
Een avond met een verhaal 

Door: Jarik Guijt 

Het is zonnig en warm als ik maandag 6 juni vanuit west naar Mezrab vertrek voor de 
verhalenvertelavond van het Interdisciplinair Alumni Netwerk Amsterdam (IANA). Hoewel ik eigenlijk 
altijd alles fietsend afleg besluit ik dit keer te gaan fietsen. Een koel briesje komt mij tegemoet als ik 
dwars door het centrum van Amsterdam trap. Er zijn veel mensen op straat. Ik zie op een terras een 
mooi meisje flirten met de ober. Waarschijnlijk probeert ze de halve liter Weihenstephan die de 
jongeman net gebracht heeft gratis te krijgen. Het zal haar nog lukken ook. 

De sfeer bij Mezrab is niet veel anders. Talloze BG en FPS Alumni zitten rond de vele tafels die bij 
Mezrab direct aan de kade van het Oostelijk havengebied liggen. Dit is Amsterdam ten voeten uit. Je 
ziet de kade, ruikt het water, en kan je zo indenken hoe hier door de eeuwen heen handel is 
gedreven. Een sterk staaltje architectuur combineert het karakteristieke van de haven met moderne 
nieuwbouwwoningen. Dan is het tijd om naar binnen te gaan om naar de verhalen van de Alumni te 
gaan luisteren. 

Binnen heeft ieder wat tijd nodig om aan het duister van Mezrab te wennen. Gelukkig is eigenaar 
Karl het zonnetje in huis en voelt iedereen zich vlug op zijn gemak. Eenmaal gewend aan het duister, 
blijkt de ruimte vol te liggen met kleurrijke kleden, Marokkaanse kussens en een podium bestaande 
uit 1 microfoon. Hiervandaan heet Tim Bulters ons welkom, waarna hij nog een grap of 6 maakt. Dan 
kondigt hij de eerste verhalenverteller aan. 

Als de eerste drie verhalenvertellers geweest zijn is het tijd voor het publiek om – genietend van een 
koud biertje – eens even te reflecteren op wat er zojuist verteld is. Wat bedoelde Tibor Drost met dat 
zaadje wat uitgroeide tot een heuse plant? Zou het een metafoor zijn voor het werkende leven? En 
wat is de reden dat de Chaos van Els Aarts plaats heeft gemaakt voor Orde? Ze is natuurlijk FPS-er en 
heeft het vak van Orde tot Chaos nooit gehad. En als de ouders van Kas Houthuijs het niet weten, 
hoe moeten wij het dan weten?! 

Afijn, meer vragen dan antwoorden. Maar zo gaat het wel vaker in de wetenschap. In het volgende 
blok komen we erachter dat Auke Akkerman 15 minuten te laat was op zijn eerste werkdag 
verscheen - iets wat hij zelf in ieder geval niet als alarmerend beschouwde – en Johnny Meit wel een 
hele curieuze relatie heeft opgebouwd met zijn eerste werkgever. Dan komt Tim weer, die weer een 
aantal grappen vertelt. 5 dit keer. 

Na wederom een korte plaspauze neemt Victorine van Alphen ons mee in de wondere wereld van 
het ronddwalen in het werkende leven. Dan mag Justus Cohen Tervaert de avond afsluiten. Als een 
echte verhalenverteller zet hij eerst de Microfoonstandaard weg en trekt hij zijn jasje aan, waarvan 
hij nog even aangeeft dat deze uitermate goed bij zijn broek past. Hij verteld over zijn avonturen met 
zijn homies uit Smib (ook wel Bims of Bijlmer). 

Als de honger naar de interessante en meeslepende verhalen van de Alumni gestild is, is het tijd om 
de dorst te lessen. De verhalenvertellers krijgen nog een chocoladereep – dat is wel zo netjes – en er 
wordt nog lang nagepraat over wat zij hebben verteld. Dan rest nog de vraag: Hoe gaat het eigenlijk 
met Chunglin Kwa? 

 

https://www.facebook.com/tim.bulters
https://www.facebook.com/tibor.drost
https://www.facebook.com/els.aarts
https://www.facebook.com/kas.houthuijs
https://www.facebook.com/auke.akkerman.1
https://www.facebook.com/johnny.meit
https://www.facebook.com/victorine.vanalphen
https://www.facebook.com/justus.cohentervaert

