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Een club is niet
hetzelfde als de Mac

1978: geboren in Amsterdam
1997: eindexamen gymnasium in
Alkmaar
1997: skileraar in Oostenrijk
1998: School for Audio Engineering in
Amsterdam
1998: stationmanager New Dance Radio
2000: stationmanager SLAM!FM

De eigenaar van club
Trouw, Olaf Boswijk,
strijdt voor vrije
openingstijden.
Donderdag beslist
Amsterdam of zijn club
24 uur open mag.

2002: stationmanager en programmamaker ID&T Radio
2003: Muziekjournalist en event organisator voor o.a. Red Bull Music Academy, SLAM FM, SLAM Magazine
2004: programmeur bij club 11
2008: mede-oprichter en creatief directeur van Trouw

ROLINDE HOORNTJE
Redacteur Cultuur

nu meer cross-over in muziekstijlen. Vijf jaar geleden bleef je als dj in je eigen hokje zitten, alleen de
echte fans kwamen naar je toe. Maar op Facebook
zie je gewoon waar andere mensen mee bezig zijn
en kan je dus ook door elkaar geïnspireerd raken.”

O

laf Boswijk (34) is oprichter van de Amsterdamse club Trouw – de tweede die hij succesvol maakte na 11, de club die de leegte
vulde die Mazzo, Roxy en It achterlieten. Boswijk
heeft zich jarenlang hard gemaakt voor het vrijgeven van de openingstijden. Dat lijkt nu te gaan lukken. Donderdag neemt de gemeenteraad een besluit over drie clubs die in aanmerking komen voor
een vierentwintiguursvergunning. Als die vergunning er komt, kan er dag en nacht worden gedanst
in het oude krantengebouw aan de Wibautstraat in
Amsterdam.
Boswijk wilde altijd al ‘iets doen met muziek’.
Voor het conservatorium vond hij zichzelf niet
goed genoeg, dus deed hij na het gymnasium in
Alkmaar een opleiding aan de School for Audio Engineering in Amsterdam. Via een carrière als programmamaker bij ID&T’s Dance Radio rolde hij
het Amsterdamse nachtleven in. Trouw ziet hij als
toevluchtsoord, voor een zo divers mogelijk publiek.

Hoe zouden jullie de sociale media dan inzetten?
„Het liefst zou ik er helemaal mee stoppen.”
Stoppen?
„Ja, ik zit zelf niet meer op Facebook. Het was ook
een discussie binnen de club. Trouw heeft in principe nog twee jaar te gaan voordat we het pand
moeten verlaten. Voor die tijd zie ik ons niet stoppen, daarvoor zijn sociale media een te groot onderdeel van onze maatschappij en onze doelgroep.
Maar ik vind de manier waarop nu wordt uitgegaan soms niet meer leuk. Sommige mensen vinden dat ze het recht hebben om binnen te komen
alleen omdat ze een kaartje hebben gekocht. En
dan achteraf mailen: die dj heeft er echt geen reet
van begrepen. Die mensen beschouwen clubben
een beetje als naar de McDonald’s gaan. Zo van ‘er
zit een haar in mijn hamburger, ik wil een nieuwe!’
Terwijl het juist gaat om de wisselwerking met het
publiek. Vroeger creëerde je als club een thuishaven. Dat vind ik veel leuker en sympathieker.”

Gefeliciteerd, Trouw mag waarschijnlijk dag
en nacht open.
„We zullen echt wel eens 24 uur doorgaan, maar
we gaan geen nieuwe Berghain worden. Die technoclub in Berlijn begint op zaterdagmiddag en
gaat door tot maandag. Dat zit nog niet zo in onze
uitgaanscultuur. Berlijn kent al honderd jaar vrije
openingstijden, wij zijn dat gewoon niet gewend.”

Wat moet het publiek toevoegen?
„Sfeer, diversiteit. Het zou te gek zijn als hier de
meer excentrieke types van de stad komen. Een
plek waar ook homo’s, travestieten, lilliputters en
weet ik veel wie komen. Want dat bestaat bijna niet
meer in Amsterdam. Iedereen heeft tweedehandskleding gemixt met H&M of American Apparel, we
rijden allemaal op racefietsjes, we gaan allemaal
naar dezelfde koffietentjes. De diversiteit is heel
ver te zoeken.”

Waarom dan toch die strijd om extra uren?
„Als een avond als ‘Trouw op Zondag’ te gek is,
moesten we stoppen om drie uur. Nu kunnen we
langer door. We hebben ook plannen voor een
Nachtmuseum. Je hoeft er niet voor naar het museum, je hoeft er geen extra kaart voor te kopen,
maar het is wel kunst middenin een club.”

Hoe wil je die diversiteit terugbrengen?
„Door te filteren aan de deur. Gebrek aan kennis van
het programma is een reden om iemand te weigeren, staat
al op de deur. Dat was in het begin vooral om corpsballen en vrijdagmiddagkantoorborrels te weren.
Het is in Nederland heel normaal om na je werk in
pak op de fiets naar de kroeg te gaan en dan om één
uur strontbezopen nog even af te pilzen in de club.
Maar wij vinden het helemaal niet leuk als mensen
hier in pak op de dansvloer staan. Ze zijn wel welkom als ze ook iets willen bijdragen.”

Waarom willen jullie dat?
„Met dit plan hopen we nog dichterbij ons uiteindelijke doel te komen: een stad in een stad te worden. Een plek waar je vierentwintig uur per dag
kunt komen voor eten, drinken, concerten, clubavonden, een nachtbazaar, of wat we dan ook maar
verzinnen.”
Waarom heeft Amsterdam dat nodig?
„Ik vind dat we in een verwarrende tijd leven door
de economische crisis, de voedselindustrie, energie, en noem maar op. Ik zou Trouw willen zien als
een plek waar mensen die problemen kunnen ontvluchten en zich kunnen gedragen zoals ze willen.
Zich kunnen laten inspireren. Door allerlei ruimtes kunnen dwalen. En hopelijk met een beter gevoel weggaan dan ze binnenkwamen. Dus op een
bepaalde manier zie ik Trouw wel als toevluchtsoord. Dat klinkt heel pretentieus, maar ik mis zoiets best wel in Nederland.”

Zelfselectiefout
p de A5 van Basel naar Frankfurt kwam ik in de file terecht. ‘Verdomme,
O
dat heb ik weer,’ vloekte ik en ik keek naar de tegenliggers die met benijdenswaardige snelheid over de andere weghelft naar het zuiden trokken. Terwijl ik een uur lang in een slakkengang van zijn vrij naar de eerste versnelling
en terug schakelde en mijn knie moe werd van het koppelen, vroeg ik me af of
ik werkelijk zo’n beklagenswaardige figuur was. Sta ik inderdaad meestal net
in de rij (bij bank, postkantoor of supermarkt) waar nauwelijks beweging in
zit? Of houd ik mezelf voor de gek? Stel dat er tussen Basel en Frankfurt over
het geheel genomen 10 procent kans is dat er een file ontstaat. De waarschijnlijkheid dat ik op een bepaalde dag blijf steken is niet groter dan de waarschijnlijkheid waarmee deze files zich voordoen, dus 10 procent. Maar de waarschijnlijkheid dat ik op een bepaald moment tijdens de rit inderdaad in een file blijf steken, is groter dan 10 procent. De reden is dat ik me in de file slechts
traag voortbeweeg, en er dus onevenredig veel tijd in doorbreng. Bovendien
komt die hele file niet in mijn hoofd op, zolang het verkeer vlot doorrijdt. Pas
als ik vastzit, denk ik eraan.
Dat gaat net zo met de rij voor een loket bij de bank of voor rood licht. Als er
op een afstand tussen A en B tien stoplichten staan, waarvan er gemiddeld één
(10 procent) op rood staat en de rest op groen, sta je over de gehele duur van de
rit genomen meer dan 10 procent voor het rode licht. Niet duidelijk? Stel je
dan eens voor dat je met de snelheid van het licht reist. In dat geval stond je
99,99 procent van de gehele reistijd vloekend voor dat ene rode licht te wachten.
Als we deel van een steekproef uitWees niet verbaasd dat maken moeten we altijd oppassen
niet de denkfout te maken die als selfje leeft want die
selection bias bekend staat (vertaald:
verbazing is ongegrond zelfselectiefout). De mannen in mijn
kennissenkring klagen er vaak over
dat er zo weinig vrouwen bij hen op
de zaak zijn; de vrouwen in mijn kennissenkring, dat er zo weinig mannen bij
hen op de zaak werken. Dat heeft met pech niets te maken: de klagers zijn onderdeel van de steekproef. De waarschijnlijkheid dat een willekeurige man in
een branche met een mannenoverschot werkt, is gewoon hoog. Idem voor
vrouwen. Op grotere schaal: als je in een land met een groot mannen- of vrouwenoverschot woont (bijvoorbeeld in respectievelijk China en Rusland) zal je
met grote waarschijnlijkheid tot het overschot behoren en je dienovereenkomstig ergeren. Bij verkiezingen is de kans het grootst dat je op de winnende
partij hebt gestemd. Bij een stemming is de kans het grootst dat jouw stem
overeenkomt met die van de winnende meerderheid.
De self-selection bias is alom aanwezig. Niet al te lang geleden riep een
vriend van me pathetisch uit dat het toch bijna een wonder was dat hij – en
juist hij! – nog leefde. Een klassiek slachtoffer van de self-selection bias. Een
dergelijke opmerking kan alleen maar worden gemaakt door iemand die inderdaad leeft. Wie niet leeft kan zich daarover ook niet verwonderen. En toch
trekken elk jaar opnieuw minstens tien filosofen precies dezelfde onjuiste
conclusie, als ze genieten van de gedachte dat er zoiets geniaals als taal kon
ontstaan. Ik sta uiteraard sympathiek tegenover hun verbazing, maar gegrond is die niet. Als er geen taal was, konden de filosofen zich daarover niet
verbazen, sterker nog, dan waren er niet eens filosofen. De verbazing dat taal
bestaat, is alleen mogelijk in een omgeving waarin taal bestaat.
Bijzonder grappig was laatst een telefonische enquête. Een bedrijf wilde erachter komen hoeveel (vaste en mobiele) telefoons er gemiddeld per huishouden zijn. Toen de enquête werd uitgewerkt, constateerde men verbaasd dat er
geen enkel huishouden bij was dat geen telefoon bleek te hebben. Ja, kunst!

De Zwitser Rolf Dobelli schreef het boek De kunst van het heldere
v denken.
52 denkfouten die u beter aan anderen kunt overlaten
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Denkbeeld

Zoals wat?
„Met een open blik binnenkomen, oprecht luisteren, met aandacht. Wij willen een soort universele
sfeer creëren waaraan je iets moet bijdragen, niet
waarvan je alleen iets moet nemen. En hopelijk doen
we het zo goed dat die corpsbal de volgende keer zich
in het programma verdiept, zijn jasje uittrekt en
gaat dansen op die muziek – dat is de uitdaging.”

Hoe bedoel je dat?
„Uitgaan is een soort mainstream lifestyle geworden, ik heb het idee dat het tien jaar geleden meer
om de muziek ging. Vroeger hoorde je heel toevallig via een vriendje dat Derrick May, een van de
grondleggers van Detroit techno, kwam draaien in
Amsterdam. Dan ging je daar naartoe, stond je in
de rij en dan hoopte je maar dat je binnenkwam.
Nu is het een blik op je iPhone: wat is er zaterdag in
Trouw? Ho, vet, klik, ik koop een kaartje, zet het op
Facebook en nodig mijn twintig vrienden uit.”
Wat is daarop tegen?
„Op het moment dat een evenement wordt aangekondigd via Facebook, weet je binnen een paar uur
of het evenement uitverkocht raakt. En dat is best
wel sneu, want er zijn soms echt te gekke avonden
op fantastische locaties die niet lopen. De dynamiek van sociale media domineert voor mijn gevoel heel erg. Maar het heeft ook voordelen. Je ziet

WIE IS OLAF BOSWIJK?

Olaf Bos wijk zou het liefst zien dat zijn Trouw met sociale media stopt. Zelf zit hij al niet meer op Facebook. FOTO ROGER CREMERS

Hoe gaan jullie dat doen in Trouw?
„We doen alleen dingen waar we zelf in geloven.
Het is namelijk ook heel erg een tijd waarin mensen haarfijn aanvoelen of een merk of een bedrijf
oprecht en authentiek is. Daarom serveren we alleen eten wat we zelf lekker vinden en waarvan we
geloven dat het goed is voor de wereld waarin we
leven. En daarmee proberen we iets anders uit te
stralen dan de winstmaximalisatie van het gemiddelde bedrijf. We doen ook niet mee aan de marketinggekte die heerst rondom drankmerken. We
verkopen niet onze ziel om maar te zorgen dat
mensen zich volstouwen met Jägermeister of Red
Bull. We volgen ons hart, vanuit een soort enthousiasme voor muziek. We proberen wel eigentijds te
zijn, maar we willen niet alleen maar inspelen op
hypes. Als we een Larry Heard kunnen boeken die
twintig jaar geleden baanbrekend was, doen we dat
ook. Ik heb liever dat ik over tien jaar terugkijk op
een plek die mensen echt heeft geïnspireerd, dan
dat ik veel geld heb verdiend.”

Deze week een citaat van de Ierse schrijver Oscar Wilde (1854-1900): ‘Goede
voornemens zijn cheques die we innen bij een bank waar we geen rekening
hebben lopen’. De foto is van Pauline Brenninkmeijer uit Utrecht.

je ook een foto bij dit citaat? Mail deze met naam en woonplaats
v Heb
naar klik@nrc.nl onder vermelding van ‘Voornemens’
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