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'POETIN IS BANG
VOOR DE REVOLUTIE'
Ellen Rutten over het
misverstand van 1917
HELAAS...
HvA’er hospiteert
zich suf in docu

ADVERTENTIE

HVA-ONDERZOEK
GENOMINEERD VOOR
RAAK-AWARD
STEM OP HET PROJECT LEVV-LOGIC OF HET
PROJECT RECURF VOOR DE PUBLIEKSPRIJS VIA
DE RAAK-AWARD FACEBOOKPAGINA.

RECURF
Het project RECURF gaat over hergebruik van
textielafval in biocomposieten voor circulaire
producten die de bedrijven weer kunnen gebruiken of
verkopen. Het project leidt tot praktisch toepasbare
kennis die concreet bijdraagt aan de circulaire
economie en biobased economie.
hva.nl/recurf

LEVV-LOGIC
Het project LEVV-LOGIC gaat over de inzet van lichte elektrische
vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor de levering van goederen in steden.

De RAAK-award biedt toonaangevend
praktijkgericht onderzoek van hogescholen
een podium. Met de prijs wil het regieorgaan

Efficiënte logistiek draagt bij aan luchtkwaliteit, geluid, veiligheid en
leefbaarheid in steden.
hva.nl/levvlogic

SIA de bekendheid en kwaliteit van het
onderzoek aan hogescholen verhogen.

CREATING TOMORROW

DE PRIJSUITREIKING VINDT PLAATS
TIJDENS HET SIA-CONGRES OP 30 NOVEMBER
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Kamertje
verhuren

Iedereen heeft wel eens glazig zitten
glimlachen tegen de huidige bewoners, en na drie dagen gespannen
de telefoon opgenomen. ‘Helaas ben
je het niet geworden’ is de passende
titel van de BNNVara-documentaire
waarin HvA-student Sofie zeven keer
hospiteerde. ‘In mijn eerste mailtje
noemde ik mezelf een ‘mensenmens’.
Nou, dat moet je dus nóóit zeggen.’

ACTUEEL

16

De grote vijf
In de aanloop naar de uitreiking
van de HvA-Research Awards op
9 december verheugen we ons met
vijf genomineerde onderzoeken.
Alles is immers te onderzoeken en
te verbeteren: van plastic uit afval
tot aankomen met eiwit, van kopers
aanmoedigen met virtual reality
tot ontmoedigde maatschappelijk
werkers door de harde realiteit van
prostitutie.
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Thomas van Aalten, Linda Duits,
Moo Miero, Nina Rijnierse, Mats van
Soolingen

Aan de universiteit en de hogeschool zijn weinig officiële klachten over machtsmisbruik. Maar
dat is absoluut geen reden om opgelucht adem te halen na de schokken van de #metoo-campagne, betoogt UvA-docent Natalie Scholz. ‘Een vrouw maakte bij haar leidinggevende
bezwaar tegen seksuele intimidatie, en werd vervolgens verweten onprofessioneel te zijn.’
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INTERVIE W

Folia probeert altijd de recht

Revolutionaire kijk

hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

Na precies een eeuw lijkt er soms meer onbekend te zijn over de Oktoberrevolutie dan
bekend, vindt hoogleraar letteren Ellen Rutten. ‘Tijdens de verfilming van de bestorming
van het Winterpaleis vielen meer gewonden dan bij de bestorming zelf.’ Gesprek met een
revolutionair denker – die overigens niet terugdeinst voor een interview thuis, terwijl
dochter uitziekt.
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Redactioneel
Revolutie, rare vragen & research
Redacteuren van Folia komen tijdens hun journalistieke
werk in verrassende situaties terecht. Dit keer:
hospiteren tot je er moedeloos van wordt, hoe je jezelf
ook niet kandidaat kan stellen voor verkiezingen, en
een wervelwind aan innovatie op de HvA.

R E P O R TA G E

De jetset van Jytte
Een studie aan de UvA hoeft helemaal niet in
Amsterdam; althans niet de hele tijd. Rechtenstudent
Jytte Elfferich deed nu eens een semester Sydney,
dan weer summerschool te Xiamen. Tijdens een
inspirerende vogelvlucht door haar reizen zit ze vol
in de voorbereidingen van een trip naar Hongkong –
naar haar vriend, die ze ontmoette in Kaapstad.

En verder…
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8 Uncovered, Navraag
9 Column – Linda Duits
19 Column – Moo
20 Opinie – Natalie Scholz
28-29 Kamervragen
34 Wouter gaat op voor de Emmy
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38-39 Prikbord UvA-HvA
40 Herbergen van vroeger
43 Op de tong
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45 Promoties, Hora est
46 Wat doe je nu?
47 De stad van… Göteborg

HvA-student Sofie de Vries moet de meest
uiteenlopende vragen beantwoorden op
de hospiteeravonden die ze bezoekt voor
de documentaire Helaas ben je het niet
geworden. ‘Wat ga je als eerste aan de muur
hangen?’ vroegen ze bijvoorbeeld, vertelt Sofie aan
redacteur Carlijn Schepers. ‘Dan antwoordde ik: “Een
spiegel natuurlijk. Wat hang je anders aan de muur? Een
schilderij ofzo? Nou, ik niet hoor!”.’ Ze kreeg ook veel
seksvragen, maar die vond ze eigenlijk wel grappig. ‘Ik
zou zelf ook willen weten of de mensen die in mijn huis
komen wonen veel onenightstands hebben gehad. Maar
of ze van koken houden, boeit me niet.’
Sportende ouderen en Starbucks-tafels
gemaakt van juten zakken: er zit heel wat
innovatie bij de onderzoekers die dit jaar
genomineerd zijn voor de HvA-Research
Awards. Redactiestagiair Flora Woudstra hing
aan de telefoon met drie van de genomineerden. Waar
Margriet Pol gedegen uitlegde dat een heupfractuur
nog te vaak einde oefening is voor ouderen, juichte
Jantine van den Helder over het eiwitrijke dieet dat háár
ouderen ‘vitaler’ ging maken. Inge Oskam kwam met
een wervelwind aan mogelijkheden om textielafval te
recyclen. Bij allen spatte de toewijding er vanaf.
Redacteur Eva Hofman mocht voor het
grote interview op bezoek bij Ellen Rutten,
hoogleraar letterkunde aan Eva’s eigen
departement Slavische talen en culturen.
Tussen haar vragen over het centennium van
de Oktoberrevolutie door, kreeg ze een inkijkje in de
Russische verkiezingen van volgend jaar, waarvoor
opvallend veel oppositiekandidaten opborrelen. Een
echte letterkundige weet dan ook hoe schrijvers
reageren. ‘Populaire dichter Lev Rubinstein, die op
Twitter en Facebook altijd honderden, soms duizenden
likes krijgt, schreef dat er ook een mogelijkheid moet
zijn om je niet kandidaat te stellen voor de verkiezingen
van 2018. “Ik stel me bijvoorbeeld niet kandidaat! En dat
verklaar ik direct en openlijk! (Applaus).”’
www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers

72

leden krijgt het universiteitsforum van de
UvA. Alle medewerkers en studenten van de UvA kunnen
daar door loting in komen. Het forum gaat vanaf januari
drie keer per jaar vergaderen over ‘universitaire waarden,
de strategie en de toekomst van de UvA’.

Biermarktplaats

H

eineken, Grolsch, Amstel, misschien iets van Brouwerij ’t IJ, een biertje uit België en wat van lokale
brouwerijen; in winkels is het speciaalbieraanbod vaak beperkt, vindt UvA-alumnus Luca Spanjaard. Dus bedacht
hij samen met een vriend een marktplaats voor bier. Nu
hoef je voor een biertje van brouwerij de Natte Gijt niet
helemaal naar Weert te rijden of voor een pale ale van
Noarder Dragten naar Friesland. Bierliefhebber Spanjaard
(28) vond het zonde dat hij steeds dezelfde bieren in
winkels tegenkwam. ‘Dat gaat ook in tegen het idee van
speciaalbier; iets bijzonders, iets anders dan normaal.’
In Barcelona ontmoette de voormalig economie- en
bedrijfskundestudent Jacques Alcabes uit Amerika. ‘We
wilden elkaar graag speciaalbieren uit onze thuislanden
laten proeven, maar zo eenvoudig bleek dat niet, omdat
we in winkels én online steeds dezelfde merken aantroffen.’ Zo komen ze op het idee van de biermarktplaats
BrewTo.Eu. Consumenten kunnen op deze website producten direct bij de brouwerij kopen, zonder tussenkomst
van distributeurs. ‘Het is een mooie manier van kennis
maken met andere bieren dan Heineken. Er is zo veel
aanbod, smaak en kwaliteit van kleine ondernemers die
niet landelijk opereren. En het is jammer dat die bieren
alleen lokaal te verkrijgen zijn. Onze biermarktplaats
scheelt bovendien rompslomp, kosten én het is beter voor
het milieu.’ Op dit moment bieden dertien brouwerijen
hun dranken aan op de site, maar daar komen er steeds
meer bij. Er zijn zelfs plannen om internationaal te gaan,
want dan kunnen ook lokale biertjes uit andere landen
per post naar je huisadres komen. ‘Maar daar zijn we nog
mee bezig, want buiten Nederland doen ze wat moeilijker
over online alcohol verkopen.’ ↙

tekst Carlijn Schepers
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is de plek op de concept-kieslijst van de SP die HvA-rechtenstudent Diyar Yassim heeft gekregen.
Zij ‘wil strijden voor een inclusief
Amsterdam voor Amsterdammers,
waar plaats is voor de stratenmaker
en de student’.

640

dagen nadat Rudolf Valkhoff
ontslag werd aangezegd door de UvA, deed de rechtbank
uitspraak in het proces dat Valkhoff tegen de UvA aanspande. Dat deed Valkhoff tevergeefs; het ontslag was
geldig, vond de rechtbank.

1.300

euro was de opbrengst van de bloemstukken die Lizzy van der Ligt en
Anna Nooshin op de HvA styleden. Zij
haalden het geld op voor 3FM Serious
Request, dat dit jaar in het teken
staat van de hereniging van ouders
en kinderen in oorlogsgebieden. ↙

tekst Henk Strikkers

De Week

Tragedies
S

oms heb je van die situaties
waarbij de tranen je in de ogen
springen. Vorige week hadden we
zo’n moment, toen we Rudolf Valkhoff belden.
Valkhoff, docent algemene
cultuurwetenschappen, of beter
gezegd voormalig docent algemene
cultuurwetenschappen aan de UvA,
was misschien wel hét gezicht van
de bezetting van het Maagdenhuis.
Na die bezetting werd hij de laan
uitgestuurd, omdat hij zich niet wilde
schikken naar een nieuw curriculum,
en bemiddelingspogingen mislukten. Hij vocht het ontslag aan bij de
rechter, maar dat bleek tevergeefs.
Toen we hem spraken was er van zijn
bekende vechtlust weinig meer over.
‘Het is geen vrolijke dag voor mij,’ zei
Valkhoff.
En er kwam nog meer triestigheid
boven tafel deze week. We wisten al

dat de brand in de Diemense paarse
flat waarbij UvA-filosofiestudent David Swart deze zomer het leven liet,
was aangestoken, maar deze week
werd bekend dat het waarschijnlijk
ook nog gedaan was om iets triviaals
als geld. Het Openbaar Ministerie
vermoedt dat de verdachten Gilermo
I. en Simona I. het appartement van
Simona met een brandbom in lichterlaaie zetten. Vervolgens zou het duo
met een veel te forse schadeclaim de
verzekering hebben willen oplichten.
De geschiedenis van de Marouane
Memorial is er ook één die doorspekt
is van tragedies. Zeven jaar geleden
ontstond de ‘sport-totathlon’ voor
brugklassers als eerbetoon aan Marouane Malouk, een ALO-student die
tijdens zijn studie plotseling overleed
aan een hersenbloeding. ‘Marouane hield zich in Osdorp veel bezig
met buurtkinderen, om hen te laten

sporten. Hij had een aantal uitgangspunten: acceptatie, samenwerken,
verbroedering, respect en fair play,’
zei een medestudent. Datzelfde
geldt voor Ajacied Abdelhak Nouri,
die vorig jaar de speciale gast was
bij de Memorial en alle aandacht van
de aanwezige brugklassers opeiste,
maar inmiddels is ook het jongensboekverhaal van ras-Amsterdammer
Nouri veranderd in een drama.
Toch was er dit jaar weer een
groep ALO-studenten die met goede
moed de handen uit de mouwen stak
om de brugklassers een leuke dag te
bezorgen. ‘Het is de bedoeling dat
ze samenwerken, niet dat ze tegen
elkaar strijden.’ En zo zorgden een
handjevol studenten en honderden
brugklassers toch nog voor een lichtpuntje in een moeilijke week. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Uncovered

L

icht en donker. De journalist heeft er weinig
mee, voor fotografen zijn het de belangrijkste werkmiddelen. Is er veel te weinig?
Paniek. Veel te veel? Ook paniek. Je moet
ervan houden.
We verzamelen bij het grijze zitblok naast
het Crea-gebouw: fotograaf Daniël Rommens, ons model Jytte Elfferich, en ik voor
de gelegenheid als assistent. Het is half elf in
de ochtend, een waterig zonnetje schijnt. Ik
draag een grote, ronde schijf van aluminium:
een reflectiescherm. Je kunt er zonlicht mee
opvangen, schaduwen ophelderen. Als je ‘m
verknipt, zou je er ook best een indrukwekkende Sinterklaassurprise van kunnen knutselen.
Daniël laat Jytte poseren. Jytte heeft veel
gereisd, en dat willen we ook in de coverfoto
terugzien. Eerst gaat de blauwe Fjällraven-tas
over één schouder (‘mwoah, iets te modellerig’).
Een foto van vooraf (‘kijk maar alsof je op een ver
treinstation staat’). En bij de heg (‘kun je je haren
iets naar achteren doen?’). Intussen kantel ik de
schijf. Het zonlicht valt nu recht op Jyttes ogen.
Het reflectiescherm kan een catchlight-effect
creëren: een kleine twinkeling die je als fotograaf
eigenlijk altijd zou willen vangen. Maar het doet
vooral denken aan klasgenootjes die met zo’n
irritant laserlampje in elkaars ogen schenen.
‘Dan mag je nu kijken alsof je reizen echt
léuk vindt,’ zegt Daniël. Jytte lacht, traant en
knippert vanwege het vele licht. Dan staat het
coverbeeld erop, zoals we hoopten: energiek, en
een tikje zwoel tegelijkertijd. Licht en donker. ↙
tekst Sterre van der Hee
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Navraag
Serge Wich
Een internationaal onderzoeksteam, met onder meer UvA-primatoloog Serge Wich, heeft
een nieuwe mensaap beschreven: de Tapanuli orang-oetan, die leeft in de bossen van
Noord-Sumatra.
U hebt de Tapanuli orang-oetan ‘beschreven’.
Wat betekent dat?
‘Dat we hebben onderzocht en in kaart gebracht hoe en of
deze orang-oetan verschilt van andere orang-oetansoorten.
De Tapanuli orang-oetan is al ontdekt in 1997. Sindsdien
hebben we onderzoek kunnen doen naar deze mensaap om
erachter te komen of het echt om een andere soort ging.’

En dat is het geval?
‘Inderdaad. Dit is echt een nieuwe soort. Hij zit genetisch
anders in elkaar en de morfologie, dat wil zeggen de bouw
en vorm van zijn organen en weefsels, is anders. In het
bijzonder verschilt de morfologie van de schedel. Ook
de roep van de Tapanuli-mannetjes verschilt in lengte,
snelheid en hoogte van die van de andere mannetjes
orang-oetans.’

Kunnen we als leek ook de Tapanuli orang-oetan herkennen en onderscheiden van andere
orang-oetans?
‘Hij ziet er een beetje anders uit dan andere orang-oetans. Het haar van de Tapanuli is wat gekroester en de
dominante mannetjes hebben een duidelijker snor. Dat
hadden we eerder ook al geconstateerd, maar die uiterlijke
kenmerken kunnen ook verschillen doordat ze voorkomen
in bergbossen. Maar nu weten we dat die fysieke kenmerken verschillen omdat het om een andere soort gaat.’

VA
· H VA & U

Hoe hebt u dit onderzoek kunnen verrichten?
‘Het was eigenlijk het gevolg van een tragisch ongeluk
in 2013. Toen is er aan de rand van het bos een Tapanuli orang-oetan door jagers beschoten en uiteindelijk
overleden. Daardoor kregen we de beschikking over een
exemplaar om onderzoek op te verrichten. Toen constateerden we ook dat de schedel echt verschilt van die van
andere orang-oetans.’ ↙
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OP Z’N DUITS
Bewaak de
bewakers

H

et nieuwe kabinet gaat
twintig miljoen euro investeren in onderzoeksjournalistiek, vanwege het ‘vitaal belang
[van] de controlerende taak
die de journalistiek heeft’. De
regering zou er goed aan doen
ook de financiering van hoger
onderwijsmedia te herzien.
Bij een kritische
universiteit past een
kritische universiteitspers. Dat vinden
uiteraard ook de universiteitsbestuurders.
Geen van hen zou in
naam verantwoordelijk willen zijn voor het om zeep
helpen van een titel. Niet omdat ze werkelijk begaan
zijn met onafhankelijke journalistiek, maar omdat
ze reputatieschade vrezen. Imago is alles. Universiteiten zijn bedrijven geworden, met steeds verder
uitdijende Bureaus Communicatie. Zij willen controle
over alles wat naar buiten komt en daaronder valt
ook de verslaggeving. Een onafhankelijk magazine is
leuk op papier, maar lastig in de praktijk.
De afgelopen jaren is er meermaals aan de bel
getrokken over hogeronderwijsmedia, omdat er
titels aan zelfcensuur deden (Universiteitskrant),
ingeperkt werden (U-blad werd DUB) of helemaal
verdwenen (Link, Sense). Een masterscriptie toonde
in 2012 aan dat de onafhankelijkheid van universitaire redacties onder druk staat. In 2011 dienden
SP en VVD een unaniem aangenomen motie in dat
bij overleg met de bestuurders benadrukt moet
worden dat ‘universiteitsbladen onafhankelijk zijn
en dat redactionele inmenging ongewenst is’. Een
artikel uit het reeds ter ziele gegane Extra! traceerde
in 2003 de ellende na de invoering van de MUB [de
wetswijziging Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie, red.] in 1997: met het verdwijnen van
de academische democratie kregen CvB’s volledige

zeggenschap over financiering.
Folia heeft inkomsten uit drie
bronnen: de verwaarloosbare
opbrengst van advertenties, geld
van de UvA en geld van de HvA.
Met de bestuurlijke splitsing van de
UvA en HvA verandert de situatie:
een gedeelde titel past immers niet
langer. Het is – laten we het voorzichtig formuleren – onwaarschijnlijk
dat de CvB’s deze gelegenheid aangrijpen om Folia te versterken.
Afgelopen zomer zag minister
Bussemaker, voormalig rector van de
HvA, geen reden om de
onafhankelijkheid van
hogeronderwijsmedia
wettelijk te waarborgen.
Ze vindt ‘persvrijheid de
verantwoordelijkheid
van de instellingen’. Alsof de gemeente Amsterdam Het Parool financiert
maar we net doen alsof wie betaalt niet bepaalt.
Natuurlijk moet die wettelijke waarborging er wel
komen: de enigen die daar geen baat bij hebben
zijn bestuurders, precies zij die door de journalistiek
gecontroleerd moeten worden.
Uit onderzoek dat ik samen met Alexander
Pleijter deed, blijkt dat de waakhondfunctie op
de wetenschappelijke sector nauwelijks wordt
vervuld door landelijke media. We kwamen hem
alleen tegen bij kranten en opiniebladen, beide
gefinancierd uit advertenties en abonneegelden.
Universiteitsbladen waren niet meegenomen in de
steekproef, maar hebben deze taak nadrukkelijk
ook. Zij kunnen die alleen uitvoeren als ze werkelijk
onafhankelijk zijn.
Centrale financiering is daartoe de oplossing. Nu
gaat overheidsgeld eerst naar de hogescholen en
universiteiten, waarmee bestuurders dus zeggenschap verkrijgen. In de afgelopen twintig jaar hebben zij laten zien niet met die verantwoordelijkheid
om te kunnen gaan. Wanneer het ministerie van
Onderwijs direct de hogeronderwijsmedia financiert, verdwijnt die macht en kunnen deze media
weer luis in de pels zijn. ↙ Linda Duits

Imago is alles
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‘Probeer schijt
te hebben’
Wil jij de nieuwe nesthoer worden? Vecht je liever tegen een leger olifanten
zo groot als een eend of één eend zo groot als een olifant? Welke superkracht
zou je willen hebben? Sofie de Vries (19) krijgt de raarste vragen tijdens de
hospiteeravonden die ze afgaat in de hoop op een kamer in Amsterdam. Van
haar zoektocht werd een documentaire gemaakt. ‘Doe gewoon net alsof je een
leuke avond hebt met leeftijdgenoten.’

tekst Carlijn Schepers
beeld BNNVara
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S

ofie zit op de bank als haar telefoon gaat. Ze is naar een hospiteeravond geweest en wacht
thuis op het verlossende antwoord.
‘Laten we met de deur in huis vallen
dat we bellen met vervelend nieuws.
We hebben er lang over nagedacht,
maar je bent het helaas niet geworden. Dus, da’s kut. Sorry daarvoor.’ De
zoveelste afwijzing, na de zoveelste
hospiteeravond en alles wordt gefilmd
door documentairemakers Anne van
Campenhout en Nicky Maas.
Ze zit in het eerste jaar van haar
studie media, informatie en communicatie aan de HvA als Sofie
een oproepje ziet van BNNVara. Ze
zoeken een eerstejaarsstudent die op
kamers wil. Dat wil Sofie inderdaad,
want reizen van Heemskerk naar
Amsterdam duurt een uur met het
openbaar vervoer. Na een gesprek
met de regisseurs blijkt het te klikken.
Sofie wordt uitgekozen. ‘Ze vonden
mijn vrije houding en openheid leuk,’
vertelt ze.

Ze spreken af dat Anne en Nicky kamers
zoeken voor Sofie en meteen vragen of
ze mogen filmen voor hun documentaire. Mag dat niet, dan kan Sofie ook
niet naar de hospiteeravond. Ook al lijkt
het haar een leuk huis. ‘Als ze niet willen
dat we filmen, dan zijn ze vast ook geen
leuke huisgenoten, zeiden ze. En ik denk
ook wel dat dat zo is.’

Aandacht
Sofie heeft nog nooit gehospiteerd.
Dus de eerste hospiteeravond – op
zichzelf natuurlijk al spannend –
wordt ze ook nog gevolgd door een
cameraploeg. ‘Ik viel wel op. Ik denk
ook niet dat het mijn kansen op een
kamer vergrootte. Misschien dachten
mensen dat ik graag aandacht wilde
ofzo. Ook gedraag je je toch anders
als je weet dat je wordt gefilmd.
Gelukkig stelden ze zich zo verdekt
mogelijk op en vergat ik soms zelfs
dat ze erbij waren.’
Voor de documentaire gaat ze
zeven keer hospiteren, maar dat vindt

Sofie niet zo erg. ‘Ik vind het niet eng
om tegen mensen te strijden. Eigenlijk vind ik het best leuk dat het een
wedstrijd is. Natuurlijk is het kut, maar
ook wel grappig.’ Alle keren afgewezen
worden is een van de mindere kanten
eraan, hoewel Sofie in sommige huizen
zelf ook niet wilde wonen. ‘In een van
de huizen deden ze dingen als puzzelen
enzo. Maar ik was juist op zoek naar
huisgenoten om te feesten. Gekke
mensen, die in waren voor gekke dingen. Niet mensen die puzzelden,’ zegt
ze, terwijl ze een vies gezicht trekt.
Maar meestal vindt ze het wél
jammer als ze weer te horen krijgt:
‘Helaas ben je het niet geworden’ –
tevens de titel van de documentaire.
‘Natuurlijk dacht ik ook: dan niet, als
ze mij niet kiezen, dan wil ik er ook
niet wonen. Ik trok het me sowieso
niet persoonlijk aan. Die tip wil ik alle
hospiteerders geven.’ Ook zegt ze
dat je jezelf moet zijn – ook al is dat
een ‘stom advies’ – en dat je niet zo
erg je best moet doen. ‘Probeer schijt
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te hebben. Bereid je er niet op voor
en laat het lekker op je afkomen. Het
beste is als je er niet bij stilstaat dat
je aan het hospiteren bent en beoordeeld wordt, maar net doet alsof je
gewoon een leuke avond hebt met
leeftijdgenoten. Oh ja, ook een belangrijk advies: ga vooral niet ergens
wonen als het je niet leuk lijkt.’
Zelf haalt Sofie hospiteertips van
het internet. In de documentaire
neemt ze ze samen met een vriendin
door: ‘Wees niet iemand van uitersten: een leuke middenmoter wordt
sneller gekozen. Zorg dat ze je naam
niet vergeten, dan word je sowieso

niet gekozen. Speel zelfverzekerd.
Fake a smile.’ Om te zorgen dat ze
een goede indruk achterlaat, probeert Sofie altijd met alle bewoners
even een praatje te maken. Dat is
beter dan met een van hen de hele
avond. ‘Een keer ging ik met een van
de bewoners roken op het balkon.
Grappig genoeg las ik later in een
artikel precies dát als voorbeeld van
iets wat je nooit moet doen. Want
dan lijkt het alsof je geforceerd met
iemand probeert aan te pappen.’

‘Mensenmens’
Zo leert Sofie gaandeweg steeds

‘Eigenlijk
vind ik het
best leuk
dat het een
wedstrijd is’
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meer en wordt ze steeds beter in het
hospiteren. ‘In mijn eerste mailtje
noemde ik mezelf – heel dom – een
“mensenmens”. Nou, dat moet je dus
nóóit zeggen. Gelukkig leerde ik het
snel af dat soort clichés te gebruiken.’ Ze ergert zich ook kapot aan
andere hospiteerders die zogenaamd
enorm van schoonmaken houden en
elke dag voor de bewoners beloven
te koken. ‘Dan denk ik: zeg dat nou
niet. Dat ga je toch niet doen.’
Zo’n slijmbal zit volgens Sofie
sowieso altijd wel tussen de andere
hospiteerders. Ook is er vaak wel
een luidruchtige grappenmaker en
een onopvallend iemand. ‘Die stille
mensen vond ik eigenlijk wel chill,
want dan maakte ik meer kans.’ Ze
omschrijft zichzelf als ergens tussen
deze types in. ‘Ik ben helemaal niet
zo verlegen als ik in de film overkom.
Ik lijk niet echt op mezelf. Ik ben best
wel druk en iemand die van aandacht houdt. Ook mijn vriendinnen
herkenden me helemaal niet. Maar
dat krijg je als je steeds fragmenten
laat zien van als ik aan het wachten
ben. Met een zielig muziekje eronder
ziet het er dan meteen uit van: wat
doe ik hier?’
Toch vindt Sofie het niet erg dat
ze niet wordt neergezet hoe ze echt
is. Ze vindt het wel grappig dat mensen een andere kant van haar zien.
‘Het is leuker voor het verhaal, dat
snap ik wel. Maar toch hoop ik niet
dat ik als een zielig meisje overkom.’
Ze vindt het sowieso raar zichzelf
terug te zien. ‘Ik heb tijdens de voorvertoning wel paar keer mijn gezicht
afgewend. Zeker als ik steeds op een

andere manier ‘Hoi, ik ben Sofie’
moet zeggen; verschrikkelijk! Dat
zou ik normaal nooit doen, zo voor
de spiegel oefenen. Ik kon het niet
aanzien.’ Ook vindt ze het ongemakkelijk als ze lang op haar inzoomen.
‘Sommige hoofden die ik trek vind ik
echt vreselijk.’

Onvoorspelbaar
Sowieso denkt Sofie dat ze niet de
makkelijkste was om te filmen. ‘Soms
duurde het even voordat ik dingen
wilde doen die de regisseurs zeiden.
Zoals dat oefenen in de spiegel of
een selfie maken. Ik maak nóóit

‘Ik ben
helemaal niet
zo verlegen
als ik in de
film overkom’
selfies, dus vond ik het stom dat dat
wel voor de documentaire moest.
Uiteindelijk legden ze uit waarom ze
zulke tussenbeelden nodig hadden.
Toen deed ik het wel. Maar ik vind
het er nog steeds niet uitzien in de
film.’ Ze zegt later nog wel ‘sorry voor
haar vervelende gedrag’ tegen regisseurs Anne en Nicky. Maar ze vinden
het niet erg. ‘Daarom hebben wij jou
toch gekozen: omdat je zo lekker onvoorspelbaar bent!’ antwoordden ze.

Wellicht dachten ze daar anders
over toen Sofie de eerste draaidag
op het laatste moment afzei. ‘Ik
voelde me niet zo goed, wist niet
wat me te wachten stond en had
er opeens geen zin meer in. Bijna
wilde ik er helemaal niet meer aan
beginnen, maar ik ben blij dat ik toch
heb doorgezet. Ik vond het een hele
leuke ervaring.’

Weer op zoek
De vertoning op het Nederlands Filmfestival vindt Sofie heel bijzonder. Na
het zien van de andere documentaires
van dezelfde reeks – Teledoc Campus
– krijgt ze zelf ook zin een documentaire te maken. Haar achtergrond, de
studie media, informatie en communicatie, heeft ze in ieder geval mee.
‘Mijn zus doet dezelfde studie en zag
het ook wel zitten. Misschien gaan
we dus wel samen een documentaire
maken. Maar ik zou dan wel een heftiger onderwerp kiezen hoor; over een
drugsverslaafde ofzo.’
Helaas leverde al het hospiteren Sofie geen kamer op. En na de
opnames van de documentaire is
ze wel een beetje klaar met zoeken.
Maar nu, anderhalf jaar later,
begint het toch weer te kriebelen.
‘Steeds meer van mijn vrienden
uit Heemskerk gaan of willen naar
Amsterdam, dus inmiddels ben ik
weer op zoek. Wie weet levert de
uitzending van de documentaire me
alsnog een kamer op.’ ↙
De documentaire Helaas ben je het niet
geworden van BNNVara wordt op 12
november uitgezonden op NPO 3.
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VAN SEKSWERKER
TOT TAFELBLAD
Op 9 december wordt de prijs voor het beste HvA-onderzoek van 2017
uitgereikt tijdens de Research Awards. Wie staan er in de finale en waarom?
foto’s Daniël Rommens

Onderzoek Re-using Circular Urban
Fibres and Biobased Plastics in Urban
Products: Recurf
Wat is er onderzocht? Het team
zoekt naar een nieuwe manier om
textielafval te verwerken. Van textielresten gecombineerd met kunststoffen uit bioafval wordt een goedkoper
en mooier materiaal gemaakt dan
we tot nu toe kennen uit bijvoorbeeld
hergebruikt plastic.
We spraken met Inge Oskam (47),
sinds 2007 lector circulair ontwerpen
en ondernemen aan de HvA, verbonden aan het onderzoeksprogramma
en HvA-brede speerpunt Urban Technology, waarin Recurf is ingebed.
‘Dit is een mooi voorbeeld van de
circulaire stad, dat is een van de
uitdagingen waar we in het onderzoeksprogramma Urban Technology
aan werken. Wij kijken of je een
hoogwaardige nieuwe toepassing
kunt vinden voor afval van bedrijven
in de regio. Zoals bijvoorbeeld textielafval. Een groot deel daarvan, ongeveer 35 procent, is niet recyclebaar.
Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt als
isolatiemateriaal in muren, of het
wordt verbrand. We hebben gekeken
of we met dat textielafval een nieuw
biocomposiet materiaal kunnen

maken door het te combineren met
biobased plastics. Dat zijn kunststoffen gemaakt van, bijvoorbeeld,
aardappelresten van de patatfabriek.
We hebben een mooie samenwerking gevonden tussen onderzoekers,
studenten, het onderwijs en het
bedrijfsleven. Met ons praktijkgerichte onderzoek zijn we tot concrete oplossingen gekomen voor
een maatschappelijk vraagstuk. En
we ontwikkelen nieuwe kennis die
vanuit wetenschappelijk oogpunt ook
waardevol is. We hebben gewerkt
vanuit de unieke eigenschappen
van het materiaal. Bijvoorbeeld de
juten zakken waarin Starbucks hun
koffiebonen aangeleverd krijgen. Als
je dat weefsel gebruikt zie je het dus
nog, het is zelfs nog voelbaar. Zo
kun je een juten zak zichtbaar in een
tafelblad verwerken. Of je maakt er
matten van, en die kun je dan weer
persen in producten. Zo zie je daar
ook de textielvezels daarin terug. Met
die matten hebben studenten hele
mooie lampen ontworpen. Maar je

kunt er ook weer andere producten
van maken door meerdere lagen op
elkaar te persen. Dan is het een heel
hard en compact materiaal. Daar
zijn weer andere studenten mee
aan het experimenteren. Zo hebben
we allerlei toepassingsmogelijkheden verkend.’
tekst Flora Woudstra

INGE OSKAM: ‘JE KUNT EEN
JUTEN ZAK ZICHTBAAR IN EEN
TAFELBLAD VERWERKEN’
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Onderzoek Staying Strong and Sexy.
Research and reflections on sexual
occupational influences for social
workers assisting sex workers
Wat is er onderzocht De effecten
die hulpverleners ervaren op hun
eigen seksualiteit als ze in hun werk
te maken hebben met sekswerkers.
Er is een online enquête gedaan
onder sociaalwerkers in Nederland en
België, en een diepte-interview met
een focusgroep.

‘Ik merkte als maatschappelijk werker dat mijn werk soms een weerslag
heeft op mijn eigen seksuele leven en
intieme relaties. Maar het was geen
onderwerp van gesprek onder collega’s. Ik dacht: ben ik dan de enige die
dit heeft? Je zou zeggen dat wij met
ons vak vrijer over seksualiteit kunnen
praten, maar ook voor ons blijkt
het maatschappelijk taboe of de
verlegenheid rondom seks te gelden.
Mensen bleken het lastig te vinden
om erover te beginnen. Toen ik zelf
het gesprek erover aanging, merkte
ik echter dat collega’s wel degelijk
herkenden waar ik het over had.
In de literatuur is hier niets over bekend, dus besloot ik er zelf onderzoek
naar te gaan doen. Omdat collega’s
er liever niet openlijk over spraken,
heb ik een anonieme vragenlijst in
Nederland en België uitgezet, die
door 52 beroepsgenoten is ingevuld.
Daaruit bleek dat ik zeker niet de
enige was. Bijna alle respondenten,
87 procent, rapporteerden positieve invloed van hun werk op hun
seksualiteit; bijvoorbeeld dat ze
ruimdenkender waren geworden, of
in bed gemakkelijker hun wensen en

foto Eigen archief

We spraken met Anke van den Dries
(36) die dit onderzoek deed als afstudeerproject voor de master Social
Work. Daarnaast werkt zij voor Humanitas in Rotterdam als prostitutie
maatschappelijk werker.

ANKE VAN DEN DRIES: ‘SEKSUALITEIT IS TOT IN DE HAARVATEN VAN
DE MAATSCHAPPIJ AANWEZIG’
grenzen durfden aan te geven. Maar
85 procent gaf tegelijkertijd aan dat
ze negatieve effecten ervoeren door
hun werk; namelijk minder zin in seks
of intimiteit, of – en dit rapporteren
vooral heterovrouwen – dat ze wantrouwen voelden jegens hun partner.
Door hun kennis van de seksindustrie merken ze dat hun beeld van
mannen veranderd was en dat ze
zelfs met argusogen naar hun eigen
partner keken, bijvoorbeeld omdat ze
zich bewust waren geworden van het
feit, dat veel gebonden mannen in
het geheim prostituees bezoeken.
Mijn aanbeveling is dat zowel
maatschappelijk werkers als de
organisaties waar ze in dienst zijn,
het onderwerp bespreekbaar moeten

maken. Niet alleen de negatieve
ervaringen, ook de positieve zouden
uit de taboesfeer gehaald moeten
worden. Ik vind overigens ook dat de
hogescholen daarin als opleider een
belangrijke rol hebben. Seksualiteit is
tot in de haarvaten van de maatschappij aanwezig, maar tijdens de
opleiding blijft het onderbelicht of
wordt het alleen zijdelings behandeld. Als je leert om er vrijer over te
praten, zowel met cliënten als met je
collega’s, en je leert dat wat je met
cliënten bespreekt ook iets met jou
zelf doet, dan kan dat je helpen om
dit pittige beroep nog lang en gelukkig uit te voeren.’
tekst Mirna van Dijk
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Onderzoek De online aantrekkingskracht van de fysieke winkel
Wat is er onderzocht? Of virtual-realitybeelden van een echte winkel de
beoordeling van de webshop, zowel
als van de winkel zelf, positief kunnen
beïnvloeden.
We spraken met: Anne Moes (30),
sinds drie jaar onderzoeker bij het
lectoraat crossmedia en docent
Fashion in Retail & Marketing aan het
Amsterdam Fashion Institute (Amfi).
‘We testten drie manieren van het
online overbrengen van een winkelbeleving: met een foto van de winkel,
met een 360 graden-beeld waarin
je kunt rondkijken zoals in Google
Streetview en met een virtual-realitybeeld, waardoor het lijkt alsof je echt
in de winkel staat. Zo ontdekten we
dat het virtual-realitybeeld positieve
effecten heeft op de beoordeling van
de online winkel én van de fysieke
winkel. De proefpersonen zouden de
webshop en de winkel er bovendien
sneller door bezoeken.
Het was leuk om te zien dat vrijwel
al onze voorspellingen uitkwamen.
Ook is het goed nieuws voor retailers,
want zij zijn de grootste groep ondernemers die geld steken in virtual
reality. Voor hen is het fijn te weten
dat het ze ook daadwerkelijk kan
helpen. Misschien is mijn onderzoek
daarom ook wel uitgekozen voor de
Research Awards; het draagt bij aan
de oplossing van een maatschappelijk probleem. Retailers hebben het
namelijk vrij moeilijk. Ze hebben veel
last van concurrentie van elkaar en
online verkoop, en er is veel leegstand. Dit onderzoek kan de basis zijn
voor een advies aan hen. Ook kunnen
we voorbeelden uit dit onderzoek
gebruiken in onderwijs en past het
onderwerp goed bij de faculteit.
We hebben ook onderzocht waarom virtual reality zo goed werkt om
mensen positiever te maken over de

ANNE MOES: ‘RETAILERS ZIJN
DE GROOTSTE GROEP ONDERNEMERS DIE GELD STEKEN IN
VIRTUAL REALITY’
webshop en de fysieke winkel. Door
de entertainmentfactor – het is leuk
om een winkel te bekijken door een
virtual-realitybril – en doordat het
een nieuwe technologie is.
Dit onderzoek is nu afgerond, maar
ik ben alweer in gesprek met winkelketen America Today, waarbij we dit
ook hebben onderzocht. We zouden
het experiment bijvoorbeeld kunnen
herhalen en kunnen meten of het
ook echt leidt tot ander gedrag van

consumenten. Of we zouden kunnen
onderzoeken of virtual reality de
ervaring in de winkel kan verbeteren.
Als je zo’n bril in de winkel zelf opzet
en bijvoorbeeld kunt zien welke reis
de producten hebben afgelegd, ga je
misschien tevredener weer naar huis
of koop je meer. Het onderwerp is
in ieder geval nog lang niet volledig verkend.’
tekst Carlijn Schepers
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JANTINE VAN DEN HELDER:
‘OUDEREN KRIJGEN EEN TABLET
IN BRUIKLEEN WAARMEE ZE
OEFENINGEN KUNNEN DOEN’
Onderzoek Vitale Amsterdamse
ouderen in de stad: Vitamine
Wat is er onderzocht?
Of ouderen met behulp van een
thuistrainingsprogramma langer
gezond en zelfstandig kunnen
blijven. De training wordt digitaal
ondersteund en gecombineerd met
eiwitrijke voeding om het effect
te optimaliseren.
We spraken met Jantine van den
Helder (30), bewegingswetenschapper. Ze is als onderzoeker verbonden
aan het lectoraat gewichtsmanagement, en coördinerend onderzoeker
van het project Vitamine, waarbij
drie HvA-faculteiten zijn betrokken.
‘Dit onderzoek gaat in de toekomst
echt iets opleveren. Ouderenzorg is
een maatschappelijke kwestie, en we
kunnen zorgen dat ouderen langer
vitaler blijven en daarmee langer
zelfstandig thuis blijven wonen. Dat
levert een verlaging van de zorgkosten op.
Als je voor ouderen een optimale
eiwitopname creeërt, zorg je dat de
achteruitgang van hun spiermassa
bestreden wordt. De ouderen krijgen
geen gekke supplementen – ze
worden gecoacht door voedingen diëtiekstudenten die letten op
hun voedingspatronen.
Daarnaast krijgen de ouderen een tablet in bruikleen waarmee ze oefeningen kunnen doen, en kunnen aangeven hoe moeilijk elke oefening was.
Een student coacht ze de eerste zes
maanden in het gebruik van het tablet.
Binnen de hogeschool is dit een van

de grootste projecten waarbij studenten van verschillende achtergronden samenwerken, niet veel onderzoeken hebben dat. Daarnaast leren
mijn studenten hoe ze met ouderen
samenwerken. De combinatie tussen
onderzoek en onderwijs komt dus
goed bij ons naar voren.
De kracht van ons team is dat we
een afspiegeling zijn van de gemiddelde hbo-klas. We zijn een diverse

groep, onze studenten hoeven niet
excellent te zijn. Wel gemotiveerd en
bereid samen te werken.
Ik ben zelf dit jaar dertig geworden,
en vanaf je dertigste start de aftakeling. Ik weet dat wat ik nu ontwikkel
voor mijzelf uiteindelijk ook heel
nuttig zal zijn. Maar voorlopig nog
even niet!’
tekst Flora Woudstra
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Onderzoek SO-HIP-studie: sensortechnologie bij de revalidatie van
ouderen na een heupfractuur
Wat is er onderzocht Revalidatie
van tachtigplussers na een heupfractuur. Met behulp van coaching en
sensors die de beweging registreren,
worden het zelfvertrouwen en de
bewegingsvrijheid van deze ouderen verbeterd.
We spraken met Margriet Pol (56),
ergotherapeut en sociaal gerontoloog en werkzaam als docent en
onderzoeker bij de opleiding ergotherapie van de HvA. Ze is coördinator
van de minor zorgtechnologie en
promoveert op dit onderzoek.
‘Wij hebben een maatschappelijk
relevant vraagstuk. De doelgroep
ouderen wordt steeds groter, en
ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat stimuleert
de overheid ook. Tegelijkertijd merken
we krapte aan personeel die deze
mensen kunnen begeleiden.
Technologie is een hulpmiddel dat we
inzetten om bij te dragen aan nieuwe
werkwijzen in de zorg. We kunnen
begeleiding efficiënt gaan vormgeven en haken in op de technologische
ontwikkelingen, waar we niet meer
omheen kunnen.
Jaarlijks krijgen rond de vijftienduizend ouderen een heupfractuur,
en hun herstel verloopt moeizaam.
Een groot deel overlijdt zelfs binnen

MARGRIET POL: ‘VEEL OUDEREN
GAAN NA EEN HEUPFRACTUUR
ERG VOORZICHTIG DOEN EN
MINDER BEWEGEN’
een jaar na de fractuur, of moet
permanent worden opgenomen in
een verpleeghuis. Een belangrijke
factor hierin is val-angst. Veel ouderen gaan na een heupfractuur erg
voorzichtig doen. Minder bewegen,
minder activiteiten. Dat is niet goed.
Ze verliezen spiermassa en hun
balans wordt minder. Daar is onze

interventie op gericht: we willen de
ouderen zelfvertrouwen geven en
stimuleren hun dagelijkse activiteiten te blijven doen, zodat ze het heft
in eigen hand nemen en beseffen
dat het belangrijk is om voldoende in
beweging te blijven.’ ↙
tekst Flora Woudstra
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MOO
MIERO
Aechmea
W

e lopen elkaar tegen het lijf voor het A-gebouw. Hij is er niet knapper op
geworden, maar ook niet lelijker. Zijn haar zit nog hetzelfde als het acht
jaar geleden zat en zijn broek hangt nog steeds onder zijn kont, alsof hij niet
door heeft dat de tijden zijn veranderd. Alsof hij helemaal niet veranderd is.
Toen we elkaar net kenden konden we uren in de auto zitten en over het water
uitkijken, pratend over hoe we het systeem zouden omzeilen en hoe we van leven
een sport zouden maken. Thuis luisterden we naar ‘Ah Yeah’ van Robert Glasper Experiment en Musiq Soulchild (I think beauty’s overrated / ‘cause that’s
something anyone can be / attraction now that’s something different / and
thankfully you’re both to me) en keken gefascineerd naar mijn aechmeaplant,
die in bloei stond en daarna langzaam afstierf – om nooit meer opnieuw te
bloeien, maar daarmee wel zorgde voor vier nieuwe, aan zijn kern verbonden,
scheuten. Het duurde maanden voordat het verder ging dan praten – en als je
je afvraagt wat dat ertoe doet, dan zeg ik je dat dat er alles toe doet in een tijd
waarin één keer swipen gelijkstaat aan seks. Het was een connectie van twee
zielen, die als legosteentjes in
elkaar klikten. ‘Je bent niets
veranderd,’ zegt hij tegen
me, nadat we een tijdje met
elkaar gepraat hebben. ‘Ik
ben alles veranderd,’ zeg
ik dan, wijzend naar mijn
kapsel. Hij lacht. ‘Wat doe je
tegenwoordig?’ vraagt hij. We
hebben jaren geleden besloten dat een relatie een samenwerking is en dat we
nog te jong waren om niet egoïstisch te zijn. Ik wil hem vertellen over de foto
shoots die ik heb gedaan, over de missverkiezing waar ik aan meedeed, over alle
dingen waar mensen normaal naar vragen als ze onder de indruk van je willen
zijn. Maar terwijl ik naar hem kijk hoor ik Musiq weer zingen en weet ik dat als de
legosteentjes nog niet vervormd zijn, hij eigenlijk helemaal geen interesse heeft
in de feestelijke verpakking en de doos, maar in waar het pakje mee gevuld is; de
inhoud van het karton dat na een tijd verkreukeld bij het oud papier zal liggen.
‘Ik probeer van leven een sport te maken en te bloeien als een aechmea. Als ik
uiteindelijk uitgebloeid ben, hoop ik dat mijn kern zich ontplooid en ontwikkeld
heeft. En daarom ben ik vandaag hier.’ ↙

Het was een connectie van twee
zielen, die als legosteentjes in
elkaar klikten
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MACHTSMISBRUIK

EEN PROBLEEM DAT
WE NIET WILLEN ZIEN
Dat er aan de UvA weinig tot geen
officiële klachten van seksuele
intimidatie en machtsmisbruik zijn, wil
niet zeggen dat het hier niet gebeurt,
zegt Natalie Scholz. Integendeel.
illustratie Marc Kolle

I

k heb geen recente cijfers over hoe veel medewerkers op de UvA officieel een klacht hebben
ingediend tegen een vorm van machtsmisbruik
door hun leidinggevenden. Toen ik in 2015-2016 in
de ondernemingsraad van de Faculteit Geesteswetenschappen zat kreeg ik van het bestuur te
horen dat het er erg weinig waren. Dit leek dan
ook meteen een argument om de vertrouwenspersonen niet meer uren voor hun werk te geven.
De houding was meer of min dat het probleem
nauwelijks bestaat.
Maar het probleem bestaat wel.
Ik had ook eens een vertrouwenspersoon nodig.
Over de ervaring van machtsmisbruik die daarvoor de reden was heb ik een blog geschreven.

Mijn vertrouwenspersoon kon institutioneel niets
voor me doen – vertrouwenspersonen hebben geen enkele macht – maar ze kon me wel
mentaal steunen. Ook kon ik haar altijd bellen,
zelfs in het weekend. Als iemand, die macht over
jou heeft, je stelselmatig begint te pesten en
te intimideren dan ben je hulpeloos. Het is een
overlevingsstrijd die niemand begrijpt die het niet
zelf heeft meegemaakt.
De menselijkheid van een instelling toont zich
met name in de manier waarop die instelling
met haar meest kwetsbare mensen omgaat.
Slachtoffers van machtsmisbruik horen zeker
bij die groep. Ik ken in elk geval twee andere UvA-medewerkers die dit is overkomen de
laatste jaren, een man en een vrouw. De vrouw
had bij haar leidinggevende bezwaar gemaakt
tegen seksuele intimidatie door een collega, en
werd vervolgens vanwege dit bezwaar door de
leidinggevende zelf verweten onprofessioneel te
zijn, en zelfs geïntimideerd.
Dit soort dingen gebeurt regelmatig. We horen er echter normaal gesproken niets over. Wie
de #metoo-discussie heeft gevolgd zou inmiddels
een idee moeten hebben waarom dat zo is. Het is
namelijk gevaarlijk om je instelling te vragen je te
verdedigen tegen machtsmisbruik. De dynamiek
die daar meestal op volgt kun je samenvatten
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met een formulering van de feministische theoretica Sara Ahmed: When you name a problem,
you become the problem. Dat is zo op het Gold
smith College, waar Ahmed tot voor kort heeft
gewerkt, en het is niet anders op de UvA.
We weten allemaal dat machtsmisbruik
slecht is. Je macht misbruiken betekent mensen
dehumaniseren. Ik ben inmiddels tot de conclusie
gekomen dat het een vorm van psychologische
zelfbescherming is om machtsmisbruik te negeren. Ik herinner me nog hoe ik daarover dacht
voordat ik er zelf mee in aanraking kwam. Ik wist
dat het in principe bestond, maar ik wilde toch
graag geloven dat het in mijn directe omgeving
niet kon gebeuren. Al het andere was te naar om
aan te denken.
The Guardian heeft dit voorjaar onderzoek
gedaan naar seksuele intimidatie op Britse universiteiten en daar een reeks artikelen over gepubliceerd. Tussen 2011 en 2017 hebben minstens 169
studenten en 127 medewerkers bezwaar gemaakt
tegen vormen van seksuele intimidatie. Maar
deze getallen tonen alleen een dunne bovenlaag
van de realiteit, want veel slachtoffers hebben de
krant verteld dat ze nooit een klacht hebben ingediend. De universiteiten zijn vooral ermee bezig
het probleem te bagatelliseren en hun reputatie
te beschermen door het er niet over te hebben.
Het ironische is dat universiteiten waar een
groot aantal klachten is ingediend, niet per se de
plekken met de grootste problemen zijn. Als er
veel officiële klachten zijn toont dat immers juist
aan dat er effectieve procedures zijn
waarin de indieners
van een klacht
vertrouwen hebben.
Als er op de UvA
daadwerkelijk heel
weinig klachten worden ingediend zou dat dus
niets zeggen over hoe groot of klein het probleem
is, maar aantonen dat hier nauwelijks iemand
vertrouwt op de procedure.
Wie op Twitter zoekt naar #metoo en ‘academia’ of ‘professor’ vindt veel verhalen over de
universiteit. De meeste studenten komen pas
met hun verhaal naar buiten als ze allang geen
student meer zijn en de meeste academici pas
als hun positie zeker is. En zelfs dan nog is het
moedig. Aan Nederlandse universiteiten leek
het probleem helemaal niet te bestaan totdat
onlangs Vanessa Evers, hoogleraar in Twente,

voor het eerst over haar ervaringen van seksuele
intimidatie sprak.
Ik verwacht niet dat er snel iets gaat veranderen op de universiteit. Ik verwacht niet dat straks
vrouwen en mannen die door mensen met macht
al dan niet seksueel worden geïntimideerd op een
procedure kunnen
vertrouwen die
adequaat rekening
houdt met de kwetsbaarheid van de
slachtoffers en hun
recht op een veilige
werkplek. De meeste getroffenen zullen er helaas
nog lang alleen voorstaan en al te vaak gewoon
verdwijnen van de universiteit, zoals recent de
verhalen van promovendi [‘Als promoveren een
hel wordt’, Folia 5, red.] hebben getoond. De
vraag is hoeveel verhalen er naar buiten moeten
komen voor het beschermen van medewerkers
en studenten tegen een inhumane behandeling
even belangrijk wordt als het beschermen van de
reputatie van de instelling. ↙

Ik verwacht niet dat er
snel iets gaat veranderen

Natalie Scholz is universitair docent nieuwste
geschiedenis

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘DE RUSSISCHE
REVOLUTIE
IS ÉÉN GROOT
MISVERSTAND’
Precies honderd jaar geleden is het deze maand, dat de bolsjewieken
met de Oktoberrevolutie de macht overnamen in Rusland. Hoogleraar
Letterkunde Ellen Rutten (41) gespecialiseerd in Slavische literatuur en
cultuur vertelt over het Rusland van toen en het Rusland van nu, en de
misverstanden over de Russische revolutie. ‘De theaters bleven gewoon
open, de trams bleven rijden.’

tekst Eva Hofman
foto’s Daniël Rommens
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Ellen Rutten WILDE
OP HAAR ZEVENTIENDE NAAR EEN
‘RAAR’ LAND; EN KOOS RUSLAND
TOEN JAPAN NIET LUKTE.

23

24

FOLIA 07

G

eritsel bovenaan de trap.
Dan: twee kindervoetjes. We
trekken net onze jassen uit
in de hal van de bovenwoning in het
centrum waar Rutten met man en
dochter woont, als Ulvi (7) voorzichtig naar beneden komt. Rutten stelt
haar voor. ‘Ziek, hè?’
Ziek, ja. Daarom zitten we vandaag niet op haar kantoor in het P.C.
Hoofthuis, waar ze normaal werkt
als hoogleraar Russische en Slavische
studies, maar thuis. Hier wijst vooral
een lange boekenwand met bekende
én minder bekende namen uit de
Russische literatuur op haar vakgebied. Rutten zet thee, Ulvi stelt de
katten voor en verzamelt stiften voor
een tekening. We kunnen beginnen.

Wat gebeurde er honderd jaar geleden in Rusland?
‘In oktober waren daar allerlei sociale
groepen die de macht wilden overnemen. Eerst werd het tsaristisch
regime afgezet in februari 1917, daarna
kwam een andere, tijdelijke regering.
Die werd volgens onze kalender op 7
november afgezet, nu honderd jaar
geleden. Dat ging eigenlijk met veel
minder geweld dan mensen nu vaak
denken. Het ging allemaal redelijk gemoedelijk. De theaters bleven gewoon
open, de trams bleven rijden. Maar
langzaamaan gingen de bolsjewieken
overal, ook in andere steden, de macht
overnemen en toen werd Rusland
Sovjet-Rusland. Ik heb de afgelopen
tijd allerlei opinies en beschouwingen
gelezen die mensen daar nu over publiceren. Men denkt nu dat er iets heel
radicaals gebeurde, dat van de ene
op de andere dag ineens alles anders
werd. Dat is eigenlijk niet zo.’

Was het een kwestie van maanden
voordat de bolsjewieken de macht
in handen hadden?
‘Dat durf ik niet heel precies te
zeggen, maar het was niet in twee
dagen gebeurd. Wat goed is om te
weten, wat ook interessant is om in

de nieuwe studies te lezen, is dat het
vrij willekeurig gebeurde. Het is niet
zo dat in oktober iedereen al zei: “O,
die bolsjewieken, dat gaat hem helemaal worden.” Als je terugkijkt zie je
dat hun overname helemaal niet zo
onvermijdelijk was. Er waren allemaal
andere kleine groepen – de mensjewieken, sociaal-revolutionairen
– die ook de macht hadden kunnen
grijpen. Maar de bolsjewieken wisten
het op de een of andere manier klaar
te spelen.’

Dat men nu denk dat het zo snel
ging, is dat het grootste misverstand over de revolutie?
‘Het mooist vond ik wat journalist
Rutger van der Hoeven recentelijk
zei: “eigenlijk is de Russische revolutie
helemaal niet Russisch, en eigenlijk
is het ook geen revolutie.” De hele
revolutie is één groot misverstand.
Eigenlijk was die namelijk heel internationaal georiënteerd. De bolsje-

hij enorme massa’s in. Tijdens die
verfilming vielen meer gewonden dan
bij de bestorming zelf.’

Je had het wat verder terug over het
internationale aspect van de revolutie. Waarom is het in Rusland wel
gelukt en in andere landen niet,
zoals Duitsland?
‘Er waren heel veel factoren die Rusland instabiel maakten. Het vorstenhuis was erg naar binnen gekeerd.
Je had de Eerste Wereldoorlog, waar
Rusland heel slecht uitkwam. Er was
Raspoetin, een omstreden geestelijk leidsman die het koningshuis
beïnvloedde. Er waren weinig sociale
voorzieningen voor de armen. Maar
al in de 19e eeuw zeiden schrijvers en
politici dat het zo niet langer kon. Ik
kan me heel goed vinden in recente
studies waarin de vraag wordt gesteld
of de overwinning van de bolsjewieken wel zo vanzelfsprekend was. Dat
vind ik interessanter dan zeggen: het

‘HET HUIDIG REGIME IS
HEEL VOORZICHTIG MET DE
REVOLUTIE, OMDAT ZE ER ZELF
OOK BANG VOOR ZIJN’
wieken wilden geen ander Rusland
maar een andere wereld. Bovendien
denken we bij een revolutie aan grote
hordes mensen die regimes in één
keer omverwerpen, dat ging er dus
wel wat minder radicaal aan toe.
Een bijzonder verhaal hierover is
dat als je op standaard nieuwssites
gaat zoeken, je zou denken dat de
bestorming van het winterpaleis hét
moment van revolutie was. Maar ook
bij de bestorming was maar een relatief kleine groep mensen betrokken.
Pas in de beroemde verfilming van de
Russische regisseur Eisenstein, zette

moest zo gebeuren. Kunnen we het
wel verklaren, is het niet deels toeval?’

Is er een kantelpunt te zien?
‘Ja. Er zijn historici die zeggen dat
dat echt 1917 was, maar in 1905 had
je ook wel revoluties en protesten.
Toen is er een dag geweest, 9 januari
– Bloedige Zondag – waarop het volk
te voet naar het tsarenpaleis trok
om aandacht voor hun problemen
te vragen. Daar openden de troepen
het vuur. Veel historici zeggen dat
daar in ieder geval psychologisch
wel echt het kantelpunt lag. Toen
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was de maat vol.’ Rutten glimlacht:
‘Die bleef ook nog wel een jaar of
twaalf vol.’

Hoe kijken Russen nu terug op de
revolutie? Wordt het gevierd?
‘Het eerste belangrijke punt dat
je ziet dit jaar, is dat de overheid
de revolutie negatief probeert te
spinnen. Het huidig regime is er heel
voorzichtig mee, omdat ze nu zelf ook
bang zijn voor een revolutie, zeker na
de Oranje Revolutie in Kiev. Revoluties
moet je niet gaan zitten vieren, is
de consensus.
Het tweede is, dat allerlei oppositieleiders de afgelopen jaren in hun
protesten tegen Poetin benadrukten
dat hun protest géén revolutie was.
Men kijkt niet per se heel positief
terug op de overname van de bolsjewieken. De uitkomst van de revolutie
is natuurlijk heel tragisch geweest
voor veel mensen. Dus allerlei activisten, zoals de bekende oppositiepoliticus Navalnij en schrijvers die in
de jaren na 2010 de straat opgingen,
benadrukken: dit is geen revolutie,
maar burgeractivisme. Men is er heel
voorzichtig mee te zeggen dat als
een regime niet goed is, er een revolutie moet komen. Daar is echt nog
steeds een kater van. Je hebt dus de
intellectuele voorhoede die zegt: “dit
is geen revolutie ook al zijn we tegen
Poetin,” en je hebt de staat die zegt:
“het is mooi dat men toen socialistische idealen had, maar de omwenteling is wat ons betreft geen mooie
gebeurtenis die we vieren.” Het is een
heel complexe erfenis.’

De overheid is dus bang voor een
revolutie. Hoe verhoudt Poetin zich
dan tot de tsaren van toen?
‘In Rusland zie je een ingewikkelde
verhouding tot de geschiedenis. Er
worden ingrediënten uit de tsaristische tijd en uit de sovjettijd geplukt
om een verhaal over het Rusland
van nu te vertellen. De overheid
komt soms met initiatieven waarin

de tsaren echt verheerlijkt worden.
Met iemand als Stalin kan dat niet
zomaar, daar is hij te problematisch
voor, hoewel men ook hem positieve
kenmerken toeschrijft. Die positieve
eigenschappen, daar vergelijkt de regering zichzelf dan weer mee. Dus de
overheid is niet per se of pro-tsaren
of pro-Sovjetunie, maar er zijn wel
overheidsinitiatieven waar huidige
leiders hun macht proberen te consolideren door zichzelf in de traditie
te plaatsen van tsaren en Stalin, van
eerdere grote heersers.’

Hoe doet Poetin dat?
‘Je ziet het soms aan locaties waar
evenementen plaatsvinden, dat zijn
dan plekken waar ook belangrijke
tsaristische rituelen plaatsvonden.
En op 9 mei, de dag van de overwinning op Duitsland in de Tweede
Wereldoorlog, wordt Stalins beeldentaal weer van stal gehaald. In
dat geval zie je heel duidelijk dat het

helemaal geen familie waren. Telkens
komt in de geschiedenis terug dat
Russische heersers willen laten zien
dat ze rechtmatig heerser zijn omdat
ze in het verlengde van hun voorgan-

‘POETIN EN DE HARDE KERN
VAN HET KREMLIN SHOPPEN
ZELF HUN VOORGANGERS
BIJ ELKAAR’
bedoeld is om een sfeer van continuïteit te scheppen. “Kijk, die grote
overwinning in de oorlog staat op
onze naam”.’

gers staan. Poetin en de harde kern
van het Kremlin kennen het postmodernisme, en shoppen zelf ook hun
voorgangers bij elkaar. Als dat botst,
maakt het hen niet zo veel uit.’

Is het niet vreemd dat Poetin zich
met zowel de tsaren als de communisten identificeert, terwijl dat een
harde breuk was?

Zijn er meer parallellen of verschillen tussen het Rusland van nu en
100 jaar terug?

‘In de Russische geschiedenis zie je
ook dat tsaren van de Romanov-familie zich presenteerden in bijvoorbeeld muurschilderingen in het
Kremlin als rechtstreekse nakomeling
van een oudere tsaar, van wie ze

‘Ik vond het dit jaar heel verleidelijk
om de parallellen te benadrukken, maar het is ook gevaarlijk.
We hebben een groot evenement
georganiseerd met instellingen die
allemaal iets met Rusland doen, en
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we probeerden onszelf de vraag te
stellen: is 2017 een nieuw kanteljaar,
net als 1917? In 1917 waren ineens
alle ogen van de wereld gericht op
Rusland, als een plek van revolutie en
sociale verandering. Is dat nu ook een
beetje zo?
We bleven daar wel voorzichtig in.
Je ziet weer behoorlijk autoritaire regimes in Rusland, maar ook in de VS.
Ook nu staan figuren op die een socialistische of soms zelfs marxistische
ideologie aanhangen. Neomarxisme
is populair. Het is wel opvallend dat
ook dit jaar allerlei rare groepen opkomen die wij nu nog splintergroepen
vinden. Wat zijn die aan het doen en
waar gaat dat toe leiden? Dat is een
opvallende parallel.’

Stel, Poetin wint de verkiezingen
van volgend jaar. Is een nieuwe
revolutie dan mogelijk?
‘Ik ben meer onderzoeker dan
toekomstvoorspeller, dus dat vind ik
lastig om te zeggen. Ik weet wel dat
ik de laatste tijd niet alleen in Rusland, maar ook in Nederland en de
VS, met andere ogen naar de politiek
kijk. Ik vraag me soms af: wat gaat
er in godsnaam gebeuren? Dat was
een paar jaar geleden niet zo. Alles
is nu explosiever, maar dat geldt niet
alleen voor Rusland.’
Rutten werpt een blik op de klok.
Ze heeft nog een halfuur voor ze college moet geven aan de eerstejaars
Russisten. Ulvi moet nog naar de oppas. Haar tekening – een hondenhotel, want de oppas heeft vijf honden
– ligt al klaar. ‘Zullen we het nog even
over de UvA hebben?’

Hoe is jouw liefde voor Rusland
ontstaan?
‘Op mijn zeventiende wilde ik naar
een “raar” land, zoals Japan. Dat
lukte niet, dus koos ik voor Rusland,
een willekeurige keuze. Ik ben voor
een jaar naar Novorossijsk gegaan.
Eenmaal terug ging ik nog steeds
geen Russisch studeren, maar ik deed

bijvakken bij heel leuke docenten in
Groningen die mij daar naar binnen
hebben geharkt. In Novorossijsk
haalde ik uit de bieb Toergenev en
Tsjechov, dat las ik in het Russisch.
Hun boeken maakten me ook enthousiast voor de taal.’

Denk je dat dat nog steeds is wat
studenten zo trekt?
‘Ja, ik denk het wel. We hebben nog
steeds studenten die echt komen
voor de literatuur, en studenten die
iets “anders” willen studeren. We
hebben er ook die voor de geschiedenis komen, die op de middelbare
school al gegrepen waren door dat
extreme historische verhaal; dat
is weer een iets andere groep. Het
aantal middelbare scholieren dat
ons weet te vinden mag wel groeien.
Op dit moment is de belangstelling
er wel, maar het is niet dat mensen
massaal voor onze studie kiezen. We
hebben veel aan de groep tweede
studiestudenten. Russisch combineren ze met Europese studies of rechten. Die studenten zijn heel populair
op de arbeidsmarkt.’

In de media is de laatste tijd wel veel
aandacht voor Rusland. Helpt dat?
‘Je ziet die interesse terug bij evenementen die we organiseren. Maar
voor de studenteninstroom maakt
het niet uit. Voor Russisch hebben we
altijd een bepaald aantal studenten,
nooit enorm veel. Het hoeven er ook
niet heel veel meer te zijn, waar wij
mee zitten is rendementsdenken. We
hebben een minimum aantal studenten dat we in het lokaal moeten hebben. Die vaste aantallen zijn voor alle
talenstudies lastig. Ons aantal is voor
de arbeidsmarkt en voor Nederland
volgens mij behoorlijk geschikt. Onze
alumni zitten bij ministeries, de Europese Unie, uitgeverijen, dagbladen
en vertaalbureaus. Ze doen prachtige
dingen en zijn ook echt nodig. We
kunnen op heel cruciale plekken een
groot verschil maken.’ ↙

ELLEN RUTTEN
1975 Geboren in Nijmegen
1993-1994 Uitwisseling Russische
Taal- en Letterkunde aan School no.
6, Novorossiejsk
1994-2000 Slavische Taal- en
letterkunde, Rijksuniversiteit
Groningen
1996-2001 Studiestages Humboldt
Universiteit, Saint Petersburg
State University, Pushkin Instituut
Moskou
2000-2005 PhD Slavische Taalen letterkunde, Rijksuniversiteit
Groningen
2005-2006 Gastdocent Russische
literatuur en filosofie, UvA
2007-2009 NWO Rubicon
onderzoeker ‘New Sentimentalist
Writing in Post-Soviet Russia’,
Slavisch Departement, Cambridge
University
2009-2012 Postdoc Future of
Russian, Norwegian Research
Council project, Universiteit van
Bergen
2015-nu Hoogleraar letterkunde
bij Russische en Slavische Studies,
Universiteit van Amsterdam
2017 Publicatie Sincerity after
Communism
2017 Hoofdredacteur tijdschrift
Russian Literature

espresso
Die wil ik wel
voor m’n 24e…’
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ERWIN HUREKAMP (23)
RESEARCH MASTER CULTURAL
ANALYSIS, UvA
Kamer 23m2 in een container op de NDSM-werf
Woont hier sinds 2014
Betaalt 450 euro inclusief, met huursubsidie
Huisgenoten geen
Voordeel ‘Ik heb een eigen keuken’
Nadeel ‘Er zijn geen bomen, dit was vroeger
een scheepswerf’

‘I

k heb veel van mijn spullen gekregen. Die
bank bijvoorbeeld. Een vriendin van mij
had die over. Zij woonde op de Oudezijds
Voorburgwal. Dat is geen handige plek om met
een verhuisauto te komen. Dus hebben we de
bank door het raam laten zakken en zo door de
straten naar de pont getild. Ik dacht: nu trekken
we veel bekijks, maar niemand had het in de
gaten. De bank oogt niet alleen mooi, maar zit
ook lekker.
Ik woon hier al drie jaar en heb er echt een
huiselijk plekje van gemaakt. Ik heb veel ruimte
voor mezelf. Je bent zo in de drukte, maar je
kan lekker rustig slapen. Het nadeel is wel dat
dit vroeger een scheepswerf was. Er zijn dus
geen bomen. Ik kom uit een buitenwijk van
Deventer en daar was het heel groen. Ik heb ook
een Mariabeeld en een kruis. Dat kruis hing
boven het bed van mijn opa. Ik ben katholiek,
maar niet gelovig. Ik vind het bijzonder dat het
voor mij een andere waarde heeft dan voor gelovigen. Dat witte beeldje op de rode kast heb
ik zelf gemaakt. Ik heb het gebeeldhouwd.
Hiervoor woonde ik met vrienden samen.
Dat was gezellig, maar ik wil niet met mensen
wonen die ik niet ken. Ik vind het fijn dat ik een
keuken voor mezelf heb. Anders is die vies en
verkrachten mensen je messen. Mijn keuken
breidt zich wel steeds verder uit. Er komen meer
tafelbladen en kastjes bij en ik heb achterlijk
veel keukenspullen. Ik woon in m’n eentje en
heb elf pannen. Ik heb zelfs speciaal servies
om het eten in op te dienen. Dat koop ik op
in kringloopwinkels. Het zou fijn zijn om een
aparte slaapkamer te hebben, maar dat is
een luxeprobleem. Als ik Indonesische rijsttafel
maak, ruikt mijn beddengoed nog dagen naar
kurkuma.’ ↙
tekst Hannah Hamans foto Martijn Gijsbertsen

‘Ik heb achterlijk
veel keukenspullen’
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Kippenvel
op vier
continenten

Ze studeerde een semester in Australië, deed een summerschool in China,
organiseerde een studiereis naar Palestina en Israël en liep stage in Zuid-Afrika.
UvA-rechtenstudent Jytte Elfferich is voor haar studie al op vier continenten
geweest. Waarom gaat ze zo graag internationaal? ‘Amsterdam is voor mij net als
een bezoek aan mijn ouders; superleuk, maar na een tijdje wil ik weer weg.’
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Z

Jytte voor de Sydney Harbour Bridge, januari 2015

tekst Carlijn Schepers
foto’s Jytte Elfferich

e zit midden in de voorbereidingen voor een korte vakantie
naar Hongkong als we haar
treffen in een café bij het Roeters
eiland. Deze keer gaat ze niet voor
haar studie, maar voor haar kersverse vriend. Jytte Elfferich (24) leerde
hem kennen in Zuid-Afrika en nu
werkt hij in de Aziatische metropool.
‘Ik ga vooral om hem te bezoeken
hoor. Anders zou ik denk ik niet zo
snel kiezen voor Hongkong als vakantiebestemming.’ Al dat gereis heeft
de rechtenstudent naast een mooi
cv en buitenlandervaring dus ook een
geliefde opgeleverd. ‘We ontmoetten
elkaar op AfrikaBurn, een festival
driehonderd kilometer ten noorden
van Kaapstad, en werden op slag
verliefd. Misschien komt hij in de toekomst in Amsterdam wonen, maar
ik zou ook voor hem naar een ander
land verhuizen.’
Jytte houdt namelijk nogal van
avonturen in het buitenland. Dat
begon drie jaar terug toen ze werd
geselecteerd voor een uitwisseling
naar de University of New South
Wales in Sydney. Haar eerste herinneringen aan Australië staan nog
in haar geheugen gegrift. ‘Samen
met drie andere UvA-studenten
kwam ik midden in de nacht aan. We
sliepen in een hostel in het stadsdeel
Coogee. Na een slapeloze nacht
vanwege onze jetlags en een snurkende man besloten we bij het eerste
daglicht naar buiten te gaan. We
liepen het hostel uit en stonden bijna
direct op het strand. Omdat we in
het pikkedonker waren aangekomen,
zagen we toen pas hoe mooi het er
was. Ik krijg nog steeds kippenvel als
ik daaraan terugdenk.’

Bubbel
Ze snapt niet waarom sommige
mensen liever ‘gewoon in Nederland

blijven’. ‘Dat is toch saai? Als je naar
het buitenland kan, moet je het echt
doen. Bovendien: Nederland is een
bubbel, Amsterdam helemaal. Het
is goed daar eens uit te komen. Ik
denk maar zo: er is hier niets wat hier
niet blijft en ik kom altijd weer terug.
Vaak is er dan niets veranderd.’ Ze
houdt van reizen. Het houdt haar
scherp. Ze wordt verrijkt door andere
landen en culturen. ‘In het buitenland
doe ik dingen die ik hier niet doe.
Tegelijkertijd realiseer ik me hoe fijn
ik het heb in Nederland. Als ik iets
mis dan is het fietsen, en mijn vaste
ritme van thuis.’
Na een geslaagd semester in
Sydney reist Jytte nog door Australië,
Nieuw-Zeeland en Vietnam. ‘Ik heb
alle tijd benut; ik kwam op zondag
terug en op maandag begon mijn
studie weer.’ Maar na een maand is
ze het hier alweer zat. ‘Amsterdam
is voor mij net als een bezoek aan
mijn ouders; superleuk, maar na een
tijdje wil ik weer weg.’ Dus schrijft
ze zich in voor een summerschool in
China. ‘In de zomer ging ik zes weken
een international law-programma
volgen aan de universiteit in Xiamen.
Ik kreeg les van rechters van het
Internationaal Gerechtshof. Het was
enorm leerzaam. Alleen deden er vrijwel geen andere westerse studenten
mee en was het nogal lastig contact
te krijgen met de Chinese studenten.’
Zo probeert ze een keer een
biertje te gaan drinken met een paar
van hen. ‘Yes, yes’ zeggen ze als Jytte
vraagt of ze die avond naar een lokale brouwerij komen. Maar uiteindelijk
zit ze er in haar eentje te wachten
en komt er niemand opdagen. ‘Dus
ik vroeg de volgende dag als echte
Nederlander waarom ze niet waren
gekomen. Ze brabbelden wat vaags.
Iets van: “Oh, no, no.” Daar moest
ik het mee doen. “Nee” zeggen past
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‘Bijna alles wat ik
verdien gaat op
aan reizen’
niet echt in de cultuur. Contact
maken was lastig. Maar toen ik reisde
door China maakte wel iedereen
foto’s van me. Het leek alsof de Chinezen me heel cool vonden met m’n
blanke huid en blonde haar, maar
toch op afstand bleven. Alsof ik een
beroemdheid was, niet een potentiële vriend. Dat vond ik wel jammer.’

Missers
Maar Jytte laat zich niet kisten en
maakt er het beste van door tripjes
te maken in China. Helaas heeft
ze ook nog eens een onprettige
ervaring in Hangzhou als ze midden
in de nacht aankomt bij haar hostel,
maar de receptie al gesloten is en
ze op straat moet slapen. ‘Ook dat
hoort bij reizen: dat er van alles mis
gaat. Toen had ik vertraging. Maar ik
heb ook wel eens bijna een ongeluk
gehad in Australië omdat we op de

verkeerde weghelft reden, ik ben
bestolen van mijn tas en schoenen in
Zuid-Afrika omdat ik mijn raam open
had laten staan, en ik miste mijn
vliegtuig in Nieuw-Zeeland terwijl
ik gewoon op het vliegveld zat – ze
riepen m’n naam om, maar totaal
verkeerd, waardoor ik niets doorhad.
En je zou denken dat dit soort missers minder wordt naar mate je meer
reist. Maar nee, ik blijf klungelig.’
Toch vindt ze de onvoorspelbaarheid van reizen ook z’n charme hebben, net als het alleen zijn.
‘Natuurlijk kun je je eenzaam voelen,
maar het geeft je ook kracht. Ik
dacht vaak: ik doe het allemaal maar
wel mooi in mijn eentje.’ Jytte houdt
ook erg van tijdsverschil. ‘Dat helpt
me om bewust weg te gaan, om
echt te verdwijnen. Ik wil even niet
dat gevoel hebben dat je meteen
moet antwoorden als je een bericht

Links rechter Xue Hanqin van het Internationaal Gerechtshof,
rechts Jytte tijdens summerschool Xiamen, juli 2015

krijgt. Natuurlijk heb ik wel contact
met mijn ouders en beste vrienden.
Maar ik hou ervan dat je een ander
persoon bent in het buitenland.
Niemand kent je. Je kunt doen wat je
wil. Heerlijk.’
De zomerschool in China vindt ze
misschien niet heel geweldig, toch
weerhoudt dat Jytte er niet van weer
een nieuw buitenlandproject op te
zetten. Ze wordt bestuurslid van Imstar, een stichting die studenten leert
over het Palestina-Israël-conflict.
‘Eerst organiseerden we een lezingenreeks en vervolgens gingen we
tien dagen naar Palestina en Israël.
We bezochten onder andere Hebron
in de West Bank. Dat was best heftig, maar ook heel leerzaam.’

Vrienden

Jytte tijdens een bezoek van minister-president Mark Rutte aan het consulaat in Sydney (Jytte
rechts van Rutte), november 2014

Tussen haar reizen door heeft Jytte
ook geen gebrek aan internationaal
contact. Ze krijgt veel bezoek. ‘Dat
is ook zo leuk aan wat van de wereld
zien: je krijgt overal vrienden. Die kan
ik later weer bezoeken of ze komen
naar Nederland. Ik heb al mensen
over de vloer gehad uit Canada,
Engeland, Roemenië, Zweden, China,
Amerika en misschien vergeet ik dan
nog wel wat landen. En aan mijn semester in Sydney heb ik mijn nu beste
Nederlandse vrienden overgehouden.’
Toch schaamt ze zich ook een
beetje als ze over al haar reizen
vertelt. ‘Het is een groot voorrecht.

Een bezoek aan Hebron in de Westbank, juli 2016

Hong Kong, juli 2017

Ik heb ultieme vrijheid om te doen
wat ik wil. En ik besef zeker dat niet
iedereen dat heeft. Dat zie je ook
als je reist.’ Dan voelt Jytte zich heel
verwend. Dat ze in Nederland kan
werken en eventueel geld kan lenen
om gewoon te reizen waarheen ze
wil. Het liefst leent ze trouwens niet,
maar werkt ze gewoon ‘knoerthard’
om alles te betalen. ‘Voornamelijk
in de horeca, maar ik ben ook zo’n
sukkel die tegen allerlei bijbaantjes
“ja” zegt en van alles tegelijk doet.
Ook tijdens mijn semester in Australië
werkte ik ernaast om rond te komen.
Eigenlijk gaat bijna alles wat ik verdien op aan het reizen.’
Na Israël en Palestina volgde er
nog een halfjaar stage in Zuid-Afrika.
Weer een ander land, op een ander
continent en nog had ze er geen

Jytte (midden) tijdens een college in
Jeruzalem, juli 2016

genoeg van. Hier maakt ze een van
de hoogtepunten van al haar reizen
mee. Na een brutaal mailtje ontmoet
ze er Afrika-correspondent Bram
Vermeulen. ‘Ik wil zelf ook graag de
journalistiek in en hij is al jaren mijn
voorbeeld. Na ons gesprek hebben
we altijd contact gehouden. Ik mocht
hem zelfs helpen met een interview
voor een van zijn artikelen.’

De Tafelberg in Kaapstad, februari 2017

Levensstijl
Na het bezoek aan haar vriend in
Hongkong is het voorlopig even
gedaan met het gereis van Jytte. Het
komende jaar blijft ze in Nederland
om een master internationaal publieksrecht te doen. Wel probeert ze
de levensstijl van het buitenland hier
vast te houden. ‘Er is hier een cultuur
van hard werken, altijd je best doen.
Altijd maar meer, meer, beter, beter.
Maar in Australië leerde ik relaxt te
leven. En ook in Zuid-Afrika is er niet

zo’n continue bewijsdruk. Ook kreeg
ik een meer antropologisch perspectief op mensen. Iedereen is anders en
daar heb ik respect voor. Dat bedoel
ik met “reizen verrijkt”.’
Maar hoe zorgt ze ervoor dat
dat gevoel niet verdwijnt? ‘Ik denk
eigenlijk niet dat het iets tijdelijks is.
Veel van de wereld zien verandert wie
je bent.’ Jytte lacht. ‘Maar eigenlijk is
het natuurlijk het beste om gewoon
snel weer te vertrekken.’ ↙

‘Veel van de
wereld zien,
verandert wie
je bent’
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Cut!
Wouter legde zijn filmcarrière neer voor
antropologie – al lonkt de Emmy

Met een diploma van een prestigieuze Belgische filmschool op zak zit Wouter
Massink (25) als jonge filmmaker gebakken. Toch kiest hij nu voor een studie
antropologie in Amsterdam. ‘Ik ben die student die alle literatuur leest.’

tekst Nina Rijnierse
foto’s Daniël Rommens
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‘Ik moest
kiezen: het
programma,
of studeren’
reclamefilmpjes voor supermarkten
en aftermovies van festivals.
Massink heeft op het moment van
schrijven net gehoord dat Sorry voor
Alles, het laatste televisieprogramma waaraan hij in België meewerkte
voordat hij in 2016 naar Nederland
verhuisde, is genomineerd voor een
internationale Emmy Award. Het is
niet de eerste nominatie die hij op
zijn naam heeft staan. Zijn examenfilm over een Poolse migrantenfamilie in België en een documentaire
over waterproblematiek in Rwanda
werden op verschillende Europese
filmfestivals getoond.

Minimaal een zeven

M

et zijn vijfentwintig jaar lijkt
Wouter Massink misschien
wat oud voor een bachelorstudent, maar de geboren Vlissinger
heeft er al een carrière opzitten als

filmmaker en freelance cameraman.
Al voordat hij in 2014 afstudeerde
aan de Narafi filmschool in Brussel
maakte Massink in België snel carrière met journalistieke producties,

‘Ja, er waren wat dingetjes genomineerd,’ zegt de tengere student
droogjes. ‘Dat is heel leuk, maar er
zijn gewoon een miljard filmfestivals. Eén keer had ik zelfs een Q&A
na afloop, dat was echt hilarisch.’
Terwijl hij een slok van zijn koffie
neemt in café de Krater bij het Roeterseiland, licht hij op nuchtere toon
toe waarom hij er toch voor heeft
gekozen een tweede bachelor aan de
UvA te volgen. ‘Het leven in Brussel
was spannend, maar ook lastig. De
ene dag filmde ik een documentaire,
maar ik maakte ook kookfilms voor
een supermarktketen. Daarmee
verdiende ik geld en kon ik nieuwe
apparatuur kopen, maar uiteindelijk
belandde ik in een vicieuze cirkel
waarbij ik alleen maar geld aan het
verdienen was. Ik kon mezelf niet
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meer ontwikkelen.’ De keuze viel op
antropologie in Amsterdam omdat
de sociale wetenschap volgens Massink zijn blik verbreedt. ‘Technische
vaardigheden zijn handig, maar ik
heb mijn brein nodig om over iets na
te kunnen denken. Het zit hem vooral
in de combinatie: met een filmopleiding leer je een goed verhaal maken,
maar het vermijden van stereotypes
en het kiezen van onderliggende
thema’s leer je door een
studie als antropologie.’
Hoewel het sociale
leven lonkt, behoudt
Massink zijn focus op het
studeren. ‘Mijn studie voelt
als mijn baan, ik ben die
persoon die alles leest. Ik wil voor
alles minimaal een zeven halen. Als ik
mijn best niet zou doen, zou ik beter
aan mijn carrière kunnen werken.’
Toch is het filmmaken niet uit zijn
leven verdwenen. Voor het interdisciplinaire vak De stad als organisatie
maakt hij op dit moment met medestudenten een film over de regelgeving rond harddrugs in Amsterdam.

‘Ook in mijn papers komen film en
esthetiek vaak terug. Eerder dacht ik
gewoon: ik moet iets maken. Nu kan
ik mijn vragen binnen een academische context stellen.’

Meer bedenktijd
Niet al zijn Belgische vrienden konden de keuze van Massink om naar
Amsterdam te verhuizen begrijpen.
‘Veel mensen vonden het een rare

carrièregebied als financieel.’ Massink deed de voorbereiding, maar
stopte toen de opnames begonnen.
‘Ik moest kiezen: of het programma,
of studeren. Daar heb ik wel een
paar nachten slecht van geslapen,’
zegt hij enigszins bedrukt. ‘Als zulke
dingen gebeuren, denk ik wel eens:
“Jezus, waarom doe ik dit eigenlijk?”.
Maar als ik hoor dat vrienden van
mij nu te maken hebben met ontslag
of een bedrijf dat slecht
loopt, ben ik wel blij dat
ik wat meer bedenktijd
heb gekregen. Het leven is
geen race.’
Wat hij over een paar
jaar doet, weet Massink
nog niet. Een master visuele antropologie trekt, maar het echte filmmaken mist hij soms wel. ‘Ik denk niet
dat ik hier blijf, in Amsterdam is het
net iets té goed geregeld allemaal.
In Brussel maakte ik dingen mee die
me tot nadenken aanzetten. Het is
daar gewoon een lekkere teringzooi.’
Met een grijns: ‘En dat vind ik ook wel
weer leuk.’ ↙

‘In Amsterdam is het
net iets té goed geregeld’
keuze. Als je iets wil bereiken in de
filmwereld, is de druk om hard te
werken groot. Nu doe ik ongeveer
eens per maand een freelance
montageopdracht, maar grote
aanbiedingen moet ik afslaan. ‘Ik
werd onlangs gevraagd als technisch
hoofd voor een programma dat in
Nederland nog op tv moet komen.
Het was een unieke kans, zowel op
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THOMAS
VAN A ALTEN
Lung Tin
I

k schrok ervan, maar Lung Tin is niet meer. Het klassieke ‘Chin. Ind.
Rest’ aan de Johan Huizingalaan was een van de laatste tijdmachines
die de stad nog kent. Misschien wel dé laatste. Nu is het geen verrassing dat glazige babi pangang al decennia wordt bedreigd door
oprukkende wok- sushi- en grillrestaurants, maar toch stemde het mij
droevig toen ik zag dat de onderneming was vervangen door een du
bieus eetcafé met geblindeerde ramen.
Lung Tin was gevestigd op de begane grond van een wat sleets
flatcomplex bij ons in Nieuw West, naast Café Amore en banketbakker
Schouten. Het restaurant had naast
de balie een telefoon
met draaischijf aan
de muur, met daarboven het bordje
‘telefoon’. Ik keek
elke week even of er
mensen zaten, maar
meestal was het alleen op zondag drukker omdat mensen dan toch wat
gingen afhalen. Nasi met zo’n plak ham en ei.
Lung Tin was net zoiets als matig geschreven comedy van de Vara op
zaterdagavond, als roken op familiedagen, als bioscoopreclames voor
cognac, als parkeerautomaten met muntgeld, als een bord met zilverui
en plakken worst. Sommigen vinden het een vooruitgang dat dat soort
dingen er niet meer zijn, en toch had het altijd iets vertrouwds. Het
vormde een ankerpunt.
Sinds enige tijd heb ik een manier om die vervreemding van weleer
toch nog vast te houden. Fotograaf Mark van Wonderen legde talloze
varianten van Lung Tin vast. Hij wil uiteindelijk alle Chinese restaurants
van ons land in een boek verzamelen.
Het enige wat ik jammer vind aan de interviews die hij over dit project heeft gegeven, is dat hij bijvoorbeeld spreekt over ‘lelijke stoelen’
en ‘foute inrichting’. Chinese restaurants zijn niet fout of lelijk, nee, ze
vormen een nevel, ontstaan uit maïzena en de vraag of we er sambal bij
willen. In zo’n dichtgeknoopt plastic zakje. ↙

Nasi met zo’n
plak ham en ei
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Prikbord UvA
FNWI Fysische geografie

FEB BeLief

De opleiding fysische geografie
en aardwetenschappen bestaat
tachtig jaar en dat wordt gevierd
met een feestsymposium, waar
ook het 25-jarig bestaan van
de alumnivereniging Lulofs en
de studentvereniging Gaos zal
worden gevierd. Ook wordt het
boek The Luxembourg Gutland Landscape aangeboden
aan de ambassadeur van Luxemburg, Jean-Marc
Hoscheit. Dit boek gaat over vijftig jaar werk door de
fysische geografen van de UvA in Luxemburg. Wanneer?
16 november. Waar? Café De Oerknal van het USC op
Science Park. Info via ibed.uva.nl.

Danielle Moreira, alumna van
MSc Business Administration
van de Amsterdam Business
School, heeft met haar project
‘BeLief’ de Isaac Roet-prijs
2017 gewonnen. Met het
project probeert zij jongeren
in de Braziliaanse favela’s met
online onderwijs te motiveren het beste uit zichzelf te
halen. De jury koos Moreira’s project omdat het past
bij het doel van de prijs en het goed overeenkomt
met de ideeën van Isaac Roet ‘wat betreft sociaal
ondernemerschap’. De alumna ontving de prijs van
€5000 om in haar project te investeren.

UB Johannes van Dam-prijs

FGw Boekenborrel

De Israëlisch-Britse topkok
en kookboekauteur Yotam
Ottolenghi (1968) ontvangt de
Johannes van Dam-prijs 2017.
Hij krijgt de onderscheiding
vanwege zijn bijdrage aan
de ontwikkeling van de
gastronomie. Hij heeft in vele
toonaangevende restaurants gekookt en doet dat nu in
zijn Londense restaurant Nopi. Inmiddels is hij niet alleen
zeer invloedrijk achter het fornuis, maar ook door zijn
kookboeken als Plenty, Jeruzalem en het net verschenen
Sweet. Hij ontvangt de prijs op 17 november tijdens het
Internationale Gala van het Kookboek aan de UvA.

Tijdens de jaarlijkse boekenborrel
op 14 november laten onderzoekers van de faculteit hun recent
gepubliceerde boeken zien. Na
het welkomstwoord door decaan
Fred Weerman volgen diverse
korte boekpresentaties door verschillende sprekers. Aansluitend
is er een borrel waarbij het glas wordt geheven op alle
boeken die de geesteswetenschappers het afgelopen jaar
hebben gepubliceerd. Deze boeken zijn tijdens de borrel in
te zien en ook de auteurs zijn aanwezig om hun werk toe
te lichten. Locatie: Spui25. Aanvang: 17.00 uur. Aanmelden via de portal van Spui25.

UB ArcheoHotspots

Democratisering Universiteitsforum

De ArcheoHotspots hebben
de tweejaarlijkse Grote
Archeologieprijs gewonnen, een
prijs voor het project dat het
beste inspeelt op de vertaling
van archeologie naar het publiek.
Het winnen van de prijs is een
grote eer voor initiatiefnemer
Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson
Museum. ArcheoHotspots zijn al dan niet tijdelijke
plekken in musea, op markten en tijdens evenementen,
waar geïnteresseerd publiek onder begeleiding van
vrijwilligers kan meehelpen met archeologisch onderzoek.
Naast een bronzen trofee bestaat de prijs uit een jaar
lang aandacht in archeologisch tijdschrift Arch.

In januari 2018 start het
experiment Universiteitsforum,
een uitvloeisel van de
aanbevelingen van de
commissie democratisering &
decentralisering. Het nieuwe
forum is een deliberatief
orgaan dat drie keer per jaar bij
elkaar komt, voor het eerst op 25 januari. In het forum
geven medewerkers en studenten, die door loting zijn
uitgenodigd, vorm aan de intellectuele discussie over
de UvA. Het forum vervangt de medezeggenschap
niet en bestaat uit CvB, decanen en de diversity officer,
aangevuld met 61 leden uit de diverse geledingen in
faculteiten en diensten.
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Prikbord HvA
USC Sport voor Nop

CREA Cabaret

Geen money, wel zwembandjes?
Van 13 tot en met 19 november mag je gratis en vrijblijvend meetrainen bij alle zeven
vestigingen van het Universitair
Sportcentrum. Met zoveel lessen
als je maar wil, ook als je geen lid
bent. En als je nou de sport van
je leven hebt gevonden en graag een abonnement wil afsluiten, krijg je 10 procent korting. Als je al lid bent mag je
je abonnement met diezelfde korting verlengen. Je kunt
je inschrijven via usc.uva.nl.

Op vrijdag 10 en zaterdag 11
november kun je vanaf 20.30
uur in het Crea-café komen
kijken naar nieuw materiaal
van cabaretiers tijdens try-out
podium Goedkoop Cabaret. In
plaats van een kwartier mogen
de aanstormend talenten hier
een half uur optreden. Op vrijdag schitteren Maya van As,
En Vrac en Jan Groenteman, op zaterdag Yora Rienstra,
Benjamin van der Velden en Peter Pannekoek. Reserveren
kan via info@goedkoopcabaret.nl. Studenten betalen 7
euro, niet-studenten 10.

Wibauthuis Het nieuwe Duitsland

Floor Sport

Op 17 november komt Margriet
Brandsma, oud-Duitslandcorrespondent voor de NOS, in de
Arenazaal spreken in het kader
van verkiezingsjaar 2017. Ze zal
het hebben over de uitslag van
de verkiezingen in Duitsland en
de betekenis daarvan voor Europa. Daarnaast zal ze stilstaan bij Angela Merkel. Waarom
zijn Duitsers trots op haar? Wat betekent het dat ook
Duitsland niet immuun is gebleken voor het populisme?
Geïnteresseerden kunnen zich tot 14 november aanmelden bij Afien Nap (a.n.h.nap@hva.nl).

Er is steeds meer aandacht voor
de combinatie van big data,
data science en sport. Maar wat
is data science en hoe kan het
de sport verder helpen? En met
welke vragen zit de sportpraktijk? Om van elkaar te leren en
kennis uit te wisselen organiseren het Sport Data Center en het Amsterdam Institute
of Sport Science deze Sport & Data Science Session op
15 november van 15.30 (inloop vanaf 15 uur) tot 18.00
uur, uiteraard met derde helft, in de centrale hal van het
Kohnstammhuis.

Selectie Economiestudies
Vanaf september 2018 worden
economieprogramma’s aan
Nederlandse hogescholen gecombineerd, of hun naam wordt
veranderd. Het doel is de economiestudies herkenbaarder te
maken voor zowel de zakenwereld
als (toekomstige) studenten. Zo
zal Bedrijfskunde MER voortaan Bedrijfskunde heten. Bedrijfseconomie heet voortaan Finance & control. Financial
Services Management (FSM) en Fiscaal Recht en Economie
(FRE) worden samen Finance, tax and advice. International
Business and Languages en International Business and
Management Studies heten nu International business.

ADVERTENTIE
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350 jaar Amsterdamse kroegcultuur

‘De Warmoesstraat
was de
herbergstraat’
tekst Dirk Wolthekker

Historicus Maarten Hell promoveerde op 3 november op een
onderzoek naar drieënhalve eeuw Amsterdamse kroegcultuur
tussen 1450 en 1800. Centraal in zijn onderzoek staan de
Amsterdamse herbergen en hun uitbaters. ‘Met doolhoven,
mechanisch bewegende poppen, muzikanten en dierengevechten
boden drinkhuizen hun gasten steeds meer vermaak.’
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Jan Miense Molenaer, Portret van Hendrick Zegersz. van der Kamp met zijn familie in een herberg , ca 1647

M

‘Het was dé plek
waar mensen in
de Kleine IJstijd
hun dagen
doorbrachten’

aarten Hell (1970) heeft met
zijn promotieonderzoek De
Amsterdamse herberg (14501800). Geestrijk centrum van het openbare
leven in zekere zin een vervolg op de
historische reisgids Amsterdam voor vijf
duiten per dag gepubliceerd, die hij in
2011 schreef met historica Emma Los.
‘Die reisgids was een denkoefening ter
voorbereiding van mijn proefschrift.
Naar de opkomst en ondergang van de
Amsterdamse herbergcultuur was bovendien nog maar weinig
onderzoek verricht. Herbergen waren voor iedereen toegankelijke drinkhuizen waar alcoholische dranken werden verkocht
en waar klanten meestal ook konden eten en slapen. Het was dé
plek waar mensen in de Kleine IJstijd hun dagen doorbrachten.’

Bij lezing van je promotieonderzoek komt het beeld
naar voren van Amsterdam als zuipende, seksende en
feestende stad.

‘Dat is precies het beeld wat ik heb
willen corrigeren. Natuurlijk was Amsterdam een scabreuze stad waar werd
gezopen, gesekst en gefeest, maar waar
ik achter ben gekomen is dat die herbergen ook heel belangrijke plekken
waren om zaken te doen, vergaderingen te beleggen met beroepsgenoten
en gildeoverleg. En ook wat wij in deze
tijden de vrijmibo noemen.’

Waarom heb je gekozen voor de periode 1450-1800?
‘Er bestaat een boek over de Nederlandse herberg in de
Middeleeuwen, geschreven door de jurist Bernard Hermesdorf, maar dat boek eindigt zo’n beetje bij de periode waar ik
begin en gaat niet specifiek over Amsterdam. In deze periode
ontstonden bovendien andere handelsstromen. Zo kwam het
graan geleidelijk uit de landen rond de Oostzee met als gevolg
dat er “Hanzeherbergen” kwamen, vooral in de buurt rond de
Warmoesstraat, dé herbergstraat van de stad. In die Oostzeeherbergen werd dat graan verhandeld. Er kwamen bovendien
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Hanzekooplieden deze kant uit om te bemiddelen en landgenoten op te vangen tijdens hun verblijf in Amsterdam. Rond
1800, het begin van de negentiende eeuw, stagneert de economie door allerlei nationale en internationale ontwikkelingen.
Als gevolg daarvan stort ook het herbergwezen in. De grote
stilstand van Amsterdam begon, en die zou een groot deel van
de negentiende eeuw voortduren.’

Het beroep van herbergier of waard
was een typisch ‘migrantenberoep’,
schrijf je. Waarom?
‘Omdat er geen gildebeperkingen waren
en het starten van een bescheiden drinkhuis weinig investeringskosten vergde,
beproefden duizenden nieuwkomers hun
geluk achter de toog. Een huwelijk met
een tappersweduwe of herbergiersdochter kon zelfs een vliegende start bieden.
Ook werkten velen zich als knecht of kok
op tot uitbater van een eigen zaak.’

herbergiers verdienden minder dan zeshonderd gulden per
jaar. Uitbaters van eenvoudige buurtkroegjes schommelden
zelfs op of onder het bestaansminimum. Zij leden het zwaarst
onder de stijgende verbruiksbelastingen op dranken en
ontdoken deze massaal, terwijl de grotere afnemers regelingen
troffen met de belastingpachters.’

‘Duizenden
nieuwkomers
beproefden hun
geluk achter
de toog’

Hoe verhield de volkse kroegcultuur zich tot de deftige regentenklasse?
‘Gezellig met deftige bestuurders in de
kroeg zitten was er voor het volk natuurlijk niet bij, hoewel beide klassen aanvankelijk nog wel eens gebruik maakten
van dezelfde logementen: boven vierden
de deftige regenten hun eigen feestjes,
beneden zaten de dobbelaars. Rijke regenten trokken zich later helemaal terug
in hun eigen sociëteiten.’

Heb je nog iets bijzonders ontdekt?
Tussen 1600 en 1700 verdrievoudigde het inwonertal
met een hausse aan herbergen tot gevolg. Forse concurrentie dus?
Jazeker, maar vooral in het havengebied en in de oude binnenstad: van ruim vijfhonderd drinkhuizen in het begin van de
zeventiende eeuw naar minstens 1350 in de tweede helft van
de eeuw. Als gevolg van de concurrentie boden de drinkhuizen
hun gasten steeds meer vermaak. Met doolhoven, mechanisch
bewegende poppen, dierengevechten en muzikanten probeerden zij zoveel mogelijk publiek te lokken.’

Kunnen we de herbergen vergelijken met de huidige
‘bruine kroeg’?
‘Ja en nee. Het voorhuis en – vooral ’s winters – de binnenhaard dienden als wat wij een bruine kroeg zouden noemen:
een openbare gelagkamer met tafels, banken, stoelen, spelletjes
en de pistobbe. De grotere herbergen fungeerden ook als een
soort hotel: ze hadden op de bovenverdieping logeervertrekken. Ook de waard en zijn gezin woonden daar, maar een strikt
onderscheid tussen privékamers en publieke ruimten was er
niet. Gasten kwamen overal in het huis en de kinderen van het
tappersechtpaar groeiden op tussen de – soms vervelende of beschonken – volwassenen. Groot waren de herbergen niet: rond
1770 ging het Wapen van Amsterdam op de Kloveniersburgwal
aan kop met dertig kamers.’

Er werd lekker verdiend in die kroegen?
‘Vaak niet, met name in buurten als De Jordaan en de Jodenbuurt, waar nauwelijks omzet werd gedraaid. Een kleine
toplaag van kasteleins verdiende een bovengemiddeld inkomen
van tussen de duizend en vijfduizend gulden, maar de meeste

‘Ja, ik heb de uitbater gevonden van het eerste Amsterdamse
koffiehuis. Dat was Abraham Kick, een Engelse migrant die
in de tweede helft van de zeventiende eeuw een koffiehuis had
in de Bloedstraat, bij de Nieuwmarkt. Kick was ook actief als
koopman en als criticaster van de Engelse koning. Zijn koffiehuis diende als informeel distributiecentrum van propagandamateriaal.’ ↙
Maarten Hell, De Amsterdamse herberg (1450-1800).
Geestrijk centrum van het openbare leven.
Promotie 3 november 13.00 uur. Locatie: Aula. Een
handelseditie van het promotieonderzoek verschijnt bij
uitgeverij Van Tilt, € 29,95.
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Op de tong

DOSA
Dosa’s zien eruit als
grote, knapperige
pannenkoeken. Het
beslag, gemaakt van
zeer fijn gemalen rijst
en gespleten, zwarte linzen gemengd met
water, moet een nacht gisten. Hoewel
dosa’s soms worden beschouwd als een
ontbijtgerecht, worden ze ook gegeten
op andere tijden van dag. Ze kunnen met
groenten, vlees en sauzen worden gevuld
om een snelle maaltijd te bereiden.

SARAVANAA

Saravanaa Bhavan
Stadhouderskade 123-124

Er zijn genoeg Indiase restaurants in Amsterdam, maar de meeste zijn
gericht op toeristen. Bij Saravanaa Bhavan krijg je dat gevoel niet. Er
zitten behoorlijk wat Indiase gasten als we arriveren. De akoestiek in
het pand is slecht en doordat de tafels dicht bijeen staan, is een privégesprek voeren lastig.

V

olgens mijn vriendin smaakt de dosa met groente (€8,50) net zoals in India. Zij kan het weten: ze is er geweest. Het bestek bestaat uit een enkele
lepel, wat volgens haar in India ook gebruikelijk is.
Ik neem rasam (€3) als voorgerecht. De ober waarschuwt dat deze linzensoep pittig is. Daar kom ik juist voor! De kom is klein, maar de soep smaakt
vers. Mijn hoofdgerecht, kadai paneer Punjabi (€12) wordt geserveerd met
basmatirijst. In tegenstelling tot de soep is dit gerecht niet zo pittig als ik verwachtte. De menukaart beloofde chili, maar daarvan zit er weinig in. Gelukkig
bevat hij wel veel paneer (Indiase kaas). We bestellen er Indiaas brood, kulcha
(€4) bij. Het smaakt allemaal prima.
Mijn vriendin drinkt een verse sinaasappelsap. Die blijkt bijna dezelfde prijs
te hebben als haar hoofdgerecht (€7) wat ik nogal exorbitant vind voor een
drankje. Mijn karnemelk (€3) bevat peperbolletjes, korianderzaadjes en nog
wat andere kruiden. Heel verrassend, aangezien dat niet op de kaart vermeld
wordt. Ik bestelde karnemelk om de pittigheid van de gerechten te blussen,
wat met die peperbolletjes niet echt lukt. Lekker is het echter wel. Pas aan
het eind zien we dat er op elke tafel een karaf met gratis kraanwater staat.
Handig om te weten voor de volgende keer.

tekst Olga Rackwitsz foto Mats van Soolingen

Deze keten van
Indiase vegetarische
restaurants opende in
2016 een Nederlands
filiaal. Saravanaa
Bhavan, met meer dan tachtig restaurants and counting een van de grootste
vegetarische ketens ter wereld, is een
succes. Zo noemde Parool-recensent
Hiske Versprille het eten ‘verschrikkelijk
verslavend’.

KADAI PANEER
Rooster 1 el korianderzaad met 2-4 kleine
gedroogde chilipepertjes
en stamp fijn. Verhit olie
of ghee in een grote pan (of
kadai), fruit een vingerkootje gember
en 6 tenen knoflook uit de pers. Voeg
de kruiden, twee gesnipperde uien en in
reepjes gesneden groene chilipeper en
paprika toe, en daarna 7 fijngesneden
tomaten. Laat twintig minuten pruttelen
met eventueel wat water, en zout. Voeg
dan 1 tl fenegriekblad en 1 tl garam masala toe, en 300 gr paneer in blokjes. Nog
twee minuten doorwarmen en opdienen
met rijst of naan.

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.
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Bij de les
Workshop Knits door Lana
Wijnands, donderdag 2
november, 13.40 uur, Amfi
Aanwezigen: 6
Breimachines: 16
Aanwezige bollen garen: 500+
Te laat: 83%
Scrabblewoorden: picot edge, weight
comb, accordion pleat, single bed hem

tekst en foto’s Flora Woudstra

B

reimachines: het Amfi heeft
er een heel lokaal vol van. Op
planken aan de muren prijken
vele kleurige breigarens. Docent Lana
Wijnands overlegt met een student
over haar komende modecollectie.
‘Zet deze stof alvast opzij,’ adviseert
Wijnands haar, ‘zodat niemand anders het gebruikt!’
De rest van de klas is te laat, ze

Layla Brizzio Brentar (23)

International Fashion Design
‘Breien is niet moeilijk, zolang je
de technieken kent. Maar het kost
tijd om gewend te raken aan de
machines. De les heeft een fijne
atmosfeer. Voor veel van ons is dit
onze favoriete les van de week. Het
is kalm, iedereen doet zijn eigen
ding. Niemand kijkt elkaar op de
vingers. Dit is ook een van de lessen
waar we de meeste persoonlijke
aandacht krijgen, je hebt veel
een-op-eencontact met de docent.
Zij is aardig en geduldig, en geeft
ons veel ideeën.’

FOLIA 07

moesten van een ander gebouw
komen. Wijnands is begripvol, maar
pakt direct door. Ze verzamelt haar
leerlingen, zes hip geklede meiden,
om een breimachine heen. ‘Als je dit
moeilijk vindt, moet je even gaan
staan,’ zegt Wijnands terwijl ze een
breitechniek begint uit te leggen.
Iedereen staat op. De breimachine
klinkt meer als een elektrische zaag,
althans voor de leek. Wijnands pakt
er verschillende kleuren bij en breit ze
samen. Haar studenten kijken stil en
geconcentreerd toe.
‘We doen nu de picot edge,’ zegt
ze over een bepaalde breisteek. ‘O,’
verzucht een student. ‘Ik weet nog
dat ik iets maakte met die steek, in
de hitte van Brazilië.’
Na de uitleg verspreiden de studenten zich over het lokaal. Ze hebben dikke collageboeken, vol modeplaatjes, naast zich op de grond. Een
voor een komen de studenten terug

Nathalie van der Zee (22)

International Fashion Design
‘In het hectische leven wat we op
het Amfi hebben is dit een relaxte
les. Breien is heel kalmerend voor
me. Het fijnste is het idee dat je
je eigen materiaal maakt. Breien
kan frustrerend zijn. Wanneer je
iets probeert gaat het de eerste
paar keer vaak fout, dan raakt de
machine in de knoop en breken de
draden. Maar moeilijk is het niet.
De docent is een van mijn favorieten aan de HvA. Want ze kijkt echt
naar wat jij wil, in plaats van dat ze
zegt wat je moet doen.’

naar Wijnands om stofjes uit te zoeken en hulp te vragen bij het breien.
‘Wat vind je van deze? Ik vind deze
heel mooi,’ zegt Wijnands, wijzend
naar een stofje. De student met wie
ze praat kijkt moeilijk. ‘Is dit uit?’
vraagt Wijnands. ‘Misschien is het
frisser als ik het combineer met geel,’
oppert het meisje.
Het zaaggeluid van zes breimachines dreunt door de ruimte heen.
Na enige tijd liggen er overal draadjes en stofjes verspreid. De studenten
zijn bezig hun eigen collecties te
ontwerpen, vertellen ze, als oefening. Wijnands is met een student in
gesprek wanneer een hoge pieptoon
haar onderbreekt. Klaarblijkelijk komt
het geluid van een van de breimachines. ‘Druk op enter!,’ roept Wijnands,
en de toon verdwijnt. ‘Mijn collega
heeft een hekel aan deze machines,’
verzucht Wijnands, ‘maar ik vind ze
fijn.’ ↙

Ida Capova (21)

International Fashion Design
‘Ik vind dit echt een fijne les. Het
is rustig, zeker in vergelijking met
andere lessen. Je kan je verbeelding
echt de vrije loop laten. In andere
lessen staat er meer druk op je. We
hebben hier een vriendelijke atmosfeer. Ik ken ook de meeste mensen
in de les. Wat ik leuk vind is het
werken met stof en het maken van
je eigen materiaal, je kan precies
maken wat je je had voorgesteld.
De docent is lief, maar ze let wel op
dat je niet achterloopt.’

Promoties
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Hora est
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Donderdag 09/11

10.00 uur: Irene Villaescusa Illán – literatuurwetenschap
Writing the Nation: Transculturation and Nationalism
in Hispano-Filipino Literature from the Early Twentieth
Century (Agnietenkapel)
12.00 uur: Vasileios Balos – scheikunde
Specific Ion Effects on Protein Fragments. A Dialectric
Spectroscopy Study (Agnietenkapel)
14.00 uur: Mauro Echavarria Pinto – Geneeskunde
Comprehensive Assessment of Ischaemic Heart
Disease with Invasive Pressure and Flow Measurements
(Agnietenkapel)

Vrijdag 10/11

10.00 uur: Beatrice Bedussi - geneeskunde
Brain Washing: Transports of Cerebral Extracellular Fluids
and Solutes (Agnietenkapel)
11.00 uur: Monalisha Goswami – scheikunde
Open-Shell Nitrene- and Carbene-Complexes of Cobalt:
Characterisation and Reactivity (Aula)
12.00 uur: Rena Zendedel – communicatiewetenschap
Informal Interpreting in Dutch General Practice
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Sylvia Huisman – geneeskunde
With the Body in Mind (Aula)
14.00 uur: Roel Mocking – Geneeskunde
Fatty Acids in Context. Neurometabolic Perspectives on
Depression Vulnerability (Agnietenkapel)

Dinsdag 14/11

10.00 uur: Rob Knopper – rechtsgeleerdheid
Het beginsel toegankelijkheid in de uitspraken van
klachten- en geschillencommissies op het gebied van
effectendienstverlening (Agnietenkapel)
12.00 uur: Guus Westerhof – geneeskunde
Adult-Onset Asthma. (Agnietenkapel)
14.00 uur: Gerhard Stoel – onderwijskunde
Teaching Towards Historical Expertise. (Agnietenkapel)

Woensdag 15/11

10.00 uur: Mannus Kempe – life sciences
Understanding Gene Expression Variability in its
Biological Context Using Theoretical and Experimental
Analyses of Single Cells (Agnietenkapel)
12.00 uur: Silvan Smulders – psychologie
Developmental Changes in Cognitive Control. (Agn.kapel)
14.00 uur: Maarten Arends – geneeskunde
Enzyme Replacement Therapy in Fabry Disease, towards
Individualized Treatment (Agnietenkapel)

Rena
Zendedel
Vrijdag 10 november, 12.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Ik onderzocht huisartsconsulten met Turkse migranten die geen Nederlands spreken, waarbij een “informele tolk” – een familielid van de patiënt – het gesprek
vertaalt. Dat gesprek blijkt stroef te verlopen: de huisarts
wil een objectieve vertaling, de patiënt hoopt op emotionele steun en belangenbehartiging, maar de tolk speelt vaak
de patiëntenrol, mogelijk met een eigen agenda. Zo weten
de artsen soms niet met wie ze eigenlijk spreken – de tolk
of de patiënt – en dat is frustrerend. Ook bleek dat de tolk
gemiddeld slechts 48 procent van het gesprek vertaalt.
Mijn aanbeveling voor de huisartsen is daarom: bespreek
de tolkenrol vooraf. “Ik wil graag dat u zo veel mogelijk
vertaalt,” dit kan de eerste stap zijn naar het verbeteren
van de communicatie in het getolkte huisartsengesprek.
De aanwezigheid van het familielid, dat niet is opgeleid
als tolk, heeft immers ook voordelen: familieleden kennen
de thuissituatie en de patiënt. Professionele tolken worden
doorgaans minder vertrouwd door patiënten.’

Leuk ‘Ik hield 54 interviews met huisartsen, patiënten

en informele tolken, liet 91 vragenlijsten invullen en heb 84
getolkte huisartsconsulten geanalyseerd. Het is interessant om “echte mensen” te onderzoeken: dat maakt het
onderzoek relevanter. Als ik bij mensen thuiskwam, vertelden ze niet alleen over het huisartsengesprek, maar ook
bijvoorbeeld over de verschillen tussen Turkije en Nederland.
Daarbij is het prettig een onderzoek uit te voeren waarbij je
aanbevelingen kunt doen voor de praktijk.’

Moeilijk

‘Het kostte een jaar om huisartsenpraktijken te
vinden die wilden meewerken. Ze zijn erg druk: vaak kunnen
huisartsen maar tien minuten aan één patiënt besteden,
laat staan dat ze tijd hebben om vragenlijsten in te vullen.
Onderzoekers met online enquêtes zijn dan sneller klaar.
Toch ben ik blij dat alle moeite heeft geloond en ik relevante aanbevelingen kan doen.’ ↙

tekst Sterre van der Hee
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Wat doe je nu?

Contentspecialist

‘E

en tijdje geleden vond ik
een opdracht die ik in de
derde klas van de middelbare
school maakte, om mijn profiel te
kiezen. Ik moest een test maken
waaruit bleek welke studie geschikt voor mij was. Op nummer
twee stond rechten en op één
communicatie. Ik heb eerst een
half jaar rechten gestudeerd, maar
stopte daarmee, omdat het niet bij
me paste. Daarna ben ik communicatiewetenschap gaan studeren.
Best grappig, want ik was vergeten
wat er uit die studiekeuzeopdracht
gekomen was. Blijkbaar had die test
het bij het juiste eind.
In principe sluit mijn studie
goed aan bij wat ik nu doe: ik ben
in de communicatiesector terecht
gekomen. Maar de universiteit is erg
wetenschappelijk gericht. Ik denk
niet tijdens mijn werk: nu gebruik ik
deze theorie.’
Na mijn studie ben ik stage
gaan lopen bij Bedrock. Dat is een
online magazine voor een bewuste
en gezonde levensstijl. Toen mijn
stage was afgelopen kon ik daar
blijven plakken en had ik mijn eerste
baan. Helaas kon mijn contract
niet worden verlengd. Ik zag de bui
al hangen en was bang dat ik vaak
moest gaan solliciteren, maar het
was meteen raak. Ik heb maar één
keer hoeven solliciteren. Via een vacaturesite vond ik mijn huidige baan.
Op vrijdag was mijn laatste dag bij
Bedrock en op maandag mijn eerste

‘Ik heb
maar één
keer hoeven
solliciteren’
Naam Lisanne de Vaan
Leeftijd 25
Studie Communicatiewetenschap, master
Persuasieve Communicatie
(UvA)
Afgestudeerd 2016
Werk Junior content
specialist bij Presenter
Salaris 2000 -2800 euro
bruto per maand

werkdag bij Presenter, een online
communicatiebureau.
Presenter stuurt mij naar
allerlei bedrijven, van banken tot
non-profit organisaties, om hun
te ondersteunen bij de uitvoering van succesvolle online
communicatie. Mijn afgelopen
project was bij de Hartstichting en momenteel werk ik bij de
Rabobank. Een echt pluspunt aan
mijn werk is dat het heel afwisselend
is. Je verandert snel van project.
Meestal werk je drie tot vier maanden bij een bedrijf. Het is erg leuk om
bij andere bedrijven binnen te mogen
kijken en ik mag ook aangeven wat
voor project mijn voorkeur heeft.
Maar bij Presenter heb ik het ook erg
naar mijn zin. Ik werk één dag in de
week op hun kantoor. Dat geeft veel
samenhorigheid tussen de collega’s.
Omdat we op externe projecten werken, hebben we iedere maand een
MyPresenterdag. In de ochtend volgen we vaak een leerzame workshop,
en ’s middags doen we wat leuks.
Ik heb nog geen nadelen aan mijn
werk ontdekt. Alleen het kantoor van
de Hartstichting, in Den Haag, was
wat ver reizen vanaf mijn huis in Amsterdam. Maar je weet dat het niet
jaren gaat duren, omdat je een paar
maanden later weer op een ander
project zit. ↙

tekst Hannah Hamans
foto Mats van Soolingen
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Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Göteborg
van Job
JOB DEN HEETEN (21)
HIER Bèta-Gamma aan de UvA
DAAR keuzevakken aan de Universiteit van Göteborg
STAD IN ZES WOORDEN ‘Groen, archipel, grachten, Liseberg, fika, Zweeds’

Bekend van ‘Göteborg is de op een na de grootste stad van Zweden. Je spreekt
het uit als “Jeuteborje”. De Nederlandse naam is Gotenburg, wat vaak wordt
verbasterd tot “Göteborg”. Het hoofdkantoor van Volvo zit hier, en ook komt
YouTuber Pewdiepie hiervandaan.’
Toeristische attractie ‘Göteborg heeft een eigen attractiepark: Liseberg, waar
ook toffe concerten worden gegeven. Haga is de toeristische wijk, met veel snoezige cafeetjes en winkeltjes. Verder is er Slottsskogen, een stadspark – ter grootte
van drie Vondelparken – met een openbare dierentuin. Ik woon er vlakbij, dus ga
vaak kijken bij de pinguïns, zeehonden en de eland.’
Onontdekte parel ‘Net buiten de kust bij Göteborg ligt een prachtige archipel. Er
zijn veel eilandjes waar je naartoe kunt gaan, en op een steenworp afstand van
de stad kunt genieten van de rust. Ik ben er weinig toeristen tegengekomen. Ook
het havengebied is de moeite waard, met veelkleurige wijkjes en kaal-met-groene
rotsformaties.’
Streekgerecht ‘Het is een cliché om de gehaktballetjes van de Ikea te noemen,
dus dat doe ik niet. Ze hebben hier goede vegetarische alternatieven! Probeer
zeker de grönsaksbuller eens uit. Het is gemakkelijk om hier vegetarisch te zijn,
want Zweden houdt van het milieu.’
We kunnen nog wat leren ‘Het is leuk om hier de genderdiscussie te volgen. Hier
zijn genderneutrale toiletten normaal, waardoor je als man regelmatig in de rij
staat. De Zweden zijn trots op hun geëmancipeerde samenleving: Pippi Langkous
is het symbool van de cultuur. Ze staat zelfs op de bankbiljetten.’
Waarom Göteborg Je voelt je er als Amsterdammer gelijk thuis. Ze hebben
grachten, de trams zijn blauw en wit, en het is nagenoeg onmogelijk een betaalbare kamer te vinden. Verder regent het altijd en is de fietscultuur best goed.
Mijn fiets is al een keer gestolen… Daarbij: Zweeds is best tof om te leren, en het
onderwijs is gratis. Om deze reden komen veel internationale studenten hierheen
voor een masteropleiding. ↙

tekst Sterre van der Hee

U NIGHT

Kennisfestival met een duister randje
Za 18 nov | 20.00 - 02.00 | Binnengasthuisterrein

Claim jouw ticket op 385jaar.uva.nl/u-night
Inspiring generations since 1632

