD ONTSPRUITEN. ZIJN ALBUM
DE AVONDUREN KOMT EIND JANUARI UIT. OP 26
JANUARI, TIJDENS DICHTKUNSTFESTIVAL HET HUIS
VAN DE POËZIE, KUN JE HEM LIVE HOREN EN ZIEN.
NU ONTHULT DE RAPPER DÉ DICHTREGELS UIT DRIE
VAN ZIJN NUMMERS.
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De politicus
‘Je idealen
maken plaats voor
politieke overlevingsdrang’

De Avonduren
‘Zolang de zon en
de maan verruilen
van plek, de wolf
huilt en de haan me
wekt, en de aarde
draait, is dit alles
wat ik nodig heb’

De Woudreuzen
‘Er zat geen
kwade vezel
in het wezen van
deze jongeman’

‘Ideeën voor mijn raps komen
meestal tot mij via verhalen die
mensen aan me vertellen. In dit
geval vertelde iemand mij over
een jongen die opgroeit met
politieke ambities vanuit een
mooi ideaal, maar die in de loop
van zijn leven terecht komt in
het politieke spel dat verre van
idealistisch is en uiteindelijk
gaat hij er vandoor met een
hele klap geld. Ik probeer me
als schrijver in te leven in zo’n
leven. Hoe komt het zover? Wat
ik over wil brengen op de luisteraar is geen oordeel, maar wel
de boodschap: zie hoe een politicus te werk gaat. Ik ben schrijver en dus overdrijf ik. Dat hoort
erbij en dat weten mensen.
Maar laat ze zich ook bewust
worden van het spel dat politici
spelen.’

‘Deze zin heb ik bedacht toen ik
nog bij mijn ouders in Maarssen
woonde. Dan klom ik het dak op
met een paar stickies en keek
eindeloos naar de sterren en de
maan. Het nummer gaat over
mijn schrijverschap en hoe dingen lopen zoals ze lopen zonder
dat het zo bedoeld is, en dat ik
daar trots op ben. Ik speelde
een tijdje geleden op een belangrijk muziekfestival in Austin,
Texas. Toen kwam er een Amerikaanse gast naar me toe: twee
meter lang en met een baard
tot aan de grond. Hij omhelsde
me en vertelde hoe tof hij het
vond dat een MC uit Europa het
ware MC’en weer naar Amerika
had gebracht. Dat hij dát uit
mijn optreden had gehaald –
dat ook nog in het Nederlands
was. Wat een kracht.’

‘Het meest sprookjesachtige
nummer van De Avonduren: het
komt van een oude natuurlegende over bomen die als natuurgoden werden gezien. Een
niet nader omschreven jongetje
besluit van huis weg te lopen en
komt in volle onschuld terecht
in de wereld die beheerst wordt
door de woudreuzen (de goden)
terwijl dit normaal gesproken
niet mogelijk is. De woudreuzen
zien in hoe bijzonder dit het
jongetje maakt, maar de straf is
er niet minder om. Voor mij vertelt dit verhaal dat hoezeer je
ook denkt goed te doen, jezelf
te zijn, je door anders te zijn
dan anderen, jezelf onwetend
verdoemt tot het oordeel van
de goden. Ik was zelf ontzettend moeilijk op school, maar
voor mij voelde het als bezigheidstherapie. Ik vind het verschrikkelijk dat zoveel kinderen
tegenwoordig het stempel
ADHD krijgen en een hoop
pillen. How school kills creativity…’

CULTUUR

verteller

HET HUIS VAN DE POËZIE,
‘de enige bloemlezing waar
je zelf doorheen kunt lopen’, is een avondvullend
festival voor hedendaagse
Nederlandse dichtkunst.
Wanneer? Donderdag 26
januari 2012 vanaf 20.00
uur. Waar? Ieder jaar op een
andere locatie, dit jaar het
Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht. Met
wie? Vele dichters, waaronder Ingmar Heytze, Rutger
Kopland, Willem van Toorn,
Menno Wigman, Eva Gerlach, Kapabel, Hans Dagelet, Kees ’t Hart, Vitalsky en
anderen die in intieme setting uit eigen werk voordragen.
www.huisvandepoezie.nl
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WINACTIES
3 x 2 kaarten Winter Station
@ Spoorwegmuseum *
Het Spoorwegmuseum wordt
in de kerstvakantie weer omgetoverd in ‘Winter Station’.
Als kerstbomen, een overdekte
ijsbaan, optredens, duizenden
lichtjes je ding zijn, dan mag je
dit niet missen deze vakantie!
3 x 2 kaarten CASCADE EquiLibre @ Stadsschouwburg *
Cascade is het jaarlijkse kerstcircus van de Stadsschouwburg. Dit jaar draait het om
balans en evenwicht. Geen
dieren, maar wel topacrobaten
en wereldberoemde clowns.
Komt dat zien van 21 t/m 30
december!

i.s.m.

AGENDA

3 x 1 boek: De tijgervrouw
van Galina *
Téa Obreht, de 25-jarige
debutante, won met dit boek
de Engelse, zeer prestigieuze
Orange Prize. Uitgeverij Signatuur verloot drie exemplaren.

* Winnen? Check
Sapsite.nl/winacties of
Trajectum.hu.nl/cultuur
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14, 28, 30 D EC E MBER,
4 E N 6 JA N U AR I
AVONDRONDLEIDING
Lichtjes kijken in de
Domtoren
Tijdens de donkere dagen
rond kerst zijn de straten en
grachten in Utrecht altijd
feestelijk verlicht. Het uitzicht hierop is natuurlijk het
mooist vanaf de Dom en
daarom zijn er in december
en januari speciale rondleidingen. Om het plaatje
compleet te maken krijg je
er een glaasje Glühwein bij.
Wunderbar!

1 1 D E CEM BE R
FESTIVAL
Culturele Zondag:
Swingcity Goes Bebop
Culturele Zondagen, voor
wie het nog niet wist, zijn
gratis cultuurfestivals met
iedere keer een ander thema. Tijdens Swingcity Goes
Bebop gaat het over, je
raadt het al, bebop jazz! Alle
vormen van bebop komen
aan bod: van vocal jazz tot
bigband en van pianotrio tot
saxofoonkwartet. Op 14
locaties zijn o.a. 27 concerten en 3 films te zien.

1 7 D E CEM BE R
LATIN EN SALSA
Club RASA met Maite
Hontelé
Bij het horen van Maites
trompetspel denk je eerder
aan een Zuid-Amerikaanse
man dan een Hollandse
blondine. Maar niets is minder waar! Deze Nederlandse latintrompettiste woont
en werkt in Colombia en is
daar inmiddels wereldberoemd. Na Maites optreden
met haar band in RASA,
kun je daar los op de dj’s
van Union Salsa.

T/M VR 6 JAN
Tentoonstelling
Zin in Kerst! De Napolitaanse
kerststal – Museum Catharijneconvent
DO 8 T / M ZO 11 D EC
Festival
Dancing on the Edge Eigentijds theater en dans uit het
Midden-Oosten en Noord-Afrika – RASA, Theater Kikker en
‘t Hoogt
DO 13 T / M V R 23 D E C
Theater
Bambierambam 1½ Week het
beste van Mimetheatergroep
Bambie – Theater Kikker
WO 14 D EC
Concert
Pollination@Parnassos LIVE!
Nederlandse Singer-songwriter
Night 21.30 – Parnassos
DO 15 D EC
Electro
Wildgroei Maandelijkse clubavond 23.00 – EKKO

D O 1 5 EN VR 1 6 D E C
Klassiek
Utrechtsch Studenten Concert
Britten en Bruckner 20.15 –
Geertekerk
T/M D I 2 0 D E C
Tentoonstelling
Cash & Carry Kunst Koop
hier betaalbare kunst om kado
te geven – Kunstliefde
D I 2 0 EN WO 2 1 D E C
Toneel
Freule Julie Klassieker over de
paradox van de samenleving
20.30 – Stadsschouwburg
WO 2 1 D E C
Lezing
Astrofysicus dr. Ragbir Bhathal Over Aboriginal astronomie
20.30 – AAMU, Museum voor
hedendaagse Aboriginal kunst
M A 2 6 T/M 3 0 D E C
Festival
Internationaal Kamermuziek
Festival Utrecht Met Janine
Janssen – Diverse locaties

AM E RSFOO RT
DO 8 DEC
Muziek
Istanbul Nights Baraná meets
Ceylan Ertem 20.15 – Beauforthuis
VR 9 D E C
Theater
Tg BloodMary Broeders en
zusters 20.30 – De Flint
ZO 11 DEC
Muziek
Percultural Slagwerkgroep
K.A.M.V. Percussie meets
Culture 20.00 – ICOON, Leeghwater 1-3, Vathorst
VR 1 6 D E C
Dance
The Sweet Art of Bruising
Dance Works Rotterdam 20.30
– De Flint
Z A 2 4 D E C T/M DO 7 J A N
Opera
Zwanenmeer Holland Opera
kerstvoorstelling voor de hele
familie – Veerensmederij
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ISIS

Nettie Peters

Lezing van Stichting I.S.I.S. over
Karma: de leer van de vrije wil en
verantwoordelijkheid. Maak zelf
je toekomst. 3 januari, 20.00 uur
in De Kargadoor, Oudegracht 36,
Utrecht. Toegang vrij.
www.stichtingisis.org
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Stralende sterren

SNEL HEES OF EEN
SCHORRE STEM?

COLUMN

Trajectum, het redactioneel onafhan-

Kees Rutten
Ontwerp
Ontwerpwerk, Den Haag

IBB

Opmaak

Heb jij bijzondere verhalen over
het IBB te vertellen of heb je leuke
foto’s? De redactie van IBB Boek
zoekt (historisch) beeldmateriaal
én mensen voor interview.
Meer info: www.ibb-boek.nl
of mail naar info@ibb-boek.nl

Karel Oosting
Advertenties
Bureau van Vliet
zandvoort@bureauvanvliet.com,
tel: 023 - 571 47 45
fax: 023 - 571 76 80
Abonnementen
E 35,– per jaargang (of deel daarvan)
BDU, Barneveld

OPPAS GEZOCHT

Chris van der Heijden, Ad van

Gezocht: Aardige & verantwoordelijke oppas voor Mirthe (4),
16.00 tot 18.15, ma-do-vrij Utrecht.
Mirthe praat / beweegt lastiger
door motorische ontwikkelingsachterstand, kan zelfstandig lopen,
dansen, eten. Anneke
van Mispelaar 06 - 248 846 36
annekevanmispelaar@yahoo.com

Liempt, Maarten van der Linde,
Patricia Veldhuis, Hendrien van de
Weert
Trajectum is aangesloten bij het
Hoger Onderwijs Persbureau
© Trajectum
Auteursrecht voorbehouden. Het
is verboden om zonder schriftelijke
toestemming van de hoofdredacteur
artikelen of illustraties geheel of
gedeeltelijk over te nemen.

TRAATJES

Redactieraad

Ad Franzen is docent op de HU

Druk

Heb jij je nog niet opgegeven voor een talentenshow?
Is The Voice of Holland niet jouw ding? Ligt je aanmeldingsformulier voor Holland’s got talent nog steeds op je
nachtkastje? Dan is dit het moment: geef je op voor de
zoektocht HU got’s talent en pimp tegelijkertijd je CV.
Sinds kort bestaat namelijk het zogenaamde Sirius Programma, dat hogescholen en universiteiten in staat stelt
de beste studenten uit te dagen om het beste uit zichzelf
te halen. Het is een onderwijsprogramma, dat is opgestart
door het ministerie van OCW om het onderwijs ‘meer uitdagend te maken’ (mag ik een teiltje?). De meeste hogescholen en universiteiten waren er natuurlijk als de kippen
bij om een greep te doen in de geldzak, die door het
ministerie ter beschikking is gesteld. Ook Hogeschool
Utrecht is er in geslaagd om een aanvraag in te dienen en
gehonoreerd te krijgen.
Jij boft dus, want jij kunt die uitzonderlijk goede stage
straks aanmelden bij een commissie en vragen of jij daarmee een STER kunt verdienen. Bij sommige opleidingen
binnen de HU zijn excellente trajecten gestart. Als je
meedoet, dan word je een startende excellente beroepsbeoefenaar en dan komen de aantrekkelijke werkgevers
op je af als bijen op de honing. Zo zie je maar, met een
beetje extra moeite verdien je een paar leuke, blinkende
sterren en wij zetten een mooi stempel EXCELLENT op je
diploma en we voegen een paar leuke aanbevelingen toe
als ‘gedreven’ of ‘geboren leider’. Het is ook hartstikke
leuk voor alle excellente docenten, die het gevoel zullen
hebben dat zij uitgedaagd worden en dat er meer dan
5 procent van hun gebruikelijke kennis is vereist om die
leergierige sterren op te leiden.
Denk je nu: ‘Maar ik ging altijd voor een zesje, dus dit is
niets voor mij’? Dan zit je er mooi naast! Ga voor die zeven
of probeer eens een acht. Je zult zien dat het best wel
kan. In het begin zullen je studiegenoten je een uitslover
vinden. Maar als je straks als EXCELLENTE student afstudeert en binnen een week een prestigieuze baan vindt,
dan kijken ze wel anders naar je.
Tot nu toe vertrokken mijn beste studenten vaak na één
jaar met een Propedeusediploma naar de universiteit.
Dankzij dit geweldige HU-programma houden we onze
toppertjes binnenshuis, zodat we niet voortdurend met
een afgeroomde groep zesjes blijven zitten…

AD FRANZEN
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Ook een bericht, oproep,
mededeling, uitnodiging
of boodschap?
Mail Trajectum@hu.nl
o.v.v. ‘servicebericht’.
Eerstvolgende trajectum
verschijnt 12 januari 2012.
Deadline in te leveren
servicebericht uiterlijk
8 januari 2012.

PRIKBORD

Serviceberichten,
speciaal voor medewerkers en studenten
van de hogeschool.

HU

HU

HU

De ideale HU
op de FNT

ECHO Award

Switch clothes.
Fight cancer.

Hoe ziet de ideale hogeschool er
volgens studenten en het college
van bestuur uit? Wat moet er aan
het onderwijs, de onderwijsorganisatie en het onderzoek op de
HU verbeteren? Welke prioriteiten
moeten daarvoor gesteld worden,
op welke termijn zijn veranderingen mogelijk en welke rol spelen
bijvoorbeeld externe rankings
in het beleid van de HU en haar
opleidingen? Over al deze zaken
gaan studenten van de Faculteit
Natuur en Techniek (FNT) en het
College van Bestuur met elkaar in
gesprek tijdens een sessie van De
Ideale HU.
Datum: 18 januari / Tijd: 18.00 –
21.00 uur / Locatie: FNT / Meer
info en aanmelden: studiumgenerale@hu.nl

Ken jij een student die grensverleggend en ondernemend
ingesteld is? Is het een bruggenbouwer, met organisatie- en
bestuurlijk talent die een bijzondere maatschappelijke bijdrage
geleverd heeft ten gunste van de
multiculturele samenleving? Dan
maakt deze student kans om een
ECHO Award te winnen.
Dit is een landelijke stimuleringsprijs voor niet-westers studenttalent uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland.
De criteria waaraan een student
moet voldoen vind je op www.
echoaward.nl.
De voordrachten kunnen tot
uiterlijk 26 januari 2012 worden
ingeleverd bij de coördinator van
de HU: Christine Spijkerman. Voor
vragen kun je terecht bij christine.
spijkerman@hu.nl.

Speciaal voor vrouwen. Heb je
ook zoveel kleren in de kast die
je nooit aantrekt en weet je niet
wat je ermee moet, dan kunnen jij
en je vriendinnen meedoen met
de speciale ladiesnight voor het
goede doel. Je kan een leuke outfit scoren, genieten van een hapje,
drankje, muziek en om het af te
maken een nieuw luchtje scoren.
Datum: 16 december / Tijd:
18.30 – 21.30 uur / Locatie: kantine Faculteit Communicatie en
Journalistiek / Deelname: ` 10,/ Reserveringen: 06-3433 4400
(op werkdagen tussen 9 en 5 uur)
of via switch.clothes@gmail.com
/ www.switch.clothes.hyves.nl /
facebookpagina: switch clothes
fight cancer

PARNASSOS
HU

Gratis pensioenspreekuur

• Een goede rijopleiding volg je
maar één keer in je leven!
• Al meer dan 40 jaar toonaangevend, innovatief
en betrouwbaar!
• Wij hebben als één van
de weinige rijscholen
het Bovag 3-sterren
kwaliteitslabel!

www.bruinsma.nl
030-2510864
De grootste verkeersschool van Midden-Nederland
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Heeft u vragen over uw pensioen? Alle vragen die u over
uw eigen pensioen wilt stellen
worden objectief, deskundig en
in begrijpelijke taal beantwoord
in een persoonlijk gesprek door
getrainde studenten van de minor
sociale zekerheid van Hogeschool
Utrecht.
De eerste stap in het pensioenbewustzijnsproces is inzage in de
eigen pensioensituatie. Omdat
de pensioenspreekuren goed
aansluiten bij het vergroten van
pensioenbewustzijn, worden
in 2011 in verschillende steden
pensioenspreekuren gehouden
in samenwerking met diverse
hogescholen.
Datum: donderdag 15 december
/ Tijd: 18.00 - 20.00 uur / Locatie:
Heidelberglaan 7 / Aanmelden
voor het pensioenspreekuur:
www.wijzeringeldzaken.nl/
pensioenspreekuren.
Studenten zullen niet ingaan op
pensioen voor zelfstandigen en
mensen met een eigen bedrijf

CCJ E.A.

Datajournalistiek
We leven in een tijdperk met
enorme hoeveelheden data en
cijfers. Veel van deze data zijn
(online) beschikbaar en dus ook
bruikbaar voor journalisten. Datajournalistiek ligt op het snijvlak
tussen onderzoeksjournalistiek,
statistiek en vormgeving en biedt
journalisten de mogelijkheid om
met de juiste journalistieke vraag
deze data toegankelijk te maken
voor een breed publiek.
Centrum voor Communicatie &
Journalistiek organiseert in samenwerking met De Nieuwe Reporter
een sessie waarbij een paar (journalistieke) organisaties een korte
presentatie verzorgen over hoe zij
gebruik maken van data. Aansluitend is er een discussie gepland.
Datum: maandagavond 12 december / Tijd: 19.30 - 21.30 uur /
Locatie: Faculteit Educatie,
Lokaal 2.079 / Deelname is gratis /
Aanmelden: ccj@hu.nl

Cabaretpodium:
Rutger Smoorenburg
In zijn oudejaarsconference werpt
Rutger Smoorenburg zijn scherpe,
analytische blik over het jaar 2011.
Een jaar met tal van voorbeelden
van een levenswijze die Rutger
EGO-logisch noemt. Hoe kunnen
we een milieuvriendelijk leven
combineren met behoud van ons
dierbare ego? Kom kijken en je
weet het.
Datum: 21 december / Aanvang:
20.30 uur / Entree: ` 12,– of ` 8,–
(studenten) | Kaarten: www.uu.nl/
parnassos>cabaretpodium

OLYMPOS

Sportdocenten
gezocht
Voor de sporten aerobics,
pilates en spinning zoekt
Olympos naar sportdocenten,
die vanaf januari een aantal
groepslessen kunnen verzorgen voor 2 à 6 uur in de week.
Geïnteresseerd?
Meer info: www.olympos.nl

HU

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is gericht op het meedoen en erbij horen van kwetsbare
burgers. Lector Doortje Kal stelt
in haar inaugurele, openbare les
dat voor deze maatschappelijke
ondersteuning kwartiermaken onontbeerlijk is. Kwartiermaken ziet
zij als het werken aan gastvrijheid
voor vreemdheid en anders-zijn op
basis van te achterhalen ervaringen en verhalen van de betrokken
(kwetsbare) burgers – ook samen
met hen. Wat betekent dit kwartiermaken voor de opleiding tot
sociale professional in tijden van
materiële en morele onzekerheid?
Datum: vrijdag 16 december
/ Tijd:14.30 uur – 18.00 uur /
Locatie: Faculteit Economie &
Management /Aanmelden: voor
vrijdag 9 december mailen naar:
openbareles.dk@hu.nl / Meer info:
Mirjam Kruisselbrink: 088 - 481 90
47 of openbareles.dk@hu.nl

HU

Studentmediation
Studentmediators bemiddelen
bij conflicten tussen studenten
onderling. Deze conflicten kunnen
in een groep spelen of tussen
twee studenten. De conflicten
kunnen gaan over samenwerking,
meeliften, botsende karakters
enzovoorts. De studentmediator
heeft een neutrale rol. Hij of zij
begeleidt de betrokkenen in het
zoeken naar oplossingen voor
hun samenwerkingsproblemen
of conflicten. Studentmediators
bemiddelen in principe niet op
de faculteit waar zij studeren.
Aanmelden voor studentmediation: mediation@hu.nl

PARNASSOS

Singer-songwriter
Night
Pieter van Vliet schrijft liedjes
over de zee. Zijn muziek is een
mix van folk met wereldse klanken en vleugjes americana. Ook
is Katía te beluisteren. Katía’s
kijk op de wereld is die van een
toerist. Haar muziek zit vol kleine
verhalen. De Utrechtse Mees
zingt over de ups en downs van
het leven. Soul met een rockrandje.
Datum: woensdag 14 december
/ Aanvang: 21.30 uur, zaal open:
21.00 uur / Locatie: Parnassos,
Kruisstraat 201, Utrecht / Entree:
5,-- / kaarten: www.uu.nl/parnassos

CENTRUM STUDIEKEUZE

Twijfels?
Heb jij twijfels of je huidige studie
de juiste keuze is? Of ben je met
je studie gestopt en heb jij nog
geen idee wat de volgende stap
wordt? Maak dan een afspraak
bij Centrum Studiekeuze. In een
vrijblijvende intake wordt gekeken
waar je tegen aanloopt en welke
begeleiding daarin geboden kan
worden.
Voor meer informatie over Centrum Studiekeuze en voor het
maken van een afspraak kun je
terecht op www.centrumstudiekeuze.nl.

Q:

Als student van de Hogeschool wil ik
iets betekenen voor medestudenten. Heeft u misschien
suggesties?

A:

Vanaf dit studiejaar draait het Studiemaatjesproject van Humanitas alweer zeven jaar. Inmiddels
heeft het de nodige bekendheid gekregen, waardoor er
elk jaar weer veel aanvragen binnenkomen van studenten
met een psychische belemmering. Met hulp van studenten
die zich vrijwillig aanmelden heeft een groot gedeelte van
de aanvragers succesvol de studie kunnen afronden.
Het Studiemaatjesproject van Humanitas Utrecht koppelt studenten met een psychische belemmering aan een
medestudent die zich als vrijwilliger heeft aangemeld. Het
gaat om een gelijkwaardig contact waarin minimaal twee
uur per week wordt afgesproken. De hulpvraag van het
studiemaatje kan heel divers zijn en de studiemaatjes bepalen samen hoe zij hun contact invullen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: samen studeren in de bibliotheek.
Het maatjescontact is geen vervanging van de reguliere
hulpverlening of de hulp die vanuit de Hogeschool wordt
geboden, het is hooguit een aanvulling daarop. Een laagdrempelige manier om het studeren aangenamer en vaak
ook effectiever te maken.
Er zijn ook andere mogelijkheden om als studiemaatje op
te treden voor je medestudenten. Bijvoorbeeld voor een
student die moeite heeft om studieactiviteiten te plannen
of structureren. Of door studenten met een buitenlandse
achtergrond te informeren over de Nederlandse gewoontes en cultuur. Informeer bij je eigen opleiding of faculteit
wat de mogelijkheden zijn. Je kunt je studieloopbaanbegeleider hiernaar vragen of je melden bij het studentendecanaat.
Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden en wil je
meer informatie, neem dan contact op via studiemaatjes.
utrecht@gmail.com. Of bel naar Simone van Gessel, coördinator van het project, 030 2524030.

DECAAN

Openbare les
Doortje Kal

In de rubriek FAQ geven studentendecanen Marianne Hamel,
Frans Meeuwsen en Jaap van Weenen antwoord op veel gestelde vragen
van studenten. Heb jij vragen? Dan kun je bij jouw eigen decaan terecht
voor informatie, advies en hulp over en bij je studie. Maar ook bij
bijzondere persoonlijke omstandigheden en financiële en materiële vragen.
De studentendecanen hebben een onafhankelijke positie en gaan uit
van de belangen van de student. Kijk op de studentendecanen-site op
Sharepoint voor meer informatie.

Jaap van Weenen

T IP :
www.h
umanit
asutrecht
.nl
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24/7
Ik ben Daan Doesborgh, dichter. In 2010 was ik winnaar van het
NK Poetry Slam. Ik treed regelmatig op in binnen- en buitenland,
meestal alleen, maar ook vaak met Ellen Deckwitz, als performanceduo L&D. In 2010 publiceerde ik de bundel
De Venus Suikerspin.

MAANDAG
De voorrondes van het
NK Poetry
Slam. Met Ellen presen
teer ik een van
de drie wedstrijden
waarop wordt
bepaald wie er door
gaan naar de
finale in Tivoli de Hel
ling op 10 december. Ellen en ik presen
teren die ook,
dus we kunnen vast
oefenen.

DINSDAG
Artiest Spinvis wordt
geïnterviewd over zijn
stenieuwe album in kun
ng.
naarssociëteit De Kri
alOmdat ik het nieuwe
ben
d,
vin
d
goe
erg
bum
ik gaan kijken. Helaas
De
schrijft de code van
niet
Kring voor dat je er
mag fotograferen, dus
peen foto van mijn slaa
mutsje moet volstaan.

WOENSDAG
Vandaag hard aan het
werk. Ik schrijf aan mijn
scriptie en redigeer nieuwe gedichten. Om een
overzicht te krijgen van
wat ik aan nieuw werk heb
en welke gedichten bij
elkaar horen, verspreid ik
ze graag over de grond.

DONDERDAG
Mijn vader is jarig dus ik reis af naar
het verre Limburg. De hele familie
komt op visite, een mooie gelegenheid voor mij als emigrant om al
mijn ooms en tantes weer te zien.

ZATERDAG
Normaal gesproken
zijn mijn weekenden
vol met optredens,
nu heb ik een weekend vrij. Een mooie
gelegenheid voor
een etentje, dus ik
sta de hele dag in de
keuken.

ZONDAG
Ik ben daar niet zo goed in, vrije
weekenden. Dus toch maar weer
aan de slag gegaan met nieuwe
gedichten. Herschrijven, volgorde
bepalen, ideeën uitwerken.
‘s Avonds naar de meesterlijke
stomme film The Artist, die ik
iedereen aan kan raden.

Ook een keer in deze rubriek? Geef je op via tirzah.schnater@hu.nl

VRIJDAG
Geen tijd om bij mijn
ouders te blijven han
gen, want er wacht
een vergadering me
t
de hoofdredactie van
Absint, tijdschrift van
Neerlandistiek aan
de Universiteit van
Amsterdam.

