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Seksonderzoek

Marie-Louise Janssen en Stephanie
Steinmetz wilden aanvankelijk sekswerk onderzoeken, maar hun enquête
evolueerde tot een breed onderzoek
over seks onder studenten. De resultaten zijn slechts indicatief, maar
soms verrassend. ‘Je zou verwachten
dat studenten weten hoe ze veilige
seks moeten hebben.’
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Drie wijzen
Op de Dies Natalis mochten James
Hathaway, Michèle Lamont en
Peter van Rooijen toetreden tot de
eregalerij van de UvA als eredoctoren.
Hoe hebben de drie gelauwerden hun
sporen verdiend – en wat betekent de
titel eigenlijk?
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Objectief
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s het jullie ook opgevallen, dat 2016 de afgelopen
weken in de nabeschouwingen en jaaroverzichten
behoorlijk bot is afgeserveerd?
Verdere verharding en verdeeldheid in de
maatschappij, een reeks terroristische aanslagen en
de verkiezing van Donald Trump in Amerika; bij nogal
wat commentatoren en columnisten was de teneur:
slot erop, niet meer naar omkijken en slechter kan het
in 2017 in ieder geval niet worden.
Op de Hogeschool en op de Universiteit van
Amsterdam zijn de gevolgen van zulke grote
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen niet
direct voelbaar. Natuurlijk: in lesgroepen, colleges en
aan de lunchtafels is de actualiteit onderwerp van
gesprek en – hopelijk – vaak onderdeel van de lesstof,
maar dan toch in meer beschouwende zin: het gaat
nog heel vaak over ‘de ander’.
Het komende jaar wordt voor HvA en UvA zelf
in ieder geval om één reden spannender dan 2016.
HvA-rector Huib de Jong liet op de maandag dat
wij dit blad naar de drukker sturen vrolijk via Twitter
weten: ‘Helemaal top. Op weg naar de Amstelcampus
om daar mijn nieuwe werkplek in het prachtige
Wibauthuis @HvA in te nemen.’
Er zit een hele wereld achter deze losse, terloopse
aankondiging. Want je zou het bijna vergeten,
maar 2017 is inderdaad het jaar dat het bestuur van
de hogeschool en de universiteit definitief wordt
gesplitst. Huib de Jong en HvA-collega’s verruilden
deze week dus alvast het Maagdenhuis voor de
Amstelcampus. UvA-collegevoorzitter Geert ten Dam
en de formeel op 1 januari begonnen rector magnificus
Karen Maex nemen hun intrek in een kantoor op de
Roeterseilandcampus van de universiteit.
Het lijkt een formaliteit allemaal, en een logische
volgende stap na de besluiten en gebeurtenissen
in 2016. Maar net als bij de onlangs gehouden
raadpleging over de toekomst van de UvA (groen,
geel, oranje of toch blauw?) zullen dit jaar pas echt de
consequenties zichtbaar worden.
2017 is begonnen, en dan heb ik het nog niet eens
over alle nieuwe ontdekkingen, inzichten en prachtige
menselijke verhalen die er op UvA en HvA aan zitten
te komen.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De redactie van Folia
heeft er zin in. ↙

www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers

30
On the road

‘M

ijn ideale reis is een reis waarbij ik veel mensen leer
kennen die ik later vrienden kan noemen,’ schrijft
Britt van Bergen (21), student Engineering: Product Design
aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze is een van de
deelnemers aan het YouTube-programma ‘On the road’,
waarbij twee duo’s tegen elkaar strijden om met een
startbedrag van honderd euro zo ver mogelijk te reizen.
Vanwege het beperkte startbudget moeten ze zo creatief
mogelijk zijn in het regelen van vervoer, eten, drinken en
onderdak. Van Bergen denkt dat ze met haar teamgenoot Ditmer Rumia (21, HvA-student commerciële economie) de wedstrijd kan winnen omdat ze niet bang zijn om
de hulp van vreemden te vragen.
‘We hebben ons er eigenlijk alleen maar over verwonderd hoe behulpzaam mensen zijn en hoe ver je in twee
weken kunt komen,’ zegt HvA-student culturele maatschappelijke vorming Mai Verbij (24) in Metro. Ze is Van
Bergens tegenstander in de serie. Op de Facebookpagina
van ‘On the road’ zegt Verbij dat ze er het meest tegenop
ziet om in vieze huizen te slapen.
Hoe het de studenten zal vergaan is vanaf eind deze
maand te zien: dan wordt de eerste aflevering op YouTube geplaatst. ↙
tekst Willem van Ewijk

jaar bestaat het
Erasmusprogramma, waardoor
sinds 1987 miljoenen studenten
uitwisselingen met het buitenland
konden doen. Een studie wees al uit dat meer dan een
miljoen baby’s zijn geboren uit ouderparen, die elkaar
als studenten tijdens een Erasmus-uitwisseling hun
levenspartner zijn tegengekomen.

2.500

universiteitsmedewerkers uit heel Nederland hebben meegedaan aan een grootschalig onderzoek van vakbond FNV, waaruit blijkt dat bijna
7 op de 10 deelnemers een ongezond hoge werkdruk ervaart.
Zestig procent overweegt een andere baan te zoeken.
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procent van alle studenten
denkt weleens aan zelfmoord;
suïcide is doodsoorzaak nummer
twee onder diezelfde doelgroep.
Het Bureau Studentenartsen heeft
daarom een protocol voor het signaleren van suïciderisico online gezet.

46.000

jongeren tussen de 17 en 22 jaar verhuisden in 2016 naar een universiteitsstad. Dat zijn er tweeduizend minder dan in het jaar
ervoor. Het is voor de tweede keer op rij dat het aantal
jongeren dat tussen juli en oktober naar een andere
gemeente verhuist is gedaald ten opzichte van diezelfde
periode in het voorgaande jaar. ↙ Laura Cardona
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De Week

Een waanzinnig gaaf jaar
N

a 2016, het jaar van Zaventem,
Bowie, Prince en Berlijn, moet
2017 welhaast een beter jaar worden. Dat was althans de gedachte
waarmee menig student of medewerker deze week de weg naar HvA
of UvA aanvatte. Lang bleek dat niet
te duren.
De klok had op maandagochtend
nog niet eens half elf geslagen of
een HvA-medewerker tweette al dat
de nieuwe cateraar ‘de cappu’ 25
procent duurder had gemaakt dan
voor de kerstvakantie. De HvA maakt
er ook in 2017 een punt van, zoveel
was duidelijk. Want het is allemaal
wel leuk en aardig, zo’n inrichting
met steigerhout, sanseveria’s, stoelen
waarop je geen vijf minuten kunt
zitten zonder rugpijn te krijgen en
allerlei andere kekke urban jungle-facetten; wanneer je met de prijs van

de koffie gaat rommelen, krijg je
de hele goegemeente over je heen.
Dat weet ook cateraar Cormet sinds
deze week.
De UvA wilde het nieuwe jaar
ook openen met een vernieuwing
en kondigde op 3 januari aan dat
het na twintig jaar afscheid neemt
van Blackboard. Tot verbazing van
eenieder op de universiteit ontbrandden er geen feestelijkheden, maar
kwam er een online rouwstoet op
gang van studenten die ineens toch
wel heel erg gehecht bleken aan dat
onhandige en verouderde systeem.
‘Hell no eindelijk aan BB gewend’ en
‘Blackboard is een prima systeem
dat werkt. Maar nee de UvA moet
natuurlijk weer iets kiezen wat totaal
niet handig zal zijn,’ waren slechts
een greep uit de bedroefde reacties.
Net zoals Mark Rutte houden

UvA’ers en HvA’ers echter graag de
moed erin. Om ervoor te zorgen
dat 2017 ook voor student media,
informatie & communicatie (mic)
Doeta Aartsma een waanzinnig gaaf
jaar wordt, schonken onbekenden
haar na een inbraak binnen vier
dagen meer dan 10.000 euro. En
alsof dat nog niet genoeg was om
het vertrouwen in de mensheid te
herstellen, trakteerde de UvA voor
haar verjaardag niet langer enkel
haar hoogleraren op een exquise
diner, ook andere wetenschappers
mochten dit jaar voor het eerst
aanschuiven. Bovendien kregen alle
jarigen die dag een gratis Tony Chocolonely-reep. Wij weten het zeker:
2017 wordt een topjaar, als de koffie
maar niet duurder wordt. ↙
tekst Henk Strikkers
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Bugra
Schoonmaker
ik weet niet veel maar
laat me ff mansplainen
kijk me aan, show’s up here
niks mis met me benen
die ik niet hars
en nooit zal scheren
grijze haren zijn
zwart waren zij geweest
ik baar me het beest
eet-ie me op, kop eerst
geen mes, geen vork, niks
of staat-ie altijd achter me
pirouettes zijn mijn ademen
dat snaren roesten
moest ik eens leren
baby boo boo was
altijd zo schattig
mijn kale kop was onvertaald
monstermok - heidense graal
weggeschoren
herboren
ik weet meer
ooit tevoren
ik wil niks
uitleggen

Navraag
Doeta Aartsma
HvA-student Doeta Aartsma (19) vervloekte de
wereld toen op tweede kerstdag haar studentenkamer vol dure opnameapparatuur van haar
mediabedrijfje werd leeggeroofd. Maar haar
vertrouwen in de mensheid herstelde toen ze
met een crowdfundactie het schadebedrag van
tienduizend euro binnen vier dagen terugkreeg.
Welke student heeft spullen ter waarde van
tienduizend euro?
‘Ik heb een eigen bedrijfje waarmee ik 360 gradenfoto’s
en -video’s maak. Daarvoor heb ik een dure laptop en verschillende kostbare camera’s, lenzen, statieven en andere
apparatuur. Ook had ik toevallig nog apparaten ter waarde
van vierduizend euro van een docent te leen.’

Vergoedde je verzekering niets?
‘Via de inboedelverzekering van mijn ouders – daar sta
ik nog bij ingeschreven omdat ik studeer – kan ik een
klein bedrag terugkrijgen. Maar zij vergoeden alleen de
dagwaarde en dat is maar een fractie van wat het kost alles
opnieuw te kopen. Bovendien moet ik die docent terugbetalen. Hij had geen verzekering.’

Hoe werd je crowdfundactie zo’n succes?
‘Het begon met mijn Facebookbericht op 2 januari. Ik hou
helemaal niet van bedelen om geld, maar ik dacht: misschien kan ik zo een deel bij elkaar krijgen. In bizar korte
tijd werd het bericht opgepikt door allerlei media en stroomde het geld binnen. Ik had nooit verwacht dat ik giften zou
krijgen van zoveel mensen, ook die ik niet eens ken. Ik heb
geen woorden om mijn dankbaarheid te omschrijven.’

Wat ga je met het geld doen?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Ik heb meteen een laptop gekocht en nu wil ik zo snel
mogelijk de andere apparatuur opnieuw aanschaffen.
Zodat ik mijn inplande opdrachten van de komende tijd
niet hoef af te zeggen. Ook heb ik een kluis gekocht, van
de docent wiens spullen ook weg zijn. Zijn geld ga ik
daarna zo snel mogelijk teruggeven. Wat er dan nog over
is, verdeel ik onder mijn huisgenoten, die natuurlijk ook
van alles kwijt zijn.’ ↙
tekst Carlijn Schepers
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OP Z’N DUITS

Uitstel van de

O

f het een voorbode van
een golf is, weet ik niet
zeker. Opvallend is het wel.
Ineens had ik drie studenten
met een briefje van de studieadviseur dat ze ADD hadden.
Voorgaande jaren kwamen
er weleens studenten met
dyslexie vragen om langere
tentamentijd, maar ADD (Attention Deficit Disorder) was ik
nog nooit tegengekomen.
Vuistregel bij alle universiteiten waarvoor ik werk is dat
ik het advies van
de studieadviseurs opvolg. Het
voorkomt een hoop
gedoe als je uitstel
alleen verleent op
hun voorspraak.
Studieadviseurs zijn
bovendien veel beter op de hoogte van de regelingen die gelden bij verschillende faculteiten. Als
de studieadviseur dus schrijft dat een student
ADD heeft, moet ik daar iets mee. Maar wat?
In Amerika pleiten studenten steeds vaker
voor een safe space. Ze vinden dat de universiteit
een plek moet zijn waar ze worden gevrijwaard
van hate speech, zoals homo- of transfobe opmerkingen en racistische uitlatingen. Ze vragen
om zogeheten trigger warnings: een waarschuwing in de syllabus of aan het begin van een
college dat er mogelijk onderwerpen aan bod
komen waarvan mensen met een trauma van
slag kunnen raken. Als je ooit verkracht bent,
bijvoorbeeld.
Als docent genderstudies heb ik me altijd
uitgesproken tegen safe spaces, juist omdat
mijn vakgebied er het meest mee in verband
wordt gebracht. In de VS zijn docenten ontslagen omdat ze zich bijvoorbeeld kritisch uitlieten
over de notie van verkrachtingscultuur. Dat is
beangstigend: ik vind dat de universiteit een plek

wereld

moet zijn waar opvattingen
doordacht en onderbouwd worden, niet waar we de hand van
studenten vasthouden.
Gelukkig heb ik nog nooit
een verzoek om trigger warnings
gehad, of klachten dat mijn vak
geen safe space is – ook niet van
uitwisselingsstudenten uit de VS.
Wel verzuchten studenten soms
dat de wereld niet hetzelfde is als
een werkgroep Gender & Sexuality
Studies.
Studenten met ADD vragen om een
andere soort safe
space. Zij wensen ook
uitstel van de boze
grotemensenwereld.
Zo krijgen studenten
met ADD aan de
Universiteit Utrecht
verlenging van hun
deadlines. In werkgroepen vragen ze er begrip
voor dat ze zich minder lang kunnen concentreren. Een student lukte het dankzij ADD niet om
een presentatie te geven.
Ik heb er alle begrip voor dat voor scholieren
met leerstoornissen en functiebeperkingen een
uitzondering wordt gemaakt. Als je het niveau
wel hebt maar iets meer tijd nodig hebt om
te lezen, moet je daar niet op worden afgerekend. We weten echter dat er een probleem van
overdiagnose bestaat onder schoolleerlingen.
Hoe gaan we om met deze groep die binnenkort
gaat studeren?
Bovendien, of juist daarom, moeten we
ergens de grens trekken. Wat winnen jonge
mensen als we hier hun hand vasthouden? Zodra
studenten afgestudeerd zijn en aan de slag gaan
als beleidsmedewerker, docent of journalist, krijgen ze ook geen kortere werkdag of uitstel van
deadlines. Ze aan de universiteit uitstel geven
van die realiteit, betekent tekortschieten in onze
vormende taak. ↙

Gelukkig heb ik nog nooit
een verzoek om trigger
warnings gehad

Actueel Xxxxxx

SEKS EN
STUDENTEN,
FEITEN EN
FANTASIE
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Studenten zijn volop seksueel actief en toch is er weinig wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar studenten, seks en sekswerk. Sociologen Marie-Louise Janssen en Stephanie
Steinmetz wilden daar verandering in brengen. Nu verschijnen de eerste resultaten van
hun grote seksonderzoek onder honderden Amsterdamse studenten: Let’s talk about sex.
tekst Carlijn Schepers

‘L

et’s talk about sex baby, let’s
talk about you and me, let’s
talk about all the good things
and the bad things that may be.’
Onderzoekers Marie-Louise Janssen
(50) en Stephanie Steinmetz (42)
lieten zich voor de naam van hun
onderzoek niet voor niets inspireren
door dit nummer van Salt ’n Pepa.
De twee onderzoekers bij sociologie
aan de UvA wilden studenten laten
praten over seks. Janssen: ‘We ontdekten dat er bijna geen informatie
is over seks en studenten in het algemeen. Best gek, want je zou zeggen
dat seksualiteit een belangrijk deel is
van het menselijk leven en zeker van
dat van studenten.’
In eerste instantie zou hun onderzoek vooral gaan over sekswerk.
Janssen en Steinmetz werden in 2012
benaderd door twee onderzoekers uit
Wales die zagen dat daar een stijgend
aantal studenten in de seksindustrie
werkt. Of zij dat ook in Nederland
constateerden? Janssen: ‘Niet gelijk,
maar ik merkte wel dat er vaker
studenten voor uitkomen in mijn
klassen. Er zitten per groep altijd wel
een of twee sekswerkers. Maar ik geef
natuurlijk wel colleges over gender,
seksualiteit en prostitutie. Dat trekt
misschien sowieso een specifiek type
studenten, of ze zijn er opener over.’
Na een klein onderzoek van een
van Janssens studenten naar sekswerk en een pilot in 2015 kwamen
Janssen en Steinmetz tot de conclusie dat het onderwerp het onderzoeken waard was. Bovendien kwam er
dat jaar ook een groot onderzoek

naar sekswerk onder Britse studenten
uit, van diezelfde onderzoekers uit
Wales. Ze besloten dat onderzoek
hier op kleine schaal opnieuw te
doen. Steinmetz: ‘Maar wij dachten: als we de studenten toch naar
sekswerk vragen, waarom dan niet
meteen naar seks in het algemeen?’
Janssen: ‘Hoe is hun seksuele leven,
wat zijn hun wensen en verlangens
en hoe denken ze over sekswerk?’ Zo
ontstond het idee voor het sociologische Let’s talk about sex-onderzoek.

Zelfvertrouwen
Tussen april en september 2016 verzamelden de onderzoekers data over
studenten en seks. Toen was het tijd
deze te duiden. De eerste conclusies
zijn niet zo schokkend: 98 procent van

de respondenten is seksueel actief geweest in de laatste twaalf maanden
en 97 procent heeft over het algemeen genomen plezier van seks. Veelvoorkomende seksuele handelingen
zijn zoenen, seksuele gemeenschap,
vingeren, orale seks, masturbatie en
aftrekken. Minder vaak voorkomende
handelingen zijn seks met meer dan
één persoon, anale seks en rimmen –
het likken van de anus.
De meeste studenten noemen
plezier en liefde als redenen voor
het hebben van seks. Redenen als
stressvermindering worden minder
vaak genoemd. Hierin zijn weinig
genderverschillen, maar elders kwamen die wel aan het licht. Ze blijkt
dat vrouwen vaker seks hebben uit
nieuwsgierigheid – een kwart van de
vrouwelijke respondenten – of omdat
de partner het verwacht. Terwijl een
op de vijf van de mannelijke respondenten zegt seks te hebben om
het zelfvertrouwen te vergroten. Als
reden om geen seks te hebben, geeft
de helft van de studenten ‘afkeer’
als antwoord. Daarna volgt ‘geen
interesse’ en minder vaak is pijn of
zelfrespect (vooral bij vrouwen) een
reden niet tussen de lakens te duiken.

Machtsverhoudingen
Verbaasd waren de onderzoekers
over hoe de studenten omgaan met

98%
is seksueel actief
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43%

deed een SOA-test vanwege
onveilige seks

55%
deed zeker één SOA-test

anticonceptie. ‘Er is veel onveilige
seks. 55 procent van de respondenten, vooral de vrouwelijke, heeft in
ieder geval één keer een soa-test
laten doen en 43 procent hiervan
deed dit vanwege onveilige seks,’
zegt Steinmetz. ‘En je zou toch
verwachten dat hoogopgeleide
studenten heus wel weten hoe ze
veilige seks moeten hebben. Toch
doen ze het niet altijd,’ vult Janssen
haar aan. ‘Waarom dat zo is, zou
verder moeten worden onderzocht.
Maar het zou kunnen dat dit met de
machtsverhouding tussen mannen
en vrouwen te maken heeft. Dat
vrouwen bijvoorbeeld seks hebben
zonder condoom omdat de man dit

wil, of de vrouw dat althans denkt.’
Machtsverhoudingen tussen de
seksen komen volgens het tweetal
in veel van de onderzoeksresultaten
naar voren. Vrouwen blijken er niet
altijd goed vanaf te komen. ‘Vrouwen hebben zo hard gevochten voor
emancipatie en denken geëmancipeerd te zijn, maar als je kijkt naar
hun gedrag, dan blijkt dat er nog
altijd veel ongelijkheid is,’ zegt Steinmetz. Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld dat veel vrouwen zich zorgen
maken over hun partners verwachtingen. Een op de vijf van de vrouwelijke respondenten heeft zelfs seks
omdat (ze denken dat) hun partner
dat verwacht. Janssen: ‘Ook wordt

het orgasme van de partner veel
belangrijker gevonden dan dat van
henzelf. Er is een gebrek aan vrouwelijke assertiviteit. Ze claimen hun
eigen seksuele plezier niet. Wat is er
gebeurd met het vrouwelijke genot?’
Een van de vrouwelijke respondenten
zei tijdens de interviews dat goede
seks voor haar betekende dat haar
vriend plezier heeft en klaarkomt,
vertelt Steinmetz. Haar eigen genot
en orgasme waren van ondergeschikt
belang. ‘Dat verraste me enorm.’
‘Naast ongelijke machtsverhoudingen tussen de seksen zagen we
ook verkrachtings- en bdsm-fantasieën bij veel vrouwen,’ zegt Janssen. Waarom, is een puzzel voor
Janssen en de moeite waard verder
te onderzoeken - hoewel ook blijkt
dat het veelal bij fantasieën blijft.
Janssen vroeg aan de studenten in
haar colleges hoe dat zit met die
verkrachtingsfantasieën. ‘Ze lachten
en zeiden dat het meer gaat over
gedwongen worden. Om het spel
waarin je wordt gedomineerd, maar
natuurlijk wel met instemming.’
Janssen denkt dat de fantasie gedomineerd te worden misschien wel
voortkomt uit het feit dat studenten
vaak onder hoge druk staan en de
drang hebben de controle even te
laten varen tijdens de seks.
De onderzoekers vroegen de studenten ook hun seksleven te vergelijken met dat van vijf jaar geleden.
Daaruit bleek dat mannen nu meer
van seks genieten en vrouwen meer
zelfvertrouwen hebben gekregen.
Hebben de studenten problemen met
seks, dan praten ze vooral met vrienden, hun partner of familie. Dat zijn
wel vooral de vrouwen. Mannen praten
minder over hun seksuele problemen, 13 procent zelfs helemaal nooit.
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Janssen: ‘Het viel ons sowieso op dat
de studenten minder gemakkelijk over
seks praatten dan we vooraf dachten.
Bij de persoonlijkere onderwerpen werden de respondenten terughoudender.
Let’s talk about sex was dus niet zo
vanzelfsprekend.’ Daarom lieten ze
de interviews en focusgroepen door
masterstudenten doen. ‘Het praat
toch gemakkelijker als je een leeftijdsgenoot tegenover je hebt.’

Niet representatief
De onderzoekers benadrukken dat
de resultaten van hun verkennend
onderzoek niet representatief zijn
voor studenten in het algemeen of
studenten in Amsterdam. Ten eerste
was de enquête vrijwillig, en trok dus
studenten aan die opener zijn over
seks of er meer mee bezig zijn. Ten
tweede zijn de resultaten van het onderzoek gebaseerd op een groep van
364 respondenten, van wie driekwart
vrouw was en het merendeel hetero,
wit en met een achtergrond in de
sociale wetenschappen.
Bovendien is 364 respondenten
een kleine groep, gezien de meer dan
honderdduizend studenten van de
UvA, HvA en VU die in potentie mee
konden doen. Er deden wel meer
mensen mee aan het onderzoek,
762, maar niet al hun gegevens zijn
gebruikt, omdat ze bijvoorbeeld de
enquête niet volledig invulden of niet
al hun gegevens doorgaven.
De representatie is niet de enige
moeilijkheid aan het onderzoek. Steinmetz: ‘Het is een uitdaging om via
kwantitatief onderzoek dingen gerelateerd aan seksualiteit te meten. We
wilden bijvoorbeeld wel in categorieën
denken, maar ook niet te limiterend
zijn. Dus we voerden veel discussies,
ook met de studentonderzoekers.’
Janssen: ‘We hebben bijvoorbeeld
lang gepraat over wat we wel en
niet zouden noemen bij de vraag
aan welke seksuele handelingen de
respondenten doen. We begonnen
met vijftig items. Dat hebben we

teruggebracht tot elf plus een open
categorie. Zodat respondenten
eventueel handelingen die niet in
de lijst stonden, konden toevoegen.
We hebben de studenten bij meer
vragen de vrijheid gegeven hun eigen
antwoorden in te vullen.’ Bovendien
wilden de onderzoekers ook niet dat
studenten geïrriteerd zouden raken
en te vroeg zouden afhaken. ‘Bijvoorbeeld als we handelingen zouden
noemen die ze niet kennen, zoals
facials – in het gezicht klaarkomen
– of aanstootgevende handelingen,
zoals seks met minderjarigen,’ zegt
Janssen. Ook begon en eindigde de
enquête met makkelijke en niet te
aanstootgevende vragen en kwamen
in het midden de moeilijkere vragen
en over heftigere onderwerpen.

Ivoren toren
Het samenstellen van de enquête was niet alleen ingewikkeld,
de onderzoekers hebben ook wat
afgelachen. ‘Vooral om specifieke
termen. We hebben uiteraard zelf
ook veel van de studentonderzoekers geleerd. Als ze weer eens op de
proppen kwamen met woorden of
handelingen waar wij nog nooit van
hadden gehoord. Bijvoorbeeld het
woord rimmen, dat moesten ze eerst
even uitleggen.’
Dat verschil in perspectief kwam
goed van pas. ‘Soms hadden de studenten toegankelijkere termen voor
ons wetenschappelijk taalgebruik.
Andere keren gebruikten zij juist te
veel slang. Zo vulden we elkaar aan.’
Na het afronden van het on-

13%

van de mannen praat nooit
over seksuele problemen

derzoek zijn ze de eerste resultaten
gepresenteerd op een symposium.
Maar daarmee was uiteraard de kous
nog niet af. ‘We hebben uiteindelijk
plannen voor een boek,’ zegt Steinmetz. Janssen: ‘Maar we willen meer
doen met deze resultaten. Misschien
kunnen we een samenwerking opzetten tussen de universiteit en Proud,
de vereniging voor sekswerkers. Om
samen te bedenken hoe we kunnen
bijdragen aan destigmatisatie. We
willen verder kijken dan de academische wereld en onze ivoren toren. De
universiteit heeft ook een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een
tolerante omgeving voor haar studenten. Dit onderzoek is geen eindpunt,
maar een startpunt.’
Want daar was het
uiteindelijk om begonnen: een belangrijk
onderdeel van het
onderzoek betrof sekswerk. Uit de enquête
blijkt dat 27 procent
van de respondenten ooit serieus
heeft overwogen
als sekswerker
aan de slag te
gaan, 13 procent
al eens iets in
de seksindustrie
heeft gedaan en 6
procent nog steeds
als sekswerker werkt.
‘Deze cijfers zijn niet

27%
overwoog ooit als sekswerker
aan de slag te gaan
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SEKSONDERZOEK:
HOE DOE JE DAT?

representatief voor de hele studentenpopulatie, maar komen wel
aardig overeen met het percentage
studenten dat in onze omringende
landen in de seksindustrie werkt. Uit
het Britse onderzoek, waar het onze
door is geïnspireerd, kwam bijvoorbeeld dat 4,8 procent van de studenten sekswerker is,’ zegt Steinmetz.

Stigma
Studenten zijn over het algemeen
open en liberaal als het om sekswerk
gaat. ‘Wel heerst er een idee van:
zo lang ik het zelf maar niet hoef
te doen,’ zegt Janssen. De meeste
respondenten dachten dat geld de
hoofdreden is van hun medestudenten om in de seksindustrie te gaan,
maar uit het onderzoek blijkt dat
nieuwsgierigheid – vooral onder de
vrouwen – de voornaamste reden is.
Degenen die overwogen als sekswerker aan de slag te gaan maar het
uiteindelijk niet deden, noemen zorgen over hun veiligheid en hun morele

6%

werkt nog steeds als sekswerker

waarden als reden, maar vooral het
heersende stigma. Janssen: ‘Ze zijn
bijvoorbeeld bang als slet te worden
gezien.’ Steinmetz: ‘Of dat het openlijk
ervoor uitkomen consequenties heeft
voor hun studieloopbaan of carrière.’
Janssen: ‘Eigenlijk hebben we sekswerk
in Nederland nooit echt geaccepteerd.
We vinden onszelf tolerant, maar
tolerant zijn betekent dat je iets accepteert. We hebben sekswerk in 2000
wel gelegaliseerd, maar van acceptie,
normalisatie of destigmatisatie is nog
steeds geen sprake.’ ↙

Voor Let’s talk about sex werkten
Janssen en Steinmetz samen met vijf
masterstudenten. Ze kozen voor een
mixed methods-benadering: eerst een
enquête en vervolgens diepte-interviews
en drie focusgroepdiscussies. Steinmetz
richtte zich meer op de kwantitatieve,
Janssen op de kwalitatieve kant van het
onderzoek. ‘Deze onderzoekswijze is
extra leerzaam voor de studenten, die de
moeilijkheid ervaren van het combineren
van verschillende methodes. Tegelijkertijd geeft het ons meer informatie over
het onderwerp: de enquête laat een
algemeen patroon zien, de interviews en
focusgroepen gaan vervolgens dieper in
op de ambiguïteiten die eruit naar voren
komen,’ zegt Janssen.
Het grootste deel van de onderzoeksgegevens kwamen voort uit een online
vragenlijst in het Nederlands en Engels
van ruim een half uur, die vrijwilligers
invulden. Daarin kregen studenten negentig vragen voorgelegd over seksuele
gewoonten, fantasieën, denkwijzen over
seks en sekswerk, zoals:
q In hoeverre ben je het eens met de
volgende bewering? Masturbatie als volwassene is kinderachtig en onvolwassen.
q Heb je een fetisj (zoals: bdsm,
travestie, latex, etnische voorkeuren,
rollenspellen, bepaalde lichaamsdelen,
seks op een specifieke plek (strand/gevangenis), kleding, specifieke seksuele
handelingen)?
q Heb je een of meer van de volgende
seksuele fantasieën en welke heb je ooit
uitgevoerd? Orale seks, anale seks,
klaarkomen op iemands gezicht/
lichaam, spuiten (vrouwelijke
ejaculatie), plasseks/poepseks,
fisting (vaginale of anale penetratie met de vuist), dubbele
penetratie, verkrachting, dirty
talk (schunnige praat), trio, homoseksuele of heteroseksuele ervaring, orgie, travestie of voyeurisme (kijken naar
andere mensen die seks hebben).
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LINDA VAN
DER POL
Boemerang
W

e hebben een pot havermout staan, maar daar heeft mijn moeder
meelwormen doorheen geroerd: ’t is voor de vogels in de tuin, die hebben het moeilijk in de winter. De mensen eten boterhammen en drinken een
glas melk.
Weer minder studenten dit jaar die naar hun universiteitsstad verhuizen. Ik
stond te springen destijds en koos de verst mogelijke plek om Nederlands te
studeren. Van Nederlands was in Nijmegen weinig sprake: tussen de (zuid-)
Limburgers en Achterhoekers was mijn eigen taaltje plots een beetje zouten inspiratieloos.
Het eerste jaar bleef zeker de helft thuiswonen. Dan ging om half vier het
handje omhoog: of ze iets eerder weg mochten om de trein te halen? Treuriger
waren de boemerangkinderen. Na
een tijd op kamers met hangende
pootjes terug naar papa en
mama, ik zou nog liever op ‘n
camping staan.
En ja hoor, hier ben ik. In afwachting van mijn Erasmusuitwisseling
heb ik mijn huur opgezegd en leef
ik in de tussenliggende weken two down, four to go - bij mijn moeder in dorpsstad Emmeloord.
Schone lucht, lege fietspaden. Soms maakt mama me wakker. Dan trekt ze
mijn rolgordijn omhoog en roept ze van beneden nog eens dat de koffie koud
wordt. Het bevalt uitstekend.
Maar mijn vader en broer praten bij voorkeur over logistiek, tractoren
en biologische bestrijdingsmiddelen, mijn moeder is een halve boswachter.
Staartmees, goudhaan, tjiftjaf, tafeleend.
De pastoor wordt hier ingezet voor een mediation-klus en de dokter is zo
attent een telefoontje te doen na een sterfgeval in de familie. Ik kan me er
weinig bij voorstellen - m’n eigen huisarts in de stad weet niet eens m’n naam.
Hier zijn buren ook vrienden en oudjes worden door iedereen in de gaten
gehouden. Anonimiteit bestaat niet.
Op straat groeten we elkaar, wat ik steeds vergeet. Ik walg van mijn veel te
hoge ‘haa-aai’. ’t Klinkt opgelaten, opgedoft, vlotter dan ik ben.
Zo’n klein land, een tijdsbestek van een paar jaar, toch spreek ik de
taal van thuis niet meer. Zelfs de merelfamilie met haar havermout-meelworm-ontbijt kijkt me spottend aan. ↙

Mijn vader en broer praten bij
voorkeur over tractoren en
bestrijdingsmiddelen
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Eregalerij
van de wetenschap
UvA reikt drie eredoctoraten uit

Ter gelegenheid van haar 385ste verjaardag heeft de UvA afgelopen
maandag eredoctoraten uitgereikt aan drie bijzondere wetenschappers.
Peter van Rooijen, Michèle Lamont en James Hathaway staan sinds deze
week in de wetenschappelijke eregalerij van de UvA.
tekst Dirk Wolthekker
foto’s Daniël Rommens

A

ls er één jaar is waarin de
actualiteit van de wereldpolitiek terug te zien is in de
toekenning van de eredoctoraten aan
de UvA, dan is het wel dit jaar. De
Amerikaans-Canadese jurist James
Hathaway (1956), werkzaam aan de
University of Michigan Law School,

kreeg een eredoctoraat voor zijn baanbrekende onderzoek op het terrein van
het internationaal vluchtelingenrecht.
De Canadese socioloog Michèle Lamont (1957), werkzaam aan Harvard
University, legt zich toe op Amerikaans-Afrikaanse onderzoeksthema’s
als sociale ongelijkheid en uitsluiting,

klasse, ras en etniciteit. De Nederlandse activist, welzijnswerker en directeur
van International Civil Society Support
(ICSS) Peter van Rooijen (1956) heeft
een eredoctoraat gekregen voor zijn
belangrijke werk voor de aids-bestrijding en hiv-zorg wereldwijd. Drie korte
portretten over hun werk.
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Een juridische grootheid

James Hathaway
‘De huidige vluchtelingencrisis illustreert
de noodzakelijkheid van Hathaway’s ideeën’

H

et is niet de eerste keer dat
James Hathaway een eredoctoraat ontvangt: in 2009 werd
hij door de oudste universiteit van de
Lage Landen, de katholieke Universiteit Leuven, ook al gelauwerd. Als we
erepromotor Marjoleine Zieck mogen
geloven is dat geen wonder, want zij
noemt hem ‘een van de allergrootsten,
zo niet de grootste wetenschapper op het

gebied van het internationaal vluchtelingenrecht’. Volgens Zieck is Hathaway,
die sinds 2010 Distinguished Visiting
Professor of International Refugee Law
is aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, van onschatbare waarde voor dit
rechtsgebied én voor de rechtspraktijk.
‘Zijn wetenschappelijke werk is van
groot belang voor zowel rechtspraak als
rechtsvorming en -hervorming. Hij is in

het bijzonder baanbrekend geweest op
het terrein van de definitie van “vluchteling” zoals neergelegd in het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951, en met zijn
analyse van de rechten van vluchtelingen
in het internationale recht.’ Ook de
voorstellen die hij formuleerde voor een
evenredige verdeling over staten van de
verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen, hebben volgens
Zieck zeer grote betekenis. ‘De huidige
crisis in de Middellandse Zee en de
onevenredige belasting van de buurstaten van Syrië illustreren dat het huidige
systeem niet voorziet in evenredige
verdeling, en daarmee geeft de noodzaak
aan van de ideeën van een juridische
grootheid als Hathaway.’ Zijn ‘grootheid’
komt onder meer tot uitdrukking in
zijn boek The Law of Refugee Status uit
1991, dat volgens Zieck ‘van zeer grote
invloed’ is geweest op de vorming van
uniforme rechtspraak op het gebied van
toelating van vluchtelingen. Het boek
wordt beschouwd als een benchmark in
de huidige en toekomstige rechtspraak.
Sinds 1999 organiseert Hathaway het
tweejaarlijkse Colloquium on Challenges
in International Refugee Law. ‘Een heel
bijzonder initiatief,’ aldus Zieck, die in
het verleden bij de organisatie was betrokken, omdat er steeds een aspect van
het vluchtelingenrecht wordt onderzocht
dat in de praktijk problematisch blijkt.
‘Daarover worden vervolgens richtlijnen
aangenomen, die in diverse talen worden
gepubliceerd en in de rechtspraktijk
worden gebruikt.’
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Pionier in de strijd tegen hiv

Peter van Rooijen
‘Als hulpverlener in de hiv-zorg
maakte hij nieuwe aidsbehandelingen snel toegankelijk’

‘E

en vooraanstaande pionier en
voortrekker binnen de nationale en internationale aidsbestrijding en hiv-zorg. Zijn gehele loopbaan
staat in het teken van het welzijn van
mensen,’ zegt erepromotor Marcel Levi
over Peter van Rooijen, directeur van International Civil Society Support (ICSS).
Die internationale lobbyorganisatie
sprokkelt geld bij elkaar voor de bestrij-

ding van aids, tuberculose en malaria.
Van Rooijen was hulpverlener van
het eerste uur in de hiv-zorg en een
van zijn grootste verdiensten is dat hij
ervoor zorgde dat nieuwe behandelingen
in de strijd tegen aids snel toegankelijk
werden, in Nederland en vervolgens ook
in het buitenland. ‘Hierdoor kwam er
veel vooruitgang in de bestrijding van
hiv en aids in arme landen. Het Aids

Fonds en Stop Aids Now! werden onder
Van Rooijens leiderschap zeer succesvol,’
zegt Levi.
Zelf blijft Van Rooijen er nuchter onder. ‘Het eredoctoraat is aardig, dat wel,’
zei hij onlangs in AMC Magazine. ‘Het
komt alleen een beetje onverwachts. In
een persbericht moest ik lezen dat ik de
benoeming te danken heb aan mijn landelijke en internationale inzet voor een
betere gezondheidszorg. Daarom zie ik
het doctoraat niet alleen als een eerbetoon
aan mijzelf, maar ook aan de ontelbare
overleden mensen met wie ik samen de
strijd tegen aids heb georganiseerd.’
Ook als bestuurder van het Global
Fund, de samenwerkingsorganisatie
waarvoor ICSS geld inzamelt, speelde
Peter van Rooijen een cruciale rol in de
preventie en behandeling bij epidemieën. De lobbyisten die Van Rooyen
aanstuurt halen jaarlijks in vijfenzeventig landen vier miljard dollar op
aan donorgeld en het einde is nog niet
in zicht. ‘De lijst van alles wat Van
Rooijen betekend heeft, blijft groeien,’
zegt Levi. Zo is Van Rooijen een van
de initiatiefnemers (en bestuurslid) van
het Joep Lange Instituut voor hiv- en
aidsonderzoek, vernoemd naar de betreurde aidsonderzoeker van het AMC
Joep Lange, die omkwam bij de ramp
met de MH-17.

UVA EN EREDOCTOR ATEN
De UvA werd gesticht op 8 januari
1632 als Athenaeum Illustre, een
instelling voor wetenschappelijk
onderwijs, die ook weer niet echt
een universiteit was. Promoveren

kon je er immers niet: dat moest
gebeuren in Leiden.
Het promotierecht kreeg de UvA
pas in 1877 en sindsdien geldt de
UvA als ‘echte’ universiteit. Niet-

temin wordt 1632 als stichtingsjaar beschouwd, en wordt dit jaar
de 385ste verjaardag van de UvA
gevierd. Jaarlijks reikt de UvA ter
gelegenheid van deze dies natalis
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Wetenschapper tussen Amerika en Europa

Michèle Lamont

‘Voor haar is cultuur geen vastliggende structuur,
maar een flexibel kader’

‘M

ichèle is een van de
invloedrijkste sociaal-wetenschappers van onze tijd,’
zegt erepromotor Giselinde Kuipers.
‘Haar werk onderscheidt zich door een
bijzondere combinatie van theoretische
scherpte en reikwijdte enerzijds, en grote
maatschappelijke relevantie en betrokkenheid anderzijds.’
Michèle Lamont studeerde in Ottawa, promoveerde in Parijs en is sindsdien verbonden aan de toonaangevende
universiteiten van Amerika: Stanford,
Princeton, Harvard. Haar ervaring aan
beide kanten van de oceaan maakt dat zij
een brug kan slaan tussen de Europese
en de Amerikaanse sociale wetenschap.
‘In haar vele publicaties combineert zij
de sterke kanten van de sociale wetenschap uit beide continenten,’ zegt
Kuipers. ‘Haar systematisch vergelijkende blik, altijd gegrond in diepgaand
empirisch onderzoek, heeft geleid tot
belangrijke theoretische vernieuwing en
empirische inzichten in een rijk scala
aan onderwerpen.’
Zo richt Michèle Lamont zich op
onderzoekthema’s als culturele en sociale ongelijkheid en uitsluiting, klasse,
ras en etniciteit. ‘Bijzonder in haar
benadering is dat zij cultuur beschouwt
als een set repertoires, waaruit actoren
in verschillende contexten putten bij de

beoordeling van waarde, waarheid en
waardigheid. Daarmee is cultuur geen
vastliggende structuur of essentie, maar
een flexibel kader dat betekenisgeving
en samenwerking mogelijk maakt,’ zegt
Kuipers. ‘Hiermee heeft Lamont ons
binnen de sociale wetenschappen een
vernieuwend en zeer bruikbaar kader
gegeven om culturele verschillen te
onderzoeken en te verklaren,’ zegt me-

eredoctoraten uit aan individuen
– niet per se wetenschappers – die
grote prestaties hebben geleverd
of maatschappelijke verdiensten
hebben gehad op een bepaald
terrein. Sinds 1897 zijn er 215 ere-

doctoraten uitgereikt, waar er nu
dus weer drie bijkomen. Illustere
eredoctors uit het verleden zijn
wethouder Floor Wibaut, burgemeester Willem de Vlugt, koningin
Wilhelmina, dichteres Henriëtte

de-erepromotor Jan-Willem Duyvendak
In 2014 gaf Lamont de in sociologenkringen prestigieuze Adorno-lezingen in
Frankfurt, onder de titel Worlds of worth.
Cultural processes of inequality. ‘In deze
lezingen vat zij de belangrijkste thema’s
van haar werk samen en presenteerde
een theoretische synthese. Hiermee werd
zij erkend als een van de belangrijkste
hedendaagse sociale denkers.’ ↙

Roland Holst-van der Schalk,
pedagoog Maria Montessori, predikant en theoloog dominee Jan
Buskes, dirigent Bernard Haitink,
premier Joop den Uyl en de president van de ECB Wim Duisenberg.
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‘Toen de bank
niet paste, hebben we
’m in tweeën gezaagd’
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QUÉRINE VAN DER WEIJDE
(26), KUNSTGESCHIEDENIS,
UvA
Kamer 42m2, Kattenburgerplein 40
Woont hier sinds mei 2016
Betaalt € 425 inclusief belasting
Huisgenoten 1
Voordeel gunstige locatie
Nadeel gebrek aan huisgenoten

‘A

lle meubelen hebben mijn vriend en
ik langs de straat gevonden. De ezel
waarachter ik schilder, de kasten… De
Chesterfieldbank vonden we op straat vlakbij
het Rembrandtplein. We kregen de bank alleen
niet door het smalle trapgat van ons vorige
huis en dus heeft mijn vriend ’m in tweeën
gezaagd. Ik heb beide helften vervolgens weer
aan elkaar genaaid.
Ons huis is eigenlijk een soort woonatelier.
Meestal ligt er overal gereedschap. Mijn
vriend maakt kunstprojecten, ik bewerk leer
en schilder veel. Dat schilderen is naast een
hobby ook een soort bijbaantje geworden.
Vooral met de paardenminiaturen in de kast
ben ik veel bezig. Overal ter wereld heb je verzamelaars die zulke miniaturen voor veel geld
opkopen. Vooral in Amerika is er een levendige handel in, verzamelaars nemen de modellen zelfs mee naar shows. Af en toe krijg
ik een mailtje uit de VS van een klant die een
prijs heeft gewonnen met mijn beschilderde
modellen. Ook restaureer ik wel eens miniaturen, als er bijvoorbeeld een been afgebroken
is. In opdracht werk ik niet, ik beschilder ze
zoals ik ze mooi vind en verkoop ze dan.
Het huis zelf is perfect voor creatieve projecten. De woonkamer is ruim en licht, eigenlijk
is het best gek dat wij hier als studenten
kunnen wonen. Bij de bezichtiging stond ik
helemaal onderaan op de lijst, maar omdat
er niemand van de Key aanwezig was ging de
eerste bezichtiging niet door. Pas maanden
later kregen we een tweede uitnodiging, maar
dat was allemaal heel last-minute. Ik ben
toen toch maar gaan kijken. De nummer één
haakte af toen ze erachter kwam dat in dit
huis iemand is overleden, dat is uiteindelijk ons
geluk geweest.’ ↙
tekst Maartje Geels foto Martijn Gijsbertsen
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Dilan Yurdakul ZOU FACEBOOK
EN INSTAGRAM HET LIEFSTE AFSCHAFFEN

11 JANUARI 2017

2 studies,
1,7 miljoen
kijkers
tekst Bart Lichtenveldt
foto's Martijn Gijsbertsen

Ze was net aan een tweede studie begonnen, toen Dilan Yurdakul een rol kreeg in
Goede tijden, slechte tijden. Miljoenen Nederlanders herkennen haar nu op straat, in
colleges werd ze soms met een schuin oog aangekeken. ‘Ik werd aangegaapt: “je was
toch gewoon student? What happened?”’. Yurdakul neemt acteren én studeren serieus
– al mag die scriptie nu wel eens af.
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A

ls iemand met recht ‘druk’
kan antwoorden op de vraag
‘Hoe is het?’ dan is het wel
UvA-student Dilan Yurdakul (25).
Twee studies tegelijk doen – Duits
en Europese studies – is al ijverig,
maar ze combineert het sinds 2012
met haar rol als Aysen Baydar in ‘s
lands bekendste soap. Daarnaast
speelt ze in theatervoorstellingen
en produceert ze de solovoorstelling
Carmen, bekend van de opera. ‘Maar
het is van oorsprong niet geschreven als opera!’, benadrukt ze, en
wijst erop dat het juist de opera is
die gebaseerd is op de
gelijknamige novelle
van de Franse schrijver
Prosper Mérimee.
Wie denkt dat
Yurdakul inmiddels
wel twee agenda’s vol
heeft: ze geeft ‘voor de
afwisseling’ tweemaal
per week groepssportlessen, ‘voornamelijk
bodypump en bootcamps.’ Omdat
ze zich nu vooral bezighoudt met
haar rol in de theatervoorstelling
Sneeuw van NTGent, is haar karakter
in GTST even op vakantie en heeft zij
zelf voor het eerst sinds tijden ook
een beetje rust. Na acht weken van
repeteren staat Yurdakul drie maanden lang, vier avonden per week op
het toneel.

Want je studie heb je inmiddels
bijna afgerond, toch?

wetenschappelijke opleiding de
soapwereld in te gaan?

‘Ik moet voor beide studies nog
de scriptie schrijven. Ik wil er echt
vanaf. Ik was al aan een van de twee
begonnen toen Goede Tijden voorbij
kwam, en het viel niet te combineren. Als je twee bachelorstudies doet,
hoef je eigenlijk maar één scriptie
te schrijven, maar ik wil ze graag
allebei doen.’

Hoe is het om met Sneeuw één
duidelijke prioriteit te hebben?

‘Ik ben Duits gaan studeren om
daarna in Duitsland toneel te maken.
Dat is eigenlijk wat ik nog steeds
het liefst zou willen. De algemene
literatuurkennis en -liefde is daar zo
groot. Kunst speelt een veel grotere
rol in Duitsland dan in Nederland;
als een van de weinige landen heeft
Duitsland toen de crisis uitbrak juist
meer geld in cultuur gepompt.’

‘Het was best wel een dingetje dat ik
ineens in Goede Tijden speelde. Op
de universiteit gingen mensen anders
naar me kijken. Zat ik daar in college
en werd ik aangegaapt: “Je was toch
gewoon student? What happened?”
Daarbij was het heel anders dan
de dingen die ik tot dan toe gedaan
had; ik kwam van de UvA en ik deed
toneel, geen soaps. Voor colleges
moesten we veel lezen, waar ik
sowieso ontzettend van hou, maar
het leerde me vooral analytisch te
zijn. Dat kan ik nog
steeds goed gebruiken
bij mijn werk, want of
je nu moet acteren in
een soap of toneel moet
spelen, het is allemaal
met tekst.
Als je een stuk speelt uit
1700, moet je volgens
mijn visie wel weten wat
er in die tijd belangrijk
was. Je hoeft niet exact te spelen
zoals men zich destijds gedroeg,
maar wel in je achterhoofd hebben
hoe mensen met elkaar omgingen,
hoe de verhoudingen waren. Dat doet
al heel wat met je. Wat betreft die
visie – zo zuiver mogelijk spelen – was
ik best wel een betweter toen ik in de
soap begon, want ik dacht: “Ik ben
niet soap.” Dat wil je niet zijn. En dat
terwijl ik zelf naar GTST was gegaan,
dus het was een vorm van arrogantie.
Ik moest mezelf iets eigen maken
waarvan ik niet vond dat het bij mij
paste, terwijl je heel goed diepgang kan vinden in het acteren voor
een soap.’

Klinkt ambitieus.
‘Ja, laat ik er eerst maar één schrijven. Ik heb nu alle tijd van de wereld,

‘Ik was best wel een
betweter toen ik in
de soap kwam’

‘Dat bevalt goed. Je hebt een lange
adem nodig voor zo’n theatervoorstelling, een andere concentratie dan
bij de soap. Goede Tijden wordt altijd
vrij snel opgenomen: “Staat erop,
volgende!” Focussen op een theatervoorstelling, die eerst moet groeien
en pruttelen voordat het echt iets is,
dat is fijn.’

dus ik kan het als ik in de flow zit wel
in drie weken afronden.’

Je weet dat voor de meeste scripties
een aantal maanden wordt uitgetrokken?
‘Ik ken mensen die het in drie weken deden.’

Waarom eigenlijk Duits, van alle
talen?

Hoe is het om als student van een

Hoe dan?
‘Acteren in GTST wordt nog steeds
heel erg onderschat. Bij de manier
van vertellen moet je je gewoon
neerleggen, die is nu eenmaal snel
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en oppervlakkig. Je kunt binnen dat
kader nog altijd diepgang vinden.
In het begin heb ik dat genegeerd,
en dat was best erg. Dat ik niet een
bepaalde blik wilde maken voor de
camera, omdat ik dacht: “Dit is
alleen buitenkant.” Als ik die emotie
van die blik niet voel, dan blijft het
zo oppervlakkig.’

Zie je verschil met hoe collega’s
dit ervaren?
‘Ze hebben verschillende motieven
om in de serie te gaan spelen. Het
is net een familie: iedereen heeft
andere drijfveren en
interesses. Als ik met
iemand speel die er
hetzelfde in staat als
ik, dan ontstaat er
vuurwerk. Maar er
spelen ook mensen in
die eigenlijk aan het
acteren zijn met heel
andere redenen, met
andere dingen in het
achterhoofd. Dat is prima, maar
vroeger baalde ik daar wel van. Dat
niet iedereen het puur voor het spelen deed, maar meer voor bekendheid of iets dergelijks. Voor het geld
hoef je het niet te doen.’

overlapte met colleges. Dan heb ik
het nog niet eens over colleges met
aanwezigheidsplicht of over tentamens. Werkroosters kunnen niet altijd worden aangepast. Beide kanten
snapten ook niks van mijn verplichtingen. Bij Goede Tijden dachten ze:
“Dit is nu toch je werk?” Terwijl ze
bij de UvA zoiets hadden van: “Wat
kan ons het schelen wat je buiten je
studie doet?”’
In de serie speelt Yurdakul politieagent Aysen Baydar. Haar personage
had in het begin vooral een opvlie-

niet erg dat ik door mijn afkomst de
serie ben binnengekomen, maar ik
vind het wél erg dat het nog steeds
niet vanzelfsprekend is dat er meer
verschillende etniciteiten op de Nederlandse tv te zien zijn.’

Is dat iets wat vooral in Nederland
speelt?
‘Ik vind wel dat vooral Nederland
daarin achterloopt, ja. Als je bijvoorbeeld naar de kunstsector kijkt, dan
zie je dat het enige wat werkt nostalgische musicals zijn: Ciske de Rat,
Soldaat van Oranje. Hetzelfde geldt
voor televisieseries; Als de
dijken breken heb je nu.
Daar zit dan toevallig wel
één Turk in, maar dat is
puur omdat er nu een bewustzijn is dat dit moet.
Ik heb me daar heel lang
druk om gemaakt, maar
dat doe ik niet meer.’

‘Acteren in GTST
wordt nog steeds heel erg
onderschat’

Nee? Vertel eens?
‘Het is niet armzalig, maar mensen
denken vaak dat je, als je op tv bent,
bakken met geld verdient. Het eerste
jaar heb ik voor vijf werkdagen het
minimumloon verdiend. Dat vind ik
best weinig voor wat je ervoor inlevert. Want je kan er niks naast doen,
moet de opnamedagen vrijhouden
en je levert een deel van jezelf in: je
wordt voortaan herkend op straat en
veel mensen willen wat van je.’

Was je studie met GTST te
combineren?
‘Heel lastig. Vooral als Goede Tijden

Waarom niet?
gend karakter en was – alhoewel ze
bij de politie werkt – niet zo van de
regels; Baydar had zelfs al vrij snel
bloed aan haar handen. Sinds 2015
heeft Yurdakuls personage door het
vinden van een nieuwe liefde ook een
lievere, menselijkere kant. Niet langer
speelt Yurdakul de ‘ijskoningin’, en
dat vindt ze fijn. Nederlanders met
een Turkse achtergrond wordt nog te
vaak een verhaal gegeven op basis
van bijvoorbeeld eerwraak, zegt ze.

Wikipedia vertelt dat jouw karakter
in GTST is geïntroduceerd omdat
er meer diversiteit nodig was.
‘Ja, klopt. Ik had het geluk dat ik de
kans kreeg om dat tekort in de serie
op te vullen. Je ziet nog veel te weinig
diversiteit op de Nederlandse televisie. Mensen beginnen zich anno 2016
pas af te vragen: “Waar zijn al die
mensen?” Ik vind het in dat opzicht

‘Ik heb ooit een interview over mijn
afkomst en alles daaromheen gegeven voor de Volkskrant, en naar
aanleiding daarvan werd er een
discussieavond in De Balie georganiseerd. En daar zag ik weer duidelijk
hoe mensen blijven hangen in oude
denkpatronen. Dan heb je eindelijk
een gesprek over het probleem en
zeggen ze iets als: “Maar het gaat
toch juist heel goed met gelijkheid,
want jullie dit en jullie dat en jullie...”
En dan denk ik: “Nee. Wíj!” Dat is nog
steeds niet één. Maar ja, als jij als
spierwitte Hollander naar Turkije zou
gaan, word je ook niet zo makkelijk
burgemeester. Daar doe je vrij weinig
aan. En ik wil ook niet zeuren.’

Vind je het vervelend dat dit onderwerp nu ook ter sprake komt?
‘Nee, ik had niet anders verwacht.
Het is een nogal geil onderwerp op
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denken genoeg, maar ik pleit ervoor
dat vooral UvA-studenten zich meer
in de praktijk storten. Probeer aansluiting te vinden bij je studie, en anders ga je maar voor iets wat je erg
stom lijkt waardoor je alsnog ervaring
opdoet. Als er nu een baan vrijkomt
en een UvA- en HvA-student daarop
solliciteren, krijgt de HvA-student
vaker de baan dan de UvA-student,
puur vanwege de ervaring.’

Niet iedereen kan iets naast zijn of
haar studie doen.

het moment. Ik bepaal zelf wat ik
er wel of niet over zeg, maar om er
niets over te zeggen… Ik ben een
van de weinige mensen met een
Turkse achtergrond op tv, daar moet
ik me wel bewust van zijn en dat
niet zomaar wegschuiven. Op een
bepaalde manier heb ik misschien de
weg geplaveid voor anderen. Zeuren
dat er steeds vragen worden gesteld
over mijn afkomst en hoe dat is in de
tv-wereld lost ook niks op; aan de andere kant draagt erover blijven praten
ook bij aan de instandhouding van de
problemen. Het is heel lastig om hier
iets zinnigs over te zeggen, snap je?’

DILAN
YURDAKUL
1991 Geboren in Amsterdam
2007 - heden Groepslesinstructeur sportschool
2009 - 2013 Europese studies,
UvA
2010 - 2013 Duitse taal en
cultuur, UvA
2011 Solo theatervoorstelling
Bekentenis van een Jong meisje
2012 - heden Goede tijden,
slechte tijden als Aysen Baydar
2016 - 2017 Theatervoorstelling
Sneeuw
2017 Productie Carmen

Je kunt het niet negeren; je bent
een voorbeeldfiguur geworden.
‘Het is niet dat ik dat wíl zijn, maar ik
ben het. Dat moet ik ook respecteren, alhoewel ik het niet zo uitdraag.
Op sociale media val ik nog mee.’

De Dilan Yurdakul-fanpagina op
Facebook is actiever dan je persoonlijke facebookpagina.
‘Ja, ik wil eigenlijk alles afschaffen
– Facebook, Instagram – maar dat
gaat niet, want dan gaan mensen
in mijn naam dingen posten. Dat

gebeurt nu al: ik heb juist mijn eigen
pagina weer nieuw leven ingeblazen
omdat ik mails kreeg van mensen
die zeiden dat ik op Facebook rare
berichtjes stuurde, terwijl ik dat helemaal niet was.’

Welk advies zou je willen meegeven aan UvA- en HvA-studenten?
‘Ik vind het heel frappant dat zoveel
studenten totaal niet wereldwijs zijn.
Ze studeren, weten behoorlijk wat en

‘Misschien niet, maar als je het wil
redden tegenwoordig, moet je wel.
Alleen al een studentenkamer kost
een vermogen voor wat je ervoor
krijgt. Ikzelf heb me altijd met van
alles bezig gehouden, en dat werkt
gewoon hartstikke goed.’

Heb je ooit de knoop doorgehakt
om alleen te acteren?
‘Nee. Ik heb het altijd half-half
gedaan. Ik vond Duits en Europese
studies oprecht leuk en interessant, maar stiekem wist ik wel wat
ik wilde. De studie was een soort
tussenstap om daarna naar de
toneelschool te gaan. Eigenlijk is het
altijd al het plan geweest om vol
voor theater te gaan, maar vanuit
mijn omgeving, ook van mijn ouders,
kwam het advies: “Ga nu maar eerst
even je bachelor doen.”’

Vind je dat zonde?
‘Niet per se, want ik heb er wel veel
aan gehad. Iets meer motivatie
richting de toneelschool was fijn geweest, maar dat is achteraf praten.
Grappig eigenlijk, dat je aan het
einde merkt dat de passie het toch
altijd weer wint.’ ↙
Dilan Yurdakul is nog tot 11 februari in
verschillende theaters in Nederland en
Vlaanderen te zien in Sneeuw van NTGent.
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Koffie in de Urban Jungle
tekst Laura Cardona foto’s Vera Duivenvoorden

H

et nieuwe jaar begint voor de UvA-HvA met een nieuwe cateraar: Cormet. Eind september 2016 haalde het
cateringbedrijf deze megaklus binnen en sindsdien hebben ze
niet stilgezeten. De komst van Cormet gaat gepaard met een
totale make-over van de kantines. Van de uitgiftepunten tot
de zitgedeeltes en het personeel; ze zijn allemaal in een nieuw
jasje gestoken. Als we er een kijkje nemen is de veryupping
alom. Rustiek hout, vintage meubilair, hippe displays, duurzame producten, samenwerkingen met lokale ondernemingen
en vooral heel veel planten in aardenwerk potten. Het steekt
soms wat vreemd af tegen de oude muren van de UvA, terwijl
het bij de HvA helemaal tot zijn recht komt. Misschien wel
een van de meest ingrijpende verandering is dat de koffie op
enkele locaties, op goed vertrouwen, selfservice is geworden.
Het is voor zowel het kantinepersoneel als medewerkers en
studenten vooralsnog allemaal erg onwennig. Maar eerlijk is
eerlijk, opgeknapt is het zeker. ↙
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In de kantine op de derde verdieping van het P. C. Hoofthuis zijn er muren opengebroken om aan de
zijkanten twee uitgiftepunten te creëren.

Prijslijsten laten zien welke producten
gezond, ongezond en/of duurzaam zijn.

De opstartmanager op HvA Leeuwenburg geeft de talloze plantjes alvast water voordat de kantine officieel ingewijd wordt.

11 JANUARI 2017

Op Oudemanhuispoort kan er koffie gehaald worden bij een heuse marktkraam.
De houten palets die het pad afbakenen staan nog wel wat wankel.

31

32

FOLIA 14

Student Aimée Plukker zit met medestudenten tussen de planten in het Bushuis. ‘Het is mooi,
maar niet echt praktisch.’ De studenten missen de grote tafels die er eerst stonden.

Kantinemedewerker Anja Hoorenman is tevreden met het resultaat: ‘Het is nu echt mijn kruidenierswinkel.’

INGEZONDEN MEDEDELING

In 2016 heeft ASVA het geluid van de studenten versterkt en op alle mogelijke plekken
laten horen. Ook in 2017 zal ASVA aanwezig zijn om studenten te verenigen en op een
kritische, maar ook positieve manier verandering teweeg te brengen.
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Prikbord UvA
Promovendi Lustrumbeurzen

FNWI Decaan

Ter ere van haar 385-jarig bestaan heeft de UvA lustrumbeurzen voor promovendi gelanceerd.
‘De mooiste traktatie van een
jarige is een investering in de
toekomst en promovendi zijn de
wetenschappers van de toekomst,’ zegt de universiteit in
een verklaring. De beurzen worden verstrekt bovenop de
bestaande mogelijkheden en worden toegekend door het
College voor Promoties. De toekenningen worden bekend
gemaakt tijdens de diesviering van 2018 (eerste ronde) en
2019 (tweede ronde). De deadline voor de eerste ronde is
1 april 2017. De beurs bedraagt maximaal 3.000 euro.

Peter van Tienderen, hoogleraar
experimentele plantensystematiek, is per 1 januari voor vijf
jaar benoemd tot decaan van
de bètafaculteit (FNWI). Met zijn
benoeming is het hele decanencorps van de UvA ingevuld,
overigens louter met mannen.
Het dubbeldecanaat van UvA en VU, zoals dat bestond
onder Karen Maex, is met zijn benoeming definitief
beëindigd. Niettemin wil Van Tienderen doorgaan met
de samenwerking met andere instellingen. ‘Vanuit onze
eigen kracht zullen we steeds meer samenwerking gaan
zoeken, zowel nationaal als internationaal.’

Sport Gratis

CvB Verhuisd

Het Universitair Sportcentrum
(USC) bestaat dit jaar veertig
jaar en dat wordt groots gevierd,
te beginnen met de USC Open
Dagen-actie van 16 tot en
met 22 januari. Vanwege het
jubileum krijg je 40 dagen gratis
fitness cadeau bij aanschaf
van een cursus of abonnement. Bovendien kun je in die
week elke dag bij een andere USC-fitnessvestiging gratis
trainen. Alle vijf fitnessvestigingen doen mee: Universum,
PCH Fitness, ASC, Amstelcampus en Club West. Wie het
jaar sportief wil beginnen kan zich aanmelden. Voor meer
informatie: www.usc.uva.nl.

Na meer dan vijftig jaar gehuisvest te zijn geweest in het
Maagdenhuis is het College van
Bestuur verhuisd. Het nieuwe
college gaf eerder aan dichter
bij het proces van onderwijs en
onderzoek te willen werken en
zo meer in verbinding te staan
met studenten en medewerkers. Het CvB zetelt nu op de
zesde verdieping van gebouw B/C/D van de Roeterseilandcampus. De rector van de HvA houdt kantoor in het
Wibauthuis van de Amstelcampus. De bestuursstaf blijft
vooralsnog in het Maagdenhuis. Wat er in de toekomst
met het Maagdenhuis gaat gebeuren is nog niet bekend.

Studenten Studentassessor
Linda van Exter, masterstudent
geschiedenis en bachelorstudent
onderwijskunde, volgt Lianne
Schmidt op als studentassessor
van de UvA. Eerder zat Van Exter
in de centrale studentenraad. Als
studentassessor gaat Van Exter
deelnemen aan de beraadslaging van het CvB over het centrale beleid, met een focus
op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. ‘Als
assessor wil ik ervoor zorgen dat de studentenstem op
elke plek goed gehoord wordt. Daarbij zal ik intensief
samenwerken met het bestuur en studenten.’ Van Exter is
op 2 januari aan de slag gegaan.

ADVERTENTIE

StudiJob wenst iedereen de beste wensen
voor een gezond en voorspoedig 2017!
Houd ook komend jaar onze website in de gaten
voor de meest gave kennisbijbanen.

folia-studijob 170106.indd 1

www.studijob.nl

06-01-17 09:58
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Prikbord HvA
App I-ACT

Scriptie Graphic novels

De afgelopen vier jaar is door
verschillende studentgroepen
aan de HvA met het AMC
samengewerkt aan de totstandkoming van een mobiele
zelfmanagementapplicatie voor
mensen met een depressie,
genaamd I-ACT. De app is, net
als de behandeling bij het AMC, gestoeld op de cognitief
gedragsmatige benadering. Inmiddels is de app alweer
een tijd te downloaden in de App Store. De ontwikkelaars
hopen dat de applicatie in de loop van januari ook in de
Play Store te verkrijgen is.

HvA-alumnus Merlijn Draisma
concludeert in zijn scriptie ‘Beter
in Beeld’ dat graphic novels
(stripromans) een gunstig
effect hebben op het leesplezier
en –begrip van leerlingen in de
bovenbouw van het voortgezet
onderwijs. Opmerkelijk is volgens
Draisma dat het leesplezier voornamelijk bij jongens behoorlijk toenam, terwijl het bij meisjes min of meer gelijk
bleef. Draisma hoopt dat meer docenten Nederlands
deze boekvorm zouden aanbevelen bij hun leerlingen, en
dat ‘oude’ werken als Max Havelaar of Karel ende Elegast
als graphic novel zouden verschijnen.

Serious Request Fietstocht

Communicatie Verandercongres

In december hebben twee
studenten en een docente van
de opleiding Forensisch Onderzoek van de HvA in vier dagen in
totaal 3.000 euro bij elkaar gefietst voor Serious Request 2016.
Tweedejaarsstudenten Merel van
der Geest en Marga Broodman,
en docente Roxy van de Langkruis fietsten in totaal 800
kilometer voor het goede Serious Request-doel van dit
jaar: longontsteking bij kinderen. Volgens het Rode Kruis
sterven er wereldwijd jaarlijks zo’n 900.000 jonge kinderen aan longontsteking.

Op donderdag 19 januari
organiseren studenten communicatie van de HvA het congres
‘Great stories, great change’.
Dit congres is gratis toegankelijk
en vindt plaats in het Benno
Premselahuis. Het Verandercongres 2017 staat helemaal in
het teken van storytelling. Sprekers als communicatiespecialist Monica Wigman en Annet Scheringa, initiatiefnemer van het Storytelling Gilde, vertellen over alle
facetten van verhalen in leer- en verandertrajecten. Aan
het einde van de dag wordt bovendien het Gouden Gewei
uitgereikt voor de beste verandercase van 2016.

Floor Nieuwjaarsborrel
Op donderdag 12 januari van
15.30 tot 17.00 uur is er in de
Kohnstammzaal de nieuwjaarsborrel ‘de staat van cultuurmarketing’, waarbij de verschillen en
overeenkomsten met marketing
in de commerciële sector worden
onderzocht. Op het programma staat onder andere een panelgesprek met Ruurd
Mulder, HvA docent-onderzoeker bij het lectoraat Cross
Media. Andere sprekers zijn Sandra Broeren van Museum
Boijmans van Beuningen en specialist stakeholder management Maarten Paul Eurelings. Voor HvA-studenten
en –medewerkers is een aantal gratis plaatsen beschikbaar gesteld.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Kom ook naar het CvB-Uurtje
Op donderdagmiddagen, van 13.00 tot 14.00 uur,
is het wekelijkse CvB-uurtje voor alle studenten en
medewerkers van UvA en HvA. Heb je een vraag
aan het College van Bestuur of een zorg die je wilt
delen? Of wil je gewoon een keer kennismaken?
Kom dan ook. De locatie wisselt en wordt
aangekondigd op de websites van de UvA en de
HvA. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Manoek Spitzers, student Geneeskunde (UvA) ‘Ik wist in eerste
instantie eigenlijk niet zo goed wat ik met het CvB-uurtje aan moest.
Naarmate het gesprek vorderde, begon ik steeds meer vragen te stellen,
van studentenhuisvesting tot referendum. Door de informele sfeer en
doordat Geert ten Dam echt luisterde, kreeg ik het gevoel dat er ook echt
iets gedaan zou worden met wat er werd gezegd. Ik vond het een leuke
en bijzondere ervaring en ik hoop dat meer studenten hieraan mee gaan
doen. Op die manier krijgt het CvB een duidelijk beeld van wat er onder de
studenten heerst en kunnen wij studenten onze stem laten horen.’

Katrin Kostova, student Toegepaste Wiskunde (HvA) ‘Ik had
mij voorbereid om het over de doorstroom van de HvA naar de UvA te
hebben. Mijn vraag was: ‘Waarom worden studenten na de bachelor
Toegepaste Wiskunde aan de HvA niet toegelaten tot de master aan de
UvA en wel bij de VU? We hebben gepraat over de scheiding tussen HBO
en WO en dat deze geen waterdichte scheiding zou moeten zijn. Het
CvB gaf aan dit onderwerp te gaan bespreken met de decanen van de
betreffende faculteiten. Ik vond de collegeleden ontzettend toegankelijk
en waardeer de kans om mijn visie over de toekomstige samenwerking te
mogen pitchen.’

Chantal Kok, Communicatiemedewerker Studenten Services
(UvA) ‘Samen met mijn collega Suzan te Pas (webredacteur) heb ik een van
de bijeenkomsten op het REC georganiseerd. Medewerkers en studenten
konden op ‘de Brug’ plaatsnemen naast Geert ten Dam en Karen Maex om
vragen te stellen, zorgen te uiten en successen te delen. Dat werd volop
gedaan. De opkomst was hoog en er ontstond een levendige discussie. Ik
vond vooral de uitwisseling van perspectieven waardevol en het informele
karakter van het CvB-uurtje een meerwaarde voor alle aanwezigen.’

uva.nl/cvbuurtje en cvb.mijnhva.nl

20161122 Concept Advertentie Folia CvB uurtje.indd 6

5-1-2017 16:42:53
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THOMAS
VAN A ALTEN
Boycot uzelf
D

e Telegraaf schreef vorige week over een
‘asielzoekersplaag’ alsof het niet over mensen
ging, maar over ongedierte. Heel mijn Facebookwall en
Twitterfeed vielen hier – natuurlijk – over. Vergelijkingen
met de toon van die krant uit de jaren dertig werden al snel
gemaakt; we zagen de koppen over een ‘jodenplaag’ uit de
archieven terug. Tot zover volgde ik het. Maar toen riepen
mensen op tot een boycot van De Telegraaf, er circuleerde
zelfs een lijst van adverteerders. En Blendle moest ook
geboycot. Want ja, is Blendle niet een doorgeefluik, verdient
het bedrijf niet aan de verwerpelijke content?
Ik vind dat een zorgwekkend mechanisme. Je roept op
tot het boycotten van
iets dat al ver van je af
staat (De Telegraaf en
haar lezers). Het doet me
denken aan de vegetariër
die in zijn vriendenkring
vol vegetariërs oproept tot
een boycot van vlees. Je
moet juist de consument
zien te benaderen die achteloos die kilometers leverworst
vol varkenscollageen als genadebrood verstouwt!
Na uw oproep tot Telegraaf-boycot begeeft u zich
vervolgens in de veilige biotoop van flexwerkende content
creators in ironische truien, linzenburgers, moeilijke IDFAfilms, tv-loze huiskamers en duizend keer geretweette en
gelikete veel te lange essays waarin de termen ‘seculier’ en
‘massa’ vallen. Over tot de orde van de dag. Wie stapt er
werkelijk af en toe uit zijn of haar eigen zone? Wie boycot
zichzelf af en toe?
Kortom, hierbij doe ik op een oproep aan de
hoofdredactie van De Telegraaf. Ik wil graag columnist bij
uw krant worden. ↙

We zagen de koppen over
een ‘jodenplaag’ uit
de archieven terug

37

foto Mats van Soolingen

38
FOLIA 14

39

11 JANUARI 2017

Dossier

tekst Maartje Geels

WONEN OP JE
WERK (EN
ANDERSOM)
Over de hele wereld reizen met je laptop, of juist wonen op je kantoor.
Beide werkvormen zijn hip and happening, maar waarom zou je willen
slapen boven je bureau of samenwonen met je collega’s? Folia ondervroeg
twee voormalige forenzen die de woon-werkscheiding verruilden voor een
bestaan als alternatieve freelancer.

O

p het moment dat ik Suzanne van Duijn (28) probeer te
bereiken voor een interview, is
ze op rondreis door Indonesië. Pas een
paar weken later zit ze weer achter haar
bureau in Nederland. Zo’n
tripje naar het andere eind
van de wereld is iets waar
veel starters alleen maar van
kunnen dromen, maar voor
Suzanne is het de dagelijkse
realiteit. Als digitale nomad
doet ze al reizende haar werk: ‘Echte
werkdagen en werktijden bestaan voor
mij niet meer.’
Hoe anders gaat het eraan toe op het
werk van Emma Dietze (20) bij de Je
m’appelle Company. Als ondergetekende
aanbelt voor het interview, is Emma
nog niet op de werkvloer. ‘Ze is thuis,
maar ze komt er zo aan,’ laat collega Tijn
Hoyng (25) weten. En inderdaad, binnen

enkele minuten komt ze binnen. ‘Sorry,
ik was nog even boven!’
‘Boven’ is de flat in Amsterdam
Nieuw-West die Emma met vijf collega’s
deelt. Naast een huis delen de medewer-

verbonden. Werken voor Je m’appelle
Company is haar bijbaan: ze ondersteunt haar collega’s onder meer met
het organiseren van workshops en het
opzetten van communicatiekanalen voor
het bedrijf. Stagevergoeding
krijgt ze niet, maar in ruil
voor haar werkzaamheden
woont ze kosteloos in een
van de luxe appartementen
boven het kantoor.
Emma’s etage heeft
wat weg van een flat in Uilenstede,
maar netter. Bovenaan de trap staan de
schoenen van alle huisgenoten bij elkaar.
En als Emma een rondleiding door de
loft geeft, ligt een van haar mannelijke
huisgenoten nog op bed, omringd door
halflege pizzadozen. Een van de ramen
is met behulp van raamstift omgetoverd
tot whiteboard en op het dakterras staan
wat vergeten bierkratten. ‘We hadden dit

Je moet niet vies zijn van een
feestje naast het werk
kers van de Je m’appelle Company ook
een kantoor, dat nog het meest weg heeft
van een gepimpt kraakpand. Het is de
dagelijkse werkplek van zo’n vijfentwintig freelancers uit de creatieve sector.

Stagevergoeding
Emma komt uit Frankfurt, en is als
internationale student bij communicatiewetenschap tijdelijk aan de UvA
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Voor Suzanne is elke plaats ter wereld een werkplek.

weekend een feestje,’ legt ze verontschuldigend uit.
Toch wordt er bij de Je m’appelle
Company vooral heel hard gewerkt,
zegt oprichter Tijn. Het idee voor een
co-living alternative deed hij op in Silicon
Valley in de VS, dé broedplaats voor
start-ups waar grote namen als Spotify
ooit begonnen. Anderhalf jaar zocht
Tijn naar een geschikte locatie voor een
startup-huis in Amsterdam. Tot een jaar
geleden zich een huisbaas meldde die
wel brood zag in de plannen
van Tijn – en die over een
groot pand beschikte in Bos en
Lommer.
Naast een gemeenschappelijke ruimte en een keuken
biedt de locatie ruimte aan acht
appartementen. Bewoners had
Tijn snel gevonden. De criteria: je moet werkzaam zijn in de creatieve sector en ontzettend goed zijn in het
werk dat je doet. Bovendien moet je niet
vies zijn van een feestje, zowel binnen
als buiten de deur. Niet alleen zijn de
bewoners van de Je m’appelle Company
collega’s, ze zijn ook vrienden.
Maar hoe houden ze zich dan toch
gemotiveerd om overdag te werken en
niet alleen maar te chillen? ‘Doordat
je je in een omgeving met ambitieuze

Suzanne: ‘Je moet streng voor jezelf zijn, om te gaan

mensen bevindt, ga je zelf ook harder
werken,’ zegt Tijn. ‘In mijn vroegere
studentenhuis zat ik alleen maar bier te
drinken. Laatst stond er bijvoorbeeld
nog een artikel over een huisgenoot
van ons in de Quote 500. Dat willen we
allemaal wel.’

Visitekaartjes
De uitvalbasis van digitale nomade
Suzanne is Utrecht, maar het grootste
deel van het jaar reist zij rond. In 2011

zwaar. Je moet zoveel voorbereiden, van
verzekeringen afsluiten tot het drukken
van visitekaartjes,’ blikt Suzanne terug.
Hoewel Suzanne er zelf voor koos om
te freelancen, blijkt uit onderzoek van
de universiteit van Harvard dat steeds
meer mensen voor het digitale nomadenschap kiezen omdat de arbeidsmarkt
is veranderd. Niet langer blijf je je halve
werkende leven bij dezelfde werkgever in
dienst. En ook technologische ontwikkelingen maken het de digitale ondernemer gemakkelijker:
steeds meer openbare
plekken beschikken over
gratis wifi.
Suzanne verbleef
lange tijd in Thailand,
Nieuw-Zeeland en
Kenia, maar maakte ook
kortere trips naar Milaan
en zelfs Nijmegen. Tijdens al die reisjes
bleef ze als freelancer aan het werk. ‘Het
idee dat ik het de rest van mijn leven met
vijf weken vakantie zou moeten doen,
vond ik vreselijk’, zegt de freelancer, die
deze maand haar eerste jaar als volledig
zelfstandig ondernemer afsloot. ‘Nu hoef
ik nooit vrij te vragen. Als ik genoeg geld
heb, ga ik gewoon. Maar ik lig echt niet
alleen maar in een hangmat te chillen. Je
moet de knop af en toe omzetten. Óf je

‘Ik lig echt niet alleen maar in
een hangmat te chillen’
studeerde ze af met een UvA-master
Informatierecht. De overstap naar
freelancen maakte ze pas begin dit jaar,
daarvoor werkte ze parttime bij een
PR-bureau. Toen haar reisblog Artikel
2.55 steeds meer bezoekers trok, en
daarmee aanbiedingen voor gesponsorde
reizen, besloot ze alle vastigheid op te
geven. Die overstap maakte in het begin
onzeker. ‘De periode waar ik PR-freelancer én beginnend ondernemer was, was
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werken – maar ook om op tijd te stoppen.’

Tijdens kantooruren veranderen Emma's huisgenoten in collega's.

gaat nu werken en vanmiddag surfen, of
je gaat nu wat leuks doen en vanmiddag
aan de bak. Als je die keuze niet maakt,
doe je dingen uiteindelijk maar half.’

Geen werkstructuur
Gedisciplineerd moet je ook bij de Je
m’appelle Company zijn, juist omdat er
geen vaste werkstructuur is. ‘Maar intens is het wel, om samen te wonen en te
werken,’ geven Tijn en Emma toe. Niet
voor niets noemt het bedrijf zich ook
wel de Je m’appelle family.
‘Soms moet er iemand even
terug naar z’n ouders in
Brabant omdat het te veel
wordt. Je leeft heel intensief samen en dat moet bij
je passen. Gelukkig zijn
we met een grote groep,
dan zit je niet elke dag met
dezelfde gezichten aan tafel.’
Ook het scheiden van vrije tijd en
werk blijkt niet altijd makkelijk. In beide
gevallen is er geen sprake van de kantoordeur om vijf uur lekker achter je dicht
trekken. Suzanne vindt het soms lastig
om werk en vrije tijd te scheiden: ‘Je moet
streng voor jezelf zijn, om te gaan werken
– maar ook om op tijd te stoppen.’
Voor haar was bovendien het
onzekere inkomen in het begin een

probleem. ‘Hoe kom je aan nieuwe
opdrachtgevers? En hoe hou je bestaande opdrachtgevers vanaf de andere
kant van de wereld tevreden?’ Hoe ze
haar levensstijl financiert, is volgens
Suzanne simpel: precies zoals ‘normale’
ondernemers dat doen. ‘We moeten
allemaal eten en slapen, alleen digital
nomads doen dit vaak in het buitenland.
Dat kan soms zelfs goedkoper zijn dan
een kantoor in Nederland. Digitale
nomade zijn, is niet meer dan een vorm,

hoe heerlijk is het om tijdens werk op
vakantie te kunnen?’

Avondeten
Ook Emma heeft manieren om haar alternatieve werk leuk te houden en thuis niet
constant aan het werk te zijn. ’s Avonds
wordt er aan de Krommertstraat bijvoorbeeld nauwelijks gewerkt, maar samen
gegeten en films gekeken. Van tevoren
had ze twijfels of ze wel binnen de groep
zou passen, nu wil ze niet meer weg: ‘Ik
ben stagiair hier en moet
natuurlijk nog afstuderen,
maar ik merk al dat deze
plek mij zó geholpen heeft
met m’n studie. Laatst moest
ik een opdracht maken over
gamen en virtual reality. Een
van mijn huisgenoten, Pete, is
daarin thuis als ondernemer.
In zo’n gesprek bij het avondeten komt
mijn studie pas echt tot leven.’
Zowel de digital nomad-lifestyle als
het co-living alternative zijn nog niet
populair in Nederland – dat blijkt al
uit het gebrek aan een ingeburgerde
Nederlandse vertaling voor de termen.
De Je m’appelle Company is momenteel
zelfs het enige bedrijf in Nederland waar
ondernemers zowel wonen als werken.
Cijfers over digitaal nomadenschap

‘Intens is het wel, om samen
te wonen en te werken’
een manier waarop iemand onderneemt.’ Inmiddels komt ze prima rond,
van PR-klussen en kleine bijverdiensten
via haar blog: het afgelopen jaar verdiende ze gemiddeld even veel als toen
ze nog in loondienst was.
Spijt van de overstap heeft ze niet. ‘Ik
ben gemiddeld zo’n vijftien weken per
jaar in het buitenland. Sommige mensen
vragen me of ik het niet jammer vind
om op vakantie te werken. Ik denk dan:
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zijn er voor Nederland nog niet, maar
de interesse vanuit de wetenschappelijke hoek groeit. In 2015 startte
Hardvard-professor Beth Altringer
een grootschalig onderzoek naar digitale nomaden, maar ook Altringer
gaf aan dat het werkveld nog te jong
is om harde uitspraken over te doen.
Zo valt er nog weinig te zeggen over
hoe lang digitale nomaden gemiddeld aan het werk blijven en of ze of
uiteindelijk toch niet overstappen
naar een vast contract. De invloed die

de levensstijl heeft op het pensioen
of familieplannen valt evenmin te
voorspellen.
Toch willen Emma en Suzanne
niet zomaar spreken van de zoveelste
trend op de arbeidsmarkt. De vrouwen
kunnen nu namelijk wel rondkomen
en zien de lange-termijnpotentie van
hun manier van werken. Suzanne:
‘Het zal niet zomaar overwaaien. Hopelijk zien werkgevers in de toekomst
in dat mensen door vrijheid juist
creatiever worden.’ ↙

WERKVLOER WERELD
Zie jij het ook wel zitten om je leven als kantoorslaaf op te geven en
in plaats daarvan als digitale nomade aan de slag te gaan? Suzanne
heeft de volgende tips voor je:
• Vind een manier om locatieonafhankelijk je geld te verdienen. Je
kunt als freelancer aan de slag gaan, maar er bestaan ook moderne werkgevers die zelfstandigheid en digitale nomaden kunnen
waarderen.
• Oefen vast met het werk dat je wilt gaan doen als digitale nomade. Start bijvoorbeeld met een werktrip van een paar weken om
te kijken hoe het gaat. Sowieso hoef je echt niet per se een jaar in
Chiang Mai of Ubud te zitten om digitale nomade te zijn.
• Verhuur je huis onder en beperk je vaste lasten thuis. Anders word
het een erg dure levensstijl met dubbele lasten – het is geen voortdurende vakantie!
• Begin in een goedkoop land, zodat je al met duizend tot vijftienhonderd euro aan inkomsten goed kunt leven. Veel landen in Azië
zijn daarvoor ideaal. Het leven in Laos of Indonesië is goedkoper
dan thuisblijven, en je hoeft er niet enorm veel te verdienen om toch
rond te komen. Een overzicht van geschikte landen en steden vind je
op nomadlist.com.
• Laat je verzekeren, en bestudeer de (arbeids)wetgeving van het
land. Als digitale nomade krijg je sowieso met een wirwar van regelgeving te maken. Op de website van Dutch Global Citizens vind je
meer informatie over je hoe je je financieel kunt voorbereiden.
• Je doet je werk ongeacht waar je bent. Werk is niet per se thuis en
weg zijn is niet per se vakantie. Laat die hokjes los – maar bewaak
de balans tussen werk en privé. Als je alleen maar werkt heb je
weinig aan die mooie plek. Kies elke keer waar je op gaat focussen business or pleasure – en ga daarvoor.
• Spaar klussen op die je ook offline kunt doen voor als de wifi niet
werkt.
• Mocht de werk/wooncombi van Emma je juist meer aanspreken,
dan kun je solliciteren als stagiair of bewoner bij de Je m’appelle
Company via http://www.jemappelle.company/join.

STAGE
Evi Winnubst (20)
Studie Media, informatie en
communicatie (HvA)
Stage Q-Factory
Verdiensten 250 euro per maand
Oordeel ****
‘Q-Factory is een groot bedrijf: er is een
café-restaurant, er zijn repetitieruimtes,
er worden concerten georganiseerd en
er zijn zalen om af te huren. Erg leuk dus
om voor dit alles de marketing en publiciteit te mogen doen. Zeker als je veel
met muziek hebt: zelf heb ik saxofoon
gespeeld, in een kinderkoor gezongen
en ik ga graag naar concerten.
Mijn taken zijn shows promoten, winacties uitzetten en het contact onderhouden met de pers. Bij deze stage krijg
je veel verantwoordelijkheid en voel je je
een volwaardige medewerker. Ook krijg
je veel vrijheid zelf dingen te bedenken
en uit te voeren, zoals het hele marketingplan van een evenement.

‘Je moet echt richten
op een bepaald
publiek’
De stage sluit goed aan bij m’n studie.
Zo ontdekte ik al gauw dat ze bij mijn
opleiding niet voor niets zo hamerden
op rekening houden met de doelgroep.
Dat merk je al bij een Facebookberichtje: je moet het echt richten op
een bepaald publiek, anders slaat het
niet aan. Als ik iets minder leuks moet
noemen, dan is het dat je enorm veel
tegelijkertijd moet doen en aan veel
verschillende dingen moet denken.
Gelukkig heb ik daar een oplossing voor:
to-dolijstjes.’ ↙ Carlijn Schepers

Wat doe je nu?
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Modeondernemer

‘H

et was bij mij altijd
óf sport, óf mode.
Ik heb al vroeg bijbaantjes in kledingwinkels
gehad. De keuze voor een
mbo-opleiding modedetailhandel lag dus
voor de hand, maar
het werk in de winkel
werd al snel saai. Ik
dacht: als ik ooit nog
verder wil dan dit, dan
moet ik het nú doen. Zo
kwam ik op het Amfi terecht.
Inmiddels ben ik anderhalf jaar
afgestudeerd en heb ik mijn eigen
bedrijf, Lebl Denim, LE van Leon en
BL van Blok. Ik maak op maat gemaakte spijkerbroeken; iedere jeans
is door mijzelf met de hand gemaakt
in mijn ateliertje in Amsterdam.
Voor ik aan een nieuwe broek begin drink ik altijd een kop koffie met
de klant om erachter te komen wat
voor type hij – ik richt me voornamelijk op mannen – is en wat voor spijkerbroek hij nodig heeft. Een broek
kost 450 euro, maar dan heb je wel
een kledingstuk dat perfect bij je
stijl en je persoonlijkheid past en dat
jaren meegaat. Je bent ongeveer
hetzelfde kwijt als wanneer je ieder
halfjaar een nieuwe, goedkope spijkerbroek koopt, is het idee.
Ik ga bewust niet mee in modetrends. Ergens in het tweede jaar
van mijn studie drong het tot me
door hoe schadelijk de mode-industrie is. We betalen liefst zo min
mogelijk voor kleding omdat de

‘Ik ga bewust
niet met
trends mee’
Naam Leon Blok
Leeftijd 28
Studie Amsterdam
Fashion Instituut (Amfi,
HvA)
Afgestudeerd 2015
Werk Eigen jeanslabel Lebl
denim
Salaris 1.100 euro per
maand

volgende modetrend niet lang
op zich laat wachten en we
dan weer iets nieuws willen.
Dat wij absurd lage prijzen
betalen, dat er uitbuiting,
slavernij en milieuvervuiling
schuilgaat achter dat
leuke shirtje voor een
paar euro, daar staan we
vaak niet bij stil. Daar ga
ik tegenin.
Voor ik besloot mijn eigen
label op te richten, had ik nog nooit
zelf een spijkerbroek gemaakt. De
eerste drie maanden na het afstuderen heb ik dan ook nachtenlang achter de naaimachine gezeten, heb patronen getekend, stoffen vergeleken
en uitgezocht wat het beste werkt. In
januari dacht ik: “ok, let’s go!”
Ik heb ook wel een beetje gebluft,
hoor, en ik doe ook nu nog dingen
waarvan ik niet wist dat ik ze kon.
Soms denk ik: “waar ben je eigenlijk
allemaal mee bezig, joh?” Maar het
werkt! Mijn bedrijf doet het goed, zeker voor het eerste jaar. Mijn klanten
zijn tevreden en sommigen hebben
zelfs al meerdere stukken bij mij laten
maken. Ik keer mezelf weinig uit
en leef momenteel op bijstandsniveau, maar daardoor is mijn bedrijf
financieel supergezond en ben ik niet
afhankelijk van geldschieters. Zo hoef
ik geen keuzes te maken uit financiële overwegingen en heb ik de vrijheid
om creatief te zijn.’ ↙

tekst Steffi Weber foto Mats van Soolingen
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Bij de les
Hoorcollege Klinische Geriatrie
door Niek Kruijer, dinsdag 20
december, 15.10 uur, Nicolaes
Tulphuis
Aanwezigen 17
Lege plekken ca. 233
Frommelknotten 2
Scrabblewoorden cardiomyopathie,
decompensatio cardis, angiotensineconverterende enzymremmers

tekst en foto’s Bart Lichtenveldt

H

et mag dan iets na drieën zijn, de
paar aanwezige studenten zitten
erbij alsof het acht uur ’s ochtends is.
Precies op tijd stapt docent Niek Kruijer de zaal binnen, en maakt direct
rechtsomkeert om een microfoon te
halen. Als hij terug is, klungelt Kruijer
wat met zijn laptop en mompelt iets
over een onprettig nieuw systeem.
Dan wendt hij zich tot de zaal: ‘Goed.
Dit is het derde college, toch?’

FOLIA 14

‘Decompensatio cardis bij ouderen,’
kopt de eerste sheet. In gewoon Nederlands: hartfalen bij rimpelsauriërs.
Kruijer mag dan wel even vergeten
zijn hoeveelste college dit is, zodra
hij het onderwerp weet, begint hij als
een aangeklikte podcast te vertellen: ‘Van alle organen moet het hart
alles meemaken. Er is geen turbine
of Rolls-Royce-motor die 75 jaar lang
non-stop werkt.’
Kruijer legt uit dat de oorzaak van
hartfalen bij een disbalans tussen de
linker- en rechterhartkamer ligt. Als een
van de twee kamers te weinig pompt,
blijft er vocht achter in de longen of in
de rest van het lichaam. ‘En dan krijg je
het benauwd of moet je ’s nachts vaak
naar het toilet,’ legt Kruijer uit.
Het is belangrijk dat verpleegkundigen en artsen weten wat voor gevolgen hartfalen kunnen hebben, en wat
mogelijke oorzaken zijn van bepaalde

klachten, zoals slapeloosheid. ’s
Nachts vaak naar het toilet moeten,
maar ook dikke enkels, vermoeidheid
en een kriebelhoest kunnen worden
veroorzaakt door een niet goed
werkend hart. ‘Mensen weten vaak
niks van hun lichaam als ze geen
verpleeg- of geneeskunde studeren,’
beweert Kruijer en volgt met wat algemene gezondheidstips: ‘Het beste
is om zo min mogelijk zout te eten,
veel te bewegen, niet te roken.’
Om inzicht te krijgen in – en communicatie over – de ernst van de hartkwalen mogelijk te maken, heeft de New
York Heart Association (NYHA) een
classificatiesysteem gemaakt, waarbij
klasse vier de meest ernstige situatie
aangeeft. Kruijer: ‘Mensen in die klasse
worden al moe van zitten en tv kijken.’
‘Dat heb jij,’ zegt een van de studenten
tegen haar buurvrouw. ‘Dat heb ik,’
bevestigt de buurvrouw, terwijl ze stug
doortypt. Niet veel later is de les afgelopen en lopen de studenten vermoeid
naar buiten, de mist in. Links en rechts
worden sigaretten aangestoken. ↙

Pippi Dekker (19)
Marthe Wouters (21)

Tweedejaars verpleegkunde
‘Niek is echt een topgast. We
hebben hem al eerder gehad
voor medicijnleer – maar daar
ging ik niet echt heen – verpleegkundig rekenen en oncologie.
Omdat er zo weinig mensen
waren bij dit college, komt zijn
humor niet helemaal over –
maar dat is fantastisch. Met nog
niet eens twintig mensen in de
les slaan zijn grappen helemaal
dood. Hilarisch gewoon.’

Tweedejaars verpleegkunde
‘Dit was een typische Niek
Kruijer-les: langzaam en veel
herhaling. Het meeste wat hij
net verteld heeft, hebben we bij
andere vakken al geleerd. Misschien komt dat ook wel doordat
ik het AIZ-traject volg, waarbij
je extra colleges volgt, en we bij
die lessen al veel hebben geleerd
over hartproblemen. Dan mis ik
bij dit vak de specifieke ouderencomponent; het enige wat er
nu vooral over gezegd is, is dat
hartfalen bij die groep mensen
meer voorkomt.’

Isabel Wijnbergh (19)

Tweedejaars verpleegkunde
‘Ik vond het erg intiem met
zo weinig mensen. In het hele
jaar zitten zo’n 200 mensen,
maar veel blijven thuis. Niek is
een prima docent, alhoewel hij
me wel altijd laat zakken voor
verpleegkundig rekenen. Deze
les zelf was erg interessant; veel
geleerd over hartfalen. Ik heb
anderhalf jaar niet geweten wat
decompensatio cardis betekent.’

Promoties
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Hora est
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Donderdag 12/01

10.00 uur: João Pedro de Miranda Branco Tomé
Quintais – Rechtsgeleerdheid
Copyright in the Age of Online Access (Agnietenkapel)
12.00 uur: Gerben Marsman – Geneeskunde
Factor VII-Activating Protease: Unraveling the
Release and Regulation of Dead Cell Nuclear Damps
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Shobhit Dhawan – Geneeskunde
Neural Regulation of Innate and Adaptive Immunity in
the Gut (Agnietenkapel)

Vrijdag 13/01

10.00 uur: Carien Groot – Scheikunde
Dynamics of Water Interacting with Biomolecules
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Merel Leeman – Geschiedenis
Peter Gay and the Drama of German History in
the United States, 1930s-1970s (Aula)
12.00 uur: Malou van den Boogaard – Geneeskunde
Transcriptional Control of Ion Channel Genes in
Arrhythmogenesis (Agnietenkapel)
13.00 uur: Frans Camphuijsen – Geschiedenis
Scripting justice (Aula)
14.00 uur: Troy Noordenbos – Geneeskunde
The Role of Innate Immune Cells in Tissue Inflammation in
Spondyloarthritis (Agnietenkapel)

Dinsdag 17/01

12.00 uur: Esther Verboon – Rechtsgeleerdheid
De cliënt in beeld (Agnietenkapel)
14.00 uur: Jakobus van Unen – Biologie
Spatiotemporal Aspects of G Protein Signaling (Agn.kapel)
16.00 uur: Davide Beraldo – Sociologie
Contentious Branding. Reassembling Social Movements
through Digital Mediators (Agnietenkapel)

Woensdag 18/01

10.00 uur: Jonáh Stunt – Geneeskunde
The Validity of Arthroscopic Simulators and Performance
Tools (Agnietenkapel)
12.00 uur: Korneliusz Gołębski – Geneeskunde
Regulation and Cross-Talk between Environmental
Triggers of Local Immune Responses in Airway Epithelial
Cells (Agnietenkapel)
14.00 uur: Fortunate Shabalala – Antropologie
Longing for Belonging: Adolescents’ Experience of Living
with HIV in Different Types of Families in Swaziland
(Agnietenkapel)

Merel
Leeman
Vrijdag 13 januari, 11.00 uur,
Aula van de Oude Lutherse kerk

Bevinding

‘Begin twintigste eeuw emigreerde de Joodse
historicus Peter Gay van Duitsland naar Amerika. Hij vluchtte
voor de nazi’s. Dit is het eerste onderzoek naar zijn complete
werk en leven. Gay was een bijzondere man omdat hij tussen
de jaren dertig en zeventig uitgroeide tot de voornaamste
verdediger van de Verlichting. Hij meende dat de Verlichting,
met waarden die we nu nog belangrijk vinden (zoals vrijheid,
tolerantie en secularisatie) het begin van de moderne tijd inluidde. In mijn onderzoek laat ik zien dat Gays idee van Westerse cultuur zich ontwikkelde onder invloed van zijn eigen
ervaringen met nationaalsocialisme en Duitse en Amerikaanse intellectuele tradities. Dit is een belangrijk inzicht, omdat
Gay hiermee het denken van Amerikaanse intellectuelen over
Europese geschiedenis heel erg beïnvloed heeft.’

‘Ik logeerde in de studeerkamer
van Peter Gay’
Leuk ‘Tijdens mijn verblijf als gastdocent aan Colum-

bia University in New York heb ik Peter Gay een jaar lang
mogen interviewen, wat heel bijzonder was. Ik heb zelfs een
paar keer in zijn met boeken volgestouwde studeerkamer
gelogeerd. Hij was toen al behoorlijk op leeftijd en inmiddels leeft hij niet meer.’

Moeilijk

‘Na mijn jaar in de VS realiseerde ik dat de
Amerikaanse invloed op Gays werk veel belangrijker was
dan vaak in onderzoek naar Duitse emigranten wordt aangenomen. Na al twee jaar onderzoek te hebben gedaan
moest ik mij dus gaan inlezen in de Amerikaanse geschiedenis en cultuur. Omdat er nauwelijks literatuur was die
de invloed van Amerikaanse intellectuelen op het werk van
emigranten analyseerde, moest ik heel veel zelf uitzoeken
en dat viel niet altijd mee.’ ↙
tekst Maartje Geels

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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FOLIA 14

Op de tong

YOTAM OTTOLENGHI
Yotam Ottolenghi is
geboren in Jeruzalem en woont in
Engeland. Hij schreef
meerdere kookboeken
en een rubriek voor
The Guardian waarin
hij de Israëlische en Mediterrane keuken
behandelt. Groenten spelen een centrale
rol in zijn recepten, waardoor ze vooral
onder vegetariërs populair zijn. Zijn
bekendste kookboeken zijn Jeruzalem,
Plenty en Plenty More.

RAS EL HANOUT
Ras el hanout is een
Marokkaans kruidenmengsel dat
soms bestaat uit wel
tientallen verschillende
kruiden, zoals paprikapoeder, chili, koriander,
piment en kaneel. Het is onmisbaar in de
Noord-Afrikaanse keuken. De term betekent letterlijk ‘hoofd van de winkel’, maar
kan beter als ‘van de bovenste plank’
worden vertaald.

TAHIN
Tahin of tahini wordt
gemaakt van sesamzaad. Je kunt het kopen in de winkel, maar
zelf maken is heel
makkelijk. Je roostert
de sesamzaadjes in een
pan of de oven. Vervolgens doe je ze in een keukenmachine met
wat olijfolie en maal je ze fijn, onderwijl
meer olie toevoegend tot de gewenste
consistentie bereikt is. Je kunt de tahin nu
gebruiken om humus te maken.

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

Mana Mana
Eerste Jan Steenstraat 85

Goed nieuws voor de thuiskok die graag de kookboeken van Ottolenghi
ter hand neemt, maar geen zin heeft om in de keuken te staan: de
gerechten bij Mana Mana kunnen zich meten met de beste recepten van
deze chef.

A

ls je niet oplet, loop je het knusse restaurantje in de Pijp zo voorbij.
Niettemin zit het deze zaterdagavond helemaal vol. Een vriendelijke
serveerster legt aan ons tafeltje het concept van Mana Mana uit. Je bestelt
één à twee gerechten per persoon die je vervolgens deelt. We besluiten, met
een schuin oog op de dessertkaart, drie gerechtjes te bestellen. Voordat deze
opgediend worden, krijgen we twee amuses: olijven en ingemaakte rode kool.
Dan dienen de eerste twee gerechten zich aan – je bestelling wordt in
willekeurige volgorde geleverd. Het eerste bestaat uit heerlijk knapperige polentafrietjes met een paprikasausje (€ 7). Daarnaast krijgen we de
‘psychedelic cauliflower’, geroosterde bloemkool met tahin, citroen, tomatensaus en een partje grapefruit (€ 12,50). Nog voor dit alles verorberd is,
staat de gepofte aubergine op tafel (€ 12). Deze heeft een heerlijk intense
rooksmaak en gaat vergezeld van verschillende soorten tahin, onder andere
gekruid met ras el hanout. Met knapperige pita’s schrapen we de laatste
restjes van onze borden.
Helaas zitten we na dit koningsmaal te vol voor een toetje, maar dat mag
de pret niet drukken. Vermeldenswaardig is het personeel, dat uitgebreid de
tijd voor je neemt en een ontspannen indruk maakt. Eén kleine waarschuwing
voor wie een avond uitgebreid wil dineren: de Spartaanse barkrukken bij de
tweepersoonszitjes aan het venster lenen zich hier niet echt voor. Voor een
snelle hap is dit natuurlijk geen bezwaar. ↙
tekst Koen Smilde

11 JANUARI 2017

Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam tijdelijk
voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Toronto
van Tanne
TANNE VAN DER WAL (22)
HIER UvA-student biomedische wetenschappen
DAAR Bio-informatica, fotografie en creatief schrijven aan de
University of Toronto
DE STAD IN 6 WOORDEN ‘Multicultureel, gastvrij, ijshockey,
schoon, bloedheet, ijskoud.’

‘Vanaf de CN Tower krijg je een mooi totaalbeeld van Toronto, maar mis je wel
het meest iconische deel van de skyline, de toren zelf! Het BESTE UITZICHT heb
je dus vanaf de Toronto Islands, een korte tocht met de pont vanaf downtown.
Vooral ‘s avonds zorgt de felverlichte stad voor een mooie reflectie op het water.’
‘Een ONONTDEKTE PAREL is Snakes and Lattes, een ongedwongen latte- en
cocktailbar waar je voor vijf dollar de hele avond onbeperkt bordspellen speelt.
Altijd stampvol, en er is een game guru aanwezig die je kan helpen met uitleg
over de selectie van ruim duizend bordspellen.’
‘HELD van de stad is zeker weten Drake! Torontonians zijn trots om in de hometown van deze rapper te wonen. Ze hebben een Drake hotel, Drake general store
en Drake restaurant. En natuurlijk heeft Toronto haar bijnaam “The six” aan hem
te danken.’
‘Poutine is de Canadese variant van een kapsalon. Je kunt deze FRIES WITH
BENEFITS, patat met jus en cheese curds [halfgesmolten brokjes cheddar, red.],
op elke hoek vinden en zoals de locals zelf zeggen: poutine is supposed to be a
little bit gross, but we love it.’
‘De UvA kan wat LEREN van het gemeenschapsgevoel van een campus. U of T
werkt met een college-systeem op de campus. Iedereen hoort bij een college
en daar heb je eetzalen, bibliotheken en common rooms. Daarnaast heeft de
campus zelf veel faciliteiten als sportscholen, zwembaden, doktersklinieken,
restaurants en een theater. Zelfs als je niet op de campus woont, behoor je tot
één grote universiteitsfamilie. Het maakt de universiteit meer dan alleen colleges
en werkgroepen.’

tekst Laura Cordona
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