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Kent u bij de UvA gepensioneerde 
collega’s die nog niet in contact staan 
met de Kring UvA-senioren? Informeer 
hen dan over het bestaan van onze 
kring en de activiteiten die de leden 
ondernemen.

OPROEP

Dit is het eerste nummer van jaargang 6. Het is een bijzonder 

nummer omdat wij bij de definitieve afronding de inbreng van 

onze hoofdredacteur Frans Willemsen hebben moeten missen. 

Frans is door ziekte, naar wij hopen tijdelijk, niet in staat zijn 

taken als hoofdredacteur uit te oefenen. De redactie probeert 

gezamenlijk deze leemte in te vullen. Aangezien de Uitdienstbode 

echt Frans’ kind is, was het niet gemakkelijk, maar we hebben ons 

best gedaan.

In dit nummer wijden we door middel van een dubbelinterinview 

aandacht aan het beleid van de UvA ten aanzien van haar 

oud-medewerkers. Verder treft u een drietal verslagen aan van 

door het bestuur van de kring in de achter ons liggende periode 

georganiseerde activiteiten: de lezing ‘Wat betekent de oceaan 

voor de aarde’ van Annelies Pierrot, het bezoek aan datacentrum 

Equinix, de kerstlunch door middel van foto’s van Madzy 

Koudstaal en het bezoek aan de tentoonstelling ‘Crossroads’ in 

het Allard Pierson Museum. En uiteraard vindt u in het blad een 

aantal vaste rubrieken. We hopen dat u aan het lezen van dit 

nummer plezier zult beleven en indien u opmerkingen of 

aanvullingen heeft horen wij dat graag.  ■

REDACTIONEEL ✒ door Kees Piena

Het seniorenbeleid 
van de UvA
✒ door Kees Piena

DUBBELINTERVIEW      RUUD BLEIJERVELD EN GEERT TEN DAM

Interviews met de voorzitter van het CvB Geert ten Dam en met de  
voorzitter van het kringbestuur Ruud Bleijerveld over het seniorenbeleid 
van de UvA. Om logistieke redenen is besloten om aparte interviews te 
houden, ook kan nu via verschillende invalshoeken het omgaan met 
oud-medewerkers worden bekeken. Het interview met Ruud Bleijerveld 
is eerst afgenomen en wordt daarom ook als eerste geplaatst, mede 
omdat het gesprek met Ruud diende als achtergrondinformatie voor het 
interview met Geert ten Dam.

Het interview met Ruud Bleijerveld 
vindt plaats in het Maagdenhuis,  
want als gepensioneerden hebben wij 
geen eigen plek meer. Als ik de hal 
binnenkom, zie ik geen Ruud en pro-
beer ik via een vriendelijke mevrouw in 
de portiersloge een kamer te regelen. 
Dat gaat snel en dan zie ik dat Ruud er 
kennelijk al eerder was, maar met zijn 
rug naar mij toe staat te praten met een 
oud-collega. Samen lopen we naar de 
kamer op de begane grond, ik haal  
nog even koffie in de kantine en dan 
beginnen we aan het interview.

RUUD BLEIJERVELD: ‘Oud is een betrekkelijk begrip’
Ruud vertelt hoe de kring van UvA-
senioren eind 2012 begonnen is. Het 
initiatief ging uit van het toenmalige 
College van Bestuur (voorzitter Louise 
Gunning en secretaris Mieke Zaanen), 
dat wilde dat er ‘iets’ voor de gepensio-
neerden van de UvA zou worden ont-
wikkeld. Ruud werd aangezocht om één 
en ander op poten te zetten. Hij wilde 
wel, maar alleen met budget en onder-
steuning. Het idee was dat gepensio-
neerden op de hoogte zouden kunnen 
blijven van wat er aan de universiteit 
gebeurde en dat zij onderling contact 
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dat het aardig gemixt is: redelijk veel 
wetenschappers en (bekleders van) 
hogere functies en redelijk veel verte-
genwoordigers van lagere functies.  
Daar tussen is het onduidelijker.  
Het bestuur van de Kring doet pogin-
gen dit uit te zoeken. Ruud vertelt dat 
hij mensen tegenkomt die geen lid 
willen worden, omdat zij niet willen 
accepteren dat zij gepensioneerd zijn. 
Zij kunnen niet verdragen dat zij niets 
meer doen. Voor ons klinkt dat 
on begrijpelijk, omdat er ook na pensio-
nering nog zoveel valt te doen. Zie 
bijvoorbeeld de rubriek ‘Uitgewerkt’ in 
eerdere uitgaven van de Uitdienstbode. 

En tot onze verbazing constateren  
we gezamenlijk, dat wij bij de kring-
activiteiten mensen tegenkomen, die we 
nog nooit ontmoet hadden of van wie 
we zelfs nog nooit gehoord hadden. 
Dat maakt het ook zo leuk.

De positie van en voorzieningen voor 
gepensioneerden is een lastig onder-
werp. Omdat je daarbij afhankelijk bent 
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zouden kunnen hebben. Er werd een 
aantal mensen bij elkaar gezocht en 
plannen gemaakt. In het begin hoopte 
men nog op initiatieven van leden. Er 
kwamen echter alleen ideeën waaraan 
geen vervolg werd gegeven. Aanvanke-
lijk waren er zo’n 20 leden, waarbij men 
uitging van het idee ‘zwaan-kleef-aan’. 
Dat is goed gelukt; er zijn nu bijna  
500 leden. Ruud meent dat men aan de 
grens komt van wat de kring in huidige 
structuur en met het bestaande budget 
aan kan. 

Dit lijkt mij het moment om een heikel 
punt aan te roeren. Je kunt nu alleen 
lid van de kring worden als je met 
pensioen ging op het moment dat je aan 
de UvA werkzaam was. Ook al werkte 
je er bijvoorbeeld nog maar twee jaar. 
Daar staat tegenover dat iemand die  
35 jaar bij de UvA heeft gewerkt en  
de laatste twee jaar bij een andere  
werkgever geen lid mag worden,  
want niet gepensioneerd aan de UvA. 
Sommige oud-werknemers van de UvA 
vinden dat heel onrechtvaardig. Ruud 
begrijpt dat gevoel best, maar zegt dat 
het bestuur gebonden is aan de 
gemaakte afspraken en die hebben voor 
een belangrijk deel betrekking op de  
financiering. Het bestuur houdt zich zo 
strikt mogelijk aan de gestelde regels 
om ‘gedoe’ te vermijden. Tenslotte zegt  
hij dat het iedereen vrij staat om lid te 
worden van de Amsterdamse  
Universiteits-Vereniging (AUV). 

Als ik vraag of het, gelet op het aantal 
leden, niet verstandig zou zijn een vorm 
van contributie in te voeren, merkt 
Ruud direct op daar geen voorstander 
van te zijn en er ook geen reden voor te 
zien. Met de subsidie van CvB en het 
Lokaal Overleg (de gezamenlijke vak-
organisaties) toont de UvA dat zij iets 
doet voor haar gepensioneerden.  
Daardoor kan men ook als men niet 
gestudeerd heeft, toch alumnus van de 
UvA zijn. Voordat de Kring UvA-
senioren opgericht werd, was het 
 alumnus worden voorbehouden aan 
mensen die aan de UvA afgestudeerd 
waren. Mensen willen aandacht en 
zeker van hun oude werkgever.

Het bovenstaande brengt ons op de 
samenstelling van de kring. Ruud meent 

van anderen. Ruud zou graag zien, dat 
gepensioneerden hun UvA-mailadres 
zouden behouden en dat kringleden 
gebruik zouden kunnen (blijven) 
maken van de SURF-regelingen.  
Hij geeft aan dat de communicatie over 
de collectieve ziektekostenverzekering 
voor gepensioneerden ingewikkeld lag 
(bang voor belangenverstrengeling en 
we zijn geen lobbyclub) en dat er vanuit 
de kring aan getrokken moest worden 
om tijdig de noodzakelijke informatie 
bij de verzekerde oud-medewerkers  
te krijgen. Het is voor elkaar gekomen. 
Ruud is ook voorstander van de prak-
tijk aan Amerikaanse universiteiten, 
waarbij je zo lang kunt doorwerken als 
je maar wilt. Natuurlijk moet er een 
beoordeling zijn of het nog wel kan, 
maar dat valt te regelen. Hij zelf zou 
graag op zijn 65ste nog doorgegaan 
zijn. Er wordt iemand aangehaald die 
zei ‘geraniums gaan dood en ik ook als 
ik er achter moet zitten’. We zijn samen 
van oordeel dat de UvA in dit opzicht 
nogal rigide is, men zou onder de hui-
dige regelgeving na de pensioenleeftijd 
nog best kunnen doorwerken, zoals dat 
bijvoorbeeld al lang kan voor hooglera-
ren. Het CvB zou dit veel meer moeten 
stimuleren. Oud is een betrekkelijk 
begrip zegt Ruud en citeert Cammel-
beeck (oud-voorzitter CvB) die ooit 
over iemand zei ‘die is al vroeg-oud 
geboren’. 

Aan het eind van het gesprek geeft 
Ruud op een vraag van mij over oude-
renpartijen nog aan geen voorstander 
van one-issue partijen te zijn. Maar als 
je de doelgroep niet bedient, roep je dat 
wel over je af. En als uitsmijter vindt hij 
het jammer, dat het College dat zelf 
gevraagd heeft iets voor de gepensio-
neerden op te zetten, nooit bij de groep 
te rade gaat met de vraag ‘zijn we  
(College) op de goede weg?’. Men zou 
de brede expertise, verenigd in de kring, 
beter moeten gebruiken.

Het interview is ten einde. We ruimen 
de koffiebekers op en verlaten de ons 
ter beschikking gestelde kamer. Ruud 
gaat op ziekenbezoek bij een kringlid 
en ik ga een broodje eten bij ‘Arti’ en 
dan naar het Roeterseiland voor mijn 
gesprek met Geert ten Dam.

Mensen  
willen aandacht  

en zeker van hun  
oude werkgever 

Ruud Bleijerveld is voorzitter van het 
kringbestuur 
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De afspraak met de voorzitter van het 
College van Bestuur viel tot mijn 
grote opluchting op korte termijn te 
regelen. Donderdag voor het eerst 
gebeld en de maandag daarop kon ik 
al terecht. Niet in het Maagdenhuis 
maar op de Roeterseilandcampus 
(REC), waar het College momenteel is 
gehuisvest om de afstand tot mede-
werkers en studenten te verkleinen. 
Het was voor mij dus wel een bijzon-
dere ervaring dat de collegevleugel in 
een nieuwbouwtoren op de REC niet 
vrij toegankelijk was. Eerst bellen, dan 
een secretariaatsmedewerkster vertel-
len wie je bent en dan pas naar binnen. 
Even kort wachten en daar is de voor-
zitter van het College van Bestuur, die 
mij meeneemt naar haar kamer en 
onderweg vraagt wat ik wil drinken en 
dat zelf voor mij regelt en inschenkt. 
Tijdens het gesprek tutoyeer ik haar 
en zij mij, omdat we elkaar kennen uit 
een eerdere periode waarin wij beiden 
aan de universiteit werkten; zij als 
rector van de Interfacultaire Leraren-
opleidingen (ILO) en ik als bestuurs-
adviseur in het Maagdenhuis. Op 
schrift wordt het echter voorzitter 
(CvB) of Ten Dam.

Toen ik per e-mail vroeg of ik haar een 
interview mocht afnemen, kreeg ik als 
antwoord ‘Doe ik uiteraard graag. 
Stuur je a.u.b. van te voren de vragen/
thema’s?’ Dat vond ik een beetje raar, 
omdat de Uitdienstbode bepaald geen 
blad is dat de voorzitter van het CvB 
even stiekem onderuit wil halen.  
Dus had ik op het door mij ingediende 
lijstje als eerste vraag ‘Waarom wilde 
je de vragen vooraf hebben?’.  
Het antwoord verraste mij zeer:  
‘Uit egards tegenover de interviewer, 
want je laat zien dat je bereid bent je 
in het onderwerp te verdiepen’. Weg 
was mijn complottheorie over een 
Afdeling Communicatie die verbiedt 
te praten over gevoelige onderwerpen 
die niet geregisseerd zijn. En dan 
blijkt tevens dat in de agenda voor het 
gesprek een half uur is uitgetrokken 
(ik had op een uur gerekend), waar-
door mijn ingediende vragen niet eens 
allemaal aan de orde zullen kunnen 
komen. 

Snel dus naar het volgende onderwerp: 
hoe kijkt het CvB tegen de kring van 
UvA-senioren aan. Het antwoord komt 
direct: het beeld is zeker positief, het is 
heel goed om in contact te blijven met 
alumni (en dat zijn oud-medewerkers 
ook); ze horen bij de UvA. De 
senioren kring wordt dan ook door het 
CvB gesubsidieerd, net als dat door het 
Lokaal Overleg wordt gedaan. Op de 
vraag of het uiteindelijk nodig zal zijn 

om contributie van de kringleden te 
vragen - nu is alles gratis - is het ant-
woord dat ze daarover niet direct een 
mening heeft. Van belang lijkt haar 
vooral of contributie de kringleden af 
zal houden van deelname aan activitei-
ten. 

Naar aanleiding van mijn opmerking 
dat gepensioneerden niet altijd het 
gevoel wordt gegeven er nog bij te 

horen (ze worden vrij snel verwijderd 
uit de berichtgeving en raken bijna 
direct hun e-mailadres kwijt), komt de 
duidelijke reactie dat dat niet klopt, 
maar dat je er zelf wel iets voor moet 
doen. Je kan vragen om je e-mailac-
count te houden, je kan een formulier 
invullen om een UvA-net-id te krijgen. 
Dat wordt altijd gehonoreerd. Maar 
tegelijkertijd moet men zich realiseren 
dat de UvA voor deze voorzieningen 
moet betalen. Iedereen automatisch 
haar/zijn UvA-mailadres laten houden, 
ook als diegene daarop geen prijs stelt, 
is dan zonde van het geld.

Uiteraard vindt het College dat contac-
ten van gepensioneerden met hun oude 
werkgever en hun voormalige eenheid 
belangrijk zijn. Voor de alumni zelf, 
maar ook voor medewerkers en studen-
ten. Het contact wordt voornamelijk 
vanuit de afdelingen en diensten 
 georganiseerd. Zo vragen verschillende 
afdelingen bijvoorbeeld aan gepensio-
neerde hoogleraren om promoties voor 
te zitten; één van de leuke taken.  
Ook worden soms gastcolleges gegeven 
en scripties begeleid door gepensio-
neerd wetenschappelijk personeel. Ten 
Dam geeft desgevraagd aan dat ze zich 
heel goed realiseert dat contacten 
onderhouden met en door wetenschap-
pelijk personeel veelal gemakkelijker is 
dan voor niet-wetenschappelijk perso-
neel. ‘Daar zouden we beter naar kun-
nen kijken’, aldus Ten Dam.

‘Pensioen is ook pensioen’, is het 
antwoord van Ten Dam op mijn vraag 
of gepensioneerden geen deel zouden 
kunnen uitmaken van bepaalde  orga-
nen of niet af en toe gepolst zouden 
kunnen worden ten aanzien van 
bepaalde gebeurtenissen. ‘Jongeren zijn 
nu aan de beurt.’ Ze geeft aan dat één 
van haar prioriteiten ligt bij het beter 
betrekken van jonge medewerkers  
met een tijdelijke aanstelling bij de 
(besluitvorming binnen) de universiteit. 
Deze groep, denk aan promovendi en 
postdocs, maakt immers een groot deel 
van onze UvA-gemeenschap uit. De 
betrokkenheid van de gepensioneerden 
loopt vooral via de seniorenkring en 
daarnaast via de afdelingen en andere 

 Iedereen automatisch 
haar/zijn UvA-mailadres 

laten houden, ook  
als diegene daarop  

geen prijs stelt,  
is zonde van het geld

GEERT TEN DAM: ‘Pensioen is ook pensioen’

Geert ten Dam is voorzitter van het College 
van Bestuur (foto Jeroen Oerlemans)
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eenheden. Maar natuurlijk kan in 
voorkomende gevallen incidenteel 
altijd een beroep op mensen worden 
gedaan om mee te denken met onze 
universiteit.

Ten Dam benadrukt nog een keer dat 
ze hoopt dat de senioren actief blijven 
en dat ze elkaar regelmatig opzoeken. 
Excursies naar kunstcollecties van de 
UvA, of zoals afgelopen zomer, naar de 
voormalige buitenplaats Frankendael in 

de Watergraafsmeer, bieden daarvoor 
mooie gelegenheden. Zelf heeft ze vlak 
na haar aantreden met veel plezier in 
CREA met de leden van de kring 
gesproken over de onrust bij de UvA. 
De betrokkenheid van senioren bij het 
wel en wee van de universiteit is groot. 
Heel leuk dus, zo’n kring! 

Het gesprek is ten einde, want de 
voorzitter van het CvB moet naar de 
decanen. Terwijl we onderweg zijn - zij 

naar de decanen en ik naar de uitgang 
- vraagt ze nog om het door mij uitge-
werkte interview te mogen inzien 
omdat ze misschien nog een paar aan-
vullingen heeft. Ik stem in (tenslotte 
waren niet alle vragen van het ingele-
verde lijstje aan de orde gekomen), 
maar zeg op mijn beurt dat ik mij het 
recht voorbehoud om de aanvullingen 
weer weg te mogen laten. Ook dat is in 
orde en met een zwaai nemen we 
afscheid. ■

RECEPT WAT DE POT SCHAFTE

In deze rubriek behandel ik normaal gerechten die wij als senioren misschien nog kennen,  
maar die tegenwoordig niet meer op tafel staan. Deze keer wil ik aandacht schenken aan  
een enorme verandering in ons eetpatroon die tijdens ons leven heeft plaatsgevonden  
waarvan we ons misschien helemaal niet bewust zijn.

Kip
✒ door Frans Willemsen

Hoe vaak at u vroeger thuis kip? Vast niet vaak, tenzij u tot de betere kringen  
behoorde of op een boerderij bent opgegroeid. 

Ik herinner me bij ons thuis één gelegenheid en dat was met Kerstmis. Kip was feest-
eten. De omslag van kip als feesteten naar massavoedsel vond plaats in de zestiger jaren. 
Daarvoor werd een kip gehouden voor de eieren, die slachtte je niet zomaar.  
Vóór 1960 konden maar weinigen het zich veroorloven om kip op tafel te zetten.  
Ook toen zijn er kippen op enige schaal voor het vlees gehouden en die kocht je, heel 
deftig, bij de poelier. Voor zover die er nog zijn, ga je er niet meer heen voor kip maar 
voor nog steeds exclusieve producten als fazant, haas, wild zwijn enzovoorts. Die 
omslag zien we bijvoorbeeld in de kerstmenu’s van het Margriet Kookboek dat heel veel 
huisvrouwen (die heetten toen nog zo) in de kast hadden staan. De ongedateerde 12e 
druk heeft nog een kerstmenu met kip, in de 18e druk uit 1969 is die kip vervangen door 
haas, reerug, kalkoen en wild zwijn. Kip was al te gewoon. De kip was onttroond.

En nu horen we op de radio de reclameleus: ‘Kip het meest veelzijdige stukje vlees’ waar 
Wakker Dier de slogan ‘Kip, het meest mishandelde stukje vlees’ tegenover stelt. Was 
vroeger elke kip een scharrelkip, de term bestond natuurlijk ook nog niet, nu is vrijwel 
elke kip een plofkip. Al claimt de industrie dat de plofkip niet meer in de schappen van 
de supermarkt voorkomt. Er is namelijk een nieuw kippenras geïntroduceerd dat lang-
zamer groeit. De dieren mogen wel vijf tot zes dagen langer leven om het gewenste 
slachtgewicht te bereiken. Als we ze ongemoeid laten, kunnen kippen zeven tot tien jaar 
oud worden. Vijf of zes dagen op een potentieel leven van zeven tot tien jaar. Is dat 
genoeg om het geen plofkip meer te noemen? 
 
Werden zo’n halve eeuw geleden, voordat kippenfok-
kerijen grootschalig werden, op kleine schaal kippen 
gefokt voor het vlees, naar schatting zo’n 140.000, nu is 
er een Nederlandse slachterij waar zo’n miljoen kippen 
het loodje leggen. Per week.

GEBRADEN KIP
(C.J. Wannée, Kookboek van de 

Amsterdamse Huishoudschool, 26e 

dr., Haarlem, ongedateerd maar na 

1972 want heeft ISBN-nummer)

•  Wrijf de kip vanbinnen en 

vanbuiten in met zout en peper 

en leg een klontje boter in de 

buikholte. Verhit 100 g boter in 

een braadpan tot de boter bruin 

ziet en schroei hierin de kip aan 

alle kanten dicht. Leg het deksel 

iets schuin op de pan, temper het 

vuur en braad de kip, onder 

regelmatig keren in 50 minuten 

rondom bruin. Voeg als de boter 

te bruin wordt een klontje boter 

toe. 

•  Neem de kip uit de pan, snijd de 

kip in vieren en schik de stukken 

kip op een voorverwarmde schaal. 

•  Schenk ongeveer ¼ deciliter water 

bij de braadboter en roer alle 

aanbaksels los. Schenk een deel 

van de jus over de kip en geef de 

rest er apart bij.
Braad de kip rondom bruin. Maar niet zo bruin  

als op de cover van Gasovengeheimen…
Bron: Gasovengeheimen, Wenken en recepten voor het gebruik van de gasoven. 8ste dr., 1959
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LEZING      

‘De oceaan is nog steeds  
vooral onbekend gebied’
✒ door Michiel Röling

Terra incognita
Over de zeeën en oceanen is veel te 
vertellen. Toch is de kennis die we 
ervan hebben bij lange na niet het-
zelfde als dat van het aardoppervlak.  
‘Tot op de dag van vandaag is de 
oceaan nog voor een belangrijk deel 
wat de cartografen vroeger aanduid-
den als Terra incognita: onbekend 
gebied’, begint Annelies haar lezing.

Annelies toont een bijzondere grafiek, 
waarop de verdeling van land en water 
te zien is. Een derde van het aard-
oppervlak is land, tweederde water.  
De hoogste berg is 8 kilometer, de 
diepste trog 12 kilometer. Het land is 
gemiddeld 800 meter hoog, de zee 4 
kilometer diep. Gezien de grote hoe-
veelheid water op aarde is het logisch 
dat de oceanen grote invloed hebben 
op ons klimaat. Over de aarde voert 
een grote zeestroom die als een 
lopende band het water leidt. 

Annelies: ‘Een ronde om de aarde via 
de grote zeestroom duurt voor een 
druppel naar schatting 600 tot 1000 
jaar. Deze hoofdstroom heeft over  
het algemeen warmer water aan de 
oppervlakte en kouder water in de 
diepte. Over het algemeen, want 
lokaal kunnen grote verschillende 
optreden.’

‘Soms hoor je verhalen over een ijstijd 
die begint als de lopende band stokt  
als gevolg van oplopende tempera-
turen,’ vertelt Annelies. Ze legt uit dat 
dat zou kunnen gebeuren als de 
warme bovenstroom bij Zuid-Afrika 
zo groot wordt dat het koude water er 
niet meer onder door kan. Het koude 
water kan dan niet meer weg uit de 
Atlantische Oceaan waardoor het 
weer noordwaarts stroomt en het 
klimaat in dat hele stuk kouder maakt. 
Geruststellend: ‘Maar op zijn vroegst 
is dat pas over een paar honderd jaar.’ 

Onderzoek naar zeedieren
Onderzoekers verdelen de zee in  
kustwater, met een maximale diepte 
van 200 meter, en diepzee. Bij dieptes 
van 200-1000 meter, de schemerzone, 
neemt het licht af en vanaf 1000 meter 
is het aardedonker. Hier leven dieren 
die voornamelijk donker van kleur zijn. 
Biologisch oceanografen doen  
onderzoek naar zeedieren. ‘In de kust-
wateren is het water, vanwege stroming 
en invloeden van de wind, instabiel en 
is er veel voedsel. Er leven weinig 
verschillende soorten, maar wel veel 
exemplaren per soort. In de stabiele 
oceaan is het precies omgekeerd.  
Er zijn heel veel soorten, maar met 
weinig exemplaren per soort.’ 

Annelies heeft deelgenomen aan 
diverse expedities. Vooral op het 
 Noordelijk halfrond. Zo’n reis is heel 
leuk, maar vooral hard werken. 
 Annelies: ‘Met speciale planktonnetten 
wordt op verschillende dieptes gezocht 
naar diertjes. Soms wel tot 5000 meter. 
Als de netten omhoog komen staan er 
veel wetenschappers te wachten op de 
oogst, vaak voornamelijk plankton.  
De opgeviste diertjes worden uitge-
zocht en met de microscoop bekeken 
en verder onderzocht. Zoöplankton 
zijn alle ongewervelde dieren die in zee 
meedeinen op de stroming. In zee zijn 
deze diertjes groter dan in het zoete 
water, bijvoorbeeld grote kwallen 
horen ook bij het plankton, het for-
maat is dus niet doorslaggevend.

De onderzoekers kijken naar fauna-
grenzen en watermassa's en leggen  

Annelies Pierrot-Bults is bestuurslid van de Kring UvA-senioren en van 
heel wat andere clubs. Maar vooral is zij, ondanks haar gepensioneerd 
zijn, wetenschappelijk actief in het veld van de biologische oceanografie. 
Op woensdag 18 oktober geeft ze voor een veertigtal kringleden in  
de Amsterdamse Academische Club de lezing ‘De betekenis van de 
oceanen voor de aarde’. Bestuurslid Hans de Vries opent de bijeenkomst 
en filosofeert over de bijzondere schatkamer van kennis en ervaring die 
onze kring is. Onze leden zijn deskundig op vele wetenschapsgebieden. 

Een grote zeestroom leidt als een lopende band het water om de aarde

Annelies Pierrot-Bults vertelt over de 
biologische oceanografie

LEZING      
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vast welke soorten op welke plekken 
leven. Ook kijken ze naar verwant-
schappen van dieren binnen een soort. 
‘Aan de gevangen dieren is te zien op 
welke diepte is gevist. In ondiep water 
zijn ze niet zo gespierd en blauw van 
kleur of doorzichtig. Dat is hun 
camouflage, zo worden ze niet gezien 
door roofdieren. Dieren die dieper 
leven zijn rood of donker van kleur. 
Sommige soorten hebben lichtgevende 
cellen om prooien te lokken of, zoals 
lantaarnvissen, om een partner te 
herkennen.’

Gevolgen van klimaatverandering
De voedselketen in zee werkt heel 
efficiënt. Dieren en hun uitwerpselen 
vormen steeds weer een bron van 

voedsel. ‘Fytoplankton vormt het 
begin van de voedselketen, dat heeft 
licht nodig dus komt alleen voor in de 
ondiepe zone en is erg belangrijk voor 
de binding van CO2. Het bindt meer 
CO2 dan het tropisch regenwoud’, 
benadrukt Annelies. ‘Het nadeel van 
veel CO2-opname is dat de oceaan 
hierdoor verzuurt. Vooral schelpdier-
tjes hebben hier last van. Hun 
beschermende kalklaag wordt minder 
dik.’ 

De dieren in de diepere waterkolom 
zijn afhankelijk van het voedsel dat 
geproduceerd wordt in de ondiepe 
lagen, hoe verder naar beneden hoe 
minder voedsel. Op de diepzeeboden 
komt nauwelijks voedsel terecht, die 

bodem is te vergelijken met een dorre 
woestijn. In de diepere lagen komen 
dan ook veel minder dieren voor dan 
in de bovenste 200 meter.

De toename van CO2 en andere  
broeikasgassen is de oorzaak van de 
opwarming van de aarde. En hoewel 
de zee een grote buffer vormt,  
warmt ook het zeewater op.  
‘Met de opwarming zullen de fauna-
grenzen verschuiven, warmwaterdie-
ren komen op het noordelijk halfrond 
steeds noordelijker voor. Voor het 
leven in zee zijn de gevolgen van die 
verschuiving niet zo groot. Voor 
mensen die van visserij afhankelijk 
zijn kunnen de gevolgen juist heel 
groot zijn.’ ■

ZO KAN-IE WEL WEER! ✒ door Kees Piena

Weet je waar ik nou zo hekel aan heb? Het zal  
misschien verbazen, maar ik heb een hekel aan 
reizen. Niet aan reizen zelf, dat kan best leuk zijn, 
maar aan dingen waarmee je bij reizen onherroepelijk 
te maken krijgt. 

Neem nou het reizen per vliegtuig. Dat is een aaneenschake-
ling van ergernissen van klein tot super groot. Dat begint al bij 
het boeken van een reis. Luchtvaartmaatschappijen weten dat 
als je bijvoorbeeld naar Pisa of Faro vliegt, je bijna altijd ook 
weer terug moet. Dus wordt er reclame gemaakt met goed-
kope tickets voor de vlucht naar, maar terug is dat dan opeens 
drie tot vier keer duurder. En niemand maakt mij wijs dat er 
van Faro veel meer mensen naar Schiphol vliegen dan omge-
keerd, want waar zouden die Portugezen dan allemaal blijven. 
Heb je een vlucht gevonden dan ben je er (figuurlijk) nog niet, 
eerst moet je diverse keuzes aanklikken; hoeveel bagage neem 
je mee, wil je een andere stoel dan standaard , een annulerings-
verzekering of wil je je vlucht later nog kunnen omboeken etc. 
Het kan allemaal, maar aan alles hangt een (behoorlijk) prijs-
kaartje.

Maar goed, de reis is geboekt en dan komt de dag dat je naar je 
je bestemming vliegt. Zo vlieg ik over een paar weken met 
Transavia naar Faro en de vertrektijd is 06.10 uur. Als je dan 
anderhalf uur van te voren aanwezig moet zijn en ook nog een 
taxirit (er rijdt op dat tijdstip nog geen trein) van drie kwartier 
moet incalculeren, dien ik om ongeveer kwart voor vier in de 
nacht gewassen en gestreken en bepakt en bezakt klaar te 
staan. Aangezien ik bepaald geen ochtendmens ben, heb ik 
daar een gruwelijke hekel aan. Ook omdat ik zeker weet dat ik 

onderweg in de taxi opeens bedenk wat ik vergeten ben .
Aangekomen op Schiphol dienen zich de volgende ergernissen 
aan. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er al zoveel mensen 
in een lange slingerrij voor de balies staan? En waarom staat er 
bij de balie altijd net iemand voor je, met wie iets bijzonders 
is, zodat het allemaal extra lang duurt, terwijl de rij naast je 
vrolijk doorhuppelt? En als je uiteindelijk hebt ingecheckt, 
mag je in een nieuwe rij bij de douanecontrole. Als je je hele 
hebben en houden in een bakje hebt gedaan, gaat bij jou het 
alarm af en mag je in spreidstand gaan staan waarna je wordt 
gevraagd: ‘mag ik u fouilleren, mijnheer?’ En probeer dan niet 
leuk te doen door te zeggen: ‘nou liever niet’, want dan is het 
niet zeker of je je vliegtuig haalt.

En dan moet het ergste nog komen. Dat zijn de types die om 
vier uur ’s morgens bij nul graden al in hun korte broek lopen, 
want ze gaan op vakantie en dat zullen ze laten weten. Ook op 
de terugreis stappen die lui in korte broek op het vliegtuig 
wetende dat in Nederland al weer gediscusieerd wordt over de 
(niet) komende Elfstedentocht. En dan komt zo’n man in 
korte broek in het vliegtuig natuurlijk juist naast jou of je 
vrouw te zitten. Gruwelijk. Maar het kan nog erger, want die 
man in korte broek kan ook nog eens een man van 150 kg zijn, 
waardoor hij naast zijn eigen stoel ook nog de helft van jouw 
stoel in beslag neemt. Vriendelijk blijven is voor mij dan een 
onmogelijke opgave, zeker als betrokkene erg ‘ruikt’. Op de 
tentoonstelling ‘Cross Roads’ (zie het verslag elders in dit 
nummer) las ik; ‘De wereld is een boek. Wie niet reist, leest 
enkel één bladzijde’. Sommige bladzijden zou ik echter graag 
overslaan, want ze bevatten gruwelijk ergerlijke passages. 
Maar zo kan-ie wel weer.   ■
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Het Athenaeum Illustre onder  
koning Lodewijk Napoleon (1806-1810)
✒ door Jan Wieten

Bij zijn afscheid op 1 juli 1810, op het 
moment dat het Koninkrijk Holland 
werd ingelijfd bij het Franse Keizer-
rijk, verklaarde koning Lodewijk 
plechtig: ‘Hollanders! Nimmer zal ik 
een goed en deugdzaam Volk vergeten, 
zoo als Gij zijt; Mijne laatste gedagte 
zoo wel als Mijne laatste zugt zullen 
voor uw geluk zijn.’ En in zijn roman 
in brieven, Maria of de Hollandsche 
vrouwen, legde hij er nog een schepje 
bovenop (in de eerste brief van Julius, 
een van de hoofdpersonen, aan zijn 
vriend Adolf): ‘Hoe kan men leven ver 
van Parijs’ schrijft gij mijn waarde 
Parijzenaar; en ik, als een echt  
Hollander, vrage u op mijne beurt,  
hoe kan men leven ver van Holland 
(…)‘ (p. 1 eerste deel). 
In tegenstelling tot zijn broer,  
de Franse keizer, vereenzelvigde  
Lodewijk Napoleon zich met het 

Koninkrijk Holland, ondanks het feit 
dat hij de taal nauwelijks machtig 
was.’Iek ben Konijn van Olland’,  
aldus stelde hij zich voor aan het 
Nederlandse volk, althans volgens een 
malicieuze lezing. Zijn bijdragen aan 
kunst en cultuur en zijn bezoeken aan 
de vele overstromingen die ons land in 
die tijd teisterden en zijn hulp bij de 
buskruitramp die de stad Leiden trof, 
verhoogden zijn populariteit. Daarbij 
kwam dat hij grootse plannen had 
voor onder meer: de verzoening tussen 
de twee voornaamste godsdiensten,  
de hervormde en de katholieke, een 
aan de Nederlandse verhoudingen 
aangepaste uniforme wetgeving en de 
vereenvoudiging van het onderwijs. 
Bovendien verplaatste hij de hoofdstad 
en zijn eigen residentie naar Amster-
dam. Maar Lodewijk was een tegen-
strijdig man, een verkwister, iemand 

die behoefte had aan veel luxe om zich 
heen. Lodewijk Napoleon was voor-
stander van een soort christendom 
boven geloofsverdeeldheid. Toch gaf 
hij de katholieken, waar zij in de  
meerderheid waren, hun gebedshuizen 
terug. Hij had plannen voor een  
simultaankerk in de buurt van  
Paleis Het Loo, als ultiem blijk van 
verzoening tussen hervormden en 
katholieken (Von der Dunk). Van dat 
plan kwam weinig terecht. De funda-
menten werden gelegd, maar het 
gebouw veranderde spoedig na het 
vertrek van de koning in een kazerne 
en werd uiteindelijk afgebroken. 
Lodewijk was ontevreden over hoe het 
in de voorbije jaren met de wetgeving 
was gelopen. In eerste instantie over-
woog hij de codificatiecommissie van 
1798 onder leiding van de oude  
Hendrik Constantijn Cras, hoogleraar 
aan het Athenaeum Illustre, nieuw 
leven in te blazen. Maar toen dat niet 
lukte, omdat de commissie met slaande 
ruzie uit elkaar was gegaan en omdat 
zijn broer, de Keizer, aandrong op een 
kopie van de Franse wetgeving, 
benoemde hij de secretaris van die 
commissie Joannes van der Linden met 
de opdracht een conceptwetboek op te 
stellen (P. van den Berg, 120).  
Het resultaat was een mengvorm van 
een uniform wetboek met tal van 
autochtone bepalingen, een waar 
Wetboek Napoleon ingerigt voor het 
Koningrijk Holland (van 1809).
Koning Lodewijk Napoleon vond dat 
het land te klein was om zich zoveel 
universiteiten te kunnen permitteren, 
‘il n’en aurait fallu qu’un seul’ (‘er zou 
er maar één nodig zijn’) (Documens, 
104). Hij overwoog om Leiden als 
enige tot Koninklijke Universiteit te 
maken. In die tijd was er nog geen 
sprake van om het Athenaeum tot 
‘école secondaire’ te reduceren (dat 
gebeurde pas onder Keizer Napoleon, 
zie de Uitdienstbode van juni 2017). Lodewijk Napoleon

De regering van koning Lodewijk was voor het Amsterdamse Athenaeum 
niet ongunstig, aldus het Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan van  
de Illustere School/Universiteit van Amsterdam. Weliswaar was het  
recht van benoeming weggenomen bij het stadsbestuur – het berustte 
sinds 1808 bij de minister van Binnenlandse Zaken. Maar het aantal 
professoren nam toe.
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Integendeel, het Athenaeum verwierf 
nieuwe hoogleraren en assistent- 
hoogleraren (een nieuwe functie).  
De hoogleraar Cras kreeg er wegens 
zijn hoge leeftijd assistentie bij, eerst 
van Joan Melchior Kemper en daarna 
van Jacob Hendrik van Reenen.  
Hermanus Bosscha werd hoogleraar 
algemene en vaderlandse geschiedenis 
naast David Jacob van Lennep. In de 
biologie, chemie en natuurkunde werd 
Caspar George Carl Reinwardt 
benoemd. Hij werd collega van Dirk 
van Rhijn. Tenslotte werd hoogleraar 
in de heelkunde Bruno Giraud, lijfarts 
van Lodewijk Napoleon, naast 
Andreas Bonn (Curatoren; Gedenk-
boek 1932). Lodewijk vestigde zijn 
koninklijke residentie in het stadhuis 
op de Dam en het stadsbestuur  
verhuisde naar het Prinsenhof  

(tegenwoordig Hotel The Grand).  
De rijksregering en rijksdiensten  
werden her en der in de stad gehuisvest. 
De Staatsraad en de archieven kwamen 
in het voormalige huis van Crevenna 
aan de Nieuwe Zijdsvoorburgwal.  
De generale directie van de schatkist 
vond een plaats aan de Oude Turfmarkt, 
later het gebouw van de latere Neder-
landsche Bank, tegenwoordig het  
Allard Pierson museum. Het ministerie 
van de openbare eredienst kwam even-
eens aan de Oude Turfmarkt, dat van 
marine en koloniën in het Oost-Indisch 
Huis. Het Koninklijk Instituut en het 
Koninklijk Museum werden gevestigd 
in het Trippenhuis (Brugmans 1925, 
51-2). Het Maagdenhuis bleef voor lopig 
Maagdenhuis en het Oudemanhuis bleef 
oude mannen- en vrouwenhuis. ■

Bronnen:
-  P. van den Berg, ‘Recht en nationale identiteit in de 

Bataafs-Franse periode’, in: F. Grijzenhout, N. van Sas,  
W. Velema (redactie), Het Bataafse experiment, Nijmegen 
2013, pp.103-124.

-  W. van den Berg, Een royale kijk op Holland, www.dbnl.
org/tekst/_lit003199601_01/_lit003199601_01_0012.php 

-  H. Brugmans, ‘Rede bij het 100 jarig bestaan van de 
aanvaarding van de soevereiniteit door de prins van Oranje 
op 2 december 1813’. In: Jaarboek der Universiteit van 
Amsterdam 1910-1915, pp. 133-55 (UB bijzondere 
collecties).

-  H. Brugmans, J.H. Scholte, Ph. Kleintjes, Gedenkboek van 
het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 
1632-1932, Amsterdam 1932.

-  H. Brugmans, Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den 
tegenwoordigen tijd, Amsterdam 1935. Curatoren van de 
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-  Th. von der Dunk, Een Pantheon voor Apeldoorn.  
De plannen voor de bouw van een simultaankerk op het 
Loo onder Lodewijk Napoleon, Zutphen 2001

-  J. van Lennep (samensteller), Gedenkboek der plechtige 
viering van het tweehonderdjarig bestaan der Doorluch-
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et réflexions sur le gouvernement de la Hollande,  
Bruxelles 1820

Koning Lodewijk Napoleon vond dat het land te klein was  

om zich zoveel universiteiten te kunnen permitteren…

WAAR STUDEERDE DE ELITE?
✒ door Peter Blok

De laatste tijd valt er, mede naar aanleiding van het opko-
mend populisme, veel kritiek te beluisteren op de zogeheten 
elite. Voor het gemak beschouw ik in deze column de elite 
als de top van het bedrijfsleven en de mensen die ons land 
besturen zoals politici. De kritiek is vaak dat zij alleen 
(financieel) eigenbelang nastreven, onbetrouwbaar zijn en te 
ver af staan van de gewone man en geen oog hebben voor 
diens belang. Bovenal is er niet zelden sprake van ook een 
zeker wantrouwen ten opzichte van het feit dat leden van de 
elite iets gestudeerd hebben. Dit laatste leidt tot de vraag 
waar onze elite eigenlijk is opgeleid. Op zoek naar deze 
informatie deed ik een aantal interessante ontdekkingen. Ten 
eerste dat er geen ‘kant en klare site’ bestaat waar we dit 
kunnen opzoeken. De Volkskrant publiceert jaarlijks welis-
waar een overzicht van de 200 meest invloedrijke mensen in 
Nederland, maar hieruit valt niet te achterhalen wat de 
studieachtergrond is van de afzonderlijke personen. 
Nieuwsgierig geworden ging ik op zoek naar deze informatie 
van een andere groep invloedrijke Nederlanders, namelijk de 
leden van de Tweede Kamer. Elk kamerlid heeft weliswaar 
een persoonlijke pagina op de site van de Tweede Kamer maar 
zijn of haar studieachtergrond is hierop lang niet altijd terug 
te vinden. Terwijl het eigenlijk toch doodnormaal zou moeten 
zijn dat elementaire achtergrondgegevens van onze volks-
vertegenwoordigers openbaar worden gemaakt.

Ten einde raad ben ik dus zelf maar aan de slag gegaan met 
het opzetten van een database met de opleidingsachtergrond 
van de Nederlandse elite, gebruik makend van de beschik-
bare informatie via Wikipedia, LinkedIn en dergelijke.  
Deze database met de 400 van Blok (de Volkskrant 200 + de 
leden van de Eerste en Tweede Kamer) is nog niet helemaal 
af maar er tekent zich al wel een heel opvallende trend af. 
Ten eerste dat het overgrote deel van de ‘elite’ een universi-
taire opleiding heeft genoten. Dat valt nog te verwachten 
maar dat ongeveer 70% van deze academici heeft gestudeerd 
aan een universiteit die in de Randstad is gevestigd, waar 
40% van de Nederlandse bevolking woont, zet mij in ieder 
geval aan het denken.
De vraag waarom er in Nederland sprake is van een  
kennelijke grote terughoudendheid in het bekendmaken  
van de opleidingsachtergrond blijft vooralsnog onbeant-
woord. Is het schaamte om toe te geven te beschikken over 
een academische graad? Komt het voort uit een van de 
belangrijkste Nederlandse gedragsregels: doe maar gewoon, 
dan doe je al gek genoeg? Of is het eenvoudigweg slordig-
heid? Tegen de tijd dat ik mijn speurtocht heb afgerond kom 
ik hierop terug en zal ik ook onthullen welke universiteit als 
nummer één uit de bus komt en - uiteraard - wat de meest 
populaire studierichting is. ■
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Lopen langs de cloud ✒ door Michiel Röling

Woensdag 15 november zijn vijftig senioren aanwezig op het Science Park voor een bedrijfsbezoek aan het 
datacentrum Equinix. Wat volgt is een interessante middag. 

LEZING      OP EXCURSIE NAAR HET DATACENTRUM EQUINIX

Michiel Eielts, Managing Director Equinix Benelux, en Luc 
Dam, manager Sales Engineering, vertellen over het ontstaan 
en de ontwikkeling van het bedrijf, dat wereldwijd opereert, 
en leggen uit waarom het dataverkeer voorlopig alleen maar 
zal toenemen. Na de uitleg wordt het datacentrum in kleine 
groepjes betreden. Ik zit in de groep van Sales Engineer Aart 
van de Kuilen. Hij verzorgt zijn 96e rondleiding van dit jaar. 
Met hem lopen we langs de cloud. Veiligheid is van groot 
belang, daarom is een lijst met deelnemers vooraf aangele-
verd en moet iedereen zich bij binnenkomst legitimeren.

Equinix begint in 1998 in Sillicon Valley met een datacen-
trum. Het bedrijf, waarvan de naam staat voor Equality, 
neutrality and internet exchange, speelt daarmee in op de 
behoefte aan een plek waar bedrijven data kunnen stallen en 
delen. ‘Eigenlijk zijn we een vastgoedbedrijf waarin bedrij-
ven een plek huren voor hun servers’, vertelt Michiel Eielts, 
‘Aanvankelijk hadden alleen telecombedrijven datacentra, 
maar bedrijven wilden onafhankelijk zijn van telecomaanbie-
ders en zochten een neutrale plek. Equinix bood die ruimte. 
Nu gebruiken veel online-bedrijven, waaronder veilingsites, 
webwinkels en zoekmachines, commerciële datacentra. 
Grootverbruiker is de gamingindustrie.’

Digitale gateway
Amsterdam Science Park is voor het internationaal opere-
rende bijdrijf de place to be. Dat komt door het Nikhef en de 
rol die het instituut, waar onderzoek wordt gedaan op het 
gebied van de deeltjesfysica en de astrodeeltjesfysica, begin 
jaren negentig speelde bij de ontwikkeling van het internet. 
Via het wereldwijde computernetwerk kon de stroom aan 
data uit het Europese nucleaire onderzoekscentrum CERN 
worden gedeeld. Sindsdien is Nederland op het gebied van 
dataverkeer een gateway naar Europa en de rest van de 
wereld. ‘In Nederland komen trans-Atlantische glasvezelka-
bels aan land en gaat het dataverkeer verder Europa in. 
Amsterdam is het grootste knooppunt ter wereld’, legt Eielts 
uit. ‘Ruim binnen de 50 milliseconden is heel Europa te 
bereiken.’

In 1999 vestigt Equinix zich in Nederland door de overname 
van enkele datacentra. De komst van Equinix heeft geleid tot 
een groei van het internetverkeer en heeft een aanzuigende 
werking gehad op Nederland als hub. Trots vertelt Eielts: 
‘Deloitte heeft uitgerekend dat de digital gateway voor de 
Nederlandse economie belangrijker is dan fysieke gateways 
als Schiphol en de Rotterdamse haven. Samen.’

Sinds 2007 zit Equinix op het Science Park. Het gebouw met 
aluminium koelribben is ontworpen door architecten Van 
Benthem en Crouwel. Al zijn die ribben er alleen maar voor 
de sier. Zeker met de bouw van de nieuwe datatoren, AM4, is 
Equinix heel zichtbaar vanaf de ring A10. AM4, dat nu 
wordt ingericht voor gebruik, zal snel uitgroeien tot de 
belangrijkste internet-hub ter wereld. Equinix leidt klanten 
van over de hele wereld naar Nederland en zorgt dat bedrij-
ven als TomTom over de hele wereld kunnen opereren. 

Dataopslag en de cloud
Vooral door het toenemende belang van de informatietech-
nologie groeit Equinix maar door. Ook de ontwikkelingen 
rond mobiele telefonie dragen daaraan bij. Luc Dam: ‘Ieder-
een draagt een stukje Equinix in zijn zak. Consumenten en 
bedrijven werken steeds meer in de zogenaamde cloud.’ 

TERMINOLOGIE
Cloud: de plek waar software en bestanden staan die niet op 
een eigen locatie zijn opgeslagen
Connected devices: dingen die via het internet informatie 
uitwisselen of te bedienen zijn
Hub: schakel in de infrastructuur van een netwerk. Zowel bij 
een thuisnetwerk als een wereldwijd netwerk
Internet of things: netwerk van voorwerpen die via het internet 
informatie uitwisselen of te bedienen zijn, zoals sensoren, 
verlichting, keukenapparatuur en voertuigen.
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Ook het Internet of things, dat zorgt dat allerlei voorwerpen 
met elkaar in verbinding staan, zal het dataverkeer laten 
groeien. Lampen zijn via het internet verbonden en worden 
bediend met de telefoon. Auto’s staan in contact met hun 
fabrikant en geven aan wanneer onderhoud nodig is.  
‘Nu zijn er wereldwijd al 4,9 miljard connected devices’, 
weet Dam. ‘Dat aantal zal snel verdubbelen. En hoe meer 
toepassingen er komen, hoe belangrijker het is dat alles snel 
werkt.’ 

Een datacentrum faciliteert housing voor de infrastructuur. 
‘Wij leveren de plek waar de bedrijven hun servers, proces-
sors en opslagmedia plaatsen. Die plek moet veilig zijn’,  
legt Aart van de Kuilen uit. ‘Iedereen die hier komt moet 
aangekondigd zijn én zich legitimeren. Er is maar één ingang 
naar de vloer met dataopslag. Die is beveiligd met pasjes en 
scanners. Er hangen camera’s en die beelden worden negen-
tig dagen bewaard. Bewakers zijn altijd in de buurt. Som-
mige bedrijven hebben hun serverruimte extra beveiligd,  
met een sluis met irisscanner en geïntegreerde weegschaal.  
De hekken die eromheen staan lopen door onder de ver-
hoogde vloer.’ Over de veiligheid van het internet heeft 
Eielts ook een mening: ‘Hackers, maar ook veiligheids-
diensten, breken in op de informatiestroom. De praktijk 
loopt daarbij voor op regelgeving. De spelregels moeten 
voor iedereen, wereldwijd, gelden. Daarom is er een soort 
politie nodig op het internet.’

Stoppenkast van het internet
De belangrijkste uitdagingen waar Equinix voor staat zijn 
temperatuurbeheersing en de continuïteit van de stroom-
voorziening. Datacentra fungeren als de stoppenkast van het 
internet. Zij zorgen dat het internet draait en blijft draaien. 
‘Ook bij grote problemen moeten datacentra blijven wer-
ken. De zekerheid waarmee wij werken is meer dan 99,9999 
procent’, zegt Van de Kuilen zonder blikken of blozen. 
‘Aangezien wij wereldwijd opereren, staan we geregeld voor 
grote uitdagingen. Van orkanen in Houston en New York 
tot aardbevingen en vloedgolven in Japan.’ 

Om alles altijd te laten werken zijn in het hele gebouw alle 
systemen dubbel uitgevoerd. Van de Kuilen legt uit: 

‘Nergens mag een single point of failure zijn. Bij uitval van 
een systeem, of het nu koeling is of energielevering, moet een 
ander systeem de rol overnemen. Bij stroomuitval zal het 
datacentrum zijn eigen stroom opwekken. Daartoe staan er 
tien scheepsdieselmotoren die elk een generator aandrijven. 
Elke motor heeft twintig cilinders met zes turbo’s, beschikt 
over een vermogen van 4.300 pk en levert 3,2 megawatt.  
De motoren starten elke maand even op, maar zijn nog niet 
nodig geweest. Boven elke motor hangt een draadje als 
ultieme zekerheid tegen een uitslaande brand. Als het draadje 
door een beginnende brand smelt, opent een klep die de 
brandstof weg laat lopen. Zo eenvoudig kan het soms zijn.’ 

De stroomvoorziening loopt via accu’s die het in geval  
van stroomuitval tien minuten volhouden. Lang genoeg, 
aangezien de generatoren de stroomvoorziening binnen een 
halve minuut overnemen. Onder het gebouw liggen twee 
tanks met elk 75.000 liter diesel. En bij stroomuitval gaat de 
eerste tankwagen met diesel binnen vier uur op pad. Gezien 
de bijzondere positie voor de maatschappij is Equinix derde 
in de lijn van voorziening in noodsituaties, na het leger en 
ziekenhuizen.’

Warmte is de uitdaging
De computertechnologie heeft het afgelopen decennium 
enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Het transport van 
enorme hoeveelheden data kost echter nog steeds veel ener-
gie. Het datacentrum AM4 verbruikt op jaarbasis bijna net 
zoveel als alle huishoudens van de stad Nijmegen. De helft 
wordt gebruikt voor het dataverkeer en de andere helft om 
de warmte die daarbij vrijkomt af te voeren. Van de Kuilen: 
‘Warmte is de grootste uitdaging. Om te koelen is een  
verhoogde vloer aangebracht, van daaruit wordt de koude 
lucht aangezogen en de serverruimte ingeblazen. Op de 
vloer is continu lawaai van de ventilatoren.’

In een bedrijf waar vele megawatts aan energie worden 
gebruikt, wijst rondleider Van de Kuilen ons subtiel op het 
belang van alledaagse zaken. Hij doet steeds bij het verlaten 
van een ruimte het licht uit. Het valt Frans Willemsen op. 
Frans zegt: ‘Wie het kleine niet eert….’, waarop Aart zegt: 
‘Wij zeggen dat anders: “Wie het kleine niet leert, doet het 
grote verkeerd”.’   ■

  vervolg van pagina 9

WARMTE 
De warmte is een restproduct, met helaas nog weinig 
afzetmogelijkheid. De gemeente verbiedt simpelweg het 
leveren van warmte aan de omliggende wijken. De restwarmte 
wordt ’s zomers opgeslagen in de aarde. De universiteit 
gebruikt er ’s winters een beetje van voor de verwarming van 
gebouwen. De productie van warmte wordt minutieus 
bijgehouden. Wat niet gebruikt wordt, wordt in de winter 
gekoeld. In vijf jaar moet de warmte gecompenseerd zijn. 
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Leienaar  
in Amsterdam

HOE GAAT HET NU MET HANS BLOM

✒ door Meindert Fennema

Niet iedereen haalt aan de UvA zijn of haar pensioen, er zijn er ook die hun 
vleugels uitslaan om te kijken of ze hun talenten ook in eenheel andere 
omgeving kunnen inzetten. En soms is die omgeving wel héél anders.  
Dat geldt ook voor Hans Blom.

M.F. Waarom zo lang?
H.B. Ik was anderhalf jaar bezig toen 
er in Amsterdam plotseling een vaca-
ture kwam doordat iemand ernstig 
ziek werd die op de nominatie stond 
om hoogleraar te worden. Er stond 
een stevige onderwijstaak voor hem 
op het programma en daarvoor wer-
den in grote haast twee jonge historici 
gezocht. Maarten Brands was de man 
die dit moest opvangen en die belde 
met de collega’s in het land. Het was 
toen Schöffer die mij noemde en mij 
ook stimuleerde om dat te doen, 
omdat het wellicht tot een vaste aan-
stelling zou kunnen leiden. Ik heb 
lang geaarzeld, want de sfeer onder 
Amsterdamse historici was heel anders 
dan die in Leiden. Er was weliswaar 
geen garantie op een vaste aanstelling, 
maar de kans daarop was niet onaan-
zienlijk. Ik heb in Amsterdam met 
heel veel plezier lesgegeven. Het was 
een zeer stimulerende omgeving. 
Vooral van Maarten Brands heb ik veel 
geleerd. Er werd in Amsterdam 
natuurlijk veel meer openlijk ruzie 
gemaakt dan in Leiden. Maar het was 
intellectueel een inspirerende omge-
ving. Mijn proefschrift werd er wel 
door vertraagd. 

M.F. Dat proefschrift werd zeer goed 
ontvangen…
H.B. (lachend) Behalve door de  
communisten.

M.F. Je stond niet voldoende vierkant 
achter de opstandige matrozen, toch? 
Maar daarna heb je nooit meer een 
echt boek geschreven…
H.B. Nou, nou, nou, nou, om te 
beginnen is er het Mentenrapport  
(De Affaire Menten 1945-1976) dat 
geschreven is door Ivo Schöffer,  
Joest ’t Hart en mij en in twee delen 
- samen 922 bladzijden - verscheen. 

En daarnaast heb ik veel artikelen, 
waaronder zeer lange, en bijdragen 
aan andere collectieve publicaties 
geschreven. Maar een monografie 
alleen van mij, heb ik inderdaad niet 
meer gepubliceerd.

M.F. Menten woonde in de oorlog 
recht tegenover het huis waar ik nu 
woon.
H.B. Hij woonde toen in Aerdenhout, 
ja, na zijn terugkeer uit Oost-Europa.

M.F. Schreef je dat rapport over  
Menten naast je onderwijs aan de 
UvA? 
H.B. Nee, nee. Ik werd daarvoor door 
Schöffer gevraagd op één van de laat-
ste dagen van 1976. In feite begonnen 
we begin 1977. Ik werd vrijgesteld van 
mijn Amsterdamse taken. We hebben 
daar meer dan twee jaar fulltime aan 
gewerkt. Schöffer kreeg die opdracht 
omdat Dries van Agt in moeilijkheden 
was gekomen als minister van Justitie 
door de vlucht van Menten op 15 
november, een dag voordat hij zou 
worden opgepakt. Dankzij het speur-
werk van Hans Knoop zou hij in 
december 1976 alsnog worden gepakt. 
Het was niet alleen de vlucht waar-

Ik heb afgesproken met Hans Blom in Café van Buuren aan 
de Stationsweg in Leiden. Blom woont in Leiden, al bijna zijn 
hele leven. In 1961 ging hij er geschiedenis studeren, in 1975 
promoveerde hij er. Hij was kandidaats-assistent bij professor 
Ivo Schöffer en kreeg na zijn doctoraal, in 1968, een promo-
tieplaats. Maar Blom zou aan de UvA gaan werken en daar 
hoogleraar worden. Schöffer had de omgekeerde weg 
bewandeld. Hij studeerde aan de UvA en was in Amsterdam 
bij Jan Romein gepromoveerd bij wie hij ook assistent was. 
Daarna werd hij, in 1961, hoogleraar in Leiden. Hans Blom 
zou bij hem promoveren op een proefschrift over de muiterij 
op ’. In drie jaar, maar het werden er zeven.

Ik heb lang geaarzeld, 
want de sfeer onder 

Amsterdamse historici 
was heel anders dan  

die in Leiden 
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door Van Agt in de problemen kwam, 
maar door de hele wijze waarop de 
zaak werd aangepakt. Die vlucht 
hoorde daar wel bij, maar de hoofd-
vraag was hoe Menten tot dan toe aan 
serieuze vervolging voor oorlogs-
misdaden in Oost Europa had kunnen 
ontkomen. 

M.F. Het was een soort postdoc- 
positie.
H.B. (Enigszins verbaasd) Dat zou je 
kunnen zeggen ja. Ja je zou het nu 
misschien een postdoc-positie  
noemen.

M.F. Dat duurde tot 1979, toch? En 
toen werd je in 1983 hoogleraar aan 
de UvA. Je was toen 40. Jong toch?
H.B. Dat dacht ik ook. Maar later, 
toen ik daarop terugkeek viel het 
eigenlijk wel mee. Er waren collega’s 
die jonger hoogleraar werden. Je moet 
je realiseren dat er in de jaren zestig en 
zeventig een geweldige groei van het 
aantal studenten was. Dat leidde tot 
een snelle uitbreiding van de staf. 

M.F. In 1983 was je oratie, In de Ban 
van Goed en Fout, aanleiding tot een 
geweldige publieke discussie en veel 
verontwaardiging, vooral in commu-
nistische kringen, waarin ik toen 
verkeerde. Hoe kwam je er bij om dat 
onderwerp te nemen?
H.B. De keuze van het onderwerp 
voor je oratie is ingewikkeld. Mijn 
hoofdaandacht in het onderzoek lag 
bij het verzuilingsproject dat een 
aantal historici en politiek-geografen 
in Amsterdam hadden. Maar ik hield 
mij sinds het Mentenonderzoek ook af 
en toe met de oorlog bezig. Ik was 
getroffen door de betrekkelijk onge-
wone toon van de meeste publicaties 
over de oorlog en bezettingstijd verge-
leken met de verdere historische pro-
ductie. Daarin was ‘partijdigheid’ een 
hoofdzonde. In 1965 was het proef-
schrift van C.H. E. de Wit, De Strijd 
tussen Aristocratie en Democratie in 
Nederland 1780-1848, nagenoeg afge-
kraakt omdat het partijdig (voor de 
democraten) was, terwijl het tevens 
het begin van een heel andere aanpak 
in de geschiedschrijving over de Patri-

ottentijd en Bataafs-Franse tijd mar-
keerde. Maar in de geschiedschrijving 
over de bezettingstijd was politiek-
morele ‘partijdigheid’ heel gewoon. 
Naar mijn mening was het tijd, dat , 
hoe indrukwekkend die geschied-
schrijving verder ook was, om in het 
historisch onderzoek een nieuwe weg 
in te slaan waarin ook andere perspec-
tieven dan onder drukking en verzet 
hun kans zouden krijgen. Die 
geschiedschrijving was ten diepste 
moralistisch en dat was nu juist iets 
waar je in een wetenschappelijke 
benadering van de geschiedenis voor 
moet waken. Dat dilemma vond ik 
buitengewoon interessant.

M.F. En je had niet in de gaten dat je 
daarmee een politiek mijnenveld 
betrad?
H.B. Nee, nee. Ik had die reacties 
volstrekt niet voorzien, althans niet  
de heftigheid daarvan.

M.F. Was dat niet een beetje naïef? 
H.B. Dat zou je kunnen zeggen ja, 
maar ik dacht dat ik met mijn oratie 
een bijdrage leverde aan een  
wetenschappelijk debat dat ook inter-
nationaal speelde. Ik had niet voor-
zien dat mijn oratie in het publieke 
debat tot zoveel ophef zou leiden. 
Onder historici werd er overigens heel 
normaal en vaak ook positief op 
gereageerd.

M.F. Gek, eigenlijk. Je bent een 
beminnelijk mens, je maakt niet 
graag ruzie en toch stort je je graag in 
controversiële onderwerpen met 
controversiële standpunten.
H.B. Ja maar ik probeer de persoon-
lijke verhoudingen wel altijd goed te 
houden. Ook na de promotie van 
Chris van der Heijden Dat nooit meer. 

De nasleep van de Tweede Wereldoor-
log in Nederland (2011) kwam er een 
golf van kritiek, ook op mij als pro-
motor. Het was vaak heel emotioneel. 
Maar ik sta met bijna alle deelnemers 
aan het debat nog op goede voet. Ik 
ben van mening dat je wetenschap-
pelijk van mening kan verschillen 
zonder dat daarmee de persoonlijke 
verhoudingen op het spel staan. Maar 
soms blijkt dat heel moeilijk en daar 
schrik ik dan wel van. Vind dat ook 
heel naar.

M.F. Hoe verklaar je die kritiek?
H.B. In de eerste plaats de genoemde 
beladenheid van sommige onder-
werpen. Ten tweede kan bij min of 
meer gearticuleerde tegenstellingen in 
de wetenschap, scholen- of richtingen-
strijd dus, heerszucht optreden.  
Soms wil men een andere richting het 
bestaansrecht ontzeggen. Ten derde 
kan de publiciteit die min of meer 
geprononceerde posities generen wel 
eens afgunst oproepen. 'Wat denkt die 
praatjesmaker wel?’ 

M.F. Dat laatate vinden sommige 
mensen ook van mij… Laatste vraag: 
Je bent nu 75. Ga je nog een boek 
schrijven?
H.B. Aarzelt…Ik heb heel veel 
geschreven hoor! (er volgt weer een 
lange opsomming).

M.F. Maar ik vroeg: ga je nog een 
boek schrijven?
H.B. (glimlacht) Ja, misschien een 
boek over mijn vader (de vader van 
Hans Blom zat in het verzet, diens 
vader was lid van de NSB, MF). 
Samen met mijn zoon. Die heeft  
literaire aspiraties. Hij vindt dat ik het 
onderzoek moet doen en dat hij het 
op moet schrijven. (lacht nu) ■
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BIJEENKOMST

Kerstlunch 13 december 2017
✒ door Kees Piena

Op 13 december afgelopen jaar was 
het weer zover. De kerstlunch van de 
kring van UvA-senioren in de 
Academische Club wordt algemeen 
gezien als het hoogtepunt van het 
jaar. Het is anders dan alle andere 
activiteiten, want je hoeft eigenlijk 
niet meer dan drinken, eten en 
luisteren. En dat kan je meestal ook 
nog gelijktijdig. Het geheel loopt 
volgens het inmiddels bekende 
stramien. We worden door het 
bestuur van de kring welkom 
geheten, begroeten aanwezigen, 
nemen een drankje en luisteren naar 
de toespraak van voorzitter Ruud 
Bleijerveld, die ons aan het einde van 
zijn speech uitnodigt voor het buffet. 
De meesten van ons laten zich dat 
geen twee keer zeggen en al gauw 
staat er een rij voor het buffet. 
Gelukkig hebben we van Ruud (eet)
instructies gekregen, opdat alles 
correct verloopt en iedereen aan de 
beurt komt. Een jaar eerder was dat 
niet geheel gelukt, zodat een aantal 
van ons met een (bijna) lege maag de 
lunch verliet, maar dat werd veelal 
gecompenseerd door drank die wel in 
voldoende mate aanwezig was.

Dit keer is er een nieuwe cateraar 
(Cormet) en is er meer dan voldoende 
te eten. Het geheel is ook van 
uitstekende kwaliteit, waarvoor de 
kok en keukenbrigade terecht 
complimenten krijgen. Het is alleen 
jammer dat er dit keer veel te veel is 
en de uitnodiging aan de aanwezigen 
om vooral iets mee naar huis te 
nemen, kan dat probleem niet 
oplossen. En vanwege regelgeving op 
voedsel mag het niet naar het Rode 
Kruis, waar door veel aanwezigen 
voor wordt gepleit. Voor het overige 
kan je niet anders dan concluderen 
dat de bijeenkomst zeer geslaagd is, 
waarvoor bestuurslid Gedy van 
Schriek en clubmanager Jan Schot 
door Ruud Bleijerveld verdiend 
complimenten krijgen. Dat het leuk 
en gezellig is, zoals één van de 
aanwezigen opmerkt, moge duidelijk 
worden uit de door Madzy Koudstaal 
gemaakte foto’s, die u hier aantreft.

 De kerstlunch vond plaats in de Amsterdamse Academische Club

  Ruud Bleijerveld opent de bijeenkomst  
met een korte toespraak
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BEELDEN UIT DE UVA-SPAARNESTAD PHOTO COLLECTIEIN BEELD ✒ door John Kleinen 

Peuters en ouders bij bezetting van  
de Oudemanhuispoort op 24 mei 1972.
Zo luidde mijn foto-onderschrift inder-
tijd. De zon scheen. De ASVA staakte 
en bezette de OMHP als protest tegen 
voorgenomen collegegeldverhogingen. 
Naburige instituten kregen stakings-
piketten. Er waren meldingen van 
sluitingen en medewerkers die met 
elkaar op de vuist gingen. Ook dat 
legde ik vast. Een grote landelijke 
demonstratie in Den Haag volgde op 

30 mei: ‘Tegen school-en college-
geldverhoging’ en ‘Tegen de 1000 
gulden’ waren de belangrijkste leuzen. 
Het leidde tot niks. 

De acties van de studenten deden haast 
vergeten dat er al enige tijd ook een 
andere strijd woedde, namelijk die van 
ouders van kinderen jonger dan drie 
jaar. Crèches en peuterzalen waren nog 

niet gemeengoed. Vrouwengroepen- en 
organisaties vochten met allerlei mid-
delen om ook die vorm van kinderop-
vang gedaan te krijgen. Of de kinderen 
op de foto ook meeliepen op het Malie-
veld weet ik niet. Leeftijdsgenootjes 
liepen er met borden als ‘Later willen 
wij ook studeren, maar niet voor 
fl.1000,-‘ en ‘Wij eisen kleinere klassen 
op de kleuterscholen’. ■
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   De kerstlunch is   
altijd leuk  
en gezellig
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‘Vier-hon-derd-na-Chris-tus-gro-te-volks-ver-hui-zing-
en’. Ik zie mijzelf weer zitten in mijn jarenvijftig-
schoolbank: kaarsrecht ruggetje, vlechtjes strak om 
mijn hoofd gedrapeerd, de armen stijf over elkaar 
geslagen. Samen met mijn klasgenootjes volg ik 
aandachtig de stok van de juffrouw die op het bord 
een jaartal uit onze vaderlandse geschiedenis aan-
wijst, waarop wij in koor en in cadans moeten op-
dreunen wat dat jaartal zo belangrijk maakt: de 
uitvinding van het haringkaken, de komst van de 
Batavieren in ons land, de grote volksverhuizingen.

Dit beeld dat al zo’n vijfenzestig jaar ergens in mijn geheugen 
een sluimerend bestaan heeft geleid werd opeens opgeroepen 
toen ik op die zonovergoten, bitterkoude 7e februari in het 
Allard Pierson museum aankwam. Wij waren bij elkaar geko-
men om ‘Crossroads. Reizen door de middeleeuwen’ te 
bezoeken en dankzij deze bijzondere tentoonstelling ging de 
kennis die ik vroeger tijdens de geschiedenisles had opgedaan, 
eindelijk voor mij leven. 

Onderlinge verbanden
In een korte inleiding vertelde Mirjam Elizabeth Lobbes, de 
archeologe die aan het Allard Pierson verbonden is, dat de 
tentoonstelling tot stand is gekomen door CEMEC (Con-
necting Early Medieval European Collections), een door de 
EU gefinancierd project dat de samenwerking tussen Euro-
pese musea bevordert. Deze musea streven ernaar onderlinge 
verbanden te leggen tussen hun collecties mediëvistiek en 
laat-Romeinse tijd, zodat er een breed en internationaal beeld 
ontstaat van de vroege middeleeuwen. ‘Crossroads’, het 
resultaat van deze samenwerking, zal als reizende tentoonstel-
ling langs verschillende plaatsen in Europa trekken. Aan het 
Allard Pierson museum de eer om het spits af te bijten! 
Door middel van een informatieve film, grote bewegende 
projecties op de vloeren en begeleidende teksten op de muren 
wordt duidelijk gemaakt dat tussen 300 en 1000, nadat het 
Romeinse Rijk uiteen was gevallen, vele migratiestromen op 
gang kwamen. Europa was een smeltkroes geworden waar de 
verschillende culturele identiteiten tegen elkaar aan schuurden 
en West en Oost veel minder duidelijk van elkaar waren te 
onderscheiden dan men soms aanneemt. Het beeld van de 

SENIOREN OP EXCURSIE HET ALLARD PIERSON MUSEUM

Reizen in de vroege Middeleeuwen:  
excursie naar het Allard Pierson museum
✒ door Henriëtte Ritter

vroege middeleeuwen als een duistere periode waarin de hoge 
beschaving van de Griekse en Romeinse tijd teloor was 
gegaan, wordt door deze tentoonstelling overtuigend bijge-
steld. Uit de opstelling van de objecten en de uitgebreide 
documentatie wordt het grootste deel van het eerste millen-
nium gepresenteerd als een spannende periode van transfor-
matie. Zowel individuele reizen als grote migratiestromen 
maakten dat landen en gebieden onderling verbonden werden. 
Zo ontstonden er bijvoorbeeld contacten tussen Griekenland, 
Spanje en de gebieden rond de Oostzee; tussen Ierland en de 
Middellandse Zee, waarbij zelfs Noord-Afrika en landen uit 
het Midden-Oosten binnen dit Europese netwerk vielen.

Ontstaan van handelsroutes
De aanleiding voor deze reizen was zeer uiteenlopend. De 
verplaatsing kon een diplomatieke reden hebben: delegaties 
uit verschillende landen bezochten elkaar en wisselden 
geschenken uit om militaire allianties te smeden of te bevesti-
gen. De verplaatsingen hadden soms een religieus karakter en 
namen dan de vorm aan van pelgrimages langs heilige plaat-
sen. Of de reizen hadden commerciële belangen waardoor 
handelsroutes tot stand kwamen. Ook kwam het voor dat er 
grote volksverhuizingen ontstonden als gevolg van een 
natuurlijke catastrofe. Zo is er een theorie dat de Hunnen 
Centraal-Azië ontvluchtten nadat een vulkaanuitbarsting het 
gebied waar zij zich oorspronkelijk hadden gevestigd, onleef-
baar had gemaakt. De komst van de Hunnen maakten dat 
andere volkeren ook verhuisden. 

Na de inleiding waaierden wij uit over de zalen, nieuwsgierig 
om met eigen ogen de bijeengebrachte objecten te bekijken. 
Deze zijn overzichtelijk geëxposeerd rond een aantal thema’s. 
In de eerste zaal worden de verschillende volkeren die betrok-
ken waren bij grootscheepse migraties gekoppeld aan voor 

De komst van de Hunnen 

maakten dat andere volkeren  

ook verhuisden
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hen specifieke objecten. Zo worden de Vikingen bijvoorbeeld 
gerepresenteerd door een muntschat; de Hunnen door een 
metalen ketel en een helm uit het Donaugebied hoort bij de 
Longobarden. Mijn oog viel op de replica van een ‘grafstèle’ 
uit de zevende eeuw met daarop een man omringd door een 
aantal symbolische attributen: een kam, een zwaard en een 
slang. De kam verwijst naar de belangrijke status van degene 
die onder de grafsteen begraven ligt; de slang verbeeldt het 
kwaad dat door het zwaard wordt overwonnen. Aan de 
achterzijde van de steen is een Christusfiguur met halo te 
onderscheiden, symbool van de opstanding na de dood.  
Deze iconografie wijst erop dat het om een Frankisch- 
Merovingisch monument gaat.

Merkkleding
In de volgende zalen zijn de objecten een illustratie bij een 
reeks thema’s: Erfenis van Rome, Kennis, Religie, Reis en 
Handel, Identiteit, Oorlog en Diplomatie. Tussen al het 
moois vielen mij een paar zeer interessante objecten op: zoals 
een fragment van de deksel van een sarcofaag waarin de 
beenderen van een Heilige werden bewaard. De sarcofaag 
was van boven uitgerust met een trechter waar de gelovige 
olie in kon gieten, die vervolgens aan de onderkant via een 
gat weer kon worden opgevangen: door het contact met de 
botten van de heilige in de sarcofaag was de olie als het ware 
gewijd. Deze kon in ampulletjes worden meegenomen en, 
ongetwijfeld, verhandeld.

In de zaal van het thema Identiteit waren de voorlopers te 
zien van onze merkkledingstukken. Dit soort kleding was in 
de vroege middeleeuwen afkomstig uit het Oosten waar het 
met het Perzische woord ‘tiraz’ werd aangeduid. Het ging 
om luxe kleding, versierd met kalligrafie, die aan het hof 
werd gedragen. In principe was het dragen van deze kledij 
voorbehouden aan leden van een hofhouding, maar zoals dat 
gaat met exclusieve producten, werd ‘tiraz’ al snel nagemaakt. 
Het was overigens niet moeilijk om nep te onderscheiden van 
echt: de kalligrafie was op de imitatie onleesbaar geworden 
of, voor de klanten die het Christendom aanhingen, vervan-
gen door Koptische en Griekse inscripties. Tegenover deze 
vitrine lag een pronkstuk uit de eigen collectie van het Allard 
Pierson: een rode Egyptische tuniek daterend uit de vijfde of 
zesde eeuw. Een kleine foto van een schilderij van Ingres met 
daarop Napoleon Bonaparte in vol ornaat, laat overduidelijk 
zien dat diens kroningsmantel geïnspireerd is op een derge-
lijk tuniek.

Bij het thema Diplomatie en Oorlog werd mijn aandacht 
getrokken door een projectie op de vloer van Abulabaz, de 
Indische olifant die in 797 door Haroen ar-Rachid werd 
geschonken aan Karel de Grote. Om vanuit Bagdad Aken te 
bereiken, maakte de olifant een reis van 7380 kilometer dwars 
door Tunesië en Italië. Tijdens een oorlog tegen de Denen 
heeft het dier als krijgsolifant meegevochten, om uiteindelijk te 
sterven aan de gevolgen van een longontsteking. Waarschijnlijk 
had hij een onfortuinlijk bad in de Rijn genomen.

Er was zoveel te zien en te lezen dat ik bij lange na niet alles 
heb kunnen bekijken. Het was al na sluitingstijd toen ik op 
de valreep het vernuftig digitaal informatieportaal ontdekte. 
Ik zag nog in een flits dat de objecten van de tentoonstelling 
in 3D bestudeerd konden worden. Enthousiast liep ik naar 
het paneel om met de knoppen te spelen, maar ik werd 
gemaand de tentoonstelling te verlaten en mij naar het café te 
begeven voor de traditionele borrel. De heerlijke bitterballen 
en het dorstlessende glaasje jus d’orange hielpen mij mijn 
frustratie te overwinnen. Ik besloot te profiteren van het feit 
dat de tentoonstelling tot 28 maart is verlengd: een tweede 
bezoek is onontbeerlijk wil ik de geschiedenisles die begon 
op mijn zevende, voorlopig afronden.   ■

MEDEDELING

Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde 
Het Genootschap ter bevordering van Natuur- Genees- en 

Heelkunde is opgericht in 1790. Het lidmaatschap staat open voor 

gepromoveerden in de exacte wetenschappen en in de genees- en 

tandheelkunde en hen die door opleiding of werkzaamheden aan 

de UvA of VU verbonden zijn. Doelstelling van het Genootschap is 

de bevordering van de wetenschap op het gebied van de 

Geneeskunde, Wiskunde en Natuur weten schappen in de ruimste 

zin. Het Genootschap beheert negen bijzondere leerstoelen aan 

de UvA. Op den duur zullen ook maximaal negen leerstoelen aan 

de VU beheerd gaan worden. Het Genootschap reikt medailles uit 

voor bijzondere prestaties binnen de wetenschapsgebieden die 

binnen het bereik van het Genootschap vallen. Elke vijf jaar reikt 

het de Andreas Bonnmedaille uit voor het beste Amsterdamse 

proefschrift. Het Genootschap ondersteunt jonge onderzoekers 

binnen de relevante wetenschapsgebieden met reisbeurzen en 

subsidieert congressen binnen het wetenschapsgebied. Het 

Genootschap organiseert minstens tweemaal per jaar een 

wetenschappelijke bijeenkomst.

Voor meer informatie zie: gngh.uva.nl
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Vragen of opmerkingen?
Stuur een e-mail naar: 
kringuvasenioren-auv@uva.nl

Voor alle activiteiten krijgt u als lid van de 
Kring UvA-senioren een uitnodiging, 
waarop u zich kunt aanmelden.

ACTIVITEITENAGENDA

MAART

woensdag
14

MEI

donderdag
17

AHK, OPLEIDEN VOOR 
KUNST EN CULTUUR IN 
AMSTERDAM
15 -17 uur

APRIL

woensdag
11

LEZING:  
NATUURHISTORISCHE 
REISVERHALEN

BEZOEK AAN
ARTI ET AMACITIAE

Bert Verveld, voorzitter van het College 
van Bestuur van de Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten (AHK), geeft een 
lezing in de Amsterdamse Academische 
Club. De AHK herbergt belangrijke 
opleidingen voor de kunsten sector.  
Verveld geeft een interessante blik in het 
functioneren van een hogeschool die bij 
vele UvA’ers wellicht minder bekend is.

Anne Troelstra, emeritus hoogleraar 
Wiskunde en deskundige op het gebied 
van natuurhistorische reisverhalen, geeft 
een lezing over natuurhistorische reis -
verhalen. Deze verslagen van expedities 
slaan een brug tussen wetenschap en 
literatuur. Troelstra laat zien en waarom de 
reisverhalen werden geschreven én 
waarom ze ook nu nog interessant zijn.

Bezoek aan de Maatschappij Arti et 
Amicitiae, meestal kortweg Arti genoemd, 
de Amsterdamse vereniging van beeldend 
kunstenaars en kunstliefhebbers. Op het 
programma staan een lezing over de 
vereniging, een rondleiding door het 
bijzondere gebouw en een 
tentoonstellingsbezoek.

UvA-nieuws 

ELF WETENSCHAPPERS UVA EN AMC ONTVANGEN VICI  
VAN 1,5 MILJOEN EURO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft elf 

wetenschappers van UvA en AMC ieder 1,5 miljoen euro toegekend om de komende  

vijf jaar onderzoek te doen. De Vici-subsidie is een van de grootste persoons gebonden 

weten schappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. 

Met de premie kunnen de wetenschappers een eigen vernieuwende onderzoekslijn 

ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen. Het gaat onder meer om onderzoek 

naar de vraag of ouders ‘onder de huid van hun kinderen kunnen kruipen’; of indirecte 

aansprakelijkheid voldoende is bij mensenrechtenschendingen, en waarom, wanneer en 

hoe bepaalde migranten zichzelf als ‘vluchteling’ gingen benoemen.

Binnenstads-
campus  
heet voortaan  
Universiteits-
kwartier
De UvA concentreert 
onderwijs en onder-
zoek in vier campussen.  
Na Amsterdam Science 
Park, Roeterseiland-
campus en Amsterdam 
Medisch Centrum 

krijgt de komende jaren in de binnenstad het 'Universiteitskwartier' vorm.  
De naam drukt sterker de verbinding tussen universiteit en stad uit,  
laat zich gemakkelijker vertalen in de Engelse taal en sluit beter aan bij 
verwachtingen en wensen van ondernemers en omwonenden met wie de 
UvA het gebied deelt. 
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BERNARD VAN PRAAG KANDIDAAT VOOR  
VERANTWOORDINGSORGAAN ABP

De heer Bernard van Praag, 
emeritus hoogleraar Toegepast 
economisch onderzoek, en lid van 
onze kring, is kandidaat bij de 
verkiezingen voor het 
Verantwoordingsorgaan van het 
ABP. Als hij gekozen wordt zal hij 
de pensioenbelangen van 
gepensio neerden bij het ABP 
behartigen. Van Praag heeft op  
17 februari 2016 over het pensioen 
gesproken voor onze kring.  
Zie het verslag in ons nummer van 
juni 2016. In april 2018 zijn er 
verkiezingen voor het verant-
woordingsorgaan. De leden 
worden gekozen voor een periode 
van vier jaar. Stemmen kan van  
3 tot en met 30 april. U ontvangt 
hierover tijdig uitgebreide 
informatie via het ABP.  
Zie ook www.abp.nl 
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