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Tijdens zijn openingswoord van de kerstlunch zette voorzitter Ruud Bleijerveld 
de redactie van de deUitdienstbode in het zonnetje en in zijn afsluitende woorden 
kwam hij daar nog even op terug. Van de aanwezigen volgde een instemmend 
applaus. De voorzitter dankte de redactie met name voor haar inzet bij het  
produceren van een extra-editie over de pensioenproblematiek. Wij namen die  
lof als redactie natuurlijk graag in ontvangst.

Maar wordt het niet eens tijd dat we het bestuur ook eens lof toezwaaien? 
Hoeveel jaar tovert het niet al met een vaste regelmaat onderwerpen voor 
lezingen en bestemmingen voor excursies uit de hoge hoed, bijeenkomsten die 
vrijwel allemaal vlekkeloos verlopen en ook een groot succes zijn? De eerste 
bijeenkomst vond plaats op 20 februari 2013: toenmalig rector magnificus 
Dymph van der Boom kwam in de Academische Club vertellen hoe het ervoor 
stond met de oud-werkgever van de aanwezigen. Daarmee was een traditie 
geboren: aan het begin van elk academisch jaar komt een collegelid de leden van 
onze kring bijpraten over actuele zaken de UvA betreffende.

De deUitdienstbode gaat zijn achtste jaargang in. In het eerste nummer legt de 
toenmalige hoofdredacteur uit wat het belang is van een goed personeelsbeleid 
voor welke organisatie dan ook. Het personeel is het belangrijkste kapitaal, en 
met dat kapitaal moet je goed omgaan, ook als de leden ervan met pensioen zijn 
gegaan. Jarenlang betekende je pensioen dat je alle contacten met je voormalige 
werkgever en je oud-collega’s kwijt was, tenzij met die enkeling met wie je 
bevriend was geraakt. De UvA is zelfs een belangrijk legaat misgelopen doordat 
een emeritus-hoogleraar zijn oud-werkgever verweet dat die na zijn pensionering 
nooit meer iets van de UvA had gehoord. Daar is met de oprichting van de Kring 
UvA-senioren gelukkig verandering in gekomen. En dat er behoefte was aan iets 
dergelijks, blijkt wel uit het aantal leden dat de kring nu heeft, zo’n vijfhonderd, 
en uit de grote opkomst op de door de kring georganiseerde bijeenkomsten.  
Ons blad heeft zeker aan de bloei van de kring bijgedragen. Het wordt goed 
ontvangen en goed gelezen en daar zijn we als redactie best trots op. ■

REDACTIONEEL

Onze eindredacteur, Michiel Röling, 

heeft per 1 maart de UvA verlaten,  

hij heeft een andere baan gevonden. 

Daar feliciteren we hem mee en we 

wensen hem alle succes. We verliezen in 

hem een nauwgezette eind redac teur 

die ervoor zorgde dat onze nummers 

piekfijn verzorgd op uw scherm 

verschenen, terwijl hij daar naast ook als 

redacteur menige bijdrage heeft 

geleverd. Het ga je goed, Michiel!

Redactielid en fotografe Madzy 

Koudstaal heeft zich bereid verklaard 

om, in ieder geval voorlopig, de taken 

van Michiel over te nemen. Madzy 

wordt dus onze nieuwe eindredacteur.

UITLUI

 
 MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de Kring van UvA-senioren schort alle kringactiviteiten op totdat  
de door de overheid gestelde regels toestaan die te hervatten. Het betreurt het 
uiteraard zeer dat om te beginnen de lezing van Sjeng Scheijen op 18 maart 
geannuleerd moest worden. Geprobeerd wordt om die op een later tijdstip  
alsnog in te passen binnen het vastgestelde programma. Inmiddels heeft de 
regering alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden, wat uiteraard betekent dat tot  
die datum alle kringbijeenkomsten zullen worden afgelast. Of het concert op  
14 juni door kan gaan is zeer de vraag: het orkest kan immers tot 1 juni niet 
repeteren. Indien de regelgeving rond Corona dit toestaat proberen wij een 
activiteit in augustus te laten plaatsvinden.
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SENIOREN OP EXCURSIE

Op bezoek bij het nieuwe Allard Pierson
✒ door Margot Taal

Op dinsdagmiddag 19 november 
maken zestig leden van de senioren-
club kennis met het nieuwe Allard 
Pierson. Volgens het programma 
duurt die kennismaking ongeveer 120 
minuten. U begrijpt, in die tijd kan 
slechts een tipje van de sluier worden 
opgelicht.

Het Allard Pierson noemt zich geen 
museum meer. Het heet nu Allard 
Pierson - De Collecties van de Univer-
siteit van Amsterdam. Een mondvol. 
Het vernieuwde Allard Pierson is in 
zijn nieuwe vorm zowel museum als 
kennisinstituut. Waren tot voor kort de 
erfgoedcollecties van de UvA onder-
gebracht in twee instellingen, de Bij-
zondere Collecties en het AP-museum, 
nu huizen beide in het nieuwe Allard 
Pierson- met-de-lange-naam.

Eerst bezoeken de senioren op eigen 
houtje de tentoonstelling van dat 
moment over de Egyptische god  
Bes en een deel van de tentoonstelling 
in aanbouw ‘Van Nijl tot Amstel.’ 
Daarna volgen twee lezingen. 
Conservator Reinder Storm illustreert 
het veelomvattende erfgoed met een 
kleine selectie uit de cartografische 
collectie. En directeur Wim Hup-
peretz verzorgt in vogelvlucht een 
virtuele rondgang langs het nieuwe 
gebouwencomplex van Allard Pierson.

De voornaamste tentoonstelling op de 
dag van ons bezoek gaat over Bes. Een 
veelzijdig Egyptisch godje, populair 
bij het volk. Hij wordt op kromme 
korte beentjes in zijn blote piemel 
afgebeeld. Bes stond in oude tijden 
vrouwen in barensnood bij en was 
ook de god van de dans. Daarnaast 
valt in het Allard Pierson een aanzet 
te zien van de nieuwe expositie ‘Van 
Nijl tot Amstel’, met objecten uit de 
erfgoedcollectie die de oude Nijl en 
hedendaagse Amstel met elkaar ver-
binden. Laat niets u beletten zelf een 
kijkje te gaan nemen. 

Cartografie
De lezing van Reinder Storm, conser-
vator cartografie, geografie en reizen 
gaat over kaarten die onderdeel zijn 
van de Bijzondere Collecties en die 
ook te zien zullen zijn op de nieuwe 
tentoonstelling. Die kaarten werden 
grotendeels gedrukt in de Noordelijke 
Nederlanden, al ligt de oorsprong 
van de cartografische traditie in het 
zuiden. Grote initiatiefnemers in die 
geografische verschuiving zijn de 
universiteiten belangrijke aanzet is de 
val van Antwerpen (1585). Daardoor 
kwam het noorden tot bloei. Ook 
Zuid-Nederlandse drukkers werden 
toen actief in het noordelijke Amster-
dam. Bijvoorbeeld Petrus Plancius, 
Cornelis Claesz., Jodocus Hondius en 
Pieter van den Keere.  
De namen van de (Noord-Nederlandse) 
kaartenmakers Willem en Joan Blaeu 
zijn overigens het meest bekend 
gebleven.

Andere oorzaken voor de bloei der 
cartografie in het noorden zijn de  
inter nationale handel en reizen. Dat 
laatste heeft een keur aan zeekaarten 
opgele verd. Op de oudste zijn voor-
namelijk de kusten weergegeven, zand-
banken, torens, bebouwing en 
accidentatie. Zeelieden zelf maakten er 
weinig gebruik van. Die schenen zich 
voor namelijk te oriënteren op (afbeel-
dingen van) kustvormen. De kaarten 
waren voor educatief gebruik bedoeld. 
Overigens waren de kaarten niet altijd 
even waarheidsgetrouw, wat de educa-
tieve waarde op de lange duur beperkt. 
Zo wordt er lange tijd een Frisland 
afgebeeld in de buurt van IJsland. Geba-
seerd op verkeerde waar neming, die 
later werd gecorri geerd. Zoals op oude 
schilderijen valt te zien, hingen ze aan 
de wand bij de gegoede burgerij. Dat 
kwam de kwali teit van de kaarten niet 
ten goede. Vaak werden ze verkeerd 
opgehangen en blootgesteld aan over-
matig licht en vocht.

In tegenstelling tot wandkaarten 
hebben kaarten in atlassen dikwijls 
wel ongeschonden de tijd doorstaan. 
De beroemde atlas bijvoorbeeld van, 
jawel, Blaeu. Een pronkstuk in het 
vernieuwde museum. De bezoeker 
krijgt een facsimile te zien, want in 
de tentoonstellingsruimte zijn de 
klimatologische omstandigheden 
ongeschikt voor zo’n kostbaar object. 
Wel origineel is het fraai vormgegeven, 
unieke Blaeu-kabinet, toentertijd 
speciaal vervaardigd voor het bewaren 
van een Nederlandse Blaeu-atlas.

Delicate procedure
Wim Hupperetz spreekt over de 
bouwkundige kant van het nieuwe 
Allard Pierson. Het is nu onderdeel 
van een nieuw Universiteitskwartier in 
wording. Behalve het uitgebreide 
Allard Pierson zal dat ook huisvesting 
bieden aan de Faculteit der Geestes-
wetenschappen en de Universiteits-
bibliotheek. Een nieuwe campus en 

Bes was  

een veelzijdig 

Egyptisch  

godje
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nieuwe verbinding tussen de universi-
teit en de (binnen)stad. Het Allard 
Pierson vormt de voorgevel, een soort 
etalage, met een glazen draaideur als 
hoofd ingang. In de ‘achtertuin’ van het 
Allard Pierson zullen de komende tien 
jaar bouwwerkzaamheden plaats-
vinden. De oude mensa zal in ere 
worden hersteld, in de Oudeman-
huispoort komt een nieuwe aula en van 

Update verbouwing Allard Pierson Lezing Reindert Storm over cartografie

HET GETAL
✒ door Frans Willemsen

6.126

Het onderwerp vrijwillig levenseinde staat weer volop in de 

belang stelling. Op het ogenblik spitst de discussie zich toe op het al 

dan niet toestaan van euthanasie bij ouderen die vinden dat hun 

leven voltooid is. Dat het onderwerp breed leeft, blijkt uit het 

aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig 

Levenseinde: in 2017 waren dat er 167.000. Bovendien was het de 

week van de achtste februari de ‘Week van de Euthanasie’. Ook in 

Duitsland is het onderwerp actueel: onlangs werd bekend dat het 

verbod op ‘stervenshulp’ door het Bundesverfassungsgericht, zeg 

maar het Hooggerechtshof, ongrondwettelijk is verklaard.

In 2018 werd in Nederland in 6.126 gevallen euthanasie toegepast. 

Toegepast of verricht, nooit gepleegd zeggen. Een moord pleeg je, 

of een misdaad in het algemeen. Tenzij u een principieel 

tegenstander van euthanasie bent, natuurlijk, dan vindt u dat 

euthanasie gepleegd wordt.

Euthanasie, dat letterlijk goede dood betekent, is in Nederland 

sinds 2001 bij wet geregeld. In die wet worden zes zorgvuldig-

heids eisen geformuleerd. De voornaamste: het verzoek moet 

van de patiënt uitgaan, dat om te voorkomen dat de familie  

via een euthanasieverzoek van een lastige opa af wil of uit is  

op oma’s centjes. Natuurlijk schept dit grensgevallen  

(‘Wie grenzen stelt, schept grensgevallen’, aldus een slogan  

uit een publiciteits campagne van de UvA van jaren terug): 

dementerenden, mensen met een ernstige psychiatrische 

aandoening en jonge kinderen. Daar is op het moment veel 

discussie over, het zal u niet ontgaan zijn.

De tweede zorgvuldigheidseis is dat de patiënt ondragelijk en 

uitzichtloos moet lijden, dit ter beoordeling van de arts en de te 

consulteren arts. Want de arts die euthanasie wil verrichten moet 

altijd een andere, onafhankelijke, arts raadplegen. En elk geval 

wordt achteraf getoetst door een regionale toetsingscommissie.  

In de periode 2017-2018 zijn er 18 gevallen voorgelegd aan die 

toetsingscommissie. In 15 van die gevallen zag de commissie geen 

aanleiding tot verdere tucht- of strafrechtelijke vervolging. Over de 

resterende drie gevallen is nog geen besluit genomen. Eutha na sie 

kan twee vormen aannemen. In engere zin: de arts verricht de 

levensbeëindigende handelingen en de patiënt ondergaat die 

lijdelijk. In ruimere zin: de patiënt houdt tot op  

het laatst zelf de regie en neemt het dodelijke middel zelf tot zich, 

als Socrates die zelf de gifbeker leegdrinkt. Hier verleent de arts 

eigenlijk hulp bij zelfdoding. Het verschil is in de praktijk gering.

Euthanasie is voor veel mensen een integraal onderdeel geworden 

van de zorg, een recht.

In 2018 werd zoals gezegd 6.126 keer euthanasie verricht. Zetten 

we dat af tegen het totale aantal sterfgevallen in dat jaar, 153.249 

(waarvan 780 verkeersdoden, maar dat terzijde), dan komen we  

uit op ongeveer vier procent.

oude gebouwen worden oorspronke-
lijke ornamenten opnieuw aangebracht. 
Zoals de glas-in-loodramen van het 
oude mortuarium van het voormalige 
Binnengasthuis. Met urn, doodskop en 
lemniscaat als symbolen van 
sterfelijkheid.

De herindeling is een delicate proce-
dure. Her-, bij- en aanbouwing van 

muren, verdiepingen en gebouwen 
vergen vervoer van zand en beton.  
Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen 
met de kwetsbare kades, bruggen en 
steegjes van oud-Amsterdam! Wat valt 
er te zeggen over de nazit? Dat die 
staande plaats vond? Heerlijke hapjes, 
drankjes en prettig gezelschap waren 
ons deel op een toplocatie in hartje 
binnenstad. ■
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BIJ DE UVA HERINNERINGEN AAN DE UNIVERSITEIT

Het Maagdenhuis
✒ door Ada Out

Ik kwam van één van de leukste faculteiten, de faculteit Wijsbegeerte, voordat ik mijn intrede deed in het 
Maagdenhuis (MH) als secretaresse van de voorzitter van het College van Bestuur.

Die eerste vrijdag in het MH, zal ik niet snel vergeten.  
Wat nu de vrijmiborrel heet, bestond op de begane grond van 
het MH niet. In die leuke faculteit wel. Aan het einde van de 
middag werd een grote zak chips op de tafel geleegd, voor-
zien van een bescheiden hoeveelheid bier en wijn. Veel werd 
er niet gedronken, vrolijk was het zeker. Het was een leuke 
afronding van de week. Op die eerste vrijdag op de begane 
grond in het MH heerste rust, een bijna serene rust ter voor-
bereiding op het weekend. Heimwee was wat ik op dat 
moment voelde naar die leuke faculteit.

Die heimwee heeft niet lang geduurd. Ik had een fantastische 
tijd in het MH, bijna 13 jaar lang. Eén leuke gebeurtenis eruit 
halen volstaat niet. Het waren er vele. Hoogleraren met een 
lange en indrukwekkende staat van dienst, die van tijd tot tijd 
belden. Zij wilden hun verhaal kwijt. Hadden zij misschien 
behoefte aan wat aandacht? Bij het College kwam iedereen 
langs. Faculteitsdirecteuren ‘in alle soorten en maten’. 
Bestuurs adviseurs, ook van divers pluimage (aardig 
bedoeld!). Hoofden van dienst binnen het MH, hoofden van 
dienst buiten het MH.

Ik bevond mij in een begenadigde positie. Iedereen was vrien-
delijk tegen mij. Ik was tenslotte degene met wie rekening te 
houden viel als men een afspraak met de voorzitter wilde... 
Een overvolle agenda moest beheerd worden. Afspraken die 
met moeite tot stand waren gekomen, werden even makkelijk 
weer verplaatst. Liters Tipp-Ex gingen er doorheen, niet meer 
voor te stellen in het huidige digitale tijdperk.

Een negen- tot vijfbaan was het zeker niet. Er moest hard 
gewerkt worden. De voorzitter van het College was in mijn 
tijd Jankarel Gevers. Jankarel en ik konden het goed met 
elkaar vinden. Het was niet de traditionele baas-
secretaresse verhouding. We waren aan elkaar gewaagd, 
konden elkaar regelmatig achter het behang plakken. Maar 
er was respect.

Een ontroerend moment was de dag dat Jankarel 50 werd. 
Zijn verjaardag werd gevierd in de hal van het MH. Jankarel, 
onder de indruk van mijn aanwezigheid op mijn vrije dag, 
noemde mij ‘zijn Ada’, tot grote hilariteit van oud-collega/
vriendin Tineke Nieuwenhuis. Zij heeft het er nog steeds 
over! Ach ja, als secretaris van de emancipatiecommissie… 
Jankarel is helaas op veel te jonge leeftijd in het harnas 
gestorven. Zo jammer.

Ik ben er trots op jarenlang voor die bijzondere organisatie 
die de UvA is, te hebben mogen werken. En nog steeds  
mag ik deel uitmaken van de universitaire gemeenschap.  
Niet meer in het arbeidzame leven, maar via die fantastische 
bijeenkomsten, georganiseerd door de Kring UvA-Senioren. 
Wat een prachtig initiatief! ■

Liters 

Tipp-Ex gingen 

er doorheen

OPROEP

Door het vertrek van Michiel Röling zijn we op zoek naar een zesde redacteur die onze redactie komt versterken. Vindt u het leuk 
om bij te dragen aan een blad dat alom wordt gewaardeerd en om deel uit te maken van een redactie die in de loop van de tijd is 
uitgegroeid tot een hecht clubje dat zes keer per jaar bijeenkomt voor de redactievergaderingen en dat tweemaal per jaar met 
elkaar heel gezellig uit eten gaat, meldt u dan aan op uva.uitdienstbode@gmail.com.

In deze rubriek halen lezers en lezeressen herinneringen op uit hun UvA-tijd.

mailto:uva.uitdienstbode%40gmail.com?subject=
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Kerstlunch
✒ door Kees Piena

De jaarlijkse kerstlunch van de Kring UvA-

senioren vond dit jaar plaats in 

kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae.  

Deze locatie leende zich uitstekend voor een 

uiterst geanimeerde bijeenkomst, waarbij 

nieuwe contacten werden gelegd en bestaande 

werden aangehaald. Ook werd er door 

deelnemers dankbaar gebruik gemaakt van  

de mogelijkheid de tentoonstelling op  

de bovenverdieping te bezoeken. 

Zoals elk jaar hield de voorzitter van de kring Ruud Bleijerveld een toespraak waarin hij 

zowel aandacht besteedde aan interne aangelegenheden van de kring (zoals activiteiten 

en aankondiging enquête) als aan gebeurtenissen op het wereldtoneel (mogelijk rol van 

de EU na de Brexit). Bijzondere aandacht was er voor deUitdienstbode die onder de 

bezielende leiding van Frans Willemsen een extra nummer over onze pensioenen heeft 

uitgebracht. Volgens Ruud hebben we het effect kunnen waarnemen: de pensioenen zijn 

niet gekort. Uiteraard werd er ook lof toegezwaaid aan Gedi van Schriek en Hans de Vries 

voor de organisatie van de lunch. Dat de kerstlunch zeer geslaagd was moge blijken uit 

de foto’s die Madzy Koudstaal tijdens de bijeenkomst heeft genomen.
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WAT DE POT SCHAFTE

✒ door Frans Willemsen

Capucijners met ananas
Ik heb in mijn kookboekencollectie een uiterst curieus boekje: Studenttegast,  
uitgegeven door de Gulden Huiscommissie van de Amsterdamsche Vrouwelijke 
Studenten Vereeniging (AVSV) in of na 19611. De AVSV is de vrouwelijke pendant van 
het Amsterdamse Studenten Corps waarmee het in 1971 fuseerde.

Laat ik proberen het boekje te beschrijven. Het is een zogenaamd pocketboek, zij  
het dat het iets smaller is dan een normale pocket. Het omslag vermeldt de titel, 
Studenttegast, en vertoont verder een zwart-wittekening van een enorme kookketel 
met een houtvuurtje eronder. Links ervan staat een studente, herkenbaar aan het 
hoofddeksel dat ik nog nooit in het echt heb gezien maar dat niettemin universeel als 
icoon wordt gebruikt om, ja wat?, geleerdheid uit te drukken. Het bestaat uit een 
horizontaal vierkant bord bevestigd op een schedeldop, met een kwast bovenop in 
het midden. In het Engels wordt het een mortarboard genoemd, ik geloof niet dat er 
een Nederlandse benaming bestaat. Ziet u het voor u? De studente staart over de 
rand van de ketel naar de inhoud ervan. Als ik het goed zie, draagt ze een bril.  
De achterkant van het boekje wordt geheel in beslag genomen door een reclame 
voor Stuyvesantsigaretten: ‘U geniet zoveel meer’. Overigens staan er meer adver-
tenties in het boekje van merken die het ongetwijfeld gesponsord hebben, onder 
andere van Heineken natuurlijk, want studenten nietwaar?, Simon de Wit (‘een 
uitgebreide kollektie “kant en klaar”-maaltijden’, toen al) en natuurlijk ook Bols. 
Veel oudere kookboeken bevatten dergelijke advertenties, een gewoonte die lang-
zaamaan verdween toen het kookboek evolueerde tot salontafelboek.

Pizza
Ik wil u het  
recept voor pizza,  
p.26, niet onthouden:
‘Klop twee eieren met 
twee eetlepels bloem en 
een scheutje melk. Giet de 
helft hiervan in een 
koekenpan, waarin een 
klontje boter is gesmolten. 
Beleggen met een half ons 
geraspte kaas, twee 
geschilde en gesneden 
tomaten, reepjes paprika 
en eventueel een half ons 
gesmoorde champignons. 
(5 minuten in een beetje 
boter). Giet de andere 
helft van het beslag erover. 
Aan beide zijden goed 
doorbakken.’

Pailla
En om te laten zien dat aan het begin van de zestiger jaren de internationale keuken in ons 
land begint door te dringen, hier het recept voor paella, hier pailla genoemd. Evenwel in 
totaal verhollandste vorm, (wat we kennen van de Chinees-Indische keuken) (p.35):

‘Een speciaal gerechtje voor hen die Spaans studeren om hun vakbekwaamheid ook op dit 
gebied te tonen! Per persoon een grote ui in ruim boter fruiten. Een in reepjes gesneden 
paprika en 150 gram visfilet per persoon, in kleine stukjes verdeeld, toevoegen. Een kopje 
water erbij gieten, en een half pak Momento-rijst, zo uit het pakje er door roeren. Onder zo 
nu en dan omscheppen stoven tot de rijst gaar is, ongeveer 15 minuten op een klein pitje 
(...).’

Een van de opvallende dingen in beide recepten is het ontbreken van knoflook, terwijl  
toch op p.4 onder het kopje ‘Voorraad’ wordt opgesomd wat de studentes geacht worden 
standaard in huis te hebben, met daarin wel degelijk een ‘knolletje’ knoflook. Wat ook opvalt, 
is het ontbreken van olijfolie, zowel voor de pizza als voor paella een onontbeerlijk ingrediënt. 
Maar misschien weet u nog dat olijfolie erg duur was door zeer hoge invoer rechten, die zo 
hoog waren om onze eigen olieproductie (onder andere zonnebloemolie en raapolie) te 
beschermen. Ik neem aan dat na het verschijnen van dit boekje zowel Italië als Spanje hun 
ambassadeur hebben teruggeroepen in verband met deze verkrachting van hun nationale 
gerechten, maar ik herinner me niet daar indertijd iets over gelezen te hebben in de krant.
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En dan de titel van het boekje: Studenttegast, met dubbele 
t.  Daar moest ik even over nadenken, maar natuurlijk: 
de dames hadden graag een student te gast. Over 
woordspelingen gesproken: het boekje begint met een  
‘Voor-raad’ bij wijze van inleiding, onmiddellijk gevolgd 
door, ja hoor, de ‘Voorraad’ waarin wordt aangeraden om in 
ieder geval in huis te hebben: margarine, Maggi en jusblokjes, 
citroenen, een ‘knolletje’ knoflook, uien en aardappelen. 
Een paar bladzijden verder volgt dan, inderdaad, de 
‘Na-Raad’. Daarin wordt aangeraden om voorbereid 
te zijn op onverwachte mee-eters door het volgende in 
huis te hebben: ‘Een blikje cornedbeef, borrelworstjes of 
tonijn. Een blik groenten: erwten of tuinboontjes, erwten 
en wortelen, capucijners (+ eventueel blikje ananas), witte 
bonen’. Die witte bonen bijvoorbeeld kun je toevoegen aan 

een pakje tomaten- of minestronesoep2. Dan bent u op alles 
voorbereid, ook op netelige situaties. ‘En dat is immers de 
voornaamste eigenschap van een perfecte gastvrouw?  
Met uw liefste glimlach en vol zelfvertrouwen gaat u de 
avond tegemoet’. U ziet: de dames worden in de AVSV goed 
voorbereid op hun latere rol in de maatschappij. ■

Voetnoten
1:  zie p.23, alwaar een verwijzing naar een ‘Leids menu’ dat heel specifiek 

gedateerd is op 16 augustus 1961. Waar die datum vandaan komt en wat 
een Leids menu is, wordt verder niet toegelicht. Het toetje in dat menu, om 
onduidelijke redenen Toe-oe genoemd: ‘Een rauw ei klutsen met de sterkste 
alcoholhoudende drank die voorradig is’.

2:  alle soepen komen uit pakjes, natuurlijk een eis van sponsor Royco. ‘Wie kent 
er niet de supersnelle soeppakjes?’, De ‘recepten’ bestaan eruit dat je iets 
toevoegt aan de pakjessoep. Bijvoorbeeld tomatensoep: ‘Strooi er bij het 
opdienen wat peterselie over’.

Raasdonders
Voor mij is een van de meest bizarre gerechten uit het boekje Capucijners met ananas, (p.46).

‘Raasdonders zijn zeer goedkoop in blik te verkrijgen, gezond en geschikt voor grote 
hoeveelheden. Maak er eens iets bijzonders en minder zwaars van, door er per persoon 
een in stukjes gesneden schijf ananas door te mengen.‘

Met ananas! Hoe verzin je het? Raasdonders horen met spek, uien en piccalilly, het 

zogenaamde captain’s dinner, anders hoeft het voor mij niet. Maar goed, ik ben geen  

purist en van mij mag het.
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Op 4 februari vond in het Singer Museum te Laren de feestelijke presentatie plaats 

van het boek Dolf van den Brink, een vat vol tegenstrijdigheden, geschreven door 

negentien auteurs onder redactie van kringlid Joan Hemels, emeritus-hoogleraar 

Communicatiewetenschappen aan de UvA.

Van den Brink wordt in het persbericht misschien wel de meest markante uitgever 

van de twintigste eeuw genoemd. Met een hoofd voor cijfers heeft de ‘man van 

Elsevier’ tussen 1944 en 1980 een internationale uitgeverij opgebouwd. Met een 

hart voor de kunst heeft hij als gangmaker van Singer Laren naam gemaakt. Hij 

wordt een vat vol tegenstrijdigheden genoemd, die zich niet gemakkelijk laat 

doorgronden. Het boek is een monument voor een man die dat een eeuw na zijn 

geboorte zeker heeft verdiend.

Het boek is uitgegeven door de Amsterdam University Press en werd aangeboden 

aan de rector magnificus Karen Maex. Heeft u een dergelijk wapenfeit te melden, 

mail dat dan naar uva.uitdienstbode@gmail.com.

BOEKPRESENTATIE

mailto:uva.uitdienstbode%40gmail.com?subject=
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BEELDEN UIT DE UVA-SPAARNESTAD PHOTO COLLECTIEIN BEELD ✒ door John Kleinen 

Bijna vijftig jaar geleden, in de zomer van 

1971, bezocht een groep UvA-docenten 

en - studenten China. Een bezoek aan de 

Universiteit van Wuhan stond ook op het 

programma. Opgericht in 1898 en dertig 

jaar later gepromoveerd tot Nationale 

Universiteit, werd het één van China’s 

eerste moderne universiteiten. Met een 

curriculum in zes faculteiten variërend 

van geesteswetenschappen tot medicijnen 

groeide de instelling uit tot toon-

aangevende universiteit. Tot 1952.

 

Mijn dagboekaantekeningen van  

23 augustus 1971: ‘Onze gastheren en 

-vrouwen zeggen bijna niks over de 

geschiedenis van de universiteit. Als we  

er toch naar vragen blijkt de grote 

boosdoener de eerste president van het 

nieuwe China die in 1952 van de 

universiteit een “bolwerk van 

kapitalistische restauratie” had gemaakt. 

Pas met het bezoek van voorzitter Mao 

op 12 september 1958 tijdens de Grote 

Sprong Voorwaarts begon “een grondige 

onderwijsrevolutie”. Bijna tien jaar later 

installeerde een propagandateam van 

Rode Gardisten een revolutionair comité 

van studenten, arbeiders en personeel.

De rondleiding gaat in moordend tempo. 

Te beginnen met een provisorische 

tentoonstelling over het bezoek van Mao 

indertijd. Geen foto’s maken svp. Het 

oudste boek in de bibliotheek dateert van 

1964. Veel kasten zijn vooral gevuld met 

de verzamelde werken van Mao, Marx en 

Lenin. Vaak in meerdere exemplaren. Een 

langdurige zelfkritiek van een hoogleraar 

op leeftijd domineert de discussie met staf 

en studenten. Na afloop blijkt-ie perfect 

Engels te spreken. Buiten zie ik voor het 

eerst een voorzichtig lachende studente.’

Eenmaal thuis lees ik over het ‘Wuhan-

incident’ van de zomer van 1967 dat het 

begin vormde van een bloedige strijd 

tussen Rode Gardisten onderling en 

eenheden van het Volksbevrijdingsleger. 

Minstens duizend studenten kwamen om. 

Tienduizenden raakten gewond. Ook de 

universiteit was doelwit en plaats delict. 

Historici spreken nu van een Tiananmen-

pleinbloedbad avant la lettre. ■
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overleefde kamp Bergen-Belsen. Samen 
met mij ontkwam mijn moeder op het 
nippertje aan deportatie. Ik was nog 
een baby en kwam gescheiden van mijn 
moeder, terecht in een pleeggezin.’ Zij 
wijst op een foto van haar onderdui-
kouders, die prominent aan de muur 
prijkt: ‘Het klinkt merkwaardig maar 
ik heb zo’n gelukkige tijd bij hen 
meegemaakt!  

Na de oorlog moest ik zeer tegen mijn 
zin weer terug naar mijn eigen moeder! 
Mijn onderduikmoeder miste mij zo 
verschrikkelijk dat zij op de valreep  
(zij was al over de veertig) weer een 
baby wilde!’

Na de oorlog zat Jarti een paar jaar op 
een lagere school in Amsterdam maar 
al snel ging zij met haar ouders, broers 
en zussen naar Indonesië, waar haar 
vader voor een sociale verzekerings-
bank ging werken. ‘Ik ging in Jakarta 
naar de HBS en daarna naar de 
Universitas Indonesia waar ik van 
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EEN PRETTIG GESPREK MET JARTI NOTOHADINEGORO

Een eigenzinnige, 
flamboyante pedel  
✒ door Henriëtte Ritter

Een aantal weken na die kerstlunch 
had ons gesprek plaats bij haar thuis 
aan de Lijnbaansgracht. Nadat wij 
elkaar ter verwelkoming hartelijk 
hadden omhelst, keek ik verrast om 
mij heen: ik was in de wereld van Jarti 
terecht gekomen, waar alle objecten in 
haar woonkamer mij iets over haar 
leven vertelden. Een blik op de boe-
kenkast onthulde mij haar passie voor 
kunst, een passie die werd bevestigd 
door het schilderij op de tafelezel, 
waaraan zij klaarblijkelijk bezig was 
toen ik aanbelde. Tussen de vele snuis-
terijen, die verwezen naar haar Indo-
nesische achtergrond, ontdekte ik een 
opgezette kaaiman. ‘Die moet ik 
weghalen’ zei Jarti ‘mijn kleinzoontje 
vindt hem zo zielig!’ Onder de vele 
foto’s van haar uitgebreide familie 
werd mijn aandacht vooral getrokken 
door het grote portret waarop zijzelf 
in vol ornaat staat afgebeeld als pedel 
van de UvA.

Vliegende start
Ik had amper tijd om dit alles in mij op 
te nemen, want ons gesprek had een 
vliegende start gemaakt. Gepassioneerd 
was Jarti begonnen te vertellen over 
haar achtergrond: haar adellijke 
Javaanse vader, die naar Nederland was 
gekomen om in Leiden te studeren.  
Hij had communistische sympathieën 
en steunde vanuit Nederland de aan-
hangers van Soekarno in het voormalig 
Indië. In Nederland ontmoette hij haar 
moeder die uit een Joodse familie 
stamde: ‘Mijn Joodse grootmoeder 

1962 tot 1966 rechten studeerde.  
Ik had moeite om mij aan te passen 
aan de Javaanse gewoonten. Als 
oudste kind had ik een adellijke titel 
en werd geacht een goed huwelijk te 
sluiten. Ik werd daarom naar een 
huwelijksmarkt in Solo gestuurd, waar 
koppelaarsters van de jongenszaal naar 
de meisjeszaal pendelden om geschikte 
combinaties tot stand te brengen.  
Op een gegeven moment ben ik de 
meisjeszaal ontvlucht omdat ik zelf 
wilde kijken of er soms leuke jongens 
in de jongenszaal bij zaten! Dat was 
natuurlijk niet de bedoeling en de hele 
onderneming strandde. Men vond dat 
ik buiten de gangbare normen viel: ik 
was te groot, te vrijgevochten, te 
brutaal.’

‘Hoe stonden je ouders tegenover dit 
fiasco?’
‘Mijn ouders waren intussen geschei-
den; mijn moeder weer hertrouwd met 
een Javaan. Mijn stiefvader, met wie ik 
het heel goed kon vinden, was een 
groot voorstander van vrouweneman-
cipatie. Hij stimu leerde mijn zussen en 
mij om ons eigen leven te leiden en 
zelf de kost te verdienen!’

En dat heeft Jarti gedaan. Zij ging 
tegen het einde van haar studie werken 
bij de UNESCO Technische Hoge-
school Bandung als assistent veldwerk 
geo project bij professor Zesche. Maar 
al snel veranderde de politieke situatie 
in het land. Soeharto kwam aan de 
macht en in 1966 werd haar biologi-
sche vader opgepakt. De grond werd 
ook Jarti te heet onder de voeten. Zij 
wilde weg. Door bemiddeling van een 
vriend van haar moeder, Joop Asscher, 
kwam zij in Nederland terecht bij een 
boek hande laar in de Leidsestraat te 
Amsterdam, die haar werk en onder-
dak bood.

Tijdens de kerstlunch was zij mij al opgevallen, Jarti Notohadinegoro. 
Zoals zij daar rondliep met haar zwierige hoed en feestelijk glitterjasje! 
Niemand kon haar over het hoofd zien! ‘Dat is de vroegere pedel van de 
Universiteit’ zei mijn tafelbuurman, om er bijna verwijtend aan toe te 
voegen: ‘Dat je haar nog nooit geïnterviewd hebt voor je rubriek in 
deUitdienstbode!’ Dat kon ik natuurlijk niet op mij laten zitten en ik 
besloot om daar direct iets aan te doen.

De foto 
van haar 

onderduikouders 
prijkt

aan de muur
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‘In het halve jaar dat ik daar door-
bracht was ik niet erg gelukkig. Naast 
mijn werk in de boekhandel moest ik 
voor de vrouw van mijn werkgever 
huishoudelijk werk verrichten in ruil 
voor onderdak. De was opvouwen en 
strijken! Dat had ik nog nooit in mijn 
leven gedaan!’

Jarti schonk mij nog een kopje thee in. 
Heerlijke Indonesische thee, die mij 
een proustiaanse herbeleving bezorgde 
van mijn eigen tijd in Indonesië hal-
verwege de zestiger jaren. Het was 
allemaal zeer vertrouwd, zo ver-
trouwd dat het interview dreigde te 
ontsporen! Ik kreeg het ene na het 
andere interessante of hilarische ver-
haal over mij uitgestort, alleen: ‘de 
pedel Jarti’ was nog lang niet in zicht!

‘Jarti! Ik zou jouw leven in feuilleton-
vorm willen afdrukken in de komende 
nummers van deUitdienstbode! Maar 
dat krijg ik er niet doorheen: als redactie 
hebben we afgesproken dat ik hooguit 
1400 woorden tot mijn beschikking heb 
voor een interview. Laten wij daarom 
naar de hoogtepunten gaan van jouw 
carrière bij de UvA, want bij die instel-
ling kwam je uiteindelijk terecht.’
‘Zeker. Dat was in 1973, toen ik aange-
steld werd als secretaresse bij de subfa-
culteit Wiskunde. Maar je wilde een 
hoogtepunt. Wel dat was de Universi-
teitsraad waar ik in 1995 belandde en 
uiteindelijk voorzitter van werd.’

‘Wat voor een soort voorzitter was je?’
‘Een soort moeder van de Raad, die 
moest schipperen tussen allerlei 
partijen. Het College, met Gevers als 

voorzitter, was een geduchte 
gesprekspartner en Ruud Bleijerveld, 
de secretaris, heeft mij meerdere keren 
veilig langs Scylla en Charybdis 
geloodst. Ook kon ik rekenen op de 
hulp van de griffier van de Raad. Als ik 
moeite had om een besluit goed onder 
woorden te brengen, fluisterde hij 
“Jarti! Schorsen!”’

Eén keer was het toch crisis. Gevers 
wilde een besluit doordrukken en 
toonde zich niet erg gevoelig voor de 
tegenargumenten die Jarti aanvoerde. 
Omdat zij zich ook niet erg gesteund 
voelde door haar mederaadsleden, 
werd het haar te veel: ‘Ik barste in 
tranen uit. Gevers greep direct in: hij 
schorste de vergadering, nam mij mee 
naar zijn kamer. Daar liet hij zes 
broodjes kroket komen waarvan hij er 
mij twee offreerde en zelf de overige 
vier verorberde. De kou was uit de 
lucht. Het besluit werd opgeschort, en 
ik kreeg de gelegenheid om met mijn 
achterban verder te onderhandelen.’

Mijn gastvrouw kon een glimlach niet 
onderdrukken als zij aan die tijd 
terugdenkt: ‘Ik had ook een nogal 
onconventionele manier om met de 
leden van het College om te gaan. Als 
ik een spoedoverleg wilde met een van 
de collegeleden en er was geen plek in 
de agenda, reserveerde ik een plaatsje 
in de dienstauto die hem naar zijn 
afspraak bracht en daar, tijdens de rit, 
vond dan de bespreking plaats.’

De bijeenkomsten in de Aula ter  
gelegenheid van de opening van het 
academisch jaar of de Dies waren 

hoogte punten. Daar ontmoette Jarti de 
meest interessante mensen. Zo zat zij 
naast Van Agt en Bolkestein tijdens 
Diesdiners.

Met de opheffing van de UR in 1997 
kwam er een einde aan die periode van 
voorzitterschap. Zij voelde er niets 
voor om zitting te nemen in de net 
opgerichte OR, en werd toen opgebeld 
door Jankarel Gevers die haar de func-
tie van pedel aanbood.

Gastvrouw
‘In eerste instantie voelde ik mij zwaar 
beledigd! Ik dacht dat het een 
ondergeschikt baantje was en barste 
weer in tranen uit! Jankarel heeft mij 
toen uitgelegd dat hij juist mij op het 
oog had omdat hij wilde dat er iets 

  vervolg van pagina 9

Gevers liet 
zes broodjes 

kroket komen

Jarti in Javaanse klederdracht tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de aula

Als ik een spoedoverleg wilde met een  
van de collegeleden en er was geen plek in

de agenda, reserveerde ik een plaatsje
in de dienstauto en daar vond dan  

de bespreking plaats.
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bijzonders van die functie werd 
gemaakt. Hem stond een pedel voor 
ogen, die tevens gastvrouw van de 
Universiteit zou zijn. Ik zou samen-
werken met de Gemeente en het zou 
mijn taak zijn om buitenlandse gasten 
te ontvangen.’

‘Ah! Nu zijn wij beland bij de climax 
van jouw carrière! Vertel mij een paar 
saillante details!’
‘Om te beginnen heb ik een promo-
vendi-klasje ingesteld, zodat de veer-
tien kandidaten van die week goed 
voorbereid zouden zijn op hun  
“grote dag”. Ik stelde ze gerust; gaf 
hun tips; liet hen oefenen in de aula. 
En ik zorgde ervoor dat zij vriendelijk 
bejegend werden door hun hooglera-
ren! De medici maakten nogal eens 
zure of pijnlijke opmerkingen tijdens 
de laudatio. Als dat gebeurde werden 
ze bij mij op het matje geroepen. Ik 
vond dat zij het feest niet mochten 
bederven!’
Jarti liet mij een foto zien waarop zij 
als pedel geflankeerd werd door twee 
paranimfen gekleed als Japanse brui-
den. ‘Ik stimuleerde de mensen altijd 
om hun culturele achtergrond uit te 

dragen bij officiële universitaire gele-
genheden. Toen ik nog voorzitter van 
de UR was verscheen ik zelf vaak in 
Javaanse klederdracht bij de opening 
van het academisch jaar of de Dies.’

‘Die gastvrouwrol van buitenlandse 
gasten was je zo te horen op het lijf 
geschreven!’
‘Nou en of! Ik heb bijvoorbeeld 
Hillary Clinton ontvangen. Maar de 
meest spectaculaire gast was toch wel 
de president van Mongolië! Hij werd 
met zijn gevolg van twintig man in het 
Paleis op de Dam ondergebracht. 
Omdat de president een eredoctoraat 
in de filosofie van de Universiteit van 
Moskou had ontvangen, had ik aan 
een filosoof gevraagd om een lezing 
over Erasmus te houden. Een hoogle-
raar van de medische faculteit, die 
regelmatig naar Mongolië ging, zou 
die dag ook een bijdrage leveren. 
Toen de president zich melde bij de 
aula was hij omringd door bodyguards 
die kalasjnikovs onder hun jassen 
droegen! Je snapt wel dat ik dat niet 
tolereerde! Zij mochten alleen naar 
binnen als zij hun wapens in mijn 
kantoor achterlieten!’

Op de valreep haalde de oud-pedel 
nog een laatste herinnering op: de 
begrafenis van Gevers. De kist, zo 
vertelde zij, stond midden in de aula en 
zij moest alle gasten inleiden die 
bij de herdenking het woord voerden.
Het gesprek was ten einde. Tot mijn 
schrik constateerde ik dat het interview 
vier uur had geduurd!  

De tijd was omgevlogen. Ik had het 
gevoel dat wij nog uren konden door-
praten. ‘Nu heb ik je niet eens gevraagd 
naar je hobby’s; je schildert in ieder 
geval!’
‘Ja, maar dat is weer een ander verhaal.’ 

Zij drukte mij nog een foto in mijn 
handen waarop zij Henk van Os, die 
bij haar schildercursus poseerde, aan 
het portretteren was.
‘Hij wilde mijn schilderij hebben!  
En heeft het opgehangen in zijn werk-
kamer op de UvA!’

Wij namen afscheid als vriendinnen. 
Een beetje duizelig van alle verhalen en 
van de warme gezelligheid waarin ik 
mij die middag had gekoesterd, stond 
ik weer op de winderige Lijnbaans-
gracht. Wat een leuk bezoek! Maar hoe 
kreeg ik die bijzondere middag vol 
indrukken en anekdotes binnen de mij 
toegemeten ruimte op papier? ■

Mijn schilderij van Henk van Os hangt in zijn 
werkkamer op de UvA.

‘De bodyguards mochten alleen 
naar binnen als zij hun wapens 
in mijn kantoor achterlieten!’
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Pedel Jarti met twee paranimfen in Japanse 
klederdracht
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ZO KAN-IE WEL WEER ✒ door Kees Piena

Er zijn grote dingen waar een mens zich aan kan ergeren, 
maar aan sommige kleine dingen kan dat ook heel goed.  
Ze kan ik mij gruwelijk ergeren aan alle opklopperij die 
tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld lijkt, al houd 
ik het voor nu maar even bij Nederland. Voorbeelden te over, 
zoals de manier waarmee op televisie nieuwe programma’s 
worden aangekondigd en de geluidssterkte waarop en 
bewoordingen waarmee reclame wordt gemaakt. Niets kan 
meer op een normale manier over het voetlicht worden 
gebracht, alles moet luider en luider en de overtreffende trap 
daarvan is ook niet meer genoeg. Als je tegenwoordig naar 
een talkshow kijkt, beginnen de 
aanwezige studiogasten al te 
applaudisseren en (te) luid te roepen, 
voordat er maar een woord is gezegd 
door de presentator. Waarschijnlijk zijn 
er nog maar weinig mensen, die denken 
dat de aanwezigen dat allemaal uit 
zichzelf doen, nee daar staat (uit het 
beeld van de camera) iemand met een 
bordje met daarop de gewenste 
handeling, zoals ‘klappen’ of ‘lachen’.

Er is echter nog een andere manier van 
opklopperij, waaraan ik mij bijzonder 
kan ergeren. Het gaat dan over de 
toevoeging van de woorden ‘des 
vaderlands’ aan een vaak eerzaam 
beroep. Het begon voor mij bij de 
‘Wereld draait door’, waarin Matthijs van Nieuwkerk de 
filosoof René Gudde steevast aanduidde als de Denker des 
vaderlands. En door de filosoof in kwestie werd daar nooit 
bezwaar tegen gemaakt. En we hebben inmiddels een Dichter 
des vaderlands, een Schrijver des vaderlands, een Componist 
des vaderlands, een Fotograaf des vaderlands en nog veel 
meer (typ maar eens in Google ‘des vaderlands’ in). Heel erg 
belachelijk vind ik dat we tegenwoordig zelfs een Dominee 
des vaderlands hebben. Hoe is het in godsnaam (sorry) 
mogelijk dat we zo’n twintig verschillende protestantse 
kerkgenootschappen hebben met nogal wat afscheidingen 
van de afgescheidenen, terwijl er maar één dominee des 
vaderlands is. Je zou denken dat dat er ook een stuk of 
twintig zouden moeten zijn of heb ik iets gemist met 
betrekking tot de oecumenische vooruitgang?

‘ des  
vaderlands’

Aangezien er aan al de figuren des 
vaderlands geen verkiezing ten grondslag 
ligt zijn het vaak zelf of door hun clubje 
benoemde personen. En dat maakt het 
allemaal nog potsierlijker. Ik ben dan 
ook bang dat we binnenkort ook een 
Pottenbakker des vaderlands hebben, net 
als een Koekenbakker des vaderlands, 
een Boekhouder des vaderlands en een 
Hacker des vaderlands (al zal die 
waarschijnlijk een ander vaderland 
hebben). Ik zie mij dan ook genoodzaakt 
mijzelf binnenkort uit te roepen tot 
Stukjesschrijver voor deUitdienstbode 
des vaderlands. Iemand met een beetje 
zelfrespect kan niet achterblijven en 

aangezien Vader des vaderlands al is vergeven, kan ik mij die 
niet toe-eigenen. Bovendien zouden mijn kinderen daartegen 
weleens bezwaar kunnen maken, want net als de meeste 
vaders was ik in hun ogen allerminst perfect.

Toen ik Vader des vaderlands nog eens opzocht en zoals 
verwacht bij Willem van Oranje uitkwam, zag ik dat veel 
landen een Vader des vaderlands hebben, als ‘eretitel voor een 
gerespecteerd (politiek) leider die van grote invloed is 
geweest op de vorming van een natie’. In zoverre is het te 
billijken dat de keuze op onze Willem de Zwijger is gevallen, 
al blijft het vreemd dat wij een Vader des vaderlands hebben 
van wie niemand meer afstamt. Eigenlijk geldt ook hier net 
als bij de hierboven genoemde figuren des vaderlands, dat de 
toevoeging de lading niet dekt. Maar zo kan-ie wel weer. ■

Iemand met 
een beetje 
zelfrespect  

kan niet  
achterblijven
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LEZING FRANK BLOEMERS

✒ door Michiel Röling

In één keer op  
de hoogte van de 
traumachirurgie

Frank Bloemers, hoogleraar trauma-
chirurgie aan het Amsterdam 
UMC, geeft op dinsdag 25 februari 
een lezing waarin hij ingaat op de 
huidige stand van de traumazorg en 
de traumachirurgie. Bloemers wordt 
ingeleid door Hans de Vries, die hem 
kent als buurman. Beiden wonen in 
het voormalig Wilhelmina Gasthuis. 
Als medicus heeft Bloemers gemengd 
bloed: hij studeerde geneeskunde aan de 
UvA en heeft aan de VU de opleiding 
tot chirurg gevolgd. Direct na een 
fellowship traumachirurgie is hij in 
2007 tot de heelkunde-staf in VUmc 
toegetreden. In de eerste jaren vloog 
hij vaak mee met de traumahelikopter. 
Sinds vijftien jaar is hij tevens vaste 
consulent van Ajax. 
 
In zijn lezing, die veel weg heeft van een 
college, gaat Bloemers in sneltreinvaart 
door zijn vakgebied. Daarbij schuwt 
hij bloederige dia’s niet. Gelukkig 
valt het mee en blijft iedereen geboeid 
kijken. Ondanks het feit dat Bloemers 
hoogleraar is, stelt hij dat zijn rol tijdens 
operaties niet de belangrijkste is. ‘Het 
is teamwork’, zegt hij. ‘Je bent tijdens 
een operatie bezig om gezamenlijk een 
lastige klus te klaren. Elke rol daarbij is 
van belang.’

Planmatige aanpak
Traumazorg als specialisme 
is ontstaan door de 
Amerikaanse orthopeed 
James K. Styner. Hij zat 
aan boord van een klein 
vliegtuigje dat in 1976 
neerstortte. In zijn ogen 
was er veel mis met de 
hulpverlening. Zo veel dat 
hij besloot een systeem 
uit te denken rond traumahulp. En de 
hulpverlening vindt planmatig plaats 
volgend de ABC-methodiek: Air, 
Breathing, Circulation ‘Het eerste uur 
is het belangrijkst’, aldus Bloemers. 
‘Daarom vliegt de traumaheli met 
aan boord een traumachirurg of 
anesthesioloog die weet wat er moet 
gebeuren. Daarnaast is het belangrijk dat 
de patiënt niet naar het dichtstbijzijnde 
ziekhuis wordt vervoerd, maar naar het 
juiste ziekenhuis.’  
 
In ons land is de traumazorg goed 
geregeld. Er is een traumaregister 
waarin alle ruim 80.000 traumapatiënten 
worden bijgehouden. Uit die cijfers 
blijkt onder meer het volgende. Bij 
5.000 van hen is sprake van polytrauma. 
Met name de onderste extremiteiten 
hebben het zwaar. Ongevallen zijn 

bij mensen onder de 44 jaar oud 
doodsoorzaak nummer 1. Van de 
dodelijke slachtoffers overlijdt de helft 
ter plekke, dertig procent binnen enkele 
uren na het ongeval en twintig procent 
binnen enkele weken.

Helikopter
De helikopter staat bij de VU, maar 
zal op termijn naar locatie AMC gaan. 
Een kostenverslindende operatie. Om 
te kunnen landen is een klein vliegveld 
nodig met vergunningen en tijdens 
een inzet direct contact met de lucht-
verkeers leiding, arts en verpleegkundige. 
Binnen twee minuten na de melding 
moet de heli in de lucht zijn. Dag en 
nacht. De traumaheli vliegt dagelijks 
gemiddeld negen keer uit. Waarvan het 
vijf keer serieus is, bij de overige vier 
valt het mee, of is het te laat. ‘Ter plekke 
kom je in de meest uiteenlopende 
situaties terecht. Bouwlocaties, fabriek-
sterreinen, trambanen, spoorwegen, ook 
is de rampplek vaak een thuissituatie. 
Samenwerking op locatie is cruciaal: met 
ambulance personeel en de brandweer 
maar ook met medewerkers op locatie. 
Samen moet je de klus zien te klaren. 
Belangrijk om te kunnen werken als 
traumachirurg is creativiteit. Daarnaast 
moet je een brede basis hebben en 
aandacht voor het grotere geheel.’ 

Hulpverlening volgens ABC-methodiek Traumacentra in Nederland
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Wat Bloemers heeft gemerkt is dat de 
heli tot de verbeelding spreekt en een 
hele fanclub heeft van mensen die het 
werk in de gaten houden. Hobbyisten, 
maar ook persfotografen. ‘Soms zijn ze 
al ter plekke voor wij er zijn.’ Bloemers 
heeft dan ook heel wat foto’s waar hij 
zelf op staat. Hij maakt echter ook 
wel eens foto’s van het letsel, met toe-
stemming van de patiënt. ‘Soms is een 
letsel namelijk zo ernstig dat amputeren 
de enige optie is. En dat moet je nader-
hand wel nog eens aan de patiënt uit 
kunnen leggen.’

3D-technieken
Het belangrijkste in het werk van 
Bloemers is het samenspel met het 
lichaam. ‘Het lichaam heeft een mooi 
regeneratiemechanisme’, stelt hij. 
‘En de chirurg helpt het lichaam als 
het nodig is. Daarbij is het stellen van 
de juiste diagnose het belangrijkst. 
Tegen woordig is het mogelijk om met 
3D-technieken heel mooi te zien hoe de 
botbreuk er precies uitziet. Hierdoor 
kunnen we de patiënt steeds beter 
behandelen.’  
Een van de nieuwe technieken is het 
werken met kunstbot bij grote breuken. 
‘Tegenwoordig werken we met calci-
umfosfaat bij breuken, soms hard, en 
soms als pasta. Daar ben ik in 2004 op 
gepromoveerd, maar sindsdien is er veel 
veranderd. Al blijft de basis hetzelfde 
als in de 17e eeuw. Toen was het Jacob 
van Meekeren, een leerlingen van doctor 
Tulp, die een bottransplantatie uitvoerde 
bij een soldaat met een hoofdwond. Met 
succes. Al werd de patiënt wel verstoten 
uit de gemeenschap.  

Het nieuwe bot was namelijk van een 
hond… In de toekomst zie ik nieuwe 
botten uit een 3D-printer komen.’  
 
Bloemers treedt ook op als adviseur van 
de medische staf van Ajax. Heel afwis-
selend want het letsel van voetballers 
loopt uiteen. Van stressfracturen die 
met rust te genezen zijn tot complexe 
open beenbreuken. Voor voetballers 
is het erg lastig, want een carrière kan 
bij een verkeerde behandeling zo over 
zijn. Inmiddels doet hij ook voor andere 
sporters zoals topwielrenners trauma-
chirurgische behandelingen.

Olifantje
Een ander wapenfeit van Bloemers is 
de operatie van een olifantje in Artis, 
nota bene op dierendag. Het dier had 
zijn slurf ernstig beschadigd. ‘De slurf 
is voor de olifant extreem belangrijk. 
Zonder kan hij niet eten! Ik was op een 
congres in het OLVG in Amsterdam 
Oost toen ik gebeld werd om daarheen 
te gaan. Ik dacht dat ik in de maling 
werd genomen. Tot ik het dier zag.  
Het was een vuile wond, waarbij ook 
antibiotica moest worden gegeven. Zo’n 
beest gebruikt de slurf continu. Rust 
houden werkt dus niet. Toch is alles 
gelukkig goed gekomen.  

Het vak van traumachirurg vereist  
een allround en brede opleiding,  
en tegenwoordig zien we daarbij  
dat we tevens een superspecialisatie 
zoals bijvoorbeeld sportletsels  
hebben. Uitdagender en gevarieerder 
medisch specialisme is er waarschijn-
lijk niet.’  ■
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