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GEIN IS NOOIT VER
als HvA-student Suradd je metro rijdt

DOLLE SELMA
Leydesdorffs
eigen oral history
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ENVELOP VOL DNA
Bacterieknippen
voor biologenwedstrijd

SODA & AZIJN
Laat oma’s tips je
studentenleven redden
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ADVERTENTIES
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You decide what
happens to the city!

Impatient citymakers pitch their ideas for the city and get started immediately.
THEME | Green | Public space | Sustainability
DATE | Tuesday October 10th, 2017
TIME | 19:00-21:00 hrs
LOCATION | Knowledge Mile | Parool Theater | Wibautstraat 131D
FEE €10 | A full donation | Vote | Soup
TICKETS | facebook.com/whatsboiling
The winning idea gets the proceeds of the evening, doubled
by the Boiling partners: Knowledge Mile, Gemeente
Amsterdam and AkzoNobel. All pitchers go home with a
stack of ammunition: tips, contacts, and other contributions.
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ACTUEEL

Suradd gaat
als een trein

Met Suradd Felicia heeft de metro
goud in handen. Monter is de
HvA-student voor dag en dauw
aanwezig, houdt het spoor scherp
in de gaten en het dodemanspedaal
ingedrukt – en ziet ook nog tijd om
af en toe wat persoonlijke aandacht
te schenken aan de passagiers. Vooral
knappe meisjes.

16

ACTUEEL

Oma’s bezem
door je leven
Inmiddels hebben alle eerstejaars het
gerealiseerd: schoonmaken, koken
en een beetje gezond blijven leren
we niet meer zoals onze grootouders
dat deden. Gelukkig zijn daar Oma’s
adviezen om je leven te verbeteren
met citroen, azijn, en zelfs – vooruit
– bier.
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Inhoud

Weekblad voor de HvA en UvA
Folia is in 2011 voortgekomen uit Folia

22

(1948) en Havana (1996).
Redactieadres
Roeterseilandcampus - Gebouw J/K
Valckenierstraat 65-67
Postadres: Postbus 15890, 1001 NJ
A’dam, telefoon 020-5253981
e-mail redactie@folia.nl
Hoofdredacteur/directeur
Altan Erdogan
Ontwerp Vruchtvlees
Art Direction Majorie Kool
Opmaak Carl Zevenboom
Chef redactie Mirna van Dijk
Redactie (print/web) Mina Etemad
(video), Hannah Hamans, Sterre
van der Hee, Eva Hofman, Daniël

INTERVIE W

Rommens (beeldredactie), Carlijn

Luisterend oor

Schepers, Henk Strikkers, Dirk
Wolthekker
Aan dit nummer werkten mee
Thomas van Aalten, Bram Belloni,
Linda Duits, Martijn Gijsbertsen, Bart
Lichtenveldt, Mats van Soolingen,

In een halve eeuw UvA zette Selma Leydesdorff oral history op de kaart. Nu zit ze zelf
in het bevraagdenbankje: schrijver, activist en feminist van het eerste uur, die haar instituten al vaak ter ziele zag gaan – nu zelfs haar eigen leerstoel. ‘Het is heel erg laat dat de
UvA nu pas een diversity officer krijgt om daaraan iets te doen.’

30

Bob van Toor
Eindredactie / Correctie
Mirna van Dijk, Bob van Toor
Uitgever Stichting Folia Civitatis
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Hester Hinloopen, Mirjam Prenger
(vz), Saskia Stoker, Ward Wijndelts
Bestuur Hans Amman, Xandra
Hoek, Daisy van Kesteren, Geleyn
Meijer, Freek Rebel, Alexander Rinnooy Kan (vz), Bert Westenbrink
Secretariaat Stephanie Gude
Drukker Roularta Printing,
Roeselare, België
Advertenties landelijk
Bureau van Vliet, 023-5714745,
zandvoort@bureauvanvliet.nl
Regionaal Wouter Breebaart,
06 24431287 of wouter@folia.nl
Binnen UvA-HvA stephanie@folia.nl

R E P O R TA G E

Folia probeert altijd de recht-

Thuis in het Oudemanhuis

hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.
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Hij was er promovendus, assisteerde en doceerde, en na een jaar decaan was het tijd
om te gaan. Nu echt: na anderhalve eeuw vertrekt rechten uit haar Oudemanhuispoort. Edgar du Perron maakt een laatste ronde door geheime gangen, lege lokalen
‘zijn’ Perron 17 – en de herinnering. ‘Hier word ik verdrietig van.’
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Redactioneel

Geinlijn, DNA
knippen en oma-tips
Redacteuren van Folia komen tijdens hun journalistieke werk
in verrassende situaties terecht. Dit keer: een van de meeste
verantwoordelijke en originele bijbanen, metrobestuurder in
Amsterdam. Verder leggen biologiestudenten uit hoe je in het
DNA van een bacterie knipt, en brengen we verrassend actuele
tips voor studenten uit grootmoeders tijd.

WETENSCHAP

Het groene DNA
van de toekomst
Fumaraat is de heilige graal van de duurzame toekomst, en een team van UvA-studenten knippen en
plakken zich een weg door genetisch wonderland om
het te presenteren aan de wedstrijdjury van de prestigieuze internationale iGEM-wedstrijd. Hun geheim?
‘Blijven prutsen.’

En verder…
6 Cijfers
7 De week
8 Uncovered, Navraag
9 Column – Linda Duits
20 Kamervragen
27 Column – Thomas van Aalten
28-29 Objectief
40-41 Prikbord HvA-UvA
42 Op de tong
44 Bij de les
45 Hora est
46 Wat doe je nu?
47 De stad van… San Francisco

Tuurlijk, je kunt om wat bij te verdienen altijd nog
ergens achter de bar gaan staan of met gevaar
voor eigen leven lauwe maaltijden rondbrengen
op een Über-fiets, maar we denken dat derdejaars
HvA-student bouwkunde Suradd Felicia een van de
specialere bijbanen in Amsterdam heeft. Redacteur Sterre
van der Hee en onze fotograaf mochten met hem mee in de
cabine van de metro. Het bleek perfect om te ontstressen van
de drukke redactievloer: met de leegte van een kilometerslang
spoor heb je geen meditatiecursus meer nodig. Suradd bleek
echter – beter dan onze redacteuren – te weten dat je best
abrupt kunt vallen bij een acute kruiswissel. En hoe maak je
foto’s in een ruimte ter grootte van een forse kledingkast,
waarbij er ook nog eens drie mensen in de weg staan?
We leerden redacteur Bart Lichtenveldt bij Folia
kennen als iemand die zijn tanden durft te zetten
in het toegankelijk maken van ingewikkelde
wetenschappelijke onderwerpen. Eén van zijn laatste
opdrachten was zelfs voor hem een, euh, uitdaging. Hij
laat een groep studenten van de UvA en VU uitleggen hoe ze de
genen van een bacterie met knippen en plakken zo aanpassen
dat ze er ooit, wellicht, duurzame stoffen mee kunnen maken
voor allerlei belangrijke toepassingen. State-of-the-artbiologie,
zeg dat wel. Of zoals één van de studenten het verwoordde: ‘Dit
klinkt waarschijnlijk heel ingewikkeld, en dat is het ook.’
Twee van Bob van Toors favoriete bezigheden zijn
praten met oude dametjes, zijn oma’s voorop, en
mensen ongevraagd betweterig advies geven. Hij
schreef er een boek over én een stuk voor Folia. ‘Omatips zijn een hype om mij heen: jong en oud surfen naar
Omaweetraad.nl en wisselen stokoude raadgeving uit. Vaak
bizarre dingen als azijn bij zonnebrand of boter op een bult. Het
was heerlijk om mijn oma’s uit te horen, maar de wetenschapper
in me won het van de nostalgie en ik heb adviezen als dat eerste
neergesabeld – maar die boter bleek biologisch te onderbouwen!
Andere adviezen, zoals citroensap snuiven tegen verkoudheid,
mogen mensen lekker op eigen risico proberen.’ ↙
www.folia.nl
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De Entree
FOLIA 03

Cijfers

1650

plekken telt nu de ondergrondse fietsenstalling van Roeterseiland, onder gebouw
A. Uiteindelijk worden het er 2200, maar ook dat is bij
lange na niet genoeg. De UvA denkt na over oplossingen.
Anton Pannekoek en zijn vrouw Johanna Maria Noordewier in 1905.

Rijzende sterrenkunde

W

e hadden natuurlijk altijd al de astronoom met de
leukste naam, verzilverd in een prachtig Pannekoekinstituut. Maar wat zich daarbinnen afspeelt
smaakt naar meer: de Nederlandse sterrenkunde bakt
ze bruiner dan de rest van de wereld. Aldus wijzelf.
De Nederlandse universitaire sterrenkunde mag zich
meten met de absolute wereldtop. Zo luidde de conclusie van een evaluatie van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie en de sterrenkijkafdelingen van
de UvA en de universiteiten van Groningen en Nijmegen.
Ronkend stellen zij nu dat het, in astrofysiek jargon,
lekker gaat met Nederland, dat ‘in de wereld vooroploopt in nieuwe en grensverleggende onderwerpen in de
sterrenkunde, zoals de evolutie van sterrenstelsels in het
vroege heelal, de eerste bepaling van de lengte van een
dag op een exoplaneet, en de astrofysische interpretatie
van de eerste zwaartekrachtsgolven.’ En ons geheim?
Goede internationale samenwerking binnen de Onderzoekschool, een sterke link en goed gebruik van de
megatelescopen van het European Southern Observatory in Chili – ook al een geesteskind van een Nederlander, Jan Hendrik Oort. De commissie roemde ook de
publieksvoorlichting in Nederland, die jonge mensen
inspireert voor bètavakken. En, zoals dat gaat met
dergelijke aanbevelingen, hief de commissie ook een
waarschuwende vinger: voor zo’n sterke track record
die ook duurzaam aanhoudt (in 2010 en 2014 kregen de
instituten eenzelfde lovende beoordeling) is ‘stabiele
lange-termijnfinanciering essentieel om de positie in de
wereldtop te behouden’. Tja, je blijft niet zomaar een
ster aan het wereldfirmament. ↙
tekst Bob van Toor foto www.socialhistory.org
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200

kilo kledingafval werd er doorgespit en
gesorteerd door studenten van de
opleiding CREATE-IT applied research,
als onderdeel van een groot onderzoek naar de Nederlandse kledingafvalberg.

81

jaar is Mientje, de oma van HvA-student
Marlies van den Bergh. En ze is wel klaar met leven. Van
den Bergh won met de documentaire ‘Oma wil niet meer
jarig zijn’, die ze in het laatste jaar van haar opleiding
MIC maakte, de aanmoedingsprijs van de NTR Radioprijs
2017 voor jonge radiomakers uit Nederland en België.

4813

handtekeningen zijn er inmiddels gezet
onder een digitale petitie van
Rethink UvA tegen de benoeming
van VVD-politicus Pieter Duisenberg
als voorzitter van de VSNU, omdat
hij ‘geen bestuurder is die aandacht
heeft voor het grotere belang van
het hoger onderwijs in de samenleving’.

tekst Mirna van Dijk
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Folia verhuist ook weleens, hier vanuit de Prins Hendrikkade.

De Week

Verhuizen
U

vA’ers hebben er een handje van:
klagen over verhuizingen. Ze
zitten liever in tochtige panden met
afgebroken trapleuningen, rafelende
vloerbedekking en koffiezetapparaten
waar de filters schimmelparadijzen
zijn, dan dat ze één keer in een paar
decennia hun spullen in een doos
doen en naar een andere biotoop
moeten verhuizen.
De rechtenfaculteit heeft een jaar
lang afscheid genomen van de Oudemanhuispoort. Een jaar lang! Nu is het
weliswaar een prachtgebouw, maar
het had zeker zijn nadelen. Zelfs met
Google Maps een plattegrond kon je er
na vier jaar studeren nog verdwalen. Er
schijnen zelfs nog emeriti-hoogleraren
rond te dolen die ooit een collega in
een andere vleugel gingen opzoeken
en er nooit arriveerden.
De weemoed naar een oude,
krakkemikkige, maar liefdevolle
universiteit bleek ook in de Alkmaar-
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se rechtszaal waar Rudolf Valkhoff
zijn ontslag aanvocht. De ontslagen
docent dweepte met verhalen over
goed en kleinschalig onderwijs waarin je bijna de zo typische geur van
UvA’s binnenstadscampus rook. Maar
de UvA werd nieuwerwetser en Rudolf wilde niet mee en hij moest dat
met zijn ontslag bekopen. Binnenkort
horen we of dat terecht was.
Nee, neem dan HvA’ers. Daar
tel je pas mee als je drie keer bent
verhuisd. Er zijn docenten onder de
veertig die al in het oude Wibauthuis,
het Jan Bommerhuis, het Muller-Lulofshuis en het nieuwe Wibauthuis
hebben gewerkt. En dan moeten
ze de komende jaren ook nog eens
naar de Fraijlemaborg. De HvA wil
namelijk het geplande Conradhuis
niet meer bouwen in de geplande
vorm en omdat ook het huurcontract
van de Leeuwenburg binnenkort afloopt, is er een grote reshuffle nodig.

Althans, dat was de bedoeling.
Studenten van de economieopleidingen, die juist vorig jaar vanuit de
Fraijlemaborg naar het Wibauthuis
zijn verhuisd, willen namelijk niet
terug naar Zuidoost. Zij vrezen de
binding met hun opleiding en de HvA
te verliezen. ‘Zonder een studentencafé zijn we bang dat ze als een
soort draaideurstudenten meteen na
college naar huis gaan.’ Of de petitie
die de studenten opstelden effect
heeft is nog maar de vraag, want
veel andere mogelijkheden om te
schuiven heeft de HvA niet.
Desalniettemin kan de hogeschool
trots zijn op haar studenten. De jarenlange campagne van de HvA om –
in hogeschoolterminologie – student
engagement te kweken lijkt namelijk
vruchten af te werpen. ↙

tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Uncovered

M

et de cover van deze week tarten we zo
ongeveer alle bestaande wetten in tijdschriftenland. De hoofdpersoon op dit beeld
kijkt ons bijvoorbeeld niet aan. Sterker nog: we
zien slechts de krulletjes op het achterhoofd
van deze HvA-student én metrobestuurder.
Waar we inmiddels ook gewend zijn om de
meeste van onze cover shoots in een heuse tot
studio uitgelichte ruimte van de Folia-redactie
te doen, is deze foto gemaakt in een voortdurend optrekkende en remmende metro.
Onze fotograaf Daniël Rommens werd in deze
kleine ruimte ook nog eens omringd door een
persdame van vervoersbedrijf GVB, de verslaggeefster en een collega-metrobestuurder
die het wel leuk vond, zo’n persgezelschap op
de lijn.
Maar ja: hoe vaak zie je de metrorails vanuit
dit perspectief, en hoe vaak zit er nou een
HvA-student achter de knoppen? We kozen
deze keer dus maar voor een verrassende
invalshoek. We hadden ze heus wel: foto’s
waarop studenten in labjas ons lachend
en wel aankeken. Maar het oordeel na een
overlegje tussen art director en hoofdredacteur was vernietigend: ‘Nee joh, veel te veel
Arts en Auto dit, veel te braaf.’ Daar kunnen
geen tijdschriftwetten tegenop, de lachende
studentenkiek werd afgekeurd.
Aan de lezer om in dit magazine te zoeken
welke foto dit lot beschoren was. ↙
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Vertel, wat is er aan de hand?
‘Het PNN onderzoekt jaarlijks het contract en de werkbelasting van Nederlandse promovendi. Dit jaar bleek het aantal
“dubieuze contracten” – korter dan vier jaar, of verplicht
deeltijd – gestegen van 10 naar 14 procent. Die contractcategorie is irreëel: je kunt vooraf vaststellen dat promovendi
overwerken of doorwerken in de WW, terwijl ze tegelijkertijd
belastinggeld ontvangen, om hun proefschrift überhaupt af
te ronden. Slechts een kwart van de promovendi rondt het
proefschrift binnen vier jaar af.’

Wat verklaart die stijging, denk je?
‘Universiteiten hebben beperkte financiële middelen. Soms
nemen ze een afslag te vroeg. Korte contracten besparen
geld, maar het stimuleert geen kwalitatief hoogwaardig
onderzoek. Daarbij: een promovendus is feitelijk een aspirant-wetenschapper, en dat behelst meer dan een proefschrift
schrijven. Wij willen – net als de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen – een vierjarig standaardcontract, want dit gaat de verkeerde kant op. Je kunt niet voor
een dubbeltje op de eerste rij zitten.’

‘Ik onderzoek verdienmodellen van cybercriminelen aan
de Technische Universiteit Delft. Mijn begeleiders denken
erg mee en laten mij vrij in het onderzoek, waardoor ik het
kan combineren met mijn voorzitterschap van PNN en een
functie bij onderzoeksbureau TNO. Mijn onderzoek loopt
goed, en ik hoop het uiteraard tijdig af te krijgen. Binnen
academies heerst veel tijdsgebrek, maar het is een geweldige
baan. Dat is deel van het probleem: promovendi zullen nooit
staken. Ze zijn te gepassioneerd.’ ↙

als Hv

DNA
ENVELOP VOL
Bacterieknippen
edstrijd
voor biologenw

Aanstellingen van promovendi zijn het afgelopen
jaar verslechterd: ze moeten meer werk doen in
kortere tijd. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Promovendi Netwerk Nederland
(PNN). Hoe komt dat? Voorzitter Rolf van Wegberg, zelf promovendus cybercriminaliteit aan
de Technische Universiteit Delft, legt uit.

Je bent zelf promovendus. Lig je op schema?
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OP Z’N DUITS
Vrouwen
geilen op
buiken

S

eksuele objectificatie heeft
een slechte naam. Dat is
de schuld van feministen. Zij
trokken er tegen ten strijde
in de jaren ’70, omdat ze er
genoeg van hadden om als
seksueel gebruiksvoorwerp te
worden gezien. Ook nieuwe
feministen kunnen
flink uithalen naar
reclames, films
en series waarin
vrouwen als ding
worden neergezet,
niets meer dan
een verzameling
aantrekkelijke lichaamsdelen.
Objectificatie wordt eigenlijk altijd gepresenteerd als iets verkeerds. De Australische mediawetenschapper Brian McNair vindt dat jammer.
Hij merkt op dat we miljarden euro’s uitgeven
aan ons uiterlijk, ‘maximising the chances of
being objectified’. We vinden het heerlijk als onze
partners ons seksueel begeren, als ze opgewonden raken van onze welgevormde anatomie.
Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Het zijn weliswaar hoofdzakelijk mannen die vrouwen op een denigrerende manier
afbeelden in populaire cultuur en het zijn vooral
mannen die op straat vrouwen naroepen. Maar
dat betekent niet dat wij vrouwmensen enkel
de geest van onze minnaars begeren. Het is
leuk seks te hebben met iemand met een goed
karakter en een prettig gevoel voor humor, maar
lust hoort bij het vleselijke.
Zwitserse onderzoekers wilden graag weten
waar de aandacht van heteromannen en –vrouwen dan precies naar uitgaat. Ze voerden een
eye-tracking studie uit (onlangs gepubliceerd

in Sexualities
Sexualities) waarin studenten
aangaven of ze een persoon seksueel begeerden terwijl hun oogbewegingen werden bijgehouden. De deelnemers, allemaal
gezonde singles, moesten kijken
naar niet-erotische foto’s van
het tegenovergestelde geslacht
in zwemkleding. De onderzoekers
onderscheidden daarbij het gezicht
van het lichaam, en deelden dat
weer op in drieën: de borst, de buik
en het kruis.
De vrouwen vonden maar 30 procent van de aangeboden mannen geil,
terwijl de mannen 55
procent van de foto’s
aantrekkelijk vonden.
Het gezicht werd door
beide groepen het
minst interessant gevonden, in de zin dat
ze daar het kortste
naar keken. Bij het lichaam bleef de aandacht
van de mannen het langste hangen bij de borst.
Buik en kruis verschilden niet in bekijkduur. De
vrouwen waren vooral gefixeerd op de buik. Op
nummer 2 stond de borst, waardoor het kruis de
verliezer was.
De onderzoekers concluderen dat genitaliën
voor mannen belangrijker zijn dan voor vrouwen.
Dat lijkt me nogal zwak op basis van deze data.
Bovendien weten we niet wat voor zwemkleding
de getoonde mannen aanhadden. Een boxershort verhult de waar immers nogal. Daarnaast
ging het alleen over de voorkant, alsof billen
(met of zonder kleren aan) niet een mega
eyecatcher zijn. Desalniettemin betekent deze
studie werk aan de winkel voor heteromannen.
Heterovrouwen kijken vooral naar de buik om
te bepalen of ze iemand lekker vinden, en zo’n
sixpack krijg je niet vanzelf. ↙

Alsof billen niet een mega
eyecatcher zijn
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Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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SURADD
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tekst Sterre van der Hee
foto’s Daniël Rommens

Suradd Felicia is een van de weinige studenten die als bijbaantje een
Amsterdamse metro bestuurt. Dat betekent minder uitgaan, collega’s
die over hypotheken praten – en balen van natte rails en leuke
meisjes die net buiten bereik van zijn binnenspiegel gaan zitten.
‘Dan is m’n dag wel een beetje verpest. Dat zeg ik je eerlijk.’
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UUR.

GAASPERPLAS, RICHTING
CENTRAAL STATION
‘Zo zit ik dan,’ zegt Suradd (25). Hij
zakt diep onderuit, rekt zich uit,
en trekt het zonnescherm van de
metrocabine zo ver mogelijk omlaag,
tot er nog maar een klein spleetje
daglicht te zien is. ‘En dit dan om
vijf uur ’s ochtends, hè.’ Achter ons
sprinten passagiers naar binnen.
Suradds hand zweeft boven de knop
waarmee hij de deuren kan sluiten.
‘Mwoah,’ grapt hij. ‘Ik gun het ze wel,
vandaag.’
We wachten in metro 53, tussen de
betonnen, futuristische pijlers bij metrostation Gaasperplas. In de grauwe
herfstregen geeft het een druilerige
aanblik. Suradd rijdt vandaag een
‘vork’: van Gaasperplas naar het
Centraal Station, dan terug naar
Gein, en dan weer terug naar het
Centraal Station. Onder zijn stoel ligt
een Albert Heijn-tas met werkspullen: een flesje water, een felgekleurd
veiligheidshesje, soms een radio, en
een haarborstel. Die haalt hij eruit.
‘Voor de fotograaf. Ik moet er wel
netjes uitzien.’
Suradd Felicia, derdejaars student

Folia 3_1739.indd 12

bouwkunde aan de HvA, werkt nu
zo’n tweeënhalf jaar ‘op de metro,’
zeker acht uur per week. Hij zocht
een rustige plek. Geen hectiek. Iets
dat hij kon doen naast zijn studie,
of, zoals nu, naast zijn stage bij een
Amsterdams architectenbureau. ‘Ik
ga niet vaak meer uit,’ vertelt hij. ‘Je
moet scherp blijven.’ Want hij neemt
zijn werk serieus: vanuit zijn metrocabine wordt alles gezien en gelezen, en
passagiers krijgen een knik, een lach
of een zwaai.
Suradd is niet de enige student die in
zijn vrije tijd op de metro rijdt. Vervoersbedrijf GVB verspreidde vorige
maand een vacature via Facebook,
waarin het bedrijf expliciet aangaf op
zoek te zijn naar studenten die metrobestuurder wilden worden. Met de
studenten wil het bedrijf de ‘flexpoule’ aanvullen: de vervangers bij ziekte
of op drukke momenten. En ook voor
de toekomstige Noord/Zuidlijn, die
volgend jaar juli (écht) moet gaan
rijden, is extra veel personeel nodig.
Studenten zijn flexibel, gemotiveerd
en kunnen hard werken, zo redeneert
GVB. Het bedrijf kreeg ‘honderden
reacties’. Zes van hen bleven over.
Aspirant-bestuurders moesten een
strenge selectie doorstaan en kregen
acht weken lang een fulltime training
in de zomervakantie. ‘Dat had ik

er destijds zeker voor over,’ zegt
Suradd. ‘Het is een grote verantwoordelijkheid. Je moet veel boeken
doorwerken om goed te weten wat
je doet.’ Ook doorstond hij de psychologische en medische keuring.
‘Gingen ze vragen wat ik allemaal
had meegemaakt.’ Dan zwiept de
metro onverwachts naar rechts – de
verslaggever ligt bijna op de grond.
‘Ah,’ zegt Suradd. ‘Wisseltje. Had ik
even moeten zeggen.’

17.07

UUR.

VENSERPOLDER, RICHTING
CENTRAAL STATION
Voorin de cabine lijkt de tijd te
versnellen. Het uitzicht is rustgevend
leeg, bijna meditatief: kilometers
spoor, de imposante flats bij Kraaiennest, en af en toe een kruiswissel.
Soms een trein, en daar, in de verte,
de Rembrandttoren. We zien struikjes, spechten, een konijntje. Suradd
denkt na. ‘Ik heb… denk ik… vier keer
een vogel geraakt.’ Hij kijkt schuldbewust. ‘Die splashen dan kapot op
de voorruit. Nu gelukkig niet meer. Ze
weten dat ze hier niet moeten zijn.’
Suradd lacht veel en vaak, gooit zijn
handen in de lucht, maakt drukke
gebaren. Hij woont in Amsterdam-West, maar groeide op in Oost,
met zijn moeder en zijn broertje. Zijn
vader kent hij niet. Als we daar later
over spreken, in de personeelsruimte,
pakt hij zijn telefoon, en scrolt wat.
‘Pfff. Ik moet echt heel veel werken.’
Dan piept er iets. Het komt van
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‘BLADEREN
ZIJN DE HEL.
IK ZEG JE:
GEWOON
DE HEL’

het dashboard, en het knippert.
‘Prio 2: defecte metro.’ ‘Prio 2: kort
oponthoud.’ Suradd lacht. ‘Dat is
niks. Soms roepen ze vertraging om.’
Dan weer een piep. Een bulderlach.
‘Woops, nu reed ik te snel. Even opletten: we mogen maximaal zeventig.’ Het zal niet weer gebeuren.

17.13

UUR.

AMSTELSTATION, RICHTING
CENTRAAL STATION
Het lijkt niet al te ingewikkeld om de
metro te besturen. Met de hendel
omhoog geef je gas, de hendel
omlaag betekent remmen, en elke
tien seconden moet je het dodemanspedaal indrukken – zo geef je
aan dat je nog leeft. Maar er is ook
een camerascherm, een microfoon,
een meldcomputer. En knoppen, veel
knoppen: zeker 30 grote, en dan nog
50 kleine. Voor licht. Geluid. Brand.
Ook het spoor moet je in de gaten
houden. Daar liggen bordjes: 1, 2,
3, 4. Dit type metro, de M5, moet
precies op bordje 4 stoppen om
iedereen netjes in te laten stappen.
En dan moeten ook nog de deuren op
tijd dicht. ‘Ha!,’ roept Suradd tegen
het camerascherm, als hij het knopje
nét heeft ingedrukt. Op beeld gooit
een vrouw haar armen in de lucht.
‘Zij was te laat. Sorry dame.’ Hij tikt
tegen de ruit. ‘Sorry!’
De collega’s van Suradds leeftijd zijn
op één hand te tellen. Ze komen van
alle kanten: de een studeert fysiotherapie, de ander verpleegkunde. Het
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zijn zowel vrouwen als mannen. Maar
vooralsnog zijn de meeste collega’s
ouder. ‘Toen ik bij Ikea werkte, ging
ik stappen met mijn collega’s en
praatten we over meisjes. Nu gaat
het over hypotheken. Kleinkinderen.
Je weet wel.’ Zijn vrienden maken
grappen over zijn werk. ‘Is de metro
uitgevallen, is het mijn schuld. Altijd.’
Als we later in de personeelsruimte
pauzeren, groet Suradd een oudere,
vrouwelijke collega.
‘Wat eet je?’
‘Saté.’
‘Ah,’ antwoordt hij. ‘Dat lijkt me
lekker, man. Goeie!’

17.15

UUR.

WIBAUTSTRAAT, RICHTING
CENTRAAL STATION
Na het Amstelstation gaan we
ondergronds, een andere wereld
in. Links en rechts schieten lampjes
voorbij. Ook hier zit overal graffiti: je
vraagt je af waarom de spuiter zich
vrijwillig in deze eindeloze tunnels
begeeft. ‘Als hier brand uitbreekt,
moet ik de passagiers evacueren,’
vertelt Suradd. ‘De derde rail, met
stroom voor de metro, staat onder
hoogspanning. Als je die aanraakt,
kun je doodgaan.’
En andere gevallen? Neem de
aanslag op de metro in Londen op
15 september, die werd opgeëist
door terreurgroep Islamitische Staat.
‘Ik denk weleens over terrorisme, ja,’
zegt Suradd, ‘maar ik maak me niet
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DE WERKDAG
VAN SURADD

P

11.00 uur.
Suradd staat op – gisteravond
is hij met vrienden de stad in
geweest. Hij eet yoghurt met
muesli en honing.
echt zorgen. Als het gebeurt, wat
kan ik dan doen? Dan gebeurt het
gewoon.’ GVB heeft in alle stations
camera’s hangen die dag en nacht
worden bekeken door de verkeersleiding. ‘Ze zien ons hier nu staan. Als
wij neergaan, komt de ambulance.’
Zijn grote angst: storm. Bij motregen
gaan de wielen slippen waardoor de
wrijving minder wordt. En dan kun
je pardoes een station missen, vertelt
Suradd, die één keer bijna doorreed
bij station Spaklerweg. ‘Je remt,
maar er gebeurt letterlijk niks,’ vertelt hij. ‘Het was ergste dag van mijn
leven. Echt. Ik bleef maar glijden.
Glijden glijden glijden.’ Hij gebaart
wild. ‘En dan waren er nog niet eens
bladeren. De bladeren zijn de hel. Ik
zeg je: gewoon de hel.’

17.21

UUR.

CENTRAAL STATION,
TERUG NAAR GEIN
Eindpunt, voor nu: Centraal Station.
Hier is het drukker. Tientallen mensen
drommen de metro uit, hun armen
volgepakt met koffers en haast.
Suradd stapt uit, kijkt even rond,
en begint aan zijn tocht naar de
achterkant van de metro. Daar zit de
tweede bestuurscabine. ‘Doe maar
rustig hoor,’ zegt hij, als wij, gelijk de
snelheid van de massa, onze spullen
willen pakken. ‘Weekenddienstregeling.’
Af en toe blikt Suradd naar de
cameraschermen. Deze metro heeft
er 24: vier voor elk metrostel. Soms
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kijkt hij naar de meisjes. Hij begint
te gieren, hikt van de lach. ‘Sowiesó,
man. De oudere metro’s hebben
geen camera’s, helaas. Als meisjes
hier achterin gaan zitten, kan ik ze
slecht zien. Dan is m’n dag wel een
beetje verpest. Dat zeg ik je eerlijk.
Eerlijk waar.’
Erg lang kunnen we er niet op doorgaan: buiten is er commotie. Een
man met twee kindjes, waarvan een
nog in de buggy, schreeuwt en bonkt
op de dichte metrodeur – hij kwam
te laat op het perron. De cabine trilt.
‘Doe maar rustig,’ maant Suradd. Hij
stapt uit. ‘Doe maar rustig. Je hebt
een kind.’ Als hij terugkomt, haalt hij
kalm zijn schouders op. ‘Dat gebeurt
soms. Maar ik kan dan niks, hè. Ik
ben een kleintje: 1.76. Daar schiet je
niks mee op.’
Zodra de rust is weergekeerd, rijden
we zachtjes station Gein binnen. We
pauzeren in de personeelsruimte,
drinken water uit een kartonnetje.
Er hangen dienstmededelingen: over
wisselsporen, bedelaars in de metro.
De diensten beginnen vroeg, of juist
heel laat. Op Suradds telefoon staan
twintig alarmpjes, op alle tijden van
de dag. Stappen voor het werk gaat
niet lukken, of je moet metéén door.
We hebben vijf minuten. Dan moet
Suradd terug: naar het Centraal
Station, voor nog zo’n zeven keer
vandaag. ↙

P

12.00 uur.
Tijd voor de was. Terwijl die
draait, kijkt Suradd een serieaflevering van Prison Break of
Shameless.

H

P

FL
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14.00 uur.
Douchen. Suradd trekt zijn
overhemd en broek aan, zoekt
sleutels, schoenen en tas bij
elkaar en hangt de laatste was
op.
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15.00 uur.
Suradd vertrekt vanaf station
Lelylaan naar Gaasperplas. Hij
neemt minimaal drie metro’s
eerder, zodat hij zeker op tijd is
voor vertrek.

D

B

16.00 uur.
Suradd stapt in de metrocabine
op station Gaasperplas en zet
soms zijn radiootje aan. Deze
zaterdag vertrekt hij om 16.05
uur. Op metrostation Gein
heeft hij telkens 7 minuten
buffertijd: om thee te drinken,
een praatje te maken, of even
de benen te strekken.

FL

1

N
ka
FL
th
o
ze
w
aa

00.37 uur.
De dienst is klaar. Suradd rijdt
met de auto naar huis of pakt
een Abel.
01.30 uur.
Suradd is thuis. Soms kijkt hij tv
met zijn huisgenoten. Anders
douchen en naar bed.

M

D
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#DUURZAAMDOEN

PROGRAMMA
Programma in het kader van de Dag van de Duurzaamheid

HVA CIRCULAIR

Projecten voor de duurzame stad van morgen
FLOOR-tribunes, Kohnstammhuis (begane grond)

09 OKT. 14.30- 17:30 UUR
Circulaire economie gaat verder dan je eigen afval
scheiden of oude spullen hergebruiken. Op de HvA
wordt gewerkt aan tientallen onderzoeks- en innovatie
projecten op het gebied duurzaamheid en circulariteit
die op de lange termijn bruikbaar zijn voor Amsterdam.
Kom ook en praat mee met deskundigen binnen en
buiten de HvA over de duurzame stad van morgen!

DOCU DONDERDAG DINSDAG
Before the Flood

+

FLOOR-zaal, Wibauthuis (02A30)

10 OKT. 16.30- 18:15 UUR
Normaal op donderdag maar nu op een dinsdag in het
kader van Dag van de Duurzaamheid programmeert
FLOOR een speciale docu over duurzaamheid. In Before
the Flood neemt Leonardo Di Caprio je mee in zijn missie
om klimaatverandering op de politieke wereldagenda te
zetten. Een aangrijpend verhaal over klimaatverandering
waarbij alle facetten van het probleem worden
aangekaart en wetenschappelijk onderbouwd.

Meld je aan via: hva.nl/floor
DEBAT // MEET&SHARE // CULTUUR
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10 tips van vroeger voor het studentenleven nu

OMA’S
LIFE HACKS
Groene zeep, soda en azijn: klinkt als het gootsteenkastje van je oma, en dat
is precies waar de redding ligt voor elk studentenhuis. Koken, schoonmaken
en gezond blijven kan met spotgoedkope middelen, dankzij de wijsheid uit
grootmoeders tijd. Onderzoek bewijst immers steeds vaker dat omatips zeker geen
bakerpraatjes zijn, schrijft Bob van Toor in Oma weet – inderdaad – raad. Tien
wetenschappelijk verantwoorde life hacks van toen, voor de moderne student.

tekst en illustraties Bob van Toor
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u het studiejaar een paar weken bezig is, en de paniek
van het eerste verslag en nieuwe vrienden maken
voorbij, zullen veel studenten thuis de balans opmaken. Helaas is ‘thuis’ voor velen van hen inmiddels verloederd
van nette leefruimte tot oorlogsgebied waar pizzadozen de
vloer bedekken en klam wasgoed de meubels. Helaas kom je er
doorgaans pas achter op het moment dat je met een slijmerig
keukendoekje en een gescheurd antiek wissertje balanceert
op de rand van de groen uitgeslagen badkuip: voor je huis en
jezelf zorgen heb je eigenlijk nooit goed geleerd.
Onze hulpeloosheid in huis is een recente ontwikkeling:
twee generaties geleden wisten zowel mannen als vrouwen in
grote lijnen hoe je katoen en wol wast, waarom boter koud moet
staan en waar soda goed voor is (spoiler: alles). Het leuke is: in
recente onderzoeken worden oma’s adviezen, over citroensap
en suiker, eierdooier en honing steeds vaker bevestigd. Op naar
verzorgingstehuis en provinciestad dus, voor een stoomcursus
omatips.
Voor wie die moeite niet wil nemen, acuut advies vergt of
geen oma’s bij de hand heeft: de tien meest onmisbare Wijsheden van Weleer, opgepoetst met een flinke scheut Wetenschap.

17

– alleen oppassen met de voegen tussen de badkamertegels, die
zijn immers óók van kalk. Extreme vettigheid verdwijnt met
ammoniak: een bakje in de oven, of in een vuilniszak met je
pannenhouders, en je sponst de volgende dag alle koeksels weg
als was het een Tellsell-reclame. Je gourmetkamer ruikt weer
fris als er ’s nachts wat schoteltjes spiritus of azijn her en der
mogen dampen. Alles dat stinkt (de vuilnisbak, de broodtrommel) wordt weer fris van een beetje soda en eventueel wat
water: zet een bakje met sodapoeder een week in je ijskast en
het neemt alle geurdeeltjes op. Soda is ook het ideale middel
om bierglazen mee te wassen: van zeep slaat het volgende
biertje dood.

3

Over bier gesproken: als je eens over de schreef gaat
– en oma is wijs genoeg om daar niet naar te vragen
– drink dan behalve veel ook een beetje handig en
verstandig. Wie overdag een iets te boozy lunch heeft gehad
kan nog met goed fatsoen naar college door een klein handje

1

Koop soda. Het heeft misschien een zweem van Ja Zuster, Nee Zuster en tempo doeloe, maar de werking van
natriumbicarbonaat (ook wel baksoda of zuiveringszout
genoemd) is geen sprookje. Wel sprookjesachtig goed: je kunt
er alles mee schoonmaken van je badkamer tot je oven, mee
koken en bakken, zelfs je haar wassen en je tanden mee poetsen als je echt diehard of straatarm bent. En, met een beetje
knutselwerk en een internetinstructie, zelfs je eigen prikwater
maken. Naar de winkel dus; niet de reformwinkel waar het als
witgoud in kleine busjes gaat en evenveel kost, maar naar de
toko. Daar doen de oranje doosjes gewoon anderhalve euro per
pond.

2

Maak handig schoon, zonder allerhande felgekleurde
plastic flessen, mét zeep, heet water en een theedoek voor de nadroog. Alles waar kalk op komt (de
waterkoker, de badkuip) blinkt weer van wat verdunde azijn
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TEGEN DE
MISSELIJKHEID
NA EEN NACHTJE
GROOTVERBRUIK
ADVISEERT OMA
GEMBER
koffiebonen op te kauwen. Volgens oma neemt het de alcohol
op; de wetenschap observeert vooral de stoot energie van cafeine. Tegen de hoofdpijn deed oma watjes gedrenkt in kamfer
in haar oren. Praktischer is een glas citroensap met zout; een
hete, en dan een koude douche of – hou je vast – een aspirientje. Liever dat dan ibuprofen, want je organen hebben het al
zwaar genoeg, en liever al vóórdat je dronken in bed duikt.

4

En dan volgt, onherroepelijk, de kater. Tegen de misselijkheid na een nachtje grootverbruik adviseert oma
gember. Zweeds onderzoek op marineschepen bewees
dat de eerstejaars officiers inderdaad significant minder braakten na wat gember; Zuid-Afrikaanse artsen probeerden het met
succes op misselijke zwangeren. De wonderlijke werking van
cola is onbewezen, maar duizenden zweren erbij, en het wordt
in ziekenhuizen gegeven tegen maagstenen en ter aansterking
na de ruggenprik. En als je ontwaakt met brandend maagzuur?
Een schepje soda in je water natuurlijk.

5

Na zo’n nachtje is de garderobe soms ook wat gehavend. Gerafelde schoenveters kunnen weer maanden
mee als je de eindjes in wat nagellak doopt. Over
vlekken kan oma een boek vol schrijven, en deed dat ook meermaals. Maar in de basis geldt: groene en ossengalzeep smeren
vóór de wasmachine is altijd een goed idee; bloed- en vetvlekken mogen nooit heet worden gewassen, dat fixeert ze juist. Vet
verdwijnt ook hier door zuur en ammonia, inkt door melk of
een beetje bleek (voor gevorderden) en bloemen- en fruitresten
door pure alcohol.
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6

Op intree- en ontgroeningsweken volgt natuurlijk
griep. De freshers’ ﬂu, ook wel feutentyfus, geneest oma
met flink slapen. De ouderwetse zweetkuur is, hoewel
onprettig, terug van weggeweest: wetenschappers bevestigen
het nut van een hoge lichaamstemperatuur tegen ziektekiemen. Tegen hoest trekt oma thee van brandnetels, zwarte bes
of weegbree, of een klassieke grog: citroensap, kokend water,
suiker en eventueel rum. Een hoestsiroop is snel gemaakt
van gesneden ui die een paar uur onder een laag suiker zweet,
lekkerder is oma’s recept van bruin bier, tot stroop gekookt met
veel bruine suiker.

7

Permanenter van aard is de hese stem die studenten
kenmerkt, dankzij het vele schreeuwen tegen technomuziek, borrelpraat en beter weten in. Thee van
lijnzaad met honing wil nog wel eens helpen, of een eigeel met
suiker. In de herfst raadt oma aan op lijsterbessen te kauwen,
en het sap goed op de keel te laten inwerken, in de lente kan
thee van bloesem van heemst (Althaea ofﬁcinalis) helpen.

19

seerde: eucalyptus. De blaadjes kunnen in kieren verkruimeld;
er zijn zelfs studentenhuizen waar dagelijks een pannetje
eucalyptusshampoo staat te pruttelen op het vuur om de lucht
ondraaglijk te maken voor muizen. Zaak is dan wel te stoppen
vóór dat ook voor mensen geldt.

10

Werkt zélfs de soda niet? Bel oma. Dat levert altijd
een leuk praatje op, dat zowel oudje als student
op zal vrolijken. En het internet dan, mompelt
u schamper? Zeker, er zijn allerhande websites waarop hele
volksstammen over elkaar heen buitelen om bizar advies en
antieke eigenaardigheden aan elkaar op te dringen – maar als
wetenschapper in spe horen we die ongefundeerde, anoniem
uit bedenkelijke boekjes geviste tips met argusogen te bekijken.
Alleen grootouders, buren op leeftijd en andere veteranen van
het leven geven gedegen, op de context afgestemd advies – en
zo niet, dan kun je tenminste na afloop boos op ze worden. ↙

8

Bel geen reparateur. Althans, niet meteen: ze zijn duur,
eisen dat je tussen zeven over half zeven en kwart over
twaalf thuis en wakker bent om in de namiddag aan
te komen kakken, en staan dan veelal hoofdschuddend naar
je klus te kijken om een andere specialist te suggereren. Oma
stroopt liever gewoon haar kanten mouwen op. Een verstopte
afvoer van kraan of douche loopt weer door na een flinke schep
– daar is ‘ie weer! – soda gevolgd door een kopje witte azijn en
een kopje kokend water. Het zal bevredigend gaan sissen. Dat
is het koolzuurgas dat ontstaat; dek de afvoer tien minuten af
met de stop en giet er daarna nog een ketel heet water door, en
voilà! Een schroef die niet uit de muur wil? Verhit hem even
met een schroevendraaier die je boven een gaspit hebt gehouden, dan zet de schroef uit. Als hij weer afkoelt en krimpt,
komt hij los.

9

Studentenhuizen zijn een broedplaats voor ongedierte. Tegen vliegjes helpen schoteltjes azijn met wat
kruidnagels of lavendel erin, muizen zijn pittiger volk.
Amsterdam schijnt zelfs over de jaren zulke stevige muizen
te hebben gekweekt, dat gifkorrels niets meer opleveren dan
vrolijke felroze poepjes. Dan helpt wellicht het oude middel dat
niemand minder dan Roy Donders recentelijk weer populari-
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Bob van Toor
Oma weet –
inderdaad – raad
Prometheus,
224 blz., € 15,00
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Kamervragen

FOLIA 03

JASPER SNOEK (22)
GENEESKUNDE (UvA)
Appartement 56 m2 Saffierstraat
Woont hier sinds najaar 2015
Betaalt mee aan het huis, een familiebezit
Huisgenoten 1
Voordeel ‘De locatie’
Nadeel ‘Het platte dak, het huis wordt ’s zomers heel warm.’

‘H

et appartement heeft voor mij de perfecte ligging. Omdat ik zo centraal woon,
ben ik eigenlijk overal binnen een halfuur. De
rest van de Pijp is om de hoek, maar de buurt
zelf is vrij kalm. Ik roei bij Skøll, verderop aan de
Amstel. Ik ben gesteld op mijn rust, dus het is
fijn dat ik maar één huisgenoot heb, ook nog
eens een goede vriend van me. Ik heb even op
Uilenstede gewoond, daar ben je na een paar
maanden wel klaar mee. Mijn slaapkamer is best
clean, op de hoop schoenen bij het raam na. Ik
vind het fijn om mijn muren wit te houden. De
rest van mijn meubels trouwens ook. Van al mijn
meubels is denk ik alleen de kledingkast nieuw.
Het bed komt van Marktplaats, het bureau heb
ik ook ergens vandaan gehaald. De poster van
Van Gogh heb ik uit het huis van mijn ouders
meegenomen. Dat vonden ze niet erg, want
bij hen hing hij ergens achteraf terwijl hij bij mij
wel echt een plaats krijgt. Ik heb een halfjaar in
Parijs gewoond, toen was ik veel bezig met kunst
en musea. Het impressionisme is mijn favoriete
stroming, dat zie je ook aan de andere posters
en schilderijen in mijn huis. Het enige andere
schilderij in mijn kamer heeft mijn oma gemaakt. Een zeegezicht met waterverf. In mijn
vrije tijd speel ik weleens gitaar, maar een stuk
minder dan ik zou willen. De akoestische gebruik
ik het meest, die staat op mijn kamer. Mijn elektrische gitaar hangt normaal aan de muur in de
woonkamer, hij is op het moment ook hartstikke
vals. Ik probeer ook veel te lezen, meestal lees
ik een paar boeken tegelijk. Eén daarvan is de
Panama papers. Ik heb het nu half uit. ↙

tekst Eva Hofman foto Martijn Gijsbertsen
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‘Ik ben gesteld
op mijn rust’
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Selma Leydesdorff VINDT NWO
TE WEINIG VERNIEUWEND, EN DE UVA – WAARAAN
ZIJ BIJNA VIJFTIG JAAR VERBONDEN WAS – EEN
WIT, MANNELIJK HETEROBOLWERK.
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‘Stoute studenten
zijn er nog steeds’
Na een een halve eeuw UvA gaat historica en hoogleraar oral history en cultuur Selma
Leydesdorff met emeritaat. Ze beziet de toekomst even monter en strijdbaar als haar
verleden, al dreigt haar leerstoel leeg te blijven en is de UvA nog steeds erg wit, met een
glazen plafond. ‘Dat is een heel groot gevecht geweest, en nog steeds.’

tekst Dirk Wolthekker
foto's Bob Bronshoff

B

ij aanvang van het gesprek met
historica Selma Leydesdorff zit
de stemming er ’s morgens om
tien uur al meteen goed
in: ze blikt vast vooruit
op haar afscheidscollege
deze week in de Aula van
de UvA, waar ook haar
nieuwe boek – over de
herinneringen van Sobibór-overlevenden aan de
leider van de kampopstand – zal worden gepresenteerd.
‘De Aula is altijd een lastige zaal: ik
herinner mij de verdediging van mijn

proefschrift in 1987 over het vooroorlogse joodse proletariaat in Amsterdam. Ik was in een drieste bui, zeg

verschilde van die aan andere mensen. “Omdat de soep lekkerder was”,
antwoordde ik met een kwinkslag.
Zo’n grote zaal wordt dan
gelijk wat makkelijker om
te hanteren.’
Deze week staat ze er
weer. Nu vanwege haar
emeritaat en om afscheid
te nemen van collega’s,
studenten, oud-studenten en de UvA, waaraan
ze zo lang verbonden is geweest.
In bijna vijftig jaar publiceerde zij
talloze wetenschappelijke en populai-

‘In de wetenschap gaat de
discussie tegenwoordig wel
erg vaak over geld’
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maar van God los en dat hielp. Op
zeker moment werd de vraag gesteld
waarin de soepuitdeling aan Joden

25-09-17 18:44

24

FOLIA 03

re boeken en artikelen en sleepte zij
vele fondsen en prijzen in de wacht.
Tijdens de Maagdenhuisbezetting
van 1969 was het Leydesdorff die
opmerkte dat alleen vrouwen de
broodjes smeerden; de naam van
Dolle Mina – een van de feministische
bewegingen die zie hielp oprichten
– was een vondst van haar uiterst
productieve geest.

Zijn de studenten van nu minder
geëngageerd dan die van uw generatie?
‘Dat vind ik eerlijk gezegd nogal
meevallen. Ik ben zelf natuurlijk een
kind van de jaren zestig. We leven
tegenwoordig in een heel andere
tijd, waarin studenten moeten opschieten, tentamens moeten halen,
afstuderen. Het is allemaal braver
geworden. Maar aan de andere
kant: er zijn nu toch ook nog hele
“stoute” studenten? Kijk eens naar
de bezetting van het Maagdenhuis
twee jaar geleden. Dat gebeurt toch
nog steeds?’

Hebt u het wetenschappelijk onderzoek zien veranderen in al die
jaren?
‘Ik zelf niet, maar dat ligt aan de
aard van mijn onderzoek. In het
algemeen vindt veel onderzoek
tegenwoordig plaats in onderzoeksgroepen, terwijl het twintig of
dertig jaar geleden een individuele
bezigheid was. Dat is het voor mij
nog steeds. Mijn onderzoeksterrein
en –methodiek is dat van de oral
history: lange interviews met getuigen die vertellen over een bepaalde
historische gebeurtenis. Dat is geen
groepsactiviteit, maar gaat een op
een en leidt uiteindelijk tot een boek,
mijn boek. Ik ben een associatief
schrijver. Ik maak associaties in mijn
hoofd en schrijf die op. Dat is een
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‘Ik wil weten hoe de herinnering
aan geweld steeds opnieuw wordt
vormgegeven’
individuele bezigheid. Boeken die
door onderzoeksgroepen gezamenlijk
zijn geschreven zijn vaak bloedeloos.
Daar werk ik niet graag aan.’

history wetenschappelijk interessant? Is het houden van grote interviews niet eerder een journalistieke
werkwijze?

Waarom is de methode van de oral

‘Er is een groot verschil tussen wetenschappelijke interviews die ik houd
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en die ik mijn studenten ook leer te
maken, en journalistieke interviews.
In een journalistiek interview vraag je
door, grijp je in, spreek je de geïnterviewde nader en zelfs tegen. In mijn
interviews daarentegen laat ik de
ander vrijelijk spreken
en herinneren. Ik laat
hem of haar bij wijze
van spreken eerst
helemaal uitrazen
over een onderwerp
dat hem of haar hoog
zit. Dat activeert de
herinnering , en daarna kom ik tot de kern van wat ik van
hem wil weten.’

Waarom hebt u dat boek geschreven?
‘In het boek komen eigenlijk alle
thema’s van mijn werk tot uitdrukking: de verhouding tussen individuele en collectieve herinnering, de
visie op individuele herinneringen als

‘Boeken door
onderzoeksgroepen zijn
vaak bloedeloos’

Wat intrigeert u zo aan de
herinnering?
‘Vooral de vraag of en hoe de collectieve herinnering van groepen mensen onderdeel wordt van de individuele herinnering. Het vervagen van
de individuele herinneringen in de tijd
hangt daarmee samen. In mijn boek
Het water en de herinnering, over
de herinneringen van Zeeuwen aan
de Zeeuwse watersnoodramp, bleek
soms dat de herinnering aan bijvoorbeeld reddingsoperaties op collectief
niveau heel anders waren dan hoe
ze individueel herinnerd werden. Ik
begrijp dat wel, want een individueel
verhaal vertellen is soms makkelijker
als je dat in een grotere structuur
kunt doen en pas je onbewust je
verhaal aan. Dat spanningsveld vind
ik heel interessant.’

Tijdens uw afscheidscollege
presenteert u uw nieuwe boek,
waarvoor u wereldwijd mensen
interviewde over hun herinneringen aan Sasha Pechersky, de
Russisch-Joodse leider en organisator van de Joodse opstand in het
Poolse vernietigingskamp Sobibór.
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onderdeel van een levensverhaal, en
het onderzoek naar de traumatische
herinnering van de slachtoffers van
grootschalig en zeer extreem geweld.
Het boek heeft ook met mijzelf te
maken. Ik heb een joodse achtergrond en heb mijn vier grootouders in
de Holocaust verloren: van moeders
kant in Bergen Belsen, van vaders
kant in Sobibór.’

Eerder bent u in Bosnië geweest om
in Srebrenica en Tuzla te spreken
met moslimvrouwen van wie de
mannen en zonen zijn vermoord
door de Serviërs. Wat fascineert
u aan onderzoek naar genocides?
Gaat het u om waarheidsvinding?
Om rechtvaardigheid?
‘Oral history geeft interpretaties
van het verleden; er zijn meerdere
waarheden. Ik wilde en wil weten hoe
de herinnering aan geweld steeds
opnieuw wordt vormgegeven, want
herinneringen veranderen en worden aangepast.’

De herinnering van Bosnische
vrouwen aan hun mannen.
‘Ja, al zijn herinneringen van kampoverlevenden in Sobibór en die van
moslimvrouwen in de enclave Srebrenica moeilijk met elkaar te verge-

lijken. Bij Sobibór ben ik persoonlijk
betrokken en de overlevenden die ik
sprak waren erg oud, ik was net op
tijd om hen te spreken. De Bosnische vrouwen daarentegen waren
soms van mijn eigen leeftijd en ook
vaak jonger. Ik wilde
hen een stem geven en
hun herinneringen aan
hun mannen en zonen
optekenen. Dat wilde ik
overigens ook omdat de
vrouwen niet aan het
woord kwamen in het
onderzoeksrapport dat
het Niod in opdracht van de regering
schreef. Ik vind het nog steeds raar
dat de slachtoffers van de Bosnische
genocide nauwelijks in het rapport voorkomen.’

Tegenwoordig spreekt men nogal
eens van ‘rendementsdenken’ in de
wetenschap. De lange lijst met publicaties overziend bent u een zeer
rendabele wetenschapper. Herkent
u zich in die kwalificatie?
‘In zekere zin wel. Ik ben inderdaad
altijd erg productief geweest, vooral
in het schrijven van boeken. Het
schrijven in belangrijke, wat wordt
genoemd “A-tijdschriften,” daaraan
heb ik nooit meegedaan. “Kunt u
even een artikel aanleveren van zesduizend woorden,” zoiets. Daar houd
ik niet van. Het is me te geformatteerd. Overigens gaat rendement
aan de universiteit vaak ook over
geld en hoeveel je daar als wetenschapper van binnen kan halen. Die
discussie is misschien wel wat doorgeslagen in de zin dat wetenschap
wel erg vaak over geld gaat.’

Staat oral history aan de UvA stevig genoeg in de schoenen om het
zonder u te redden? U bént immers
uw vakgebied?
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‘Er is geen opvolger voor mij en die
komt er ook niet. Ik werkte vroeger
bij het Belle van Zuylen-instituut voor
genderstudies, waar ik directeur was.
Toen dat instituut werd opgeheven en
ik intussen al veel succes had met oral
history kwam er een leerstoel, maar
die wordt niet gecontinueerd. Vorig
jaar heb ik met collega’s een plan
ingediend bij NWO om in Amsterdam
een oral history-centrum op te zetten.
Drie miljoen euro hadden we daarvoor
begroot, maar de lobby mislukte en
het geld ging naar achttiende-eeuwse geschiedenis, waar al heel veel
geld naartoe gaat. Het toont aan hoe
weinig vernieuwend NWO is.’

Wat nu?

SELMA
LEYDESDORFF
1949 geboren in Batavia/Djakarta
1972 doctoraal moderne
geschiedenis UvA
1973-1974 onderzoeksassistent
theoretische en historische
pedagogiek UvA
1975-1976 docent middelbaar
onderwijs
1977-1992 docent moderne
geschiedenis UvA
1987 Promotie moderne geschiedenis, proefschrift getiteld ‘Wij
hebben als mens geleefd. Het
joodse proletariaat van Amsterdam
1900-1940’.
1992-2004 hoogleraar
vrouwenstudies (UvA)
2002-2004 hoogleraar/directeur
Belle van Zuylen instituut voor
genderstudies (UvA)
2005-2017 hoogleraar oral history
en cultuur (UvA)

Folia 3_1739.indd 26

‘Ik hoop dat we erin slagen om
buiten NWO geld los te peuteren
voor oral history-onderzoek en voor
het aanstellen van een bijzonder
hoogleraar. De digitalisering van
de geesteswetenschappen maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om
tienduizend interview-uren die we
op band hebben te bewaren, met
elkaar te verbinden en doorzoekbaar
te maken. Maar daar hebben we
computers voor nodig, informatici
en juristen.’

Het grootste deel van uw leven
hebt u doorgebracht aan de UvA.
Is de universitaire cultuur erg
veranderd?
‘Negenenveertig jaar ben ik verbonden geweest aan de UvA. Van
student tot promovendus, van
assistent tot docent, directeur en
hoogleraar, aanvankelijk bij vrouwenstudies, later bij geschiedenis. Ik
heb het allemaal met groot plezier
gedaan. Er is wel veel veranderd. De
managers bijvoorbeeld, die hebben hun intrede gedaan. Daarover
wordt veel geklaagd, maar niet
door mij. Ik doe er mijn voordeel

mee: ze regelen allemaal dingen
– bijvoorbeeld een zaal voor je
afscheidscollege – zodat je ze niet
zelf hoeft te doen.
Ook zijn er veel meer vrouwen
gekomen. Toen ik in 1968 bij de UvA
aankwam waren er nog maar een
paar “meisjesstudenten”, zoals we
werden genoemd. Er waren bovendien nauwelijks zichtbare homo’s en
de universiteit was nog witter dan ze
nu is. Het is heel erg laat dat de UvA
nu pas een diversity officer krijgt om
daaraan iets te doen.’

Maar het glazen plafond bestaat
nog steeds.
‘Inderdaad, al heeft vrouwenstudies
van de UvA sinds eind jaren zeventig
veertig vrouwelijke hoogleraren afgeleverd. Die werken niet allemaal aan de
UvA, maar het is toch een vooruitgang
– al is dat een heel groot gevecht geweest en nog steeds. Het doorbreken
van het witte, mannelijke heterobolwerk is niet eenvoudig. Toen ik nog
bij Dolle Mina zat, spraken we van de
“pisbakcultuur”: mannen regelen nog
steeds graag de dingen met en onder
elkaar, eventueel tijdens het plassen.
Er is echt nog wel iets te doen.’

Je zou zeggen: genderneutrale wc’s
zijn dus een uitkomst?
‘In New York is er “zitten” en “staan”;
daarmee wordt veel discussie vermeden. In de praktijk prefereer ik zelf de
dames-wc: vaak schoner. Dolle Mina
streed overigens al voor “openbaar
plasrecht” en zette de urinoirs waarover nu zoveel te doen is af met roze
linten.’ ↙
Selma Leydesdorff geeft op 28 september
om 15.00 uur haar afscheidscollege in de
Aula van de UvA. Daar wordt ook haar
nieuwe boek Sasha Pechersky. Holocaust
hero, Sobibor resistance leader and
hostage of history gepresenteerd.
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THOMAS
VAN A ALTEN
Scharnier
H

et seizoen is weer geopend: volle collegezalen, gangen en kantines. Een broeierig aroma van arbeidsethos, leergierigheid en enige
existentiële angst. Voor het reces was ik volop aan het hollen vanwege
een nieuwe functie als leidinggevende, een studie die ik afrondde en
een boek waar ik mee bezig ben. Het hollen is inmiddels een prettige
draf geworden en ik voel aan alles dat het nu een kwestie van maanden
is of het wordt achterover leunen. Niet dat ik minder doe, maar ik heb
de systemen beter leren doorgronden. Ook geef ik er nu weer les naast,
dat blijft het leukst.
Voor een schrijfvak in de propedeuse
van de opleiding
communicatie is het
laatste college in
de week steeds een
mondeling feedbackcollege. Dan
kijk je als docent individueel met elke student uit de groep (tussen de 25
en 32!) naar het werk. Het vak wordt gecoördineerd door mijn collega
Yvon. Ik vind dit feedbackcollege een meesterzet. Het is zo simpel: in de
paar minuten per student kun je de studenten bevragen terwijl je naar
het scherm kijkt. ‘Waarom plaats je die komma daar, wat is het effect
van dat woord, wat zou er gebeuren als Corrie uit de Bosmanstraat dit
leest?’ (Corrie uit de Bosmanstraat is altijd mijn archetypische gemiddelde Nederlander).
Het lesgeven zelf is één ding, maar het bewijs dat wat je overbrengt
daadwerkelijk wordt opgepikt is een tweede: het altijd bijzondere ‘Eureka’-moment, het scharnier dat de deur open laat gaan. Het proces
van abstractie naar begrip. Een docent is zo goed als zijn scharnierpunt.
Je kunt beter een docent hebben die, bij wijze van spreken, steeds een
hoofdstuk vooruitloopt op de studenten maar goed het scharnier heeft
geolied, dan een briljante professor die zo analytisch denkt dat hij niet
meer de beginner bereikt. ↙

Wat zou er gebeuren als Corrie
uit de Bosmanstraat dit leest?
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Vliegveldcollege
tekst Sterre van der Hee foto Daniël Rommens

C

haos, drukte en rolkoffers. Op Schiphol de weg vinden is niet
makkelijk – zeker niet met de stress van beveiligingspoortjes en
zoekgeraakte paspoorten. Maandag organiseerde de UvA, ter ere van
haar 385-jarig bestaan, het pop-upcollege ‘Wayfinding at Schiphol
Airport’ tussen wachtende passagiers in Lounge 2 op de luchthaven.
Architectuurhistoricus Petra Brouwer ging in op vragen als: ‘Hoe vind je de
weg op een druk vliegveld? En hoe zag de luchthaven er in de jaren zestig
eigenlijk uit?’ Overige colleges deze week gaan over tijdreizen, Nederlandse
schilders en ongeschreven regels in de openbare ruimte. Toegegeven: héél
veel (wakkere) luisteraars waren er nog niet. Misschien waren ze gewoon
verdwaald.↙
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ALS
LAATSTE
DE POORT
UIT
Mijmeren in de Oudemanhuispoort
Oud-decaan Edgar du Perron wandelt door de
ontmantelde Oudemanhuispoort, een gebouw
waar hij meer dan 20 jaar werkte. De juridische
faculteit, die er al zat sinds het ontstaan van
de universiteit, huist sinds deze maand op het
Roeterseiland. ‘Dit is toch mij huis geweest.’
tekst Eva Hofman
foto's Bram Belloni
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‘H

ier word ik wel weemoedig
van,’ zegt Edgar du Perron
met een glimlach. We
staan in een lichte, lege ruimte in de
Oudemanhuispoort. Op plekken waar
vroeger tafelpoten hebben gestaan is
het crèmekleurige tapijt verkleurd en
platgedrukt, en waar ooit portretten
hingen van oud-hoogleraren, resten
nu slechts spijkers in de muur. De
hoge ramen bieden uitzicht op het
achterhoofd van het beeld van de
godin Minerva op de binnenplaats.
Studenten haasten zich over het
pleintje, het heeft net geregend.
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Alsof je bent verhuisd en nog eens je
oude huis bekijkt, noemt Du Perron
het. Vandaag leidt hij ons rond door de
Oudemanhuispoort, het gebouw waar
hij bij elkaar zo’n 23 jaar heeft gewerkt
en gestudeerd. Eerst als promovendus,
toen als professor en later als decaan
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Decaan is hij niet meer sinds hij
vorig jaar een functie aannam bij de
Hoge Raad, en sinds dit collegejaar
huist de ook faculteit niet meer hier,
maar in gebouw A op Roeterseiland.
Reden genoeg dus om terug te blikken.
Op zijn eigen tijd, en op jaren rechtsgeleerdheid in het complex.
De wandeling beginnen we in de
centrale hal, waar vroeger de aula
van de UvA was. Met een blik op de
stortregen buiten besluit Du Perron
de binnenplaats voor het laatst
te bewaren. Liever was hij daar
begonnen. ‘De Oudemanhuispoort
is heel romantisch, en dat binnenplaatsje is prachtig. Ik denk dat als
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we dat hadden kunnen optillen en
meenemen naar Roeterseiland, de
studenten de verhuizing vanaf het
begin prima hadden gevonden.’
Du Perron – vorig jaar onderscheiden met de Grote Sta-penning
vanwege zijn betrokkenheid bij de
hervormingsagenda van de UvA –
was, met tegenzin, voorstander van
de verhuizing. ‘Bijna iedereen die
eerst heel boos was dat ik het goed
vond dat we gingen verhuizen, roept
nu dat het nieuwe gebouw goed
bevalt. Toen ik nog studeerde was
het Roeterseilandcomplex een beetje
saai. Alsof je een industrieterrein op
ging. Maar nu leeft het veel meer,
Crea zit er en er zijn veel studenten.
De voorzieningen voor studenten zijn
in het nieuwe gebouw een stuk beter
dan hier en er is veel licht, iets wat je
hier op veel plekken niet hebt.’
Troosteloos, noemt Du Perron de
hal nu. Hij wijst naar de vergeelde
dakramen. ‘Als je dit van boven be-

kijkt, is het ook verschrikkelijk. Er zit
overal stof.’
De ontmoetingsplaats van het
gebouw is in de jaren ‘60 van de vorige eeuw voor het laatst verbouwd.
De aula is toen naar de Lutherse Kerk
verplaatst, waar nu nog een schilderij
hangt van hoe het er destijds uitzag.
‘De Oudemanhuispoort is een doolhof, maar hier zag je elkaar. Vroeger was het hier enorm druk als de
colleges waren afgelopen, dan kon je
er werkelijk niet meer uit.’
Onvergelijkbaar met de huidige
situatie, maar die zal binnenkort toch
veranderen. ‘In de nieuwe plannen
wordt dit stuk gesloopt,’ zegt Du Perron. ‘Er komen nieuwe collegezalen.
Alleen de buitenmuren blijven staan.’
Prima, vindt hij, want de hal is
aan vernieuwing toe. ‘Hoewel de
cateraar er nog wel wat van heeft
proberen te maken. Toen ik hier
studeerde stond er alleen een soort
keet in de hal. Daar werd koffie uit
verkocht. Het kraampje van tante
Nol. Zo zal ze ongetwijfeld niet echt
geheten hebben, maar zo heette ze
bij de studenten.’

Nooddeuren
De zeven gebouwen die samen de
Oudemanhuispoort vormen, kennen
geen geheimen voor Du Perron. Hij
praat enthousiast door terwijl hij
ons begeleidt – trapje op, trapje af
– langs kantoren, kelders, gangen,
lokalen. Hij wijst ons op zijn favoriete waarschuwingsbordje, met de
licht ironische tekst ‘pas op, dit is
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een deur,’ op de trap waaronder in
zijn eigen studietijd een zwerfster
woonde, op een lege plek aan de
wand waar tot voor kort een groot
portret hing van professor Adriaan
Pitlo. ‘Een van de grootste docenten
die de faculteit ooit heeft gekend.
Zijn leerlingen werden ook allemaal
goede docenten. Een geweldig ijdele
man, die met al zijn vele onderscheidingen geportretteerd wilde worden.
Het gerucht gaat dat toen hij later
nog een onderscheiding kreeg, hij die
heeft laten bijschilderen.’
Du Perron kan als echte aansprakelijkheidsjurist precies aanwijzen
waar het in de Poort, zoals hij het gebouw noemt, allemaal mis kan gaan.
‘Over deze deur gaf ik altijd college,’
zegt hij, stilstaand bij een collegezaal
op de begane grond in gebouw D.
‘Er zit een kijkgat in, maar de deur
zwaait naar buiten open dus als
je niet oppast krijg je een deur op
je neus.’ Even later stopt hij weer.
‘Vroeger moest iedereen door de
centrale hal naar buiten als de colleges uit waren. We hebben een keer
een ontruimingsoefening gedaan
en toen duurde het twintig minuten
voor iedereen buiten was. Niemand
ging door de nooddeuren. Daarom
moeten docenten nu voorlichting
geven aan studenten over hoe je het
gebouw uit moet.’

Schildering
‘Het heeft mij twintig jaar gekost
om hier de weg te vinden,’ zegt Du
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‘HET HEEFT
MIJ TWINTIG JAAR
GEKOST
DE WEG TE
VINDEN’
Perron terwijl hij ons moeiteloos van
gebouw E naar F leidt, door smalle
gangen en over verborgen trappen.
Af en toe rammelt hij aan een van
de vele gesloten deuren van het gebouw. De meeste krijgt hij open met
een speciale sleutel. ‘Als decaan krijg
je een loper voor het hele gebouw.
Die mag ik eigenlijk helemaal niet
meer hebben natuurlijk.’
Hij pauzeert in een kelder. Het
systeemplafond is verlicht met flikkerende TL-lampen. ‘Dit is wel echt
het toppunt van troosteloosheid.
Mijn grootste angst bij het nieuwe
gebouw was dat er dit soort gangen
zouden komen, maar er is heel veel
met glas gewerkt, waardoor het er
echt veel leuker uitziet. Dan kun je
gewoon zien waar je bent; dat kan
hier helemaal niet.’
Een stuk mooier vindt Du Perron
gebouw F. ‘Het heeft iets van een
oude middelbare school,’ zegt hij als
we de trap nemen naar het boven-

ste zaaltje. Het is een klim van drie
etages, maar op de weg naar boven
is genoeg te zien. Het gebouw, dat
in 1925 vanwege een snelle toename
van studenten werd bijgebouwd,
is ontworpen door architect Pieter
Marnette. Het ademt de stijl van de
Amsterdamse School. Van beneden
naar boven loopt een muurschildering, in 1951 geschilderd door
Peter Alma. De schildering beeldt
de geschiedenis van de wetenschap
uit, te beginnen met Egyptenaren
en Grieken en eindigend met een
telescoop, een chromosoomschema,
Einstein en Curie. ‘De juristen zeggen
wel dat de Poort hun gebouw was,’
Du Perron draait zich om op de trap.
‘Dat is maar beperkt waar. Rechten
heeft hier altijd gezeten, maar heel
veel faculteiten hebben dit gebouw
gebruikt. En dat zie je hier ook wel.
De muurschildering is maar gedeeltelijk juridisch.’

Perron 17
Het eigenlijke gebouw van de FdR
was vroeger het B-gebouw. Hier
woonden vanaf 1631 Gerardus Vossius
en Caspar Barlaeus, de oprichters
van het Athenaeum Illustre, de voorloper van de UvA. Na een wandeling
door gebouwen C en A betreden
we in B de oude wachtkamer voor
studenten die de studieadviseur
moesten spreken. Vroeger hingen
hier reclameposters voor buitenlandse reizen en stages en er stonden
tafels en banken.
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De ruimte doet nu slechts dienst
als doorgang. Wie er de trap naar
beneden neemt, komt terecht in
‘Perron 17’. Du Perron doet er een
paar stappen naar binnen en draait
zich dan om. ‘Hier word ik verdrietig van.’ De kamer is leeg, op een
papieren bloem in een hoek en
twee flessen cranberrysap op de
grond na. ‘Toen ik de onderwijsprijs
won in 2005 heb ik geld gewonnen. Ik
heb de studentenraad gevraagd wat
ik ermee moest doen. Die schreef een
prijsvraag uit en daar kwam deze
‘hangplek voor studenten’ uit.’ Na
nog een prijsvraag besloot de FSR de
ruimte ‘Perron 17’ te noemen. ‘Deels
naar mij, deels naar het Rotterdams
opvangcentrum voor drugsverslaafden Perron 0, dat toen veel in het
nieuws was. En dit lokaal heette
eigenlijk BK17, vandaar het nummer
zeventien. Tijdens het afscheidsfeest
van de faculteit heb ik stiekem het
bordje meegenomen. Dat is maar
goed ook, want nu is alles weg.’

Gang
We gaan terug naar het A-gebouw.
Dit carré rondom de binnenplaats
vormt de eigenlijke Oudemanhuispoort. Wie vanaf hier met de lift naar
boven gaat, komt op zolder terecht.
Die is opgedeeld in kleine kamers.
Lang hebben ze dienstgedaan als
kantoor voor onderzoeksassistenten, ook Du Perron indertijd, tot de
arbowet dat verbood vanwege het
weinige daglicht dat er kwam. ‘Af en
toe zie je een meeuw langskomen,’
lacht du Perron. ‘Meer niet. Dus toen
wij er niet meer in mochten, werden
de kamers aan de studieverenigingen gegeven.’
Een van de laatste deuren in
de gang leidt van gebouw A naar
de collegezaal helemaal bovenin
gebouw F, waarheen we eerder drie
trappen beklommen. Het is een van
de moeilijkst vindbare collegezalen
in het gebouw en van die deur weet
bijna niemand. Een lift is er niet,
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dacht ook Du Perron. ‘Ongeveer acht
jaar geleden had ik een gastdocent
die nogal zwaar was. En ik dacht: hoe
krijg ik die man omhoog? Achterin de
collegezaal vond ik toen dit deurtje.
Het bleek dat we met de lift naar
de zolder van gebouw A konden, en
via het deurtje gebouw F in. Het is
de laatste geheime gang die ik in dit
gebouw heb kunnen vinden.’
Geheime gangen zijn er genoeg.
Wie bijvoorbeeld naar het G-gebouw
aan de overkant van de Poort wil,
moet eerst omhoog naar de zolder
in A en via een deur daar weer naar
beneden. De voordeur beneden is
alleen voor medewerkers. Daar lopen
wij heen, onder de poort door naar
de Kloveniersburgwal. Er hangt een
bord met een tekst van Paul Scholten:
Wie hetzelfde anders zegt, zegt iets
anders. ‘Dat vind ik een mooie brug
tussen rechten en de geesteswetenschappen,’ zegt Du Perron, doelend
op de aanstaande verhuizing van de
Faculteit der Geesteswetenschappen naar de Oudemanhuispoort.
‘Uiteindelijk heeft rechten heel veel
met geesteswetenschappen, want
het gaat over teksten. Dit vind ik een
mooie zin over teksten die de rechtenfaculteit nu nalaat aan de geesteswetenschappen.’
De zon is inmiddels doorgebroken.
In de frisse herfstlucht lopen we terug
naar de binnenplaats. Du Perron
kijkt met samengeknepen ogen naar
het portiek boven de voordeur, met
daarop het wapen van de UvA. Daarboven, op het balkon, heeft hij nog
wel eens een toespraak gehouden.
‘Om hier niet meer te komen, dat
voelt heel gek. Ik ben heel tevreden
met het nieuwe gebouw, maar dit
is toch mijn huis geweest. Daarom
vind ik het heel belangrijk dat dit een
gebouw van de UvA blijft. Ik werk hier
wel niet meer, maar ik kan hier nog
wel komen. Het binnenplaatsje blijft
ook nog gewoon het binnenplaatsje,
vol studenten en wetenschappers.
Dat maakt de verhuizing draaglijker.’ ↙

BEJA ARDEN, KUNST EN UVA

Er is waarschijnlijk geen gebouw in Amsterdam dat meer
functies had dan de Oudemanhuispoort. Sinds de bouw
in 1602 als bejaardenhuis voor
arme mannen en vrouwen
(vooral vrouwen, omdat die
ouder werden) werd gepocht
dat het te mooi was, een ‘paleis
voor paupers’. Toen de woonkosten na 1800 stegen, huisden
er achtereenvolgens een cholera-ziekenhuis, een kunstacademie, en zelfs de voorloper van
het Rijksmuseum - Vincent van
Gogh bekeek hier Rembrandts
Joodse bruidje.
Duurzame bezetting kwam na
1877, toen de net opgerichte
universiteit naar ruimte zocht.
Bijna alle faculteiten namen
hun intrek na een verbouwing
in 1880, en de verbouwwoede
hield niet meer op. In plaats
van tentoonstellingszalen
kwam een aula, die vervolgens
weer gesloopt werd ten bate
van nieuwe uitbreidingen.
Het interieur is onherkenbaar
veranderd, de klassieke facade
uit 1754 en boekverkopers in de
doorgang bleven.
Nu komt op het Binnengasthuisterrein de nieuwe UB; in de
Oudemanhuispoort komt de Faculteit Geesteswetenschappen.
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tekst Bart Lichtenveldt
foto’s Mats van Soolingen

De bacterie
die de wereld
kan redden
De genen van een bacterie zo aanpassen dat hij op een duurzame manier
een gewilde stof gaat produceren. Met deze state-of-the-artbiologie hoopt
een groep jonge UvA-wetenschappers een Amerikaanse prijs in de wacht
te slepen. ‘Wij knutselen met de natuur, zodat zo veel mogelijk mensen
gelukkig kunnen leven op aarde.’

S

tudenten van de UvA en VU werken aan een betere
wereld door mee te doen aan de International
Genetically Engineered Machine competitie –de
iGEM-competitie – in Boston. Het is een jaarlijks terugkerende wedstrijd, georganiseerd door het Massachusetts
Institute of Technology (MIT), waarbij biologiestudenten
van over de hele wereld uitgedaagd worden de grenzen
van de biologie te verleggen. Maar dan wel met synthetische biologie; het (her-)ontwerpen van cellen of delen
daarvan, waarbij gebruik wordt gemaakt van genetische
modificatie. Zo’n 300 universiteiten sturen elk jaar in
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november een team van afgevaardigden naar de Verenigde Staten om ze te laten meedoen in een van de vijf
categorieën.
Studenten van de door UvA en VU gedeelde master
Bioinformatics & Systems Biology Bram van de Putte
(24), Yuki Esser (24), Josine Oude Lohuis (23), Max
Guillaume (27) en Age Tjalma (24) worden hiervoor
versterkt door bachelorstudent psychobiologie Thijs
van Schaik (22) en Mohammad Aljohmani (26), die
aan de website van het team werkt. Hun uiteindelijke
doel? De genen van een bacterie zo aanpassen dat hij
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IGEM AMSTERDAM
Engineering the future

IGEM
International Genetically
Engineered Machine (iGEM) is
a distinguished student
competition in synthetic
biology. Every year, over 5.600
Bram van de Putte kweekt de groengekleurde cyanobacterie in erlenmeyers.
students from all over the world
are challenged to change the
way we manufacture materials,
treat diseases and generate
energy. After seven months of
research,
we will
present
ourgewilde stof gaat proop
een
duurzame
manier
een
Imagine a world where carbon-dioxide (CO2) is a resource instead
work to the scientiﬁc community
duceren.
of a pollutant, a world in which CO2 is used rather than produced.
at the Giant Jamboree, which
This world is closer than you think! And it all starts with Die gewilde stof is fumaraat. Hij staat in de top tien
takes place at the
van meest waardevolle koolstofketens, die als chemische
Cyanobacteria, the organisms that brought oxygen to earth 2.3
Massachusetts Institute of
bouwstenen dienen. Niet alleen kun je er biobrandstof van
billion years ago and can grow solely on CO2 and sunlight. As they
Technology (MIT) in Boston.

The project

‘Dit klinkt waarschijnlijk
heel ingewikkeld, en
datlifeisbearable
het forook’
maken, hij kan ook gebruikt worden voor de productie van
once made
humans on earth, we will now use

them to retain these conditions. We will modify the bacteria to
medicijnen en plastic. ‘Fumaraat wordt nu van aardolie
OUR CHALLENGE
make them produce a valuable compound called fumarate.
gemaakt,’ legt Bram uit. ‘Wij willen het met onze bacterie
Optimise
bacteria to cyanobacterie
use CO2
Fumarate can be used for numerous applications, including; maken.’
a
Deze zogeheten
maakt namelijk
for
the
production
of
(until now)
progenitor for biofuels, food additives and medicine. Currently,
als een van de weinige bacteriën gebruik van fotosynthese
petroleum derived chemical
fumarate is made from oil. However, why use fossil fuels when we
– net zoals planten dat doen – waardoor hij kan functicompounds, creating the
can use a cell factory that uses CO2 to make fumarate? Over the
oneren
en groeien met slechts CO2 en zonlicht. Bram:
foundation for a bio-based
next seven months, we will build this cell factory in the laboratory
‘Daarom
is hij ook groen: het is een soort bladgroenkorrel.’
economy.
while actively considering and addressing safety, security and the
environmental implications of our work.
Genen knippen en plakken

THE TEAM

Are you just as excited about the future as we are? Then we need De stoffen die voortvloeien uit het fotosyntheseproces
We are eight highly driven
your help getting there!
gebruikt de bacterie om te groeien en zichzelf te verstudents from the VU and UvA
meerderen. Fumaraat is een van die stoffen, en wordt dus
and we aspire to creating a bioal snel
weereconomy
door de bacterie
based
Ð one thatopgebruikt. ‘Wij proberen
de bacterie
zover
te
krijgen
meets its energy and dat hij meer fumaraat gaat
maken,
zodat men
dat kan
production
demands
byaftappen,’ zegt Bram. Om
ervoor
te zorgenbiotechnology.
dat die fumaraat
leveraging
We niet opgebruikt wordt
different
door all
de have
cel, knipt
het backgrounds,
team een stuk uit het DNA van de
ranging
sciences is voor de omzetting
bacterie
weg,from
dat political
verantwoordelijk
to bioinformatics
and systems
van fumaraat.
‘DNA bestaat
uit twee strengen,’ legt Yuki
biology and are eager to
uit. ‘Door
gebruik te maken van bepaalde eiwitten – die
combine our knowledge and
delen van de DNA-strengen kunnen herkennen – kun
skills to make this project a
je delen losknippen en weer aan elkaar plakken. Op die
success!
manier kun je naar eigen wens genen verwijderen en
Van CO2-fabriek tot brandstof, voeding en medicijnen.
toevoegen.’ Door het verwijderen van dat ene stukje DNA
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‘Eigenlijk hebben we de
benen van onze bacterie
afgehakt’
blijft fumaraat ongebruikt, en hoopt het op in de cel.
Hartstikke mooi, maar daarmee heeft het team wel
een belangrijke energiecyclus van de bacterie doorbroken, waardoor hij langzaam groeit. ‘Eigenlijk hebben we
zijn benen eraf gehakt,’ illustreert Bram. ‘En nu proberen
we een rolstoel voor hem te maken,’ voegt Yuki toe. De
rolstoel bestaat wederom uit een genetische knip- en
plakingreep. Ditmaal niet door iets uit het DNA weg te
halen, maar door een nieuw deel toe te voegen. ‘Wij
proberen een shortcut in te bouwen, waardoor de cel nog
wel veel fumaraat maakt, maar alsnog door kan groeien
zonder fumaraat te gebruiken.’ ‘Dit klinkt waarschijnlijk
heel ingewikkeld,’ zegt Bram, ‘en dat is het ook.’

Groene appeltaart
Die complexiteit is dan ook een van de redenen waarom
de studenten zich alleen focussen op het opkrikken van
de fumaraatproductie. ‘We hebben maar zeven maanden
om dit te doen,’ vertelt Yuki. ‘We beperken ons daarom
tot het gen-niveau en denken niet heel erg na over hoe
we fumaraat eruit kunnen halen.’ ‘Daar houden andere
onderzoekers zich mee bezig,’ voegt Bram toe.
Desalniettemin liggen de studenten op schema met
het upgraden van de cel. De formule voor dat succes?
‘Blijven prutsen,’ zegt Age, die in plaats van twee dagen
uiteindelijk twee maanden bezig is geweest een bepaald
stukje DNA uit de bacterie te knippen. ‘Ik moest die
DNA-slierten “even” weer aan elkaar plakken,’ legt Age
uit. ‘Als je na zo’n lange tijd eindelijk één bacteriekolonie
hebt waar dat bij lukt, ben je heel blij.’ Toen het Age eindelijk gelukt was dat stukje DNA uit te knippen bijvoorbeeld, hebben ze taart gegeten. ‘Appelkruimel,’ zegt Yuki.
Bram: ‘Met de juiste groene kleur natuurlijk.’
Maar labwerk is niet het enige waar het iGEM-team
succes moet boeken. Naast hun experimenten worden
teams ook beoordeeld op onder meer het presenteren
van hun project, het maken van een Wiki-pagina en het
bereiken van de maatschappij via verschillende media,
waarvoor aparte prijzen zijn. ‘Omdat dit project voor ons
ook als masterstage telt, zijn we vergeleken met andere
iGEM-teams erg gefocust op onderzoek; aan de presentatie hebben we bijvoorbeeld nog niet veel gedaan,’ geeft
Yuki toe. ‘Maar een heel gelikt verhaal betekent niet dat
je goed onderzoek hebt gedaan.’ ‘Binnen onze catego-

Folia 3_1739.indd 37

KNUTSELEN MET DNA
Toen het schaap Dolly in de jaren zeventig van
de vorige eeuw succesvol werd gekloond, werd
besloten even te stoppen met genetische aanpassingen. Als de onderzoekers te veel van dit
soort technieken te snel zouden toepassen, was
er kans dat ze dingen teweeg zouden brengen
waar ze later spijt van kregen. Niet lang geleden is er een nieuwe – momenteel erg populaire
– DNA-kniptechniek ontwikkeld: CRISPR-cas9,
waarmee een wetenschapper zonder sporen
achter te laten kan knippen en plakken in
genetisch materiaal. Toen een onderzoeker in
China met deze techniek de oogkleur van een
embryo had veranderd, werd door de bedenkers van de revolutionaire methode geopperd
rustige stappen te nemen met deze technologie. En alhoewel het iGEM-team van de UvA en
VU niet met CRISPR-cas9 werken, is het toch
een van de meest populaire technieken bij de
iGEM-competitie.
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Bram van de Putte, Yuki Esser en Age Tjalma.

rie, Environment, hopen we wel hoge ogen te gooien,’
zegt Bram.

Per post naar Boston
Als het team eenmaal klaar is met het knippen en plakken
in het genetisch materiaal van de bacterie, sturen ze het
DNA op naar Boston. In een envelop. ‘Het is dan wel alleen
het DNA en niet de hele bacterie,’ stelt Yuki gerust. ‘Er kan
dus niks misgaan; DNA kan niet ontsnappen of doodgaan.’
Over een mogelijke onderschepping van de waardevolle
post maken de studenten zich ook geen zorgen. ‘Als iemand
dit jat en toevallig in een sequency machine doet, dan kan
die persoon hele mooie celfabrieken maken die fumaraat
produceren,’ lacht Bram. ‘Maar dan had diegene ons er ook
gewoon om kunnen vragen: we werken open source, hè.’
De open source-instelling is typerend voor de
iGEM-competitie: samen werken aan een betere wereld.
Toch is er wel gezonde rivaliteit. ‘Delft en Wageningen zijn
echt concurrenten,’ zegt Yuki. ‘Die proberen elkaar op alle
mogelijk vlakken te verslaan.’ Het iGEM-team van de UvA
en de VU heeft (nog) geen vaste concurrentie, maar dat
is voornamelijk omdat ze niet elk jaar meedoen. Omdat er
geen vooropgezet programma is voor deelname, wordt de
iGEM-competitie binnen de master slechts kort genoemd
tijdens een college en zijn veel studenten huiverig om het
zelf op te zetten, vanwege het vele werk. ‘Wat dat betreft
hebben andere studenten voor wie dit jaarlijks geregeld is,
het beter getroffen,’ zegt Bram. ‘Wij hebben tijdens een
biertje in de kroeg besloten om mee te doen.’

De aarde redden
Na een les van hoogleraar Filipe Branco dos Santos over de
cyanobacterie werden de studenten enthousiast. Branco
dos Santos is uiteindelijk ook de begeleider van het huidige
team geworden. ‘Omdat hij ook een vorig team heeft
begeleid was het logisch bij hem aan te kloppen,’ legt Yuki
uit. ‘Met de cyanobacterie kun je echt duurzame onderwerpen aansnijden,’ zegt Bram, die vertelt dat de cyanobacterie ooit verantwoordelijk was voor het vullen van onze
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atmosfeer met zuurstof. ‘Misschien kan dezelfde bacterie
opnieuw de aarde redden, dit keer van het broeikaseffect.’
En zo voelen de studenten het ook. Zoals Bram verwoordt: ‘Ik denk echt dat je als mens een keuze hebt of
je van de wereld een slechtere of betere plek gaat maken
en daar je best voor wil doen. Wij werken volgens mij wel
aan de goede kant.’ Toch benoemt Bram ook de andere
kant van het verhaal, waarbij genetische aanpassingen
maken aan allerlei levende wezens misschien niet zo nobel is als de intentie lijkt: ‘Het hangt ervan af wat je ziet
als de aarde redden. Wij knutselen aan de natuur zodat
we met zoveel mogelijk mensen gelukkig kunnen leven
op aarde. Als je de aarde redden ziet als de natuur zoveel
mogelijk ongehinderd laten, dan zijn wij dat met onze
genetische manipulatie niet aan het doen.’ ↙
Je kunt de vorderingen van het team volgen via hun
Facebookpagina IGEM Amsterdam 2017.

DNA VERVOEREN
Deelnemers van de iGEM-competitie die een
nieuw stukje DNA – een nieuw gen – hebben
gemaakt, stoppen dat in een ander stuk DNA,
een zogenaamde vector. Deze vector maakt
het mogelijk om het DNA makkelijk bij een organisme in te brengen, waarna het in speciaal
daarvoor gemaakte bakjes naar de organisatie
van de IGEM-competitie op te sturen is. Er zijn
erg strenge regels voor het verzenden van DNA;
zo mogen er in de hele iGEM-competitie geen
genen verstuurd worden die coderen voor gevaarlijke of ziekteverwekkende eigenschappen.
De organisatie bewaart de stukjes DNA in optimale condities en stuurt ze een jaar later op
naar nieuwe deelnemers, zodat die weer verder
kunnen bouwen op de behaalde resultaten van
oude iGEM-teams.
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Robbert Dijkgraaf
Essayprijs

Doe
mee!

Student, oud-student of medewerker van
één van de instellingen voor hoger onderwijs
in Nederland of België? Doe dan mee aan de
Robbert Dijkgraaf Essayprijs 2017.

New Scientist, Folia en NRC reiken
voor de zesde keer de Robbert Dijkgraaf
Essayprijs uit. Hiervoor roepen ze
wetenschappers, studenten en alumni van
één van de instellingen voor hoger onderwijs
in Nederland of België op een essay te
schrijven met als thema: Wetenschap in
Trumpiaans tijdperk. Wat is de rol van
expertise en waarheidsbeleving in een tijd van
alternatieve feiten en fake news?

Het winnende essay verschijnt in New Scientist,
Folia en wint een prachtige prijs.
Essays, 600 tot 700 woorden, moeten vóór
31 oktober worden gemaild naar:
c.r.deboer@uva.nl

ILLUSTRATIE MOKERONTWERP
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Prikbord HvA
Floor Week van de opvoeding

Floor Before the Flood

Ongeveer een kwart van de ouders maakt zich wel eens zorgen
over de opvoeding en de helft
hiervan voelt zich regelmatig
tekortschieten. Samen met de
opleiding pedagogiek organiseert het Nederlands Jeugdinstituut op 2 oktober van 14.30 tot
17.00 uur een programma waarin docenten, studenten
en professionals kennis uitwisselen en met elkaar in debat
gaan over opvoeden en ouderschap. Aan het einde van
de dag wordt de Bert Prinsenprijs voor aanstormend
pedagogisch talent uitgereikt. Locatie: Kohnstammhuis.
Vooraf aanmelden is mogelijk.

Op dinsdag 10 oktober kan
je de documentaire Before
the Flood zien. Normaal is de
documentaire-avond van FLOOR
op donderdag, maar vanwege
de Dag van de Duurzaamheid is
de avond verplaatst. Leonardo
DiCaprio neemt je mee in zijn
missie om klimaatverandering op de politieke wereldagenda te zetten. Om 16.30 uur gaat de docu van start
en het duurt tot 18.15 uur. Het evenement is gratis. Wil je
verzekerd zijn van een plek? Meld je aan via de site.

Sport Vrouwenrugby

UvA/HvA Studiekeuzetraject

Amsterdamse Atletiek Club
Rugby (AAC) is op zoek naar
vrouwelijke studentleden. Wil jij
een nieuwe sport uitproberen en
bij een gezellige club vrouwen
horen? Voor iedereen is er een
bepaalde positie op het veld,
mits je tegen een stootje kan.
Het maakt niet of je 1.90 of 1.60 bent. 12 september is
de vijfweekse introductiecursus van start gegaan, maar
halverwege instromen is mogelijk. Trainingen zijn iedere
dinsdag en donderdag aan de Bok de Korverweg 6A.
Kosten zijn twintig euro.

Ben je gestopt met je studie
of heb je een tijdje gewerkt of
gereisd en heb je behoefte aan
begeleiding bij het maken van
je (nieuwe) studiekeuze? Dan is
het Studiekeuzetraject UvA-HvA
iets voor jou. Het is een begeleidingstraject van tien uur per
week voor drie maanden. Samen met medestudenten en
keuzecoach werk je aan het maken van een weloverwogen studiekeuze. Er gaat een nieuw traject van start op
10 oktober. Meer informatie is te vinden op de website
van de HvA.

Petitie Stop de verhuizing

Floor HvA Circulair

Studievereninigen Nostro, MarCo
en HaReM van de studies Bedrijfskunde MER, Commerciële
Economie en Human Resource
Management zijn een petitie
gestart tegen de verhuizing naar
de Fraijlemaborg in Amsterdam
Zuidoost. Op dit moment zitten
de studies in het Wibauthuis, waar de studenten naar
eigen zeggen een campusgevoel hebben door faciliteiten
als de sportschool, de supermarkt en de stamkroeg, café
Fest. De nieuwe locatie voldoet volgens hen niet aan deze
eisen. Hun pleidooi ‘Stop de verhuizing’ is op petitie24.nl
te ondertekenen.

Op maandag 9 oktober wordt
vanwege de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) ‘HvA
Circulair’ georganiseerd, een middagprogramma waar iedereen
die zich bezighoudt met projecten rond circulaire economie en
duurzaamheid kennis kan delen
en ervaringen kan uitwisselen. Na een plenair gedeelte zijn
er vijf thema’s waaruit je kan kiezen: circulair bouwen, organische restromen van afval naar grondstof, organische
restromen voedsel, textiel, kunststofafval. Aansluitend
is er een netwerkborrel. Van 14.00 tot 18.00 uur bij de
FLOOR-tribunes in het Kohnstammhuis.
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Prikbord UvA
Algemeen Studeren in Atria

Algemeen Study Abroad Fair

Universiteitsbibliotheek weer vol?
Of is er niet genoeg feministische literatuur te vinden in de bibliotheek van je eigen faculteit?
Niet getreurd, want bij Atria,
kennisinstituut voor emancipatie
en vrouwengeschiedenis, staan
de deuren wijd voor je open. Er
is koffie (gratis), wifi (gratis) en een enorme collectie aan
literatuur over de emancipatie en geschiedenis van vrouwen. En er zijn dus studieplekken, midden in het centrum
van Amsterdam. Mannen zijn overigens ook van harte
welkom.

Op zaterdag zeven oktober
van 12:00 tot 17:00 uur vindt
de jaarlijkse Study Abroad Fair
van de UvA plaats. Tijdens dit
informatie-evenement over studeren in het buitenland kom je
te weten welke bestemming het
beste past bij jouw academische
doelen, leer je andere (voormalig) uitwisselingsstudenten
kennen en krijg je informatie over buitenlandse stages en
vrijwilligerswerk.

AAC Expositie Mayke en Nico Arts

Spui25 Discussie

Van begin september tot eind
december exposeert de Amsterdamse Academische Club (AAC)
op de Oudezijds Achterburgwal
de fotografie van zorgmanager
Mayke Arts en haar vader, de
gepensioneerde medicus en
UvA-alumnus Nico Arts. Beide
houden zich al jaren bezig met de fotografie en schieten
nu bijzondere microscopische structuren.

Aan de hand van het boek De
geboorte van Europa. Een geschiedenis zonder einde van Europa-kenner Rolf Falter, organiseert Spui25 een discussie tussen
hemzelf en verschillende andere
experts over de toekomst van
de Europese Unie. Staat ze op
het punt uiteen te vallen? Moeten we uitkijken naar een
Nexit? Op 28 september tussen 20:00 en 21:30 uur kun
je het te weten komen. Meld je aan via www.spui25.nl.

API Sterrenkijken

ADVERTENTIE

Door alle verlichting in Amsterdam is het ‘s nachts soms
moeilijk sterren te spotten. Bij
het Anton Pannekoek Instituut
voor Astronomie kunnen aspirant-sterrenkundigen, hobbyisten en alle andere geïnteresseerden hun hart ophalen. Daar kun
je namelijk sterrenkijken door een echte telescoop. Op
vrijdag 29 september om 19.00 uur geeft sterrenkundige David Gardenier een lezing over Fast Radio Bursts. Na
afloop is er Astro Café en waarneming door de telescopen. Bij slecht weer wordt het waarnemen vervangen
door een rondleiding in de sterrenkoepels.
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Op de tong

SUSHI
Hoe zat het ook al
weer? Maki zijn de
bekende rolletjes met
zeewier (nori) aan
de buitenkant, bij de
nigiri sushi ligt de vis
bovenop de rijst, en
sashimi is vanwege het ontbreken van
rijst strikt genomen geen sushi.

GYOZA
Als Indonesiërs hun
dumpling frituren krijg
je pangsit, in Zuid-China bakt men jiaozi,
in Nederland ook wel
eens ‘vuile oortjes’
genoemd. De Japannse
gyoza dipt heerlijk weg, en kan recht uit
de diepvrieszak van de toko in de pan.

TABLET
Mojo heeft drie
locaties in Nederland, waarvan één
in Amsterdam naast
de MediaMarkt. Je
eet er onbeperkt voor
€21,50 tot €28.50 – afhankelijk van het moment – drank is niet
inbegrepen. Je bestelt de gerechten via
een tablet.

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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Mojo

Oosterdokskade 133
Wie een betaalbaar avondje sushi wil en niet van een halfgevulde maag
houdt, komt snel uit bij een all-you-can-eatformule. Zo verfijnd als
Yamazato (in het Hilton) zal het niet worden, maar gelukkig is er ruime
keuze aan deze restaurants en zijn we niet meer aangewezen op Sumo.

M

et uitzicht over het Oosterdok is het een mooie binnenkomst. Het concept wordt kort uitgelegd: onbeperkt eten voor €28,50, en als je snel je
keuze maakt, heb je binnen tien minuten je eerste gerechten op tafel staan.
Er is keuze uit meer dan honderd gerechten en alleen voor de sashimi geldt
een toeslag van €1,- (die is het zeker waard). De japanse gerechten zijn verrassend goed: Alles is uiteraard vers bereid, staat binnen no time op tafel en
smaakt uitstekend. De warme gerechten halen helaas niet het niveau van de
sushi, maar het blijft alleszins redelijk. De mosselen van de plaat zijn ietwat
te lang gebakken, de ribeye-rolletjes hebben een overheersende saus en de
tempura garnalen hebben een dikkere laag beslag dan je van tempura mag
verwachten. De gyoza (gebakken dumplings, op het menu beschreven als ‘kip
ravioli’) zijn smaakvol en sappig. De sushigerechten overtuigen ons het meest,
we krijgen er geen genoeg van. De zalm en wasabimayonaise rol (met avocado en weinig mayo) is onze favoriet: dit is een mooi gebalanceerde urimaki,
ook bekend als California roll. De gerookte paling nigiri zijn heerlijk, alsmede
de andere nigiri. Ze zijn supervers – de rijst is meestal nog lauwwarm – en de
vis is van goede kwaliteit.
Na vijf rondes van maximaal vijf gerechten per persoon, waaronder één verkeerd bezorgd gerecht, houden we het voor gezien en eindigen de avond met
twee bolletjes ijs (ook inclusief). Met de drank, toeslag voor de sashimi en fooi
erbij betalen we €40 per persoon. Hier komen we terug, vooral voor de sushi. ↙

tekst Maarten Remijn
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INGEZONDEN MEDEDELING

DIT IS EEN
STUDIEPLEK
‘Low intensity study spaces’ zoals deze tellen mee voor het
gemiddelde aantal studieplekken per student op de UvA.
Veel succes hier je tentamen te leren. Meer info op ASVA.NL
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Bij de les
Hoor- en responsiecollege
Inleiding pedagogische
wetenschappen door Ernst
Mulder en Floor van Rooij,
woensdag 21 september, 15.00
uur, Roeterseiland
Aanwezigen ca. 120
Waarvan mannen 12
Minuten tot de eerste facebook-check 17
Bekeken kattenfilmpjes 2
Scrabblewoorden monozygoot,
craniometrie, chronosysteem, frenologie

tekst en foto’s Eva Hofman

‘J

e kunt wel zien dat dit het
laatste college voor de deeltoets
is,’ mompelt iemand terwijl het
lokaal volloopt. Al voor het vorige
college was afgelopen stonden de
studenten te dringen om de steil aflopende, witte zaal in gebouw C van het
Roeterseilandcomplex te betreden.
Het zal eerder uit vermoeidheid zijn

FOLIA 03

dan uit enthousiasme voor de les dat
de studenten zo graag willen gaan
zitten, want het grootste deel van
de aanwezige eerstejaars studenten pedagogische wetenschappen,
onderwijskunde en universitaire pabo
heeft er al vier uur nonstop college
op zitten. Het geroezemoes houdt
pas op als docent Ernst Mulder zo’n
vijf minuten aan het woord is.
Erg lang duurt het niet voor de
concentratie weer volledig is verdwenen. Studenten achterin de zaal
bespreken duidelijk hoorbaar hoe
jammer het is dat de klok twintig minuten voorloopt. De eerste
computerschermen vertonen al
Facebookpagina’s en filmpjes. Bij elke
nieuw geïntroduceerde term wordt
zacht gezucht.
Mulder klikt rustig door zijn
degelijke powerpoint over de eerste
intelligentietesten (‘weten jullie écht
niet wat de intelligentiequotiënt is?’)
en vertelt af en toe een anekdote die
nauwelijks aankomt bij de slaperige

studenten. Bij elke nieuwe slide gaat
een golf van getik door de ruimte, de
powerpoint wordt netjes overgetypt.
Bijna iedereen heeft een laptop. ‘Al
die namen,’ verzucht een meisje, zonder op te kijken van het scherm. ‘Ja,’
antwoordt haar buurvrouw zachtjes.
Na vijf kwartier praten zonder
pauze is Mulder klaar. Applaus van
de studenten wordt gesust door
vakcoördinator Floor van Rooij. Het
laatste halfuur is bestemd voor
een responsiecollege. ‘Vijf minuten
pauze,’ zegt ze terwijl ze haar powerpoint opstart. Een aantal studenten
pakt er een boterham bij, bijna
niemand staat op.
Zo snel als ze kan gaat Van Rooij
door de vragen heen. De meeste zijn
al vooraf via mail gesteld, de rest is
van simpele aard, zoals ‘moeten we
echt alle jaartallen kennen,’ en ‘wat
moeten we weten over tweelingen.’
De antwoorden zijn respectievelijk
‘nee,’ en ‘wat je net verteld is.’ Powerpoint uit. Applaus. ↙

Kees Koole (19)

eerstejaars universitaire pabo
‘Ik ga geloof ik liever de gewone
pabo doen, dat is een stuk minder
werk. Nee, grapje. Maar serieus:
het is wel fijn aan deze studie dat
je altijd de pabo hebt als noodoplossing. Ik moet even kijken hoe
deze tentamens gaan, dan kan ik
kiezen wat ik ga doen. Pedagogische wetenschappen vind ik heel
interessant, maar af en toe is het
een beetje saai. Daarom ga ik soms
even met iemand kletsen.’
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Jordan Janssen (18)

eerstejaars universitaire pabo
‘Mijn concentratiegehalte is niet
meer zo hoog. Ik heb al les sinds
negen uur vanmorgen, zonder
pauze. Gelukkig is dit een hoorcollege, want ik luister liever dan dat
ik iets in de praktijk doe. Daar heb
ik wel de goede studie voor gekozen
dus. Maar niet heus. Lang hoor,
deze les. Ik ga er graag ieder uur
even uit, maar dit college ging door
zonder pauze.’

Sven Roos (19)

eerstejaars universitaire pabo
‘Dit is pas mijn derde week studeren, maar mijn studie bevalt me
wel. Voor de universitaire pabo volg
je vakken aan de UvA en HvA, dit
is een universitair vak. Ik vind het
niet per se moeilijk, maar het is
wel veel terminologie en namen
leren. De docent kan mijn aandacht
wel vasthouden, wat hij vertelt is
interessant.’
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Hora est

Donderdag 28/09

10.00 uur: Romy Brinkman – Geneeskunde
On the Innovative Genius of Andreas Vesalius
(Agnietenkapel)

Natalie
Speet

Vrijdag 29/09
13.00 uur: Natalie Speet – Economie
Renteaftrekbeperkingen en de financiering van
ondernemingen (Aula)
14.00 uur: Iris Grooten – Geneeskunde
Barriers and Challenges in Hyperemesis Gravidarum
Research (Agnietenkapel)

Maandag 02/09

14.00 uur: Evelyn Bosma – Taalwetenschap
Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian and
Dutch (Stadhuis Leeuwarden)

Dinsdag 03/09

12.00 uur: Peter Mugo – Geneeskunde
HIV Screening at Health Facilities and Community
Pharmacies in Kenya (Agnietenkapel)
14.00 uur: Luuk Steemers – Scheikunde
Covalent Template-Assisted Synthesis of Mechanically
Interlocked Molecules (Agnietenkapel)

Donderdag 04/09

11.00 uur: Geralda Jurriaans-Helle – Archeologie/
Oud-Grieks
Composition in Athenian Black-Figure Vase-Painting: The
‘Chariot in Profile’ Type Scene (Aula)
12.00 uur: Freek Janssens – Sociale wetenschappen
The Politics of Public Domain: Ethical Urbanism around
Marketplaces in London, Amsterdam & Istanbul
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Emmy Kageha Igonya – Antropologie
My Brother’s Keeper? Care, Support and HIV Support
Groups in Nairobi, Kenya (Aula)
14.00 uur: Bart Weber – Natuur:kunde
Sliding Friction: From Microscopic Contacts to Amontons’
Law (Agnietenkapel)

Vrijdag 29 september, 13.00 uur, Oude Lutherse Kerk

Bevinding

‘Belastingheffing bij grote en internationale
bedrijven wordt bepaald door de winst die ze maken. Die
bedrijven willen ook hun rentelasten aftrekken. Overheden hebben echter allemaal maatregelen ingevoerd om
te voorkomen dat bedrijven hiermee de belasting kunnen
ontwijken. In Nederland gaat dat via een vrij ingewikkeld
en uitgebreid systeem. Dat is natuurlijk heel lastig voor
belastingadviseurs, de Belastingdienst en bedrijven. Zo
moet steeds bepaald worden welke regel van toepassing
is. Andere landen hebben soms eenvoudigere regels. Het
nadeel daarvan is echter dat soms ook bedrijven worden
getroffen die niet aan belastingontwijking doen. In 2019
komt voor alle EU-lidstaten één nieuwe algemene regel.
Dat is natuurlijk een stuk makkelijker, maar er zitten ook
risico’s aan. Ik concludeer dan ook dat die nieuwe algemene
regel goed is voor de vereenvoudiging van het vennootschapsbelastingsysteem, maar dat de wetgever er wel op
moeten letten dat de maatregel rechtvaardig werkt.’

‘Nederland heeft een vrij ingewikkeld en
uitgebreid belastingsysteem’
Leuk ‘Ik had toestemming van de Belastingdienst om

van vijf jaren twintigduizend geanonimiseerde belastingaangiften per jaar van grote ondernemingen te bekijken
en te analyseren. Voor het eerst mocht in de Nederlandse
fiscaliteit iets empirisch worden onderzocht over renteaftrek. Heel interessant!’

Moeilijk

‘Op zich vond ik mijn promotieonderzoek niet
echt lastig of moeilijk, maar wel zwaar. Ik ben ook nog
docent fiscale economie en heb een baan bij de Belastingdienst. Ik ben in drieënhalf jaar gepromoveerd, dus dat is
ook nog vrij snel. Al met al ben ik nu wel even toe aan een
adempauze.’ ↙
tekst Dirk Wolthekker

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Wat doe je nu?
Marktonderzoeker

‘E

en kennis bracht me op
het idee om als kwalitatief
marktonderzoeker aan de
slag te gaan. Hij dacht dat dit werk
bij me zou passen omdat ik nieuwsgierig en analytisch ben en snel tot
de kern van een probleem wil komen
om het op te lossen. In mijn functie
onderzoek ik onder andere hoe
een consument reageert op een
nieuw product of concept door
middel van een-op-eengesprekken of gesprekken met kleine
groepjes mensen, of online
in de vorm van een online
community of een app.
Het verschil tussen een
kwalitatief marktonderzoeker,
wat ik ben, en een kwantitatief
marktonderzoeker zit hem in de
soort informatie die hij probeert te
achterhalen. Kwalitatieve marktonderzoekers stellen de waarom-vraag, en gaan in gesprek met
mensen. Kwantitatieve marktonderzoekers richten zich meer op de
wat-vraag en werken bijvoorbeeld
met grootschalige enquêtes. Kwantitatieve marktonderzoekers zijn meer
van de cijfers, zij hebben vaker een
achtergrond in statistiek. Kwalitatieve marktonderzoekers zijn vaker
afkomstig uit de sociale- en geesteswetenschappen, en interesseren
zich meer voor de psychologische
kant van de mens.
De tweede week dat ik hier
werkte gingen we met het hele
team naar Oostenrijk op skivakantie. Dan leer je je collega’s meteen
goed kennen. Het is een hechte club.
We trekken graag met elkaar op,
maar nemen ons werk ook serieus:
een work hard, play hard mentaliteit.
Dat past bij me. Ik merkte tijdens
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‘Het is als
een reeks
miniscripties
achter elkaar’
Naam Jeroen Spetter
Leeftijd 28
Studie
cultuurwetenschappen en
bedrijfskunde (UvA).
Werkt als Marktonderzoeker
bij Ruigrok NetPanel
Salaris 2200 tot 2600 euro
bruto per maand

mijn sollicitatie al dat er een relaxte
sfeer hing. Waar dat hem in zit kan
ik niet onder woorden brengen, dat
is een gevoel. Wat dat betreft ben ik
echt een ‘kwalimens’.
Wat ik leuk vind aan dit werk is
het proces van onderzoek doen. Daar
heb ik tijdens mijn scriptie ook ervaring mee opgedaan, maar hier is het
alsof ik een hele reeks miniscripties
achter elkaar afrond. Je duikt ergens
in komt in vijf à zes weken tot praktisch toepasbare inzichten.
Ik heb allerlei opdrachtgevers,
op dit moment werk ik voor een
opleidingsinstelling die nieuwe leerruimtes wil bouwen voor zijn studenten. Een tijdje geleden werkte
ik voor een bedrijf dat eten bezorgt.
Na ons onderzoek bleek dat klanten
de bestelknop op hun website niet
konden vinden. Toch een vrij essentieel onderdeel van zo’n site.
Waar ik me momenteel het
meest op verheug is een computerspel waar ik mee bezig ben. Ik
ontwikkel een game waarbij klanten in de vorm van een spelletje informatie geven over hun ervaringen met een merk of product. Het
spelelement maakt het voor respondenten leuker om antwoorden
te geven. Je kan kiezen tussen verschillende associaties bij producten
of merken, en kan zelf associaties
toevoegen voor punten. Binnenkort
moet ik dit concept pitchen op een
congres met duizend bezoekers.
Daar kijk ik naar uit. ↙

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

Rinkes
San Francisco
RINKE PLOEGER (21)
HIER Sociale geografie en planologie aan de UvA
DAAR Geography and Environment aan San Francisco State University
STAD IN ZES WOORDEN ‘Liberaal, activistisch, groot, vriendelijk,
zonnig, tof.’

Bekend van ‘San Francisco is een van de grootste steden van de Verenigde
Staten (VS). De stad is ook wel bekend van een aantal films, en het is de
meest liberale stad van de VS. De hippiebeweging uit de jaren zestig is hier
begonnen.’
Toeristische attractie ‘Attracties zijn onder andere Lombard street,
bekend om de scherpe bochten en de bloemen. Ook de Golden Gate Bridge
is de moeite waard. Midden in de stad ligt Haight and Ashbury, de hippiewijk waar ook de gelijknamige beweging is ontstaan. Dat zie je nu terug in
ontelbare vintagewinkels en in de permanente wietlucht. Ook krijg je overal
glitters aangeboden om op je gezicht te smeren. Verder is San Francisco
bekend om de mooie oude houten trammetjes.’
Onontdekte parel ‘Dat is Sunset area, een typische San Francisco-wijk met
gekleurde huizen bij het prachtige strand. Hier zijn geen toeristen. De buurt
barst van eettentjes en surfshops – de Grote Oceaan is vrij koud om in te
zwemmen, maar het is op warme dagen heerlijk toeven aan het strand. Een
andere ondergewaardeerde parel is Dolores Park in Mission District: daar
heb je uitzicht over de wolkenkrabbers van het financiële hart van de stad.’
Mooiste uitzicht ‘Op Twin Peaks, de heuvel in de stad, kun je 360 graden
in het rond kijken. Je kunt met de bus, maar echte doorzetters lopen naar
boven via de prachtige steile straten met Victoriaanse huizen en bloementuinen.’
We kunnen nog wat leren ‘De campus is hier mooi en groen, er zijn veel
chillplekken en de universiteitsbibliotheek is enorm. Je hoeft niet extreem
vroeg op voor een studieplek, er zijn samenwerkruimtes en stilteplaatsen en
de UB is zeven dagen per week geopend. Ideaal! Wat ik ook leuk vond: studentenorganisaties mochten meehelpen met het ontwerpen van hun eigen
studentencentrum. Een goede vorm van studentenparticipatie.’
Waarom San Francisco ‘Door de liberale houding van inwoners voelt het
niet alsof je in de VS bent. Elke wijk in San Francisco heeft een eigen identiteit, waardoor je steeds in een andere wereld terechtkomt.’ ↙
tekst Sterre van der Hee
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UvA Study Abroad Fair

Visit the information day
about studying abroad
Would you like to study abroad?

students that have been on

Find the foreign destination that

exchange.

matches you and your academic
goals the best, and meet other

Saturday 7 October 2017
12:00 - 17:00
Nieuwe Achtergracht 166
Roeterseilandcampus
Building B/C

studyabroad.uva.nl
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