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Herman Pleij:
‘Alles draait om de kennis en
enthousiasmerende capaciteiten van de docent’
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Facsimile Max Havelaar
In december 2007 is de facsimile gepresenteerd van het handschrift van Multatuli’s Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der
nederlandsche Handelsmaatschappij. Acteur Thom Hoffman (hij
speelde Max Havelaar in een toneelstuk) en rector magnificus
Dymph van den Boom namen een eerste exemplaar in ontvangst.
De Max Havelaar (1860) is niet alleen de beroemdste roman uit
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Scheikunde en natuurkunde aan de UvA krijgen een plaats in
de ‘Excellence-groep’ binnen de ‘Ranking of Excellent European
Graduate Programmes’ van het Centre for Higher Education
Development (CHE). De ranking voor bètadisciplines – op basis
van aantal publicaties, aantal citaties, aantal meest geciteerde
onderzoekers, en mate van deelname aan het Marie Curieprogramma van de Europese Unie – helpt aankomende masterstudenten en promovendi in hun zoektocht naar een passende
universiteit in Europa. Voor Biologie is er bovendien een plaats
in de ‘Top-groep’. www.che-excellence-ranking.eu
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Sterrenkundigen Ed van den Heuvel en Simon Portegies Zwart
publiceerden in november 2007 in Nature een verklaring voor
de eigenaardigheden van supernova SN2006gy van 18 september 2006. Deze helderste supernova ooit waargenomen bleek
een buitengewoon hoge concentratie waterstof te vertonen
in de schokgolf die volgde op de gigantische explosie, iets wat
bij dit type supernova normaal gesproken niet voorkomt. De
sterrenkundigen schrijven
dit toe aan de bijzondere
ontwikkeling van de ster die
explodeerde als supernova
en berekenden dat de zware
voorloper-ster het resultaat
moet zijn van een stellaire
botsing in een dichte, jonge
Impressie van de helderste
supernova ooit
sterrenhoop met een groot
aantal zware sterren. Het resultaat daarvan is niet een explosie
maar het samengaan van twee sterren in één nieuwe. Dit fusieresultaat heeft bijzondere eigenschappen, waaronder een overvloed aan waterstof op het oppervlak. De supernova moet een
zwaar zwart gat hebben gevormd van mogelijk zo’n 1000 keer
de massa van de zon, en is daarmee zeer zeldzaam. Portegies
Zwart en Van den Heuvel voorspellen dat binnen een jaar, wanneer de supernova is verbleekt, de sterrenhoop zichtbaar wordt
waarin de botsingen hebben plaatsgevonden die uiteindelijk tot
SN2006gy hebben geleid. www.science.uva.nl
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Alexander Ribbink:
‘Beetje mazzel helpt ook’

Verhalen had ik genoeg over hem gehoord. Dat hij een charmeur
was. Dat hij tijdens een baantje in een boekhandel duizenden
exemplaren achterover had gedrukt en daar zijn muren mee had
behangen. Dat hij zijn artikelen voor de Volkskrant foutloos en
in verbluffend tempo aﬂeverde. Dat hij drie boeken per dag las.
Dat hij volledige inzet van zijn studenten eiste en dat je anders
kon vertrekken.
Nu ik op het punt stond het college Recensieschrijven van
Michaël Zeeman te volgen, zou het gaan beginnen. Het echte
werk, bedoel ik. Ik zou eindelijk leren schrijven voor de media,
waar het me allemaal om begonnen was. In een lokaal onder
straatniveau in het Bungehuis kwam een uit de kluiten gewassen man binnen. Hij had een vierkant gezicht, warrig haar en
hij oogde nukkig en afstandelijk. Onmiddellijk loste hij alle
verwachtingen in door ons stug met ‘u’ aan te spreken. Een briljante zet: we werden als grote mensen behandeld, dus zouden
wij ons als grote mensen gedragen.
In de colleges die volgden, werden onze recensies woord
voor woord geﬁleerd, geridiculiseerd, bij wijze van statement
verscheurd, bezongen en geprezen. Van het verweer ‘maar u
begrijpt toch wel wat ik bedoel’ raakte hij buiten zichzelf van
woede. ‘Ik moet het niet hoeven begrijpen, onnozele hals, ik
moet het lezen!’
Op een zeker moment ontdekte Zeeman dat ik affectieve banden onderhield met student M. Het eerstvolgende college liet
hij ons het epistel van M. klassikaal lezen. Zeeman hield me
scherp in de gaten en ik hoefde geen genie te zijn om
te begrijpen dat er weldra om mijn commentaar zou
worden gevraagd. Grote paniek. Ik zag de taalfouten en
de rammelige constructie heus wel, maar jee, M. zoende
zo lekker. Moest ik mijn persoonlijke sympathie of mijn
professionaliteit voorrang geven? Uiteindelijk gaf ik een
halfbakken kritiek met overmatig gebruik van de woorden ‘best wel’, ‘een beetje’, ‘nogal’ en ‘wellicht’, wat me
niet alleen een minachtende blik van Zeeman opleverde,
maar ook van mijn vriendje.
Toen vond ik het een rotstreek. Nu zie ik het als een
belangrijke les. Later in mijn carrière als literair recensent zou het me nog goed van pas komen. Ik had van
mijn halfslachtige gehakkel geleerd en wist dat ik het werk van
bevriende schrijvers vrijuit moest bespreken. Doe je werk goed,
kom met valide argumenten, wees onafhankelijk. Alleen dan
houd je jezelf staande.
Niet veel later, tijdens een afsluitingsborrel in het huis van
Zeeman, dat inderdaad volgestouwd bleek met boeken, schonk
hij me de tweede belangrijke les. In het bijzijn van iedereen
sprak hij de vreselijke zin ‘Susan is de mooiste studente van dit
jaar’ uit, waarop ik nijdige blikken van de andere meisjes en
geamuseerde blikken van de jongens ontving. Niks getalenteerd
of veelbelovend. Ik werd publiekelijk gereduceerd tot kont, tieten en blonde haren. Het bleef stil. Hoe zou ik hierop reageren?
Helemaal niet, helaas. Ik sloeg mijn ogen neer en het zou heel
goed kunnen dat mijn hoofd daarbij vuurrood kleurde, zoals in
die dagen nog weleens gebeurde.
Toen vond ik het wederom een rotstreek. Nu ben ik er dankbaar voor en weet ik wel beter: iedereen krijgt te maken met
vooroordelen. Het gaat erom
je mond open te trekken en al
die vooroordelen te ontkrachten met je hersens en je gevoel
voor humor.

foto: nico kroon

G eesteswetens c happen

aan bij studenten en onderzoekers

‘UvA in top Europa voor jonge
onderzoekers’

Nieuwe bachelor: Future Planet Studies

José van Dijck (1960), hoogleraar Televisie, media en
cultuur, is Aafke Hulk opgevolgd als decaan van de
Faculteit der Geesteswetenschappen. Van Dijck studeerde en werkte aan diverse universiteiten in binnenen buitenland, is een toonaangevend onderzoeker op
het terrein van de televisiewetenschap en is bestuurlijk actief binnen en buiten de academische wereld.
Edward de Haan (1957) is benoemd tot decaan van de
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
en tegelijkertijd tot hoogleraar Neuropsychologie. Hij
bekleedde dezelfde leerstoel eerder aan de Universiteit
Utrecht. De Haan behoort tot de internationale top
van onderzoekers op het gebied van waarneming en
geheugen en was bestuurslid van verschillende (inter)nationale organisaties. Hij volgt Dymph van den Boom op, die in
oktober 2007 rector magnificus van de UvA werd. www.uva.nl/
nieuwsarchief

8	HOOFDZAAK. UvA wakkert ondernemersgeest

N atuurwetens c happen , wiskunde
en informati c a

Theo Gevers (Informatica), Merel Kindt (Klinische psychologie), Jan
Paul Medema (Experimentele oncologie en Radiobiologie), Hanno
Tan (Cardiologie) en Claes de Vreese (Communicatiewetenschap)
krijgen ieder maximaal 1.250.000 euro om een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Deze Vici-subsidie van NWO is bestemd
voor zeer ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelden. Landelijk kende NWO dertig
Vici’s toe. Verder ontvingen vijftien jonge, recent gepromoveerde
wetenschappers van de UvA en het AMC een Veni-subsidie. Ook
reikte NWO twee Casimir-subsidies uit voor uitwisseling tussen de
UvA en het bedrijfsleven. www.nwo.nl

Nieuwe decanen Geesteswetenschappen en
Maatschappij- en Gedragswetenschappen

universiteit zich naar buiten richt

bedrijven moleculaire gastronomie

Vici-subsidie voor vijf excellente
UvA-wetenschappers

In september start de UvA met de interdisciplinaire bachelor
Future Planet Studies, die draait om de relatie tussen mens en
aarde. Aan de orde komen klimaatverandering, watermanagement, voedselvoorziening, duurzaamheid, globalisering en kwaliteit van leven. Kwesties op deze terreinen vergen een combinatie
en integratie van kennis en expertise op het snijvlak van mens,
aarde, natuur, management en economie. De bachelor heeft
een internationaal karakter. Een uitwisseling biedt studenten
de mogelijkheid relevante vakken te volgen aan een andere
Europese universiteit. De studierichting is ondergebracht binnen
de bachelor Bèta-gamma. www.uva.nl/nieuwsarchief

4	GESPREK. Dymph van den Boom wil dat de

de Nederlandse literatuur, maar ook een
uitvoerig politiek pamflet. Het netafschrift, dat zich bevindt in de Bijzondere
Collecties van de Universiteitsbibliotheek,
is met rode pen bewerkt door advocaat
en schrijver Jacob van Lennep, die de
kopijrechten van Multatuli (pseudoniem
van Eduard Douwes Dekker) had gekocht.
Van Lennep wilde met zijn veranderingen ook zijn politieke vrienden ontzien.
www.uva.nl/nieuwsarchief

32 jonge UvA-docenten kregen op 22 januari een certificaat uitgereikt omdat zij als eersten een speciale onderwijstraining doorliepen. Beginnende docenten met een
volledige onderwijstaak volgen deze
training voortaan verplicht. Naast vakkundigheid en een professionele houding tellen enthousiasme voor het vak,
een positieve houding naar studenten
en zelfreflectie. Daags na de uitreiking
ondertekenden de rectoren van alle Nederlandse universiteiten
een verklaring dat zij de certificaten van elkaars instellingen
erkennen. www.uva.nl/nieuwsarchief
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Leerzame rotstreken

Susan Smit
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Bewijs voor chaos in de natuur
Zelfs onder constante omstandigheden blijven de aantallen
van alle soorten in een voedselweb fluctueren op een chaotische en dus onvoorspelbare manier, zo blijkt uit experimenteel
onderzoek waarover promovenda Elisa Benincà en hoogleraar
Aquatische microbiologie Jef Huisman in februari met collega’s
van andere universiteiten publiceerden in Nature. Het klassieke
idee van het evenwicht der natuur heeft daarmee een forse deuk
opgelopen. Al eerder werd beweerd dat planten- en dierenpopulaties onvoorspelbaar kunnen fluctueren, maar slechts weinig
wetenschappers geloofden in deze chaostheorie. De heersende
opvatting dat aantalsfluctuaties het gevolg zijn van externe factoren was tot dit onderzoek moeilijk te weerleggen.
www.science.uva.nl
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De P.C. Hooftprijs 2008 is toegekend aan Abram de Swaan (1942), emeritus universiteitshoogleraar Sociale
wetenschap en schrijver over onderwerpen als de Verenigde Staten, het mondiale talenstelsel en massaal
geweld. Het juryrapport: ‘De Swaan schrijft zowel over ingewikkelde als over simpele zaken in glasheldere
en lenige taal, waar het plezier in het schrijven vanaf vonkt. (...) Eén van De Swaans grote kwaliteiten is zijn
onstilbare nieuwsgierigheid, die uiteindelijk de begrenzingen van zijn vakgebied verre te buiten gaat.’ Aan de
prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. www.uva.nl/nieuwsarchief

foto: jeroen oerlemans

Ruim honderdduizend euro werd in korte tijd
bijeengebracht door de tweede fondsenwervingsactie van het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF).
Honderden alumni doneerden met gulle hand aan
de projecten van het AUF of stichtten een eigen
Fonds op Naam. Zetten zulke acties nu werkelijk
zoden aan de dijk? Het is maar hoe je het bekijkt.
Afgezet tegen het universitaire jaarbudget van ruim
400 miljoen euro, is een ton voor het AUF een
druppel op een gloeiende plaat. Het College van
Bestuur lost er zijn ﬁnanciële problemen voor een
nieuwe bibliotheek zeker niet mee op. Maar het vullen van de gaten in de universitaire begroting is ook
niet de bedoeling van de campagnes van het AUF.
Donateurs willen het verschil maken; zij willen kunnen zien waar hun geld naartoe gaat. Daarom zijn
deze campagnes gericht op herkenbare projecten
waarin de overheidsﬁnanciering niet voorziet en die
anders niet van de grond zouden komen.
Een voorbeeld is het reisbeurzenfonds. Een goede
academische opleiding betekent dat studenten ook
internationale ervaring opdoen. Veel studenten willen graag gebruikmaken van de mogelijkheid van
een buitenlands studieverblijf, maar onderwijsbudget noch studieﬁnanciering voorziet in de hoge
kosten daarvan. Zij moeten terugvallen op ouders
of particuliere fondsen om hun plannen te realiseren. Dankzij de giften van alumni kan het AUF
tegenwoordig jaarlijks ruim tweehonderd goede
studenten met een serieus studieplan een reisbeurs
verschaffen.
Een tweede voorbeeld. Te weinig scholieren kiezen
voor de exacte studies om in de grote maatschappelijke behoefte aan technici en bètadeskundigen
te kunnen voorzien. Een nieuw fenomeen is dat
nogal wat scholieren, vooral van allochtone afkomst,
te laat inzien dat zij wel talent hebben voor een
bètastudie, maar niet de juiste vooropleiding. Door
een tussenjaar, het Bètabrugtraject, kunnen zij zich
alsnog kwaliﬁceren. De overheid ﬁnanciert dit jaar
echter niet, waardoor de collegekosten hoog zijn
en voor velen onbetaalbaar. Het AUF kan door de
schenkingen aan het Bètabrugtraject de komende
drie jaar minimaal vijftien van deze aankomende
studenten een beurs verschaffen. Sociale en academische belangen gaan zo hand in hand.
Wie de administrateurs van het universitaire jaarbudget vraagt naar de betekenis van het AUF krijgt
mogelijk een relativerende reactie. Maar studenten
die door hun reisbeurs internationale ervaring konden opdoen, archivarissen die hun collectie konden
uitbreiden en minvermogende scholieren die dankzij
het AUF hun droom van een bètastudie konden
waarmaken, denken daar anders over. Gelukkig
schat ook het universiteitsbestuur de bijdragen van
alumni op waarde. Het geeft ruim baan aan het werk
van het AUF en verschaft de faciliteiten die mogelijk
maken dat van elke geschonken 100 euro er 100
gebruikt kunnen worden voor de beoogde doelen.
Neemt u dit nog eens in overweging als het AUF u
vraagt om steun voor zijn projecten.

P.C. Hooftprijs voor Abram de Swaan

Onderwijskwalificatie UvA-docenten
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Naam: Susan Smit (1974) _ Studie: Culturele studies _
Doctoraal: 1997 _ Werk: schrijfster, columniste en literair
recensente. Bespreekt elke woensdag boeken in tv-programma Goedemorgen Nederland en interviewt regelmatig schrijvers voor televisiezender Het Gesprek. Boeken (selectie):
Elena’s vlucht (2005) _ Wijze vrouwen (2007) _ Wat er niet
meer is (2007) _ Letterhonger (2008) _ www.susansmit.nl

Universiteitsfonds van de UvA. SPUI verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 75.000 en wordt toegezonden aan alle alumni van
de UvA (van wie het adres bekend is) en aan medewerkers van de UvA.
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‘Kwaliteit
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verloochent zich niet’

Sinds oktober vorig jaar is ontwikkelingspsycholoog Dymph van
den Boom rector magnificus van de UvA. Ze wil dat de universiteit
zich meer naar buiten gaat richten.

In uw eerste Diesrede, op 8 januari,
plaatste u kanttekeningen bij de heersende
opvattingen over intelligentie. ‘Kennis was
macht’, zei u. Vanwaar de verleden tijd?
‘Kennis is een belangrijke component van
innovatie. Maar als kennis uitsluitend geïnterpreteerd wordt als “veel publiceren”, komt er
geen spin-off tot stand. Het is niet voor niets
dat er in Nederland relatief weinig patenten
voortkomen uit onderzoek. Voor het omzetten van kennis in patenten en bedrijven heb je
ook andere vaardigheden nodig. Helaas ligt in
discussies over de kenniseconomie de nadruk
nog altijd op kennis. Daar wilde ik mij in mijn
rede tegen afzetten.’
U ging verder dan dat. U stelde dat intelligentie niet universeel is.
‘Vroeger dacht men dat er zoiets als algemene
intelligentie bestond. Moderne intelligentietheorieën hebben het over verschillende aspecten van intelligentie, waaronder ook doorzettingsvermogen en creativiteit worden gevat.
Een combinatie van die aspecten vergroot de
kans op innovatie. Daaraan moet in het onderwijs aandacht worden besteed. Je hoort vaak
dat voor innovatie onderzoek het belangrijkst
is, maar dat betwijfel ik. Misschien is onderwijs
wel veel belangrijker.
Naast kennisoverdracht zouden practica en
vaardigheidstraining een plaats moeten krijgen
in het onderwijs. Bij sommige opleidingen,
zoals Psychologie, gebeurt dat al, maar bij de
maatschappijwetenschappen zie je dat bijvoorbeeld veel minder. Er zijn in die hoek zelfs
opleidingen waarvoor je geen stage hoeft te
lopen. Te veel is men dan gericht op het genereren van kennis binnen de universitaire muren.
Dat vind ik een gemiste kans. Als je ondernemerschap wilt stimuleren, moet je studenten
ook andere vaardigheden aanleren. Het komt
niet vanzelf.’
Moet iedere opleiding een stagemogelijkheid bieden?
‘Niets moet, maar ik zou er wel een voorstander
van zijn. Bij opleidingen als Communicatiewetenschap of Politicologie kun je bijvoorbeeld
het debatteren vervatten in practica.

Zelf werkte ik met kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden voordat ik Psychologie
ging studeren. Ik merkte dat ik daardoor op
een andere manier met de stof bezig was dan
mijn medestudenten. Ik kende de praktijk,
terwijl zij alleen de theorie kenden. Ik dacht
weleens: het is niet gek om goed om je heen
gekeken te hebben.’
Is de universiteit te veel in zichzelf gekeerd
en te veel gericht op wetenschap?
‘De universiteit richt zich hoe langer hoe
meer naar buiten. Bij grote subsidies worden
we steeds vaker gedwongen om met private
partijen samen te werken. Subsidieverstrekkers
stellen het gewoon als eis. We staan nog aan
het begin van dat proces, want er wordt nog te
weinig privaat geld binnengehaald.’
U heeft per faculteit onderzoekszwaartepunten aangewezen. Waarom?
‘Met de zwaartepunten willen we duidelijker
laten zien waar de UvA sterk in is. We hebben
nog heel veel kleinere onderzoeksprogramma’s.
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt
aan de kwaliteit van het onderzoek over de volle
breedte, maar in de toekomst moeten we ons
gaan proﬁleren op grotere onderzoeksclusters.
Je kunt niet alles blijven ﬁnancieren, daarvoor
groeit de eerste geldstroom niet hard genoeg.
De verwachting is dat we door de zwaartepun-

‘Alleen kennis genereren
is een gemiste kans’
ten grotere kans maken om externe ﬁnanciering
binnen te halen. Krachtige groepen trekken
meer ﬁnanciën aan. Bij Geneeskunde hebben
we dat in de praktijk gezien. Het onderzoek is
daar geclusterd in een aantal grote programma’s
en dat heeft een positieve uitwerking op het
verwerven van subsidies en op het aantal promoties. Op het gebied van cognitie hebben we
net het Spinozacentrum opgericht, samen met
de KNAW, de gemeente, de twee academische

ziekenhuizen en drie faculteiten.’
Door welke criteria laat u zich leiden bij
het kiezen van de zwaartepunten?
‘Een combinatie van factoren. We kijken bijvoorbeeld naar de internationale inbedding,
naar excellente beoordelingen door externe commissies, naar de aanwezigheid van onderzoeksinfrastructuur en naar aantallen promovendi.
Subsidiegevers houden met dergelijke indicatoren ook rekening. Je moet naar buiten kijken
om intern de juiste keuzes te kunnen maken.’
Onderzoek dat niet wordt aangemerkt als
zwaartepunt krijgt het moeilijker.
‘Dat is niet de bedoeling. Het gaat om een
geringe herallocatie van ﬁnanciële middelen;
vijf procent van het totale onderzoeksbudget
binnen een faculteit. In het allocatiemodel
hebben we verder een strategische component
die bedoeld is voor dit type onderzoek. Van dat
geld, dat buiten de reguliere ﬁnanciering valt,
gaan we drie procent per jaar vrijmaken voor
de zwaartepunten. Je zou dus kunnen zeggen
dat alleen de vijf procent herallocatie binnen
de faculteiten door sommige onderzoeksprogramma’s gevoeld kan worden. Bovendien kan
onderzoek dat niet in de eerste selectie valt
in een volgende ronde daar wel toe behoren.
Onderzoek ontwikkelt zich dynamisch.’
Uw voorganger, Paul van der Heijden, stelde in een interview met SPUI dat de UvA
‘een echte researchuniversiteit’ blijft. Is dat
nog steeds het uitgangspunt?
‘Ik moet er een beetje om glimlachen. Bijna
alle universiteiten noemen zich tegenwoordig
“researchuniversiteit”. De UvA is wel lid van
de League of European Research Universities.
Dat is een aardige club, omdat er alleen brede,
klassieke universiteiten aan deelnemen. Op
dat punt kunnen we ons zeker blijven onderscheiden.’
Vijf jaar geleden is de bachelor-masterstructuur ingevoerd. Daar werd veel van
verwacht. Een substantieel deel van de studenten zou na de bachelor de universiteit
verlaten. Is die verwachting uitgekomen?
‘De voorspelling was dat rond de zeventig-

tachtig procent zou doorstromen naar een
master. In de praktijk zijn er relatief weinig studenten die na hun bachelor stoppen. Dat komt
deels door een zekere mate van afhankelijkheid
tussen de bachelor- en masterprogramma’s.
Sommige opleidingen specialiseren in het derde
jaar al in de richting van een bepaalde masteropleiding. De visitatiecommissies vinden dat
onjuist en sturen aan op een “harde knip”
tussen bachelor en master, maar ik begrijp het
probleem voor sommige opleidingen wel. De
eindtermen van de master zijn gelijk aan het
vroegere doctoraalprogramma. Het is lastig om
dat niveau in een eenjarige master te bereiken,
zeker als die ook nog een stage en een scriptie
omvat. Er blijft dan weinig tijd over voor
onderwijs. De oplossing moet gezocht worden
in verschillende typen masterprogramma’s binnen een faculteit; onderzoeksmasters van twee
jaar naast eenjarige masteropleidingen.’
Is de arbeidsmarkt al gewend aan de bama?
‘In landen waar het systeem al langer is ingevoerd, zoals Engeland en de Verenigde Staten,
stromen meer mensen met een bachelor de
arbeidsmarkt op, vaak om later terug te keren
naar de universiteit. Toen ik als decaan de bama
introduceerde op de Faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen vroeg ik een consultant om te onderzoeken of er veel plekken
zouden zijn in het bedrijfsleven voor mensen
met een bachelordiploma. De meest gehoorde
reactie uit het bedrijfsleven was: “Wat zijn dat,
bachelors?” Pas als er buitenlandse voorbeelden
werden gegeven, zagen mensen mogelijkheden.
In de hoogtijdagen van de automatisering
huurden veel bedrijven academici in, ongeacht
hun opleiding. Men wilde hen juist graag
opleiden binnen het eigen bedrijf.’
Onderzoeksmasters schrikken sommige studenten af omdat het in hun ogen een voorportaal is voor een promotieplek. Daardoor
valt het aantal aanmeldingen tegen.
‘In faculteiten waar je vroeger geen opleiding tot
onderzoeker had, zoals Geesteswetenschappen
of Economie en Bedrijfskunde, is een onderzoeksmaster een nieuw fenomeen. Sommige
studenten komen niet op het idee om daarvoor

te kiezen. Maar zo’n master hoeft niet op te
leiden tot onderzoeker. Er zijn faculteiten met
contractresearchinstituten, waar je ook onderzoeker kunt worden. Zeventig procent van de
promovendi vindt werk buiten de muren van
de universiteit. Promovendi moeten daarop
gewezen worden. Bij Antropologie doen we dat
heel actief. Sinds we daarmee begonnen zijn, is
de jaarlijkse instroom in de onderzoeksmasters
aanzienlijk gegroeid.’

‘De toename in
giften wijst op meer
betrokkenheid’
Hoe zit het met de uitwisseling tussen universiteiten onderling? Dat was een ander
gewenst effect van de bama.
‘Het komt op gang. Bij masterprogramma’s die
concurrerend zijn met andere universiteiten
blijkt de mobiliteit zelfs groter dan we vooraf
hadden gedacht.’
Het is al jaren een terugkerend onderwerp
in gesprekken met UvA-bestuurders: de
innige samenwerking met de Hogeschool
van Amsterdam (HvA) die ooit moet leiden
tot een fusie. Hoe staat het ermee?
‘We werken aan de kwaliteit van beide instellingen. Met een doorstroomprogramma in
het vierde jaar van de HvA-bacheloropleiding
willen we veelbelovende studenten van wie we
bijna zeker weten dat ze het diploma behalen
naar de universiteit laten overstappen.
In het hbo begint de discussie over onderzoek
op te komen. We moeten kijken hoe we daar
goede onderzoekslijnen opzetten. Er wordt
nu het ene na het andere onderzoekje gedaan,
maar als je serieus toegepast onderzoek wilt
doen, zul je dat programmatisch moeten opzetten. Het onderzoek moet een vertaling krijgen
in de onderwijsprogramma’s. Dat moeten we
eerst goed op de kaart gaan zetten.’

Voordat de UvA en de HvA één organisatie
worden?
‘Dat denk ik wel. Als we één organisatie worden. Nu is dat wettelijk niet mogelijk.’
Wat heeft de samenwerking tot nu toe concreet opgeleverd?
‘Daar waar doorstroomprogramma’s goed zijn
opgezet, is de doorstroom van de HvA naar de
UvA kwalitatief beter geworden. Daar gaat het
in de eerste plaats om, zodat de studierendementen van de UvA niet gedrukt worden.
We kijken per opleidingsdomein waar de voetangels en klemmen zitten en die bieden we
aan in het doorstroomprogramma. Een goed
voorbeeld is de opleiding Social Policy, waar
de kwaliteit van de studenten daardoor is
toegenomen. Ze halen nu in elk geval hun
masterdiploma, wat vroeger lang niet altijd
het geval was. Dat komt doordat statistiek en
methodenleer, traditionele struikelvakken, nu
in het doorstroomprogramma zitten.
Of er veel UvA-studenten zullen omzwaaien
naar een HvA-opleiding betwijfel ik. Als een
student eenmaal gekozen heeft voor de universiteit, wordt het als statusverlies gezien om naar
het hbo te gaan.’
Blijft de UvA binnen een grote organisatie
herkenbaar als merk?
‘Ik denk het wel. Als universiteit hebben we de
markt iets anders te bieden dan de hogeschool.
Beide organisaties moeten voor studenten herkenbaar blijven. Het is nooit de bedoeling
geweest om er eenheidssoep van te maken. Je
moet de verschillen laten zien en samenwerking
niet dwingend opleggen, anders wordt het een
karikatuur. Kwaliteit verloochent zich niet.’
Naar Angelsaksisch voorbeeld krijgt de UvA
graduate en undergraduate ‘schools’, zoals
de Amsterdam Business School. Hoe verhouden de schools zich tot de faculteiten?
‘De schools komen in de plaats van de onderwijsinstituten. Ze worden gevormd binnen en
soms tussen faculteiten. De facultaire structuur
blijft gehandhaafd en het mandaat van de
faculteit blijft zoals het is. De schools worden
thematisch ingericht.

In een kadernotitie hebben we de verhouding
tussen de schools en de faculteiten duidelijk
weergegeven. Het komt neer op de verhouding
tussen de onderwijsdirecteur en de decaan.
Hopelijk leidt de nieuwe organisatiestructuur
ook tot een inhoudelijke discussie over het
onderwijs en wellicht tot meer kruisbestuiving
tussen de onderwijsprogramma’s.’
Voor medewerkers is het de zoveelste
verandering in korte tijd.
‘Ik snap best dat mensen denken: “alweer een
verandering”. Helaas gaan de ontwikkelingen
in het onderwijs zo snel dat veranderingen
onvermijdelijk zijn. We proberen die met zo
min mogelijk hinder vorm te geven. Mensen
blijven bij hun afdeling. Waar je vroeger onderwijs gaf in een instituut doe je dat straks in een
school. Het blijft dezelfde personele eenheid.’
Hoe ziet u de rol van alumni? Zijn dat
vooral mensen die geld nalaten aan de universiteit of kunnen ze meer betekenen?
‘Er is een toename in de giften. Dat wijst op
meer betrokkenheid bij de UvA. Alumni kunnen ook gesprekspartner zijn, bijvoorbeeld
door deel uit te maken van de adviescommissie van een onderwijsinstituut. Het zou
aardig zijn om in zo’n commissie structureel
een plek te reserveren voor een alumnus.
Visitatiecommissies vragen tegenwoordig zelfs
expliciet naar de betrokkenheid van alumni bij
een opleiding.’

Naam: Dymph van den Boom (1951) _
Studie: Ontwikkelingspsychologie (UL)
_ Doctoraal: 1981 (UL) _ Promotie: 1988
(UL) _ Werk: 1971-1976 onderwijzeres _
1981-1996 promovendus en wetenschappelijk medewerker, Universiteit Leiden _
1996 hoogleraar Algemene pedagogiek,
UvA _ 1997-2001 voorzitter afdeling
Pedagogiek en Onderwijskunde en vicedecaan van de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FMG) _ 2001-2007
decaan FMG _ oktober 2007-heden rector
magnificus, UvA _ rectormagnificus@uva.nl
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Aruba
Van: Dop Kruimel <kruimel@omaruba.aw>
Aan: alumni@uva.nl; SPUI@uva.nl
Betreft: Ontboezemingen

Naam: Dop Kruimel (1966) _ Studie: Nederlands recht _
Doctoraal: 1991 _ postdoctoraal Internationaal publiek recht,
Université Panthéon-Assas, Parijs 1991-1992 _ Werk: 1993-1999
rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio), waarvan twee jaar in
de advocatuur _ 1999-2005 officier van justitie, Amsterdam _
2005-heden officier van justitie, Aruba _ kruimel@omaruba.aw
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Kijken naar de geest van
de wet
Brigadier Henk Smit (1953, Nederlands recht 2007) toog vanuit het werk naar de
Oudemanhuispoort. De studie verbreedde zijn kijk op wet, werk en samenleving.
Als er iemand is die levenslang leren in de
praktijk brengt, dan is hij het wel. Opleidingen
in horeca, techniek (bankwerken), inrichtingswerk voor gehandicaptenzorg (mbo en hbo), en
tot buschauffeur en politieagent. Als brigadier
op bureau Warmoesstraat verhapstukte Henk
Smit zijn grootste kluif. Deeltijd Rechten, in de
Oudemanhuispoort. Acht jaar zou hij er haast
al zijn vrije tijd in steken: ‘Ik studeerde zeer
oneconomisch, volgde alle colleges en werkgroepen en ging niet voor een zesje.’ Afgelopen
jaar haalde hij cum laude zijn doctoraalbul.
En laat hij nu net twee jaar voor zijn afstuderen
hopper kunnen worden! Hulpofﬁcier parketsecretaris, die namens de ofﬁcier van justitie
vervolgingsbeslissingen neemt in strafzaken en
dagvaardingen laat uitreiken aan verdachten,
voordat ze het politiebureau verlaten.
Smit: ‘Ik wilde een kaderopleiding doen bij
de politie. Maar dat mocht niet, ik was geen
inspecteur. Omdat ik vind dat een mens zich
moet blijven ontwikkelen, ben ik in mijn eigen
tijd, en grotendeels van mijn eigen geld, iets
anders gaan doen.’
De keuze voor Rechten was niet verwonderlijk:
in het harde straatleven van de rosse buurt
gebruikte Smit graag zijn wetskennis om onder
meer verdachten en illegalen op te sporen. Als
iets met de ene wet niet kon, lukte het misschien met een bevoegdheid van een andere.
Maar dan moest je die wet natuurlijk wel kennen. En dan te bedenken dat sommige agenten nog niet eens precies weten wat er in de
Algemene Politieverordening staat, aldus Smit.

de buluitreiking

Vanavond had ik eigenlijk bij de opening
moeten zijn van het Centre for Research
& Development van de Universiteit van
Aruba (dus ook UvA). Jawel, op een
eiland ter grootte van Texel, met ongeveer 120.000 inwoners (de illegalen
en toeristen niet meegerekend) is een
universiteit gevestigd in een prachtig
oud gebouw in Oranjestad, het grootste dorp in Aruba. In Aruba, niet op,
want het is een land, weliswaar binnen
het Koninkrijk der Nederlanden, maar
toch.
Hoe klein dan ook, het wereldnieuws
hebben we gehaald met de Natalee
Holloway-zaak. Alweer tweeënhalf jaar
bijten politie en justitie zich vast in deze
lastige zaak, niet in het minst lastig
door de nimmer aflatende aandacht
van de media voor the american beauty,
lost in paradise. Na een periode van
betrekkelijke rust is het weer raak na
de ontboezemingen van Joran van der
S. voor de verborgen camera van Peter
R. de Vries.
De continue aandacht maakt dat ons
toch al kleine parket (35 man, onder wie vier officieren van justitie,
een hoofdofficier en een advocaat-generaal, tevens procureurgeneraal) zwaar onder druk staat. Want al lijkt 35 man veel, het gaat
wel om een landelijk opererend Openbaar Ministerie, dus met alle
beleidstaken erbij.
Voor mij persoonlijk maakt al die media-aandacht dat ik moe ben,
moe na een dag alleen maar telefoontjes beantwoorden van journalisten, op jacht naar het laatste nieuws. Want iedereen wil weten hoe
het nu staat met de waarde van de ontboezemingen van Joran van
der S. tegenover Patrick van der E. Dus wilde ik vandaag in plaats van
me te mengen in de social talk op de binnenplaats van de UvA (overigens bijna zo mooi als die van de Oudemanhuispoort), liever thuis
zijn bij mijn gezin, dat er zo langzamerhand ook een beetje tabak
van krijgt. Ook omdat ik binnen enkele dagen weer naar Suriname
vlieg om een training te geven aan aankomende officieren van justitie. Laatst riep de jongste gefrustreerd uit waarom ik dan zo hard
moest werken, en of ik niet aan mijn baas kon vragen of het wat
minder kon. Tja, dat is natuurlijk lastig als je baas minstens zo hard
moet werken doordat we maar met weinigen zijn.
En dat maakt het juist ook weer zo boeiend. Hoewel ik mijn studie
in de Oudemanhuispoort regelmatig bijzonder saai vond, is mijn
werkweek dat nooit. Naast het te woord staan van de pers doe ik
ook nog ‘gewoon’ officierswerk. Het ene moment zit ik vanwege een
rechtshulpverzoek te bellen met de Amerikaanse autoriteiten over
hoe we gaan samenwerken in een onderzoek naar de verdwijning
van enkele miljoenen uit Aruba, die vermoedelijk zijn witgewassen
in Miami, Florida. Het andere moment ben ik op een zitting waar
de zaak wordt behandeld tegen een taxichauffeur die uit woede is
ingereden op de controlerend ambtenaar van de Dienst Openbaar
Personenvervoer – zonder persoonlijk letsel gelukkig. Na wat heen en
weer gepraat, waarbij ik vooral probeer hem te laten inzien dat hij
zich wel erg agressief en aanmatigend heeft gedragen, verzucht de
man: ‘Ach, mevrouw, ik ben inderdaad een moeilijk en lastig mens,
eigenlijk hou ik niet van mezelf.’ Over ontboezemingen gesproken!
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In vergelijking met zijn andere opleidingen
vergde Rechten meer denkwerk: ‘Je moest hier
niks uit je hoofd leren, maar zelf een mening
vormen over een wetsartikel. Hoe kun je het
uitleggen, wie kan er gelijk krijgen en wie niet?’
Dat beviel hem wel. Net als de bredere context
waarin hij het recht nu zag. ‘Ik keek nu ook
naar de geest van de wet.’
Niet met alle vakken kon hij op straat uit de
voeten. ‘Rechtssociologie of Romeins recht pas
je niet toe als je surveilleert op de motor.’ Maar
voor strafrecht werd hij een vraagbaak voor
zijn collega’s. Over wanneer precies je iemand
een verdachte kunt noemen, dat soort dingen.
‘Civielrechtelijk ging ik ook zaken uitzoeken.
Op het Centraal Station werden een keer junks
voor een periode van acht uur weggestuurd op
privaatrechtelijke gronden. Dat mocht niet.
Maar op bestuursrechtelijke gronden had het
wel gekund, en dat wist ik.’
Door de studie is Smit op een andere manier
naar de samenleving gaan kijken. Vooral privacy gaat hem aan het hart. ‘Ik kijk verder dan:
van mij mogen ze alles weten, ik heb toch niks
gedaan. Zo’n houding stelt een te groot vertrouwen in de rechtsstaat, die toch op gezette
tijden behoorlijke steken laat vallen.’
De bul is nu binnen. Wat gaat hij verder doen?
‘Diep in mijn hart zou ik nog wel enkelvoudig
ofﬁcier willen worden. Dan doe je de zaken
waar ik nu over adviseer voor de rechter. Maar
ja, ik word 55. Wéér voor een commissie verschijnen, een assessment... De tijd gaat ook een
woordje meespreken. Ik ben er nog niet uit.’

De passie van Eke Mariën en Jan Groenewold

Culinaire scheikunde
Communicatiewetenschapper Eke Mariën en fysisch chemicus Jan Groenewold delen
een passie voor koken. Samen zijn ze Cook & Chemist.
‘Het is geen romantisch verhaal’, antwoordt Eke Mariën op de
vraag hoe een communicatiewetenschapper kok wordt. ‘Ik wilde
altijd al kok worden. Op de middelbare school had ik mijn hele
vakkenpakket erop ingericht. Mijn ouders stonden daar niet achter; “kok word je als je niks anders kunt”, vonden zij. Nog tijdens
mijn middelbareschooltijd nam ik een kijkje bij de Hotelschool,
maar daar knapte ik op af. Zo ben ik alsnog op de UvA beland,
eerst bij Sociologie en later bij Communicatiewetenschap, dat
toen nog geen eigen propedeuse had.’
Bij studentenvereniging SSRA ontmoette Mariën chemiestudent Jan Groenewold. De twee raakten bevriend. Over koken
hadden ze het in die tijd niet veel, zegt Mariën. ‘Ik kookte wel,
maar zeker niet goed. Dat zullen mijn huisgenoten uit die tijd
beamen. Sluizer vond ik het beste restaurant van Amsterdam,
dat zegt genoeg.’
Na zijn studie ging Mariën aan de slag als informatiekundige.
Hij gaf cursussen bij bedrijven over datacommunicatie en informatienetwerken. Erg gelukkig werd hij er niet van. Toen een
kennis hem vroeg of hij geïnteresseerd was in een baan als kok
op een charterschip, hoefde hij niet lang na te denken: ‘Er viel
een last van mijn schouders. Ik ging eindelijk iets doen wat
ik echt leuk vond.’ Mariën is nooit meer teruggekeerd naar
de informatiekunde. Na het charterschip volgden banen in
gewone restaurants. Uiteindelijk werd hij cateraar en foodstylist. Enkele maanden geleden opende hij in IJburg de eetwinkel
Boerenjongens.
Groenewold koos voor het pad van de wetenschap. Hij promoveerde in de fysische chemie en kreeg een aanstelling aan de
Universiteit Utrecht. Het duurde even voor hij overeenkomsten zag tussen zijn studie – later zijn beroep – en zijn hobby.
‘Mijn basistraining als wetenschapper was vrij formeel’, stelt
Groenewold. ‘Ik hield mij bezig met een miniem deel van de
werkelijkheid, en dan nog op een heel abstract niveau. Dat
maakte het moeilijk om de link met de praktijk te leggen. Het
boek On Food and Cooking van Harold McGee was een eyeopener. McGee beschrijft waar producten vandaan komen en wat
de basisingrediënten zijn, maar vooral wat er gebeurt met de
chemicaliën tijdens het koken.’
Studievriend Mariën was ook enthousiast over het standaardwerk van McGee. Op een feestje raakten ze erover aan de praat
en ze besloten aan de slag te gaan. Cook Mariën en Chemist
Groenewold gingen experimenteren met gerechten en bereidingswijzen. Zelfs het bakken van een ouderwetse biefstuk
bleek een ingewikkeld chemisch proces. Groenewold geeft een
lesje culinaire scheikunde: ‘De temperatuur die nodig is om een
knapperige korst te krijgen is 120 graden, maar bij die temperatuur wordt vlees taai. Vlees kun je het beste garen bij 50 graden.
De eiwitten in het vlees veranderen dan een beetje van structuur,
dat geeft de malse beet. De bruining van de korst is het gevolg
van een reactie van suikers, aminozuren en vet bij een hoge
temperatuur. Het bruinen van de korst en het garen van vlees
zijn dus totaal verschillende chemische processen, die je best uit
elkaar kunt trekken. Om een perfecte biefstuk te krijgen moet je

het vlees eerst in de oven garen tot 50 graden, waarna je het nog
maar kort hoeft af te bakken voor de bruine korst.’
In navolging van McGee schreven Mariën en Groenewold een
boek over de chemische processen die zich afspelen tijdens het
koken. Ook geven ze workshops. Dat alles in de nog jonge
traditie van de ‘moleculaire gastronomie’, een wetenschappelijke
benadering van koken. Vooral de Franse hoogleraar fysische
chemie Hervé This verwierf bekendheid met zijn systematische
analyse van klassieke recepten uit de Franse keuken. De laatste
jaren is de moleculaire gastronomie ook omarmd door koks. Zo
maakt de Catalaanse driesterrenkok Ferran Adrià schuim door
natuurlijke producten te vermengen met een soort gelatine en
daar onder hoge druk lachgas op los te laten.
‘Adrià van restaurant El Bulli heeft een enorme impuls gegeven
aan de moleculaire gastronomie’, zegt Groenewold. ‘Opeens zijn
veel mensen aan het moleculair koken geslagen. Het komt erop
neer dat een nieuwe klasse bindmiddelen wordt gebruikt, naast
bloem, zetmeel en gelatine. Het zijn uit de levensmiddelenindustrie afkomstige ingrediënten waarmee je effecten bereikt die
anders onmogelijk zijn; ze kunnen bijvoorbeeld ontzettend snel
stollen, of ze stollen onder invloed van calcium. Vroeger haalden
koks daarvoor hun neus op, maar dat taboe is nu verdwenen.’
Groenewold en Mariën zijn ervan overtuigd dat de moleculaire
gastronomie mensen niet alleen kan helpen om lekkerder te
eten, maar ook gezonder. Groenewold: ‘Het levert inzichten
op waar je als kok wat aan hebt. Alle bereidingswijzen creëren
eigen chemicaliën met eigen voor- en nadelen. Het maakt uit of
je een aardappel bakt of dat je hem kookt of in olie gaart. Dat
levert verschillende resultaten op voor de smaak, maar ook voor
de chemische inhoud.’
www.cookandchemist.com
Eke Mariën en Jan Groenewold, Cook & Chemist. Smakelijke experimenten
uit de moleculaire keuken voor iedere kookliefhebber. Karakter Uitgevers,
2007, € 22,50

Naam: Eke Mariën (1968) _ Studie: Sociologie, Communicatiewetenschap _ Doctoraal: 1994 _ Werk: 1994-1997
docent Data en netwerken _ 1997 start kookcarrière _ 2002
begin samenwerking als Cook & Chemist _ 2007 opening
eetwinkel Boerenjongens _ cook@cookandchemist.com

Naam: Jan Groenewold (1969) _ Studie: Natuurkunde _
Doctoraal: 1993 _ Promotie: Fysische chemie, Universiteit
Leiden, 1997 _ Werk: 1997-1999 postdoc University of Santa
Barbara (VS) _ 1999-heden freelance onderzoeker _ 2002
begin samenwerking als Cook & Chemist _ 2006-heden universitair docent Fysische chemie Universiteit Utrecht (deeltijd) _ chemist@cookandchemist.com
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Entrepreneurship
aan de UvA
Van ondergeschoven kindje tot speerpunt

Een universiteit die studenten en onderzoekers opleidt tot ondernemers. Tot voor
kort leek dit ondenkbaar. Maar in de omslag naar een kenniseconomie groeit de
behoefte aan innovatie en toegepast onderzoek. Met een reeks initiatieven wil de
UvA de ondernemersgeest onder studenten en onderzoekers aanwakkeren.
Fabrikant van navigatietoepassingen TomTom
is hét bewijs dat wetenschap en ondernemen
prima samengaan. In 1991 begonnen PeterFrans Pauwels (1965, Informatica 1989)
en Pieter Geelen (1964, Informatica 1988)
Palmtop, dat onder meer applicaties ontwikkelde voor routeplanners. In 2001 sloot Harold
Goddijn (1960, Bedrijfskunde 1988) zich als
partner bij Pauwels en Geelen aan, en kreeg het
bedrijf de naam TomTom. Daarna groeide het
uit tot Europa’s grootste navigatiefabrikant en
wereldwijd een van de marktleiders.
TomTom is het ultieme voorbeeld van een
bedrijf dat innovatieve kennis toepast voor

UvA onderneemt ook zelf
De kennisintensieve bedrijven aan de UvA komen tot
stand met investeringsgeld uit de UvA Holding, een juridische structuur die in 1992 werd opgericht. De holding
telt 22 bedrijven, waaronder zes kennisintensieve, zoals
Yellow Diesel, Cat-Fix en Censor. Ook onder alfa’s en
gamma’s kan ondernemerschap op steeds meer enthousiasme rekenen. Zo is aan de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen een adviesbureau opgericht voor
psychiatrische hulpverlening aan jeugdigen, UvA Virenze BV.
Verder zijn in de creatieve industrie bedrijven in ontwikkeling. ‘Een vinding moet de moeite waard zijn om verder te
ontwikkelen’, zegt directeur Piet Scholten (1947) van UvA
Holding. ‘Als de onderzoeker zijn idee technisch voldoende
heeft uitgewerkt, wordt het bedrijf verkocht.’ Zo heeft de
UvA Holding in 2004 het kennisbedrijf ChromaGenics met
flinke winst overgedaan aan biotechnologieconcern Crucell.
‘We hoeven er niet rijk van te worden’, zegt directeur
marktontwikkeling Johan Vos (1952) van de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. ‘Onze primaire taak is het ontwikkelen van innovatieve kennis, maar
we denken wel mee over de toepassing.’

een groot publiek (zie ook het interview met
Goddijn en Alexander Ribbink op pagina
16).
Voor de groei en innovatiekracht van de
Nederlandse economie is het van belang dat er
meer kennisintensieve bedrijven als TomTom
worden opgericht. Meer bedrijvigheid rond
universiteiten schept werkgelegenheid en
draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe
toepassingen, zoals medicijnen en milieuvriendelijke aircosystemen. De opbrengsten van het
vermarkten van innovaties zijn nodig om de
kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek
te versterken.
Vandaar dat ook rector magniﬁcus Dymph
van den Boom tijdens de viering van de
376ste Dies Natalis van de UvA in haar rede
aangaf dat er meer geïnvesteerd moet worden
in ondernemerschap. ‘Vriend en vijand zijn het
erover eens dat in Nederland kwalitatief hoogwaardig onderzoek wordt verricht. Maar zeer
goed wetenschappelijk onderzoek leidt niet per
deﬁnitie tot innovatie. Bij innovatie gaat het
namelijk om het invoeren van iets nieuws en
niet alleen om het bedenken ervan.’
Ondernemerschap was lange tijd een ondergeschoven kindje in de academische wereld.
Een universitaire opleiding werd tot voor kort
niet geassocieerd met ondernemerschap. ‘Ten
onrechte’, zegt Mirjam van Praag (1967,
promotie Economie 1996), hoogleraar
Ondernemerschap en organisatie en tevens
directeur van het Amsterdam Center for
Entrepreneurship (ACE). ‘Uit mijn onderzoek
blijkt dat 62 procent van de Nederlandse topondernemers een academische opleiding heeft
en nog eens 28 procent een hbo-opleiding.
Verhoudingsgewijs hebben de meeste ondernemers zelfs aan de UvA gestudeerd.’

Jong ondernemersbloed

Om zowel het onderwijs als het onderzoek een
meer ondernemende geest te laten ademen,
heeft de UvA een reeks initiatieven ontplooid.
Zo is zij de eerste algemene universiteit in
Nederland die een minor Entrepreneurship
aanbiedt, georganiseerd door ACE. Tijdens
deze opleiding, die een halfjaar duurt, volgen
studenten uit alle disciplines vakken en workshops over bijvoorbeeld marketing, ﬁnanciering
en bedrijfsethiek. Ook zetten zij onder begeleiding van een coach uit het bedrijfsleven zelf
een bedrijf op.
Een brede groep studenten komt op het programma af. Initiatiefneemster Van Praag heeft
goede hoop dat de instroom zal groeien tot 150
studenten per jaar. ‘Steeds meer studenten willen kennismaken met ondernemerschap’, vertelt Van Praag. ‘Zij willen uitzoeken of het iets
voor hen is. Tijdens de minor kunnen zij alle
kanten van het ondernemersvak ervaren. De
opgedane kennis kunnen zij tevens in een vaste
baan goed gebruiken. Ook in een bestaand
bedrijf moet een afgestudeerde zich immers
ondernemend opstellen, en bedrijfsplannen en
projecten kunnen lanceren. Op die behoefte
speelt het onderwijsprogramma in.’

Rondleiding in Second Life

Een van de studenten die de minor het afgelopen jaar volgden, is rechtenstudent Pieter
Roos (1984). Als onderdeel van het programma richtte hij samen met vier andere studenten
het bedrijf Virtuele Rondleidingen op, dat
bedrijven wegwijs maakt in Second Life. Door
een vakjury werd het uitgeroepen tot het beste
studentbedrijf van de minor Entrepreneurship
in 2007, op basis van de ondernemersgeest
en het heilige geloof in het product. Roos:

‘Bedrijven geven veel geld uit aan virtuele
werelden zoals Second Life, maar denken niet
na over de toegevoegde waarde van zo’n investering. Wij helpen ze om virtuele werelden op
het internet zo effectief mogelijk in te zetten.
Tijdens de minor heb ik geleerd om in een
paar zinnen uit te leggen wat de meerwaarde is
van ons bedrijf. Doorzettingsvermogen, teamwork, creativiteit en praktijkgerichtheid zijn
enkele van de vaardigheden die ik bij andere
onderwijsprogramma’s niet of veel minder heb
aangeleerd.’
Ook zegt Roos veel te hebben gehad aan het
daadwerkelijk opzetten van een eigen bedrijf.
‘Van gesprekken met de bank, het schrijven van een bedrijfsplan tot het werken met
klanten: met al deze aspecten van het ondernemerschap was ik anders nooit in aanraking
gekomen. Ik wilde altijd al iets ondernemen
en dankzij de minor heb ik dat kunnen doen.
Of ik ook echt ondernemer word? Ik wil eerst
mijn studie afmaken en dan een baan vinden.
Pas als ik voldoende werkervaring heb, waag
ik misschien de sprong. Dan zullen we zien
of het ondernemersbloed kruipt waar het niet
gaan kan.’
Gesteund door de enthousiaste reacties wil
ACE de komende jaren het onderwijsprogramma verder uitbreiden. Zo zullen een masteropleiding Entrepreneurship en een eerstejaarsmodule op dit terrein worden ontwikkeld.
Van Praag streeft ernaar de samenhang tussen
de verschillende programma’s te vergroten,
zodat geïnteresseerde studenten een curriculum
rond ondernemerschap kunnen opbouwen.
‘We bieden studenten daarmee verdieping en
extra vaardigheden. Wat is er mooier dan dat
zij na hun opleiding geïnspireerd en goed
beslagen ten ijs komen en een eigen bedrijf
kunnen opzetten?’

Nuttige adressen
www.ace-uva.nl
www.scienceparkamsterdam.nl/space
www.bureaukennistransfer.uva.nl
www.Iamstarter.nl
www.uvaholding.nl

Hoogopgeleide ondernemers

Om de programma’s op een hoger plan te
tillen, zijn de ervaringen van studenten van
groot belang. Informaticastudent Siemon van
den Berg (1982) pleit bijvoorbeeld voor meer
ﬂexibiliteit. Van den Berg richtte op zeventienjarige leeftijd het internetbedrijf NXS internet.
nl op, dat inmiddels 25 medewerkers telt
en kantoor houdt op het Science Park in de
Amsterdamse Watergraafsmeer. ‘De verplichte
werkcolleges tijdens mijn studie heb ik als een
struikelblok ervaren. Als ik een afspraak had
met de bank kon ik niet naar college komen. Ik
denk dat een ﬂexibel programma voor studenten met een eigen bedrijf uitkomst zou bieden.’
Om het ondernemerschapsonderwijs nog verder
te versterken, heeft de UvA samen met andere
partijen CASE opgericht, het Centrum van
Amsterdamse Scholen voor Entrepreneurship,
waarvan het penvoerderschap berust bij
ACE. Met een overheidssubsidie van drie
miljoen euro willen bedrijfsleven, gemeente
en onderwijsinstellingen het ondernemingsklimaat in Amsterdam en omstreken versterken. Van Praag: ‘Hoogopgeleide mensen kunnen meer uit hun opleiding halen als zij
ondernemer worden. Zij zijn in staat startkapitaal te regelen en hebben een grotere vrijheid
dan werknemers om hun academische kennis
optimaal in te zetten.’

Iets terugdoen

Ook binnen de UvA staan de initiatieven van
ACE niet op zichzelf. Studenten Bedrijfskunde
hebben al enkele jaren de mogelijkheid kennis te maken met ondernemerschap via een
masterprogramma van de Amsterdam Business
School van de UvA, dat ook als keuzeonderdeel kan worden gevolgd. Tijdens deze
master werken de studenten samen met onderzoekers van het aan ACE gelieerde Science
Park Amsterdam Center for Entrepreneurship
(SPACE), dat samen met de Vrije Universiteit
en het Science Park Amsterdam wil uitgroeien
tot hét Amsterdamse centrum voor ondernemerschap in de bètahoek.
‘De UvA beschikt over veel innovatieve kennis’, zegt directeur Tsvi Vinig (1955) van
SPACE, tevens coördinator van de master
Ondernemerschap. ‘SPACE is opgericht met

Sponsors minor Entrepreneurship
Het onderwijsprogramma van de Stichting Jong Ondernemen staat model voor de minor
Entrepreneurship van ACE en voor het opzetten van studentbedrijven in een juridisch
beschermde omgeving. Alle studentbedrijven participeren in de Businessplan Competition van
New Venture. Fortis Bank Nederland geeft advies en stelt voor elk studentbedrijf een coach
beschikbaar. Workshops worden verzorgd door bedrijven als KPMG, The Boston Consulting
Group, Spring Associates en Sales Focus. Fortis en KPMG zijn de sponsors van ACE.

als doel zo veel mogelijk wetenschappelijke vindingen naar buiten te brengen.’ Waar in 2008
vijftien teams van studenten en onderzoekers
op weg worden geholpen, moet dit aantal zich
de komende jaren uitbreiden naar vijftig per
jaar. Daarvoor zijn wel sponsors nodig. Vinig:
‘In Amerika doen succesvolle alumni uit het
bedrijfsleven vaak iets terug voor hun universiteit. Ik hoop dat UvA-alumni dit voorbeeld
zullen volgen.’

Jacht op ideeën

De studenten van Vinig stimuleren onderzoekers om hun wetenschappelijke kennis om
te zetten in bedrijfsideeën. Deze studenten
hebben meer kennis in huis van marketing,
ﬁnanciën en organisatie en kunnen zo de
onderzoekers helpen met het opstellen van een
bedrijfsplan. De jacht op succesvolle ideeën
begint vaak met het insturen van een plan op
één A4’tje. Uit de waslijst van ideeën selecteert
SPACE de meest veelbelovende, waarbij gekeken wordt naar verkoopbaarheid en de aanwezigheid van potentiële klanten. Door de hulp
van de studenten houden de wetenschappers
tijd over voor het werk waar ze goed in zijn.
De teams van wetenschappers en studenten participeren vervolgens in de landelijke
New Venture Competition en in de Venture
Launching Competition van SPACE, een door
TomTom ondersteund initiatief. Brein achter
het winnende team van de Innovation Award

2007 is Harro Stokman (1967, promotie
Informatica 2000). Hij ontwikkelde een nieuwe technologie om multimediacontent zoals
videoclips te identiﬁceren op internet. De eerste
ronde van de New Venture Competition werd
gewonnen door een team met een bedrijfsplan
voor de introductie van een milieuvriendelijke
koelingstechnologie.
Zodra een bedrijf eenmaal van de grond is
getrokken, kunnen onderzoekers terecht bij
Bureau Kennistransfer UvA/AMC, voorheen
Liaison Ofﬁce. Dit geeft advies over onder
meer subsidies, licenties, patenten, octrooien,
ﬁnanciering en apparatuur. Op dit moment
lopen er veertig projecten van wetenschappers
die een vinding aan de man willen brengen.
De meesten willen een bedrijf oprichten in een
bestaande technologische sector of op basis van
een nieuwe technologie.
Bureau Kennistransfer komt graag in contact
met ervaren alumni uit het bedrijfsleven die
samen met een UvA-onderzoeker willen ondernemen. Overigens wil niet elke onderzoeker
ondernemer worden. ‘Het is niet primair onze
bedoeling om wetenschappers die graag onderzoek doen om te scholen tot ondernemer’, zegt
directeur Robert Jan Lamers (1970, Economie
1994). ‘De wens om een wetenschappelijke
vinding te delen met het bedrijfsleven is al
een enorme stap vooruit. Ook die getuigt van
ondernemerschap.’

Global Entrepreneurshipweek SPACE
SPACE organiseert in november 2008 een Global Entrepreneurshipweek. IBM en NYSE Euronext
treden op als hoofdsponsors. Gedurende de week vinden activiteiten plaats door heel
Nederland, tegelijk met activiteiten in zo’n veertig andere landen. Doel is het ondernemingsklimaat wereldwijd verbeteren.
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28 MEI – 1 JUNI

Amsterdamlezing Harry Mulisch in gesprek
met Michaël Zeeman

KAE-kringreis naar Bulgarije. De jaarlijkse reis van
de Kring van Amsterdamse Economen gaat dit jaar
naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Meer informatie
en aanmelden: zie de agenda op www.kae.nl

19 APRIL
Reünie Commissie Intree. Meer informatie en
aanmelden: www.alumni.uva.nl/intree

Amsterdamlezing Fouad
Laroui – De stad moet gelezen
worden
Wie een stad wil leren kennen,
kan naast een plattegrond en
een stadsgeschiedenis een paar
romans ter hand nemen. Van schrijvers als James
Joyce (Dublin) en Orhan Pamuk (Istanboel) is het
oeuvre mede gevormd door de plaats waar ze
wonen. Zo bieden zij de lezer een toegang met een
meerwaarde tot de stedelijke werkelijkheid. Dat
geldt ook voor het werk van verschillende schrijvers die geruime tijd in Amsterdam leefden en op
zoek gaan naar hun verbeelding van de hoofdstad,
in de reeks Amsterdamlezingen 2008 – i.s.m. de
Wibautleerstoel voor Grootstedelijke problematiek,
momenteel bezet door Paul Scheffer, tevens gastheer. Reserveren: www.uva.nl/adamreeks

5 MEI en 18 JUNI
Spinoza-lezing Asma Barlas. Hoogleraar op de
Spinoza-leerstoel houdt twee publiekslezingen in de
Aula van de UvA.

27 MEI, 20.00 UUR
Amsterdamlezing Nelleke Noordervliet –
Mokum

foto: klaas koppe

foto: Daniela Bilek

22 APRIL, 20.00 UUR

Geesteswetenschappen
5 EN 6 APRIL
18th Theoretical Roman Archaeology
Conference
Meer informatie: http://cf.hum.uva.nl/archeologie/trac2008/index.htm

Bijeenkomsten in SPUI25 zijn gratis.
Aanmelden: spui25@uva.nl

9 APRIL, 16.00 – 18.00 UUR
Apencultuur. Lezing over de ontwikkelingen van
het internet door Andrew Keen, die vreest dat onze
cultuur radicaal wordt vernietigd door amateurs
die, niet gehinderd door enige kennis, hun meningen verkondigen in blogs die de plaats lijken in te
nemen van kranten.

16 APRIL, 17.00 – 19.00 UUR
Nooit meer slapen: Meindert Fennema over De
gelukkige huisvrouw van Heleen van Rooyen.
Waarom slapen als er nog zoveel te lezen valt? De
Grote Canon Leesclub bespreekt Nederlandstalige
boeken die iedereen gelezen moet hebben.

Oratie prof. dr. J. Huisman, hoogleraar
Aquatische microbiologie

Babel aan de Amstel, congres over migratie,
taal en literatuur in Europa, met o.a. Abdelkader
Benali, Margot Dijkgraaf, Fouad Laroui, Ieme van
der Poel, Henk Pröpper en Dubravka Ugresic.
Meer informatie: www.hum.uva.nl

9 MEI, 20.00 – 22.00 UUR

Haai op sterk water. Avond over hedendaagse
kunst n.a.v. essaybundel van Hans den Hartog
Jager. Met o.a. Joost Zwagerman.

29 APRIL, 20.00 – 22.00 UUR

15 – 17 MEI

Griekse literatuur. Plato-, Euripides- en
Sofoklesvertaler Gerard Koolschijn vertelt in de
week van de klassieken over zijn vertaalopvattingen
vroeger en nu.

Kant’s Transcendental Logic & Idealism
Workshop. Meer informatie:
www.hum.uva.nl/asca/news

15, 22, 29 MEI, 3, 10, 17 JUNI
8 MEI, 20.00 – 22.00 UUR
Hommage aan Abram de Swaan

Economie en
Bedrijfskunde

foto: monique kooijmans

17 APRIL, 18.00 UUR

Louise Fresco

10 JUNI, 20.00 UUR
Amsterdamlezing Kees van Beijnum – De veranderende stad die zichzelf herhaalt

Nout Wellink bespreekt jaarverslag De Nederlandsche Bank. De
president geeft voor FEB-alumni
een persoonlijke toelichting op
het recentelijk verschenen jaarverslag, het beleid
van De Nederlandsche Bank en het toezicht op
de financiële sector. Daarna gaat hij in op vragen
en opmerkingen vanuit de zaal. Er is gelegenheid
rechtstreeks met Wellink van gedachten te wisselen. Locatie: Roetersstraat 15 (Gebouw A, zaal A),
Amsterdam. Aanmelden o.v.v. naam, initialen en
geboortedatum: alumni-feb@uva.nl

Oratie prof. dr. L. Lie-A-Huen,
hoogleraar Klinische farmacie,
Faculteit der Geneeskunde

11 APRIL, 14.30 UUR

23 – 26 APRIL

Lectori salutem. Boek en oudheid, serie van zes
lezingen n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in
het Allard Pierson Museum over de geschiedenis
van het boek in en na de klassieke oudheid.
Kosten: € 175. Allard Pierson Museum, Oude
Turfmarkt 127. Meer informatie:
www.allardpiersonmuseum.nl

16 APRIL, 13.00 – 13.30 UUR
Gasthuislezing: De ogen van Mozart en
Bach, AMC-oogarts Richard Zegers gaat in op de
oogheelkundige aspecten van twee componisten. Johann Sebastian Bach had een uitstekende
gezondheid. De enige zwakte waren zijn ogen:
naarmate hij ouder werd, ging hij slechter zien.
Uiteindelijk zou hij zich in zijn laatste levensjaar
laten opereren, waardoor hij echter volledig blind
werd. De ogen van Wolfgang Amadeus Mozart
werden door tijdgenoten als ‘groot en vurig’
omschreven: herkenbaar voor wie Mozarts portretten kent. Als mogelijke oorzaak wordt wel een te
hard werkende schildklier genoemd, maar dat lijkt
in dit geval onwaarschijnlijk. Locatie: collegezaal 5
AMC, meer informatie: m.e.stouthard@amc.nl,
020-566 7469

7 MEI, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. S.G. de Hert,
hoogleraar Anesthesiologie, in
het bijzonder de cardio-thoracale
anesthesie

13 JUNI, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. D.F. Zandstra, bijzonder hoogleraar Intensieve care geneeskunde, vanwege de
Stichting Teaching Hospital AMC-OLVG

Maatschappijen Gedragswetenschappen
15 MEI, 16.00 – 18.00 UUR

Boekenborrel rond recent verschenen publicaties
van medewerkers. Twee auteurs vertellen over de
totstandkoming van hun boek. Locatie: Zaal 101
Bungehuis, Spuistraat 210. Aanmelden is niet nodig.

Alumnikring Psychologie: Explosie van psychologische diagnostiek
De afgelopen 35 jaar heeft een door niemand
voorspelde explosie van psychologische diagnostiek plaatsgevonden. In de jaren zeventig was de
psychologische diagnose een wankele ontwikkeling
met enkele, weinig geschikte tests als hulpmiddel en veel onzekere beroepsbeoefenaren. Daarna
groeide het aantal tests, het aantal diagnostische
methoden, het aantal diagnostici en het aantal
cliënten bijna exponentieel. Wat zijn de oorzaken?
Diverse sprekers behandelen de veranderingen in

Typodag, dag in het teken van grafisch ontwerp
en typografie, met workshops van bekende
grafisch ontwerpers en een publiekslezing door
Stefan Sagmeister (New York). Locatie: UB
Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129, en
Aula van de UvA.

SPUI25 is een academisch-cultureel podium met lezingen, debatten,
interviews, boekpresentaties, discussies, prijsuitreikingen, e.d., gericht
op de academische gemeenschap van wetenschappers, alumni en
studenten, en op een breed geïnteresseerd literair-cultureel publiek.

Voor het actuele programma,
zie www.spui25.nl. Aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief:
spui25@uva.nl.

collecties, foto’s en teksten tonen hoe het werk
van klassieke auteurs als Homerus de eeuwen
heeft doorstaan. De tentoonstelling is onderdeel van de UNESCO-manifestatie ‘Amsterdam
Wereldboekenstad 2008’ en valt samen met de
start van de Week van de Klassieken.
www.allardpiersonmuseum.nl

Wereldboekenstad
2008

5 SEPTEMBER, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. G. Maris, bijzonder hoogleraar Psychometrie, in het
bijzonder de constructie, analyse
en toepassing van studietoetsen, vanwege de Stichting CITO
Instituut voor Toetsontwikkeling

Amsterdam Wereldboekenstad
Amsterdam kreeg van de Unesco
de titel Wereldboekenstad 2008.
Een jaar lang gonst de stad van
activiteiten rond boeken en verhalen. Meer informatie: www.
amsterdamwereldboekenstad.nl

21 – 22 APRIL
The Book in the Internet Era: Copyright
and the Future for Authors, Publishers and
Libraries, symposium over auteursrecht in het digitale tijdperk

20 APRIL, 11.00 – 12.00 UUR
Waarom verkleurt mijn spijkerbroek?
Kinderlezing door scheikundige Katrien Keune over
de chemie van kleurstoffen en pigmenten in kleding en schilderkunst. www.kinderlezingen.nl

25 APRIL
Leve de Wiskunde! Dit congres voor vwo-docenten en andere belangstellenden biedt een kijkje in
de keuken van het wiskundig onderzoek aan de
UvA aan de hand van o.a. voordrachten en een
informatiemarkt. www.science.uva.nl

23 APRIL
Officiële opening Wereldboekenstad, in de
Westerkerk in Amsterdam met
o.a. prinses Laurentien en minister
Ronald Plasterk. Presentatie van
Een stad vol boeken door Nelleke
Noordervliet (foto)

24 – 27 APRIL
25 MEI, 11.00 – 12.00 uur
Waarom is de zee zout?
Kinderlezing door geoloog Jan Sevink over de
watercyclus op aarde en het oplossen van mineralen. www.kinderlezingen.nl

Internationaal Literatuurfestival, in de nieuwe
Openbare Bibliotheek in Amsterdam, met o.a.
optredens van bekende auteurs, sms-gedichten,
Zing Mee met Annie M.G.

APRIL – MEI
Kan iedereen een topsporter worden?
Kinderlezing door fysioloog Jan Hindrik Ravesloot
over de bouw van het lichaam, spierkracht en
conditie. www.kinderlezingen.nl

Taxatiedagen oude boeken, op
een aantal vrijdagmiddagen tijdens
de wekelijkse boekenmarkt op het
Spui taxeert en bespreekt de bekende veilingmeester Bubb Kuyper boeken.

4 JULI, 14.30 UUR

18 MEI

Oratie prof. dr. M.S. Oitzl, bijzonder hoogleraar
Cognitieve neurobiologie, vanwege de Stichting
Bèta Plus

Grootste boekenmarkt ter wereld, met circa
1000 boekenkramen in Amsterdam-centrum

Tentoonstellingen
25 APRIL – 7 SEPTEMBER 2008
Lectori salutem. Boek en oudheid. Tentoonstelling over het
ontstaan en de geschiedenis van
het boek in en na de klassieke
oudheid, in het Allard Pierson
Museum, Oude Turfmarkt 127 te Amsterdam.
Letters, woorden en tekst gebruiken wij elke dag.
Waarom schrijven wij op papier van A4-formaat en
gebruiken wij bij voorkeur de Times Roman? Heet
een miniatuur zo omdat het een heel klein plaatje
is? Wat was er te vinden in de bibliotheken van de
oudheid? Welke rol spelen de antieke teksten nu
nog in computergames en films? Lectori salutem
behandelt een aantal kernmomenten uit de
geschiedenis van het boek. Originele objecten, de
mooiste handschriften en boeken uit Nederlandse

Alumnibureau

Het primaire aanspreekpunt voor alumni
en donateurs is het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds. Dit bureau
is verantwoordelijk voor de voorbereiding
en uitvoering van alumnibeleid, fondsenbeheer en fondsenwerving van de UvA, de
Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV)
en het Amsterdams Universiteitsfonds.
Adres: Spui 25-27, Amsterdam;
postadres: postbus 94325, 1090 GH
Amsterdam, alumni@uva.nl, 020-525
2138 (secretariaat), www.alumni.uva.nl

23 APRIL 2008 – 22 APRIL 2009

Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica

15 JUNI, 11.00 – 12.00 uur

20 MEI, 16.30 UUR

23 MEI

de loop der tijd (Harrie Vorst) en de huidige stand
van zaken binnen hun specifieke vakgebied (Ben
Schmand: Neuropsychologie, Jan-Henk Kamphuis:
Klinische psychologie en Arne Evers: Arbeids- en
organisatiepsychologie). Aansluitend borrel.
Locatie: Roeterseiland, gebouw A, zaal E.
Toegang gratis voor AUV-leden.
Aanmelden: alumnikring-psy@uva.nl

10 APRIL, 14.30 UUR

Vriendendag Duitse Taal en Cultuur. Jaarlijkse
Vriendendag in het Goethe Instituut van de alumnikring Vrienden van de Duitse Taal en Cultuur,
met algemene ledenvergadering, lunch, literaire
wandeling door Amsterdam langs plekken die voor
de Duitse literatuur van belang zijn en een borrel.
Meer informatie en aanmelden:
www.alumni.uva.nl/duits

7 JUNI
Universiteitsdag 2008, jaarlijks evenement voor
en door alumni, donateurs en medewerkers van
de UvA. Met stadswandelingen en rondleidingen,
de ochtendlezing door Herman Pleij, lunch op
rondvaartboten, kennisfestival met debatten met
Robbert Dijkgraaf, Louise Fresco, Jules Schelvis,
Joep Leerssen, Aleid Truijens en vele anderen.
Aanmelden: via de antwoordkaart in de programmakrant (alumni ontvangen deze medio mei), of via
www.uva.nl/universiteitsdag

Geneeskunde

19 APRIL, 11.00 – 18.00 UUR

Tolerance, Henk van der Liet (hoogleraar
Scandinavische taal- en letterkunde) spreekt
met gasten Thomas Bredsdorff en Lasse Horne
Kjeldgaard over de esthetische productiviteit van de
problemen en paradoxen van tolerantie in het werk
van kunstenaars als Chaplin, Orwell en Coetzee.
Locatie: SPUI25, aanmelden: spui25@uva.nl

25 APRIL, 20.00 – 22.00 uur

Nieuwsbericht Uitgelicht, Geesteswetenschappers reageren op het nieuws. Yra van Dijk
(Moderne Nederlandse letterkunde), Joyce Goggin
(Mediastudies), Esther Peeren (Algemene literatuurwetenschap) en Margriet Schavemaker (Kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd) gaan met elkaar
in gesprek over hoe vrouwen zich in het keurslijf
van het schoonheidsideaal laten persen, n.a.v.
de documentaire Beperkt houdbaar van Sunny
Bergman. Locatie: SPUI25, aanmelden: nu-fgw@
uva.nl

foto: HARRY COCK

1 JULI, 20.00 UUR

29 MEI, 20 UUR

foto: HENK THOMAS

AAC-lezing: Anne Baker, hoogleraar Algemene
taalwetenschap, in het bijzonder de psycholinguïstiek en de taalpathologie alsmede de Nederlandse
gebarentaal. Titel: Om de beurt: verschillen in
gespreksvoering tussen gesproken talen en gebarentalen. www.alumni.uva.nl/aac

12 JUNI, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. E.J.S. Plug,
hoogleraar Intergenerational and
Family Economics

foto: J. OERLEMANS

17 APRIL, 17.30 – 18.30 UUR

AAC-lezing: Ralph Wijers, hoogleraar Hogeenergie astrofysica. Titel: Het geheim van de
Donkere Materie. www.alumni.uva.nl/aac

foto: J. OERLEMANS

19 JUNI, 17.30 – 18.30 UUR

foto: J. OERLEMANS

Algemeen

foto: J. OERLEMANS

Alumniservice

Alle oraties,
afscheidsredes en
lezingen zijn vrij
toegankelijk (tenzij
anders vermeld).
De oraties en
afscheidsredes
vinden plaats in de
Aula van de UvA,
Singel 411.
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SPUI

KALENDER

Alumniservice

1 JUNI – 7 SEPTEMBER
Poëzie in het Park, spektakel in diverse
stadsparken

18 – 20 SEPTEMBER
Present Threats of Neo-Censorship, internationaal symposium over de gevolgen
van nieuwe vormen van censuur
voor auteurs, met tijdens de openingsavond uitreiking van de IPA
Freedom to Publish Prize
Zie voor actuele gebeurtenissen:
www.alumni.uva.nl/agenda

Olofspoort

Reünie ASC 1958

De voormalige studentenvereniging Olofspoort komt jaarlijks bijeen op de derde
dinsdag van september (Prinsjesdag, 16 september), vanaf 17.00 uur in het Atrium
op het Binnengasthuisterrein. Contactpersoon is Willem Setzekorn, 020-679 7251.

Op zaterdag 4 oktober 2008 vindt een reünie plaats van leden
van het Amsterdamsch Studenten Corps die aankwamen in het
jaar 1958. Noteer deze datum vast, nadere informatie volgt.

Alumnibestand
Er zijn inmiddels ruim 72.000 adressen achterhaald van de naar schatting 100.000 in
leven zijnde alumni. Alumni kunnen helpen
om de gegevens in de alumnidatabase te
verbeteren door hun eigen gegevens te
corrigeren of gegevens door te geven van
alumni die SPUI niet ontvangen.
Neem contact op met: 020-525 2138,
alumni@uva.nl of via
www.alumni.uva.nl/aanmelden

Amsterdams Universiteitsfonds (AUF)
Het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF)
werft en beheert fondsen ter bevordering
van de wetenschapsbeoefening en het
studentenleven aan de UvA. Met deze
fondsen worden activiteiten van studenten
en studentenverenigingen ondersteund en
voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening gesubsidieerd, bijvoorbeeld
leerstoelen, bibliotheekcollecties en
tentoonstellingen, waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. Het bestaande
fondsenpakket is ontstaan door giften en
legaten aan de UvA en de AUV.
Adres: Spui 25-27, Amsterdam;
postadres: postbus 94325, 1090 GH
Amsterdam, universiteitsfonds@uva.nl,
020-525 2138; www.auf.nl

Amsterdamse UniversiteitsVereniging (AUV)
De AUV is de algemene alumnivereniging
van de UvA, opgericht in 1889. De AUV
wil de band versterken tussen de UvA en
haar alumni, en tussen alumni onderling.
Jaarlijks organiseert zij de AUV-dag. Leden
ontvangen de UvA-Alumnipas, die korting
of gratis toegang geeft op allerlei faciliteiten en instellingen. Het lidmaatschap staat
open voor alle UvA-alumni en voor andere
relaties van de AUV en de UvA. Adres: Spui
25-27, Amsterdam; postadres: postbus
94325, 1090 GH Amsterdam, auv@uva.nl,
020-525 2138; www.alumni.uva.nl/auv

Amsterdamse Academische
Club
De Amsterdamse Academische
Club (AAC) is de sociëteit van
de UvA. Het lidmaatschap staat
open voor medewerkers en alumni van de
UvA. De club is gehuisvest in een historische
ruimte in het hart van het universitaire leven
op het Binnengasthuisterrein (Oudezijds
Achterburgwal 235). De sociëteit is zowel
lunch- en dinergelegenheid als ontvangstruimte voor relaties en buitenlandse
gasten. Secretariaat AAC: Spui 25-27,
Amsterdam; postadres: postbus 94325,
1090 GH Amsterdam, aac@uva.nl, www.
alumni.uva.nl/aanmelden; 020-525 3769.
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Loopbaanprogramma voor UvA-alumni
Ontwikkeling houdt niet op na het afstuderen.
Daarom lanceert de Amsterdamse UniversiteitsVereniging voor UvA-alumni die willen investeren in hun loopbaanontwikkeling een programma dat academische en persoonlijke
ontplooiing combineert. Kenmerkend voor dit
loopbaanprogramma is dat deelnemers gericht
werken aan ontwikkelingsvragen, in academisch gezelschap, op locaties van de Universiteit
van Amsterdam en onafhankelijk van werkgeversbelangen. Het programma is bedoeld voor
diverse groepen alumni en omvat thema’s die
actueel zijn in verschillende fasen van de loopbaan. De onderdelen – leertrajecten, lezingen,
intervisie, coaching – worden in samenhang
aangeboden maar kunnen ook onafhankelijk
van elkaar worden gevolgd.
In 2008 focust het loopbaanprogramma op
alumni in de leeftijd van dertig tot veertig
jaar met acht tot vijftien jaar werkervaring die
posities vervullen op academisch werkniveau.
De carrière van deze jonge, ondernemende – al
dan niet zelfstandige – professionals is de startfase ruimschoots voorbij, de arbeidsmarkt biedt
volop mogelijkheden en de afstemming tussen
werk en privéleven stelt hen voor uitdagingen.
De agenda is vol en tijd voor bezinning is er
nauwelijks, terwijl juist in deze carrièrefase nog
zoveel keuzes gemaakt (kunnen) worden. De
doelgroep is persoonlijk geïnformeerd over het
programma. Behoort u tot deze groep, maar
heeft u geen bericht ontvangen, neem dan
contact op met de AUV (relatiebeheer@uva.nl)
o.v.v. uw naam, geboortedatum, opleiding en
afstudeerdatum. De AUV werkt voor het loopbaanprogramma samen met Alfabeeld, bureau
voor organisatieontwikkeling.
Zie voor meer informatie over het programma
het kader hiernaast.

AUV-Loopbaanprogramma
•

Gericht werken aan ontwikkelingsvragen

•

Gezelschap met academisch werk- en denkniveau

•

Focus op diverse thema’s en loopbaanfases

•

Academische sfeer op UvA-locaties

•

Deelnemers met ruime werkervaring

•

Selectie op basis van ervaring en belangstelling

•

Lezingen en presentaties door deskundigen

Nomineren voor AUV-afstudeerprijs
Tijdens de Universiteitsdag 2008 worden twee prijzen uitgereikt.
De AUV-afstudeerprijs is bedoeld voor de meest bijzondere
maatschappelijke bijdrage tijdens de studie. Genomineerden
maken kans op een bedrag van € 3.000. De jury beoordeelt inzendingen op hun maatschappelijke betekenis. De UvA-scriptieprijs is bedoeld voor de beste wetenschappelijke prestatie. De
drie prijswinnaars ontvangen respectievelijk € 3.000, € 2.000 en
€ 1.000. In aanmerking voor beide prijzen komen kandidaten die
hun master- of doctoraaldiploma behaalden tussen 9 mei 2007
en 5 mei 2008.
Meer informatie over nominaties indienen en reglementen:
www.uva.nl/auv-afstudeerprijs, www.uva.nl/uva-scriptieprijs.

werkomgevingen
Werkgeversonafhankelijk

•

Aantrekkelijke prijsstelling

Voo r j a a r sp r o g r a mm a 2 0 0 8
Leertrajecten

Lezingen

Oriëntatie op carrière: stand van
zaken en vervolg
Resultaat: verbinding van
carrièreontwikkeling met persoonlijke ambitie en kwaliteiten

22 mei 2008
prof. dr. Marian Joëls, hoogleraar
Neurobiologie
titel: Loopbaandynamiek en hersenwerking (over leren, ontwikkelen en trainen: de invloed en
het effect op het functioneren
en presteren van mensen)

Leiderschapsontwikkeling
Resultaat: versterking van visie
en zelfbewustzijn als leidinggevende, manager en ondernemer

foto: Bob Bronshoff

Ambitie en motivatie: ontstaan
en behoud ervan
Resultaat: inzicht in persoonlijke
motivatie en ambitie als leidraad
voor carrièreontwikkeling

Marian Joëls

Amsterdamse Universiteits-Vereniging

•	Ondersteuning door digitale leer- en

•

De leertrajecten bestaan elk uit
drie bijeenkomsten en worden
afgesloten met een academische
lezing.
Doelgroep: alumni in de leeftijd van dertig tot veertig jaar
met acht tot vijftien jaar werkervaring die posities vervullen op
academisch niveau.

26 juni 2008
prof. dr. Mirjam van Praag,
hoogleraar Ondernemerschap
en organisatie
titel: Gezocht: ondernemende
academici (over de kenmerken
van succesvol ondernemerschap)
De lezingen vormen de afsluiting
van de leertrajecten en zijn gratis
bij te wonen door de deelnemers
aan de leertrajecten en overige
belangstellenden.
Een mogelijke derde lezing in
het voorjaar wordt aangekondigd op de website.

SPUI

SPUI

Amsterdamse Universiteits-Vereniging

Uitreiking AUV-afstudeerprijs 2007

Louise Fresco op reis voor UvA-alumni
Na haar collega Robbert Dijkgraaf, die in 2007 New York,
Madrid en Barcelona bezocht, reist nu ook de veelzijdige en
internationaal vermaarde universiteitshoogleraar Louise Fresco
naar het buitenland voor een alumnilezing. Fresco verzorgt in
Madrid (7 mei) en Barcelona (8 mei) een lezing voor (tijdelijk of
permanent) in Spanje woonachtige afgestudeerden, studenten
en docenten. Deze alumnibijeenkomsten worden dit jaar voor
zeven Nederlandse universiteiten gecoördineerd door de UvA
en de UU. De organisatie in Spanje is in handen van Germaine
Custers (Madrid) en Jozefina Nonell (consulaat Barcelona). In
Spanje woonachtige alumni van wie het e-mailadres bekend is bij
de UvA ontvangen een uitnodiging. Kent u alumni in Spanje van
wie het adres mogelijk niet bekend is bij de universiteit, of heeft
u zelf geen uitnodiging per e-mail ontvangen, neem dan contact
op met Nathalie Rijk: N.Rijk@uva.nl of 020-525 2823.

Reisprogramma voor UvA-alumni
Op reis met de AUV: op locatie verdieping
en inspiratie vinden in gezelschap van (oud-)
UvA-docenten en andere UvA-alumni.
Met het AUV-Reisprogramma biedt de
Amsterdamse Universiteits-Vereniging haar
leden culturele reizen die de academische
nieuwsgierigheid blijven prikkelen.
Najaar 2007 begeleidden de UvA-historici Herman Beliën en
Paul Knevel 25 AUV-leden tijdens een tiendaagse reis naar
Aruba, Bonaire en Curaçao. In 2008 en 2009 verzorgt classicus en voormalig universitair hoofddocent Hans Smolenaars
een aantal aantrekkelijke reizen naar Italië. Tijdens deze
academische reizen ligt de nadruk op de literatuur, kunst,
archeologie en geschiedenis van de bezochte gebieden.
Voorafgaand aan elke reis worden de deelnemers in een
reeks inleidende colleges vertrouwd gemaakt met de belangrijkste culturele aspecten van het gebied. Ook tijdens de
reis zijn er colleges, waarin literaire teksten in origineel en
vertaling aan bod komen. Deze colleges worden verzorgd
door docenten met een rijke ervaring op het vakgebied.
De combinatie van de behandeling van literaire teksten en
excursies naar de locaties die daarin worden beschreven,
onder intensieve begeleiding door deskundige wetenschappers, maakt het AUV-Reisprogramma uniek.
Uitgebreide beschrijvingen van de aangekondigde reizen, met gegevens over plaatsen en literatuur, staan op
www.alumni.nl/reisprogramma. Meer informatie en aanmeldingen: auv@uva.nl of 020-525 2138.

AUV-Reisprogramma
Najaar 2008

Klassiek Sicilië
Rondreis langs hoogtepunten van de Siciliaanse klassieke
geschiedenis.
data: 19-27 september 2008 (9 dagen)
kosten: voor AUV-leden € 1695 (incl. vlucht, volpension,
excursies)

Campanië
In de voetsporen van Vergilius’ Aeneis. Voorafgaand aan de
reis een bezoek aan de tentoonstelling ‘Luxe en Decadentie’
in Nijmegen, met inleidende colleges en
rondleiding.
data: 12-19 oktober 2008 (8 dagen)
kosten: voor AUV-leden € 1325 (incl. vlucht, volpension,
excursies)

Voorjaar 2009

Mantua-Rome-Napels
In de voetsporen van Vergilius en Dante. Voorafgaand aan de
reis een inleidende cursus over de teksten van Vergilius en Dante
en hun historisch-culturele context.
data: 26 april-5 mei 2009 (9 dagen)
kosten: nog onbekend

Klassiek Sicilië
Rondreis langs hoogtepunten van de Siciliaanse klassieke
geschiedenis.
data en kosten: nog onbekend

Najaar 2009

Geschiedenis AUV gepresenteerd

Campanië

Historicus Rogier Overman stelde de geschiedenis van de AUV te
boek. Op 31 januari werd Een welkom academisch gezelschap.
Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging
1889-2007 door de AUV en Uitgeverij Aksant gepresenteerd in
SPUI25. Behalve de auteur spraken universiteitshistoricus Péjé
Knegtmans en hoogleraar Filantropie aan de Vrije Universiteit
Theo Schuyt. Historicus Joop Hopster leidde het debat. Het boek
is gratis verspreid onder de leden van de AUV.

In de voetsporen van Vergilius’ Aeneis.
data en kosten: nog onbekend

Magna Graecia
Klassieke geschiedenis van de hak van de laars.
data: 18-25 oktober 2009 (9 dagen)
kosten: nog onbekend

Nieuwe partners AUV:
Athenaeum Boekhandel,
Holland Festival en De
Nieuwe Kerk
De AUV start een meerjarige samenwerking met drie Amsterdamse instellingen.
• Athenaeum Boekhandel aan het Spui
heeft voor AUV-leden periodiek aanbiedingen met kortingen vanaf tien
procent op de geldende verkoopprijs.
Deze incidentele kortingen betreffen
buitenlandse boeken op het terrein
van de Amsterdamse en Nederlandse
geschiedenis die in overleg met de
AUV worden geselecteerd. Dit voorjaar biedt Athenaeum een korting op
het boek Tulipmania. Money, Honor
and Knowledge in the Dutch Golden
Age van de Amerikaanse historica
Anne Goldgar. AUV-leden betalen op
vertoon van hun UvA-Alumnipas € 25
in plaats van € 30. Eind maart vond in
academisch-cultureel centrum SPUI25
een debat plaats over de zeventiendeeeuwse tulpengekte en het boek van
Goldgar.
• Het Holland Festival biedt AUV-leden
korting op enkele geselecteerde voorstellingen. Leden ontvangen hierover
nader bericht.
• De Nieuwe Kerk biedt korting op de
toegangsprijs. Vanwege deze samenwerking organiseerden de alumnikringen Antieke Cultuur en Geschiedenis
op 8 maart een rondleiding door
de tentoonstelling ‘Verborgen
Afghanistan’.

Meer informatie over data, kosten en aanmelding
van het voorjaarsprogramma:
www.alumni.uva.nl/loopbaanprogramma,
alumniloopbaan@uva.nl of 020 - 525 4565.

Vlnr: Hopster, Overman, Knegtmans, Schuyt

7 juni: Algemene Ledenvergadering
Details over het najaarsprogramma (over doelgroepen,
leertrajecten, lezingen, intervisie, coaching en
netwerkdiners) staan vanaf juni op de website.
Mirjam van Praag

Alumnikringen

zijn disciplinair gerichte verbanden.
Een deel is aangesloten bij de AUV. Staat uw kring niet of onjuist
vermeld? Stuur dan een e-mail aan alumni@uva.nl.
Alumnikringen aangesloten bij de AUV
A Andragologie: Kring Andragologie: secretariaat@andragologie.eu,
www.alumni.uva.nl/andragologie • Antropologie: Amsterdams
Netwerk Cultureel Antropologen (ANCA): antropologennetwerk@
gmail.com, www.alumni.uva.nl/antropologie D Duits: Vrienden van
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de Duitse Taal en Cultuur: alumni.duits-fgw@uva.nl, www.alumni.
uva.nl/duits E Economie: Kring van Amsterdamse Economen (KAE):
secr@kae.nl, www.alumni.uva.nl/economie G Geneeskunde: AMC
Alumnipunt: alumni@amc.uva.nl, www.alumni.uva.nl/geneeskunde
• Geschiedenis: Alumnivereniging Geschiedenis:
geschiedenis@uva.nl, www.alumni.uva.nl/geschiedenis • Griekse en
Latijnse taal en cultuur, Archeologie, Antieke wijsbegeerte,
Oude geschiedenis: Antieke Cultuur:

De Algemene Ledenvergadering van de AUV vindt plaats op
zaterdag 7 juni, voorafgaand aan de Universiteitsdag. De stukken staan vanaf eind mei op www.alumni.uva.nl/auv, waar ook
informatie volgt over plaats en tijdstip.
Wie de stukken thuis wil ontvangen, kan contact opnemen via
auv@uva.nl of 020-525 3541.

i.j.f.dejong@uva.nl, www.alumni.uva.nl/antiekecultuur I Informatica:
System and Network Engineering: secretariaat@alumni.os3.nl /
www.alumni.os3.nl P Politicologie: Alumnikring Politicologie:
alumnikring.politicologie@gmail.com, www.alumni.uva.nl/politicologie •
Psychologie: Alumnikring Psychologie: a.s.weil@uva.nl, www.alumni.
uva.nl/psychologie R Rechtsgeleerdheid: Oudemanhuispoort; kring
voor juristen: h.vangalen@uva.nl, www.alumni.uva.nl/rechtsgeleerdheid
S Sociologie: Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS):

adreskas@uva.nl, www.alumni.uva.nl/sociologie
Overige kringen
A Amsterdamsch Studenten Corps: Vereniging van Reünisten ASC/
AVSV: secretaris@reunistenasc-avsv.nl, www.reunistenasc-avsv.nl
B Biologie: m.j.coesel-wouda@uva.nl E Economie (Financiële
economie, accountancy, controlling): studievereniging FSA:
bestuur@fsa.nl, www.fsa.nl • Economie (Kwantitatieve economie): VSAE: info@vsae.nl, www.vsae.nl • Economie, specialisatie

Marketing: Alumnivereniging MAA: info@marketingassociatie.nl,
www.maa.to F Fysische geografie: lulofs@science.uva.nl,
l.h.cammeraat@uva.nl H Hebreeuws: Oud-studenten Kring Juda
Palache Instituut J Journalistiek: f.p.i.m.vanvree@uva.nl
L Luchtvaartvereniging Aerius: info@aerius.nl, www.aerius.nl
P Pedagogische en onderwijskundige wetenschappen:
www2.fmg.uva.nl/pow-alumni S Spaanse taal en cultuur: La Tertulia
de Amsterdam: la.tertulia@internet.nl • SSRA: Reünistenstichting der

SSRA: reunistenssra@planet.nl, www.reunistenssra.nl U Universiteit van
Amsterdam Business School (UvABS): kho-fee@uva.nl, www.agbs.nl
W Wiskunde en statistiek: Alumnikring Wiskunde en Statistiek:
vanes@science.uva.nl, www.alumni.uva.nl/wiskunde
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Socioloog Schuyt als bestuursrechter

in verband met geweld en
over Ivan Illich en Michel
Foucault als inspiratiebronnen voor zijn veelbesproken boek De markt van
welzijn en geluk. Een kriHans Achterhuis
tiek van de andragologie.
Onderwerp van de colleges van Gerard de
Zeeuw is de toepassing van methoden en technieken van veranderingsgericht andragologisch
onderzoek. Bij voldoende belangstelling krijgen
beide reeksen deze zomer een vervolg. Uw
belangstelling daarvoor kunt u kenbaar maken
via secretariaat@andragologie.eu.

De AUV-kring van Amsterdamse Sociologen
hield op 7 maart de eerste eigen alumniactiviteit voor een groot publiek. Emeritus hoogleraar Kees Schuyt hield een lezing over ‘conflicten tussen boeren, burgers en bestuurders,
bezien vanuit de sociologische uitkijkpost van
een bestuursrechter’. In de Oudemanhuispoort
sprak hij over de ideale blik op de Nederlandse
samenleving in al haar facetten, die zijn werk als
bestuursrechter hem verschaft. Meer informatie
over de kring: www.alumni.uva.nl/sociologie.

System and Network Engineering
bijeen

Psychologische diagnostiek
De AUV-kring Psychologie organiseert op 15 mei
de eerste activiteit, over Psychologische diagnostiek. Walter Everaerd, emeritus hoogleraar
Algemene klinische psychologie en voorzitter
van de kring: ‘Alumni vormen zowel de geschiedenis als de toekomst van ons vakgebied. Ik
nodig iedereen die bij wil blijven uit aanwezig
te zijn!’ Zie ook de Kalender op pagina 10.
Aanmelding en meer informatie:
alumnikring-psy@uva.nl.

Werkcolleges Andragologie
De recent opgerichte alumnikring Andragologie
begon het jaar met twee reeksen goed bezochte werkcolleges van oud-hoogleraren. Hans
Achterhuis sprak o.a. over het ‘wij-zij denken’
in heden en verleden, erkenning en miskenning

Rinnooij Kan over ontoereikend
onderwijs

Foto: sjaak ramakers

Op 8 februari waren zo’n dertig (potentiële)
leden aanwezig in SPUI25 voor de eerste bijeenkomst van alumnikring System and Network
Engineering. Twee alumni spraken over digitale
veiligheid aan de hand van cases uit de dagelijkse praktijk van een IT-beveiligingsconsultant,
en over de beveiliging van de OV-chipkaart en
de vertekening daarvan in sommige media. De
volgende activiteit is een lustrumviering op 10
oktober met als onderwerp ‘Privacy en ethiek’.
Meer informatie: www.alumni.os3.nl.

Hoogleraar Policy analysis Alexander Rinnooij
Kan verzorgde op 27
februari aan de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde
een alumnilezing, getiteld
‘Ontoereikend Onderwijs’.
Hij lichtte het in 2007 verschenen rapport toe van de
Rinnooij Kan
Commissie Leraren, waarvan hij voorzitter was, en stelde dat het Nederlandse onderwijs lang niet zo goed is als men
wel denkt. Het vraagt om extra aandacht, extra
geld en extra creativiteit.

Amsterdams Universiteitsfonds

De dertig aanwezige leden van de AUV-kring
kregen ook een rondleiding langs de nieuwe
permanente expositie ‘Rondom India’.
Zie ook www.alumni.uva.nl/antropologie.

Internationale alumni bij tien
jaar ISHSS
Voor de viering van het tienjarige bestaan van
de International School for Humanities and
Social Sciences (ISHSS) keerden vele alumni van
over de hele wereld terug naar Amsterdam. Zij
namen afscheid van hun geliefde dean, Rob
Hagendijk, die na tien jaar terugtrad. Reüniedata voor komende zomer werden vastgelegd,
alumni meldden zich aan als mentor voor huidige studenten en de ISHSS online community
werd alom geprezen. De ISHSS telt zo’n duizend
geregistreerde alumni uit meer dan 55 landen.

Antropologen naar
Tropenmuseum
Het Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen (ANCA) organiseerde op 16 februari in
het Tropenmuseum zijn eerste alumniactiviteit,
‘De verbeelding van India’. Antropoloog en
promovendus Michiel Baas sprak over de verbeelding van het moderne India in de wetenschap en de media, en de manier waarop deze
verbeelding wordt ervaren in het Westen en in
India zelf. Volgens Baas wordt India vooral verbeeld in aantrekkelijke tegenstellingen, zoals
sloppenwijken versus blinkende IT-kantoren,
terwijl dit wezenlijk verschilt van het beeld
dat jonge Indiërs van hun eigen land hebben.
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AUV-kringen en alumnivaria

AUF Jaarfonds 2008: al ruim € 100.000 ontvangen

teksten uit de ‘bijbel’,
videobanden, posters en
andere archiefstukken, en
vormt een opmaat voor
de oprichting van de Intree Alumnivereniging.
Oud-commissieleden van wie een adres kon
worden achterhaald, hebben een uitnodiging
ontvangen. Ook wie geen uitnodiging kreeg, is
natuurlijk van harte welkom. U kunt zich rechtstreeks aanmelden via de website.
Meer informatie en aanmelden:
www.alumni.uva.nl/intree.

Eind 2007 is voor de tweede maal de jaarfondscampagne ‘Geef om Wetenschap. Geef
aan het Amsterdams Universiteitsfonds!’ van
start gegaan. Behalve aan het jaarlijks terugkerende AUV-Studentenreisbeurzenfonds kunnen alumni, vrienden en donateurs van de
UvA dit jaar geven aan vier projecten: aan het
Bètabrugtraject voor talentvolle scholieren die
een bètaopleiding willen volgen, aan de ontsluiting van een unieke beeldenverzameling van
het Allard Pierson Museum, aan het jubilerende
UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck en aan beurzen
voor docenten die naast hun baan in het voortgezet onderwijs een promotietraject afronden.
Meer over deze projecten vindt u in de bij deze
SPUI gevoegde informatie en op www.auf.nl.

Enquête alumni Geschiedenis
Dit voorjaar heeft de opleiding Geschiedenis een
enquête uitgezet onder afgestudeerden tussen
1995 en 2007. Met de uitkomsten wordt een
geanonimiseerde staalkaart van carrièremogelijkheden gemaakt ten behoeve van onderwijs
en voorlichting. Ook bestaat het voornemen
een alumnialmanak te maken. Respondenten
worden op de hoogte gebracht van de uitkomsten. Behoort u tot de doelgroep maar heeft
u geen schriftelijk verzoek tot deelname ontvangen, neem dan contact op o.v.v. naam en
afstudeerjaar via relatiebeheer@uva.nl.

Resultaten
In de eerste zes weken van de campagne
heeft het AUF ruim 550 toezeggingen van
donateurs ontvangen. Gezamenlijk brachten zij
een bedrag bijeen van ruim € 50.000. Door bijzondere giften is daarbovenop nog eens bijna
€ 52.000 bij elkaar gebracht.

Naast de reguliere giften aan het Jaarfonds
heeft het AUF naar aanleiding van de campagne
een aantal bijzondere giften ontvangen.

om geen cadeau te geven maar een gift over
te maken aan het AUF ten behoeve van de
Bijzondere Collecties. 34 donateurs brachten zo
€ 1.025 bijeen voor de Universiteitsbibliotheek.

•

Begin 2008 zijn twee Fondsen op Naam
ingesteld, één op het gebied van de studentenvoorzieningen en de studentenroeisport en
één familiefonds waaruit in het eerste jaar
twee bijdragen van elk € 5.000 zijn voldaan aan
het Bètabrugtraject en het promotiefonds voor
docenten in het voortgezet onderwijs.

• Een alumnus uit Heemstede doneerde € 2.000
aan het Bètabrugtraject, mede uit naam van zijn
in 2007 overleden vriendin. Zij kon in de jaren
zeventig zelf haar studie Rechten voltooien,
mede dankzij een beurs van 2.000 gulden van
de Stichting AUV-Fonds, de voorloper van het
AUF. Met deze gift is een oud voornemen van
haar verwezenlijkt om een student van nu net
zo’n kans te bieden als zijzelf heeft gehad.

• Een emeritus hoogleraar van de UvA heeft alle
genodigden voor haar 75ste verjaardag gevraagd

•

Een alumnus Nederlands, internationaal en
Europees recht doneerde € 750 voor de handbibliotheek van het Centrum voor Milieurecht
binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Steun het AUF
Was u nog niet in de gelegenheid uw gift
aan het Amsterdams Universiteitsfonds over te
maken, of heeft u geen brochure ontvangen?
Met het bijgevoegde formulier kunt u alsnog
doneren aan het AUF.
Wilt u meer weten over de projecten van het
Amsterdams Universiteitsfonds en over andere
manieren waarop u de wetenschapsbeoefening aan de Universiteit van Amsterdam kunt
steunen, neem dan contact op met Maarten
Vervaat, hoofd universiteitsfonds, via universiteitsfonds@uva.nl of 020-525 2138.

Alumnimini T-shirt
Voor baby’s en peuters die zich in de toekomst
willen aansluiten bij de gemeenschap van UvAalumni is een speciaal T-shirt beschikbaar: de
Alumnimini. De Alumnimini met lange mouw
kost € 12,50, die met korte mouw € 10. Bestellen:
n.rijk@uva.nl, 020-525 2823.
Voor de beschikbaarheid van maten, zie
www.alumni.uva.nl/alumnimini.

Giften AUF 2008 tot nu toe:

Verdeling AUF-subsidies

Bestemmingen van studenten

totaal € 101.890

naar doel

die reisbeurs ontvingen
Reisbeurzen

UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck
Bètabrugtraject

Reünie Intree 19 april

Beeldenzolder Allard Pierson
Museum

Bent u lid geweest van de Commissie Intree? Dan
kunt u zich nog inschrijven voor de Intreereünie
op zaterdag 19 april in het CREA-gebouw/
Studentencentrum aan de Vendelstraat 2. De
reünie begint om 16.00 uur en wordt opgeluisterd met een collectie van de leukste foto’s,

Promotiefonds docenten
voortgezet onderwijs
AUV-Studentenreisbeurzen
2 nieuwe Fondsen op Naam
36 giften bij verjaardag van
emeritus hoogleraar
1 gift voor het Centrum
voor Milieurecht

Reisbeurzen AMC
Groepsreisbeurzen
Studiebeurzen
Leerstoelen
Evenementen

Noord-Afrika en
Midden-Oosten
Oost-Europa
Azië
Afrika ten zuiden van
de Sahara

Wetenschappelijke
publicaties

West-Europa

Prijzen

Australië en
Nieuw-Zeeland

Congressen, symposia

Latijns-Amerika

Onderwijsfaciliteiten
AMC

Verenigde Staten en
Canada

Divers

personalia

Robert Anker (1946, Nederlandse taal- en letterkunde 1976), dichter, schrijver, essayist en
voormalig docent Nederlands, is gedurende
2008 stadsdichter van Amsterdam.
Sander Bais (1945, promotie Natuur- en sterrenkunde 1977 Universiteit Santa Cruz (VS)), hoogleraar Theoretische natuurkunde, is benoemd
tot ‘External Faculty Member’ van het Santa Fe
Institute (VS).
Gosse Boxhoorn (1952, promotie
Scheikunde 1980), CEO van zonnepanelenproducent Solland Solar, ontving van
Het Financieele Dagblad de FD Gazelle
Award voor het snelst groeiende bedrijf
van Nederland.
Ton Dietz (1951, promotie Sociale geografie 1987), hoogleraar Rurale milieugeografie van de tropen en de subtropen, ontving een eredoctoraat van Moi
University in Kenia. Dietz werkt sinds
1980 samen met deze universiteit.
Itskje Dokkum (1934, Romaanse talen
1962) publiceerde de roman Geschiedenis
met paarden.
Thomas von der Dunk (1961, Vrije letteren
1988), cultuurhistoricus en publicist, kreeg de
Lofprijs der Nederlandse Taal voor een artikel
over de vlucht van de Nederlandse ‘elite’ naar
het Engels.
Morly Frishman (1976, Internationaal en
Europees recht 2007, cum laude) won de
scriptieprijs van het Centrum Informatie en

Documentatie Israël (CIdI) voor zijn scriptie over
het recht op zelfverdediging van een bezettingsmacht.
Elephtera Hendriks (Informatica), Mathijs
Hogervorst (Natuur- en sterrenkunde), Kim
Kok (Bio-exact) en Gerrit Oomens (Wiskunde)
hebben de Jong Talent Aanmoedigingsprijs
van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen gewonnen. De prijs, een
oorkonde en een bedrag van 500 euro, wordt
jaarlijks uitgereikt aan studenten met de beste
resultaten in het eerste studiejaar.
Mirjam Hommes (1938, Geschiedenis 1987)
publiceerde Het temmen van de eenhoorn over
‘vrome vrouwen, drieste dames in de hoge middeleeuwen’.
Teun van de Keuken (1971, Geschiedenis 1996),
alias Tony Chocolonely van het consumentenprogramma Keuringsdienst van Waarde, kreeg
in Parijs de Brands with a Conscience 2008-prijs
uitgereikt voor zijn slaafvrije chocoladereep.
Matthijs van Nieuwkerk (1960, kandidaats
Nederlandse taal- en letterkunde 1983), presentator van De wereld draait door, is door vakgenoten gekozen tot TV-persoonlijkheid van
2007, de belangrijkste van de Beeld en Geluid
Awards.
Martin Ros (1937, Geschiedenis 1986) stopt
na 21 jaar met zijn boekenrubriek in de
TROS Nieuwsshow. Zijn – voorlopig roulerende – opvolgers zijn literatuurcritici Ingrid
Hoogervorst (1952, Nederlands 1979), Arie

Storm (1963, Nederlands 1988), Aleid Truijens
(1955, Nederlands 1981) en Pieter Steinz (1963,
Engels 1989).
Pierre Spaninks (1955, Vrije letteren 1981, cum
laude) is de nieuwe voorzitter van de FreeLancers
Associatie (FLA), een beroepsverband voor freelance auteurs. Spaninks is bovendien bestuurslid
van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers en
van de Stichting Reprorecht.
Hans Speelman (1943, Geneeskunde 1968 RUG,
promotie 1991 UvA) is bij zijn afscheid als neuroloog van het AMC benoemd tot Officier in de
Orde van Oranje-Nassau.
Marika Taylor (1974), natuurkundige bij het
Instituut voor Theoretische Fysica, krijgt de
Minerva-Prijs 2008 van de Stichting FOM voor
de beste wetenschappelijke publicatie van een
vrouw over een natuurkundig onderwerp in de
afgelopen twee jaar.
Anne Valkering (1980) en Reinier de Adelhart
Toorop (1984), beiden student aan de UvA
en lid van de Amsterdamse debatvereniging
Bonaparte, werden op 4 januari wereldkampioen debatteren in de categorie ‘Engels als
Tweede Taal’ tijdens het WK Debatteren voor
studenten in Bangkok. Eerder won het duo al
het Brits Parlementair Debattoernooi.
Thijs Weststeijn (1975, promotie Kunstgeschiedenis 2005), onderzoeker aan de
Faculteit der Geesteswetenschappen, is de winnaar van de ABG VN Essay Prijs 2008 voor nieuw
academisch schrijftalent.

Sander
Woutersen
(1971,
promotie
Natuurkunde 1999) en Bas de Bruin (1971)
van het Van ’t Hoff Institute for Molecular
Sciences kregen een ERC Starting Grant van de
European Research Council.

Overleden
Eugène Willems (1921, Geneeskunde 1948),
arts in ruste (2 november) • Wolfhard Brenner
(1967), oud-docent Europees recht (3 november)
• Marie Krooneman (1939, Rechtsgeleerdheid
1970) (4 november) • Gabriël ten Velden (1948,
Geneeskunde 1977), secretaris Gezondheidsraad
(11 november) • Jeanien van Heuvel (1961,
Pedagogische wetenschappen 1993) (23 december) • Hendrik Meij (1928, Economie 1954), voormalig hoogleraar VU (15 januari) • Piet van der
Weijden (1966, Communicatiewetenschap 1993),
freelance tekstschrijver (17 januari) • Saskia
Hamming (1972, Film- en televisiewetenschap
1996), researcher bij de IKON (2 februari) • Peter
Houtlosser (1956, Nederlandse taal- en letterkunde 1989), universitair docent Taalbeheersing,
argumentatietheorie en retorica (14 februari) •
Jan Hooglandt (1926, Economie 1953), oudvoorzitter Raad van Bestuur Hoogovens, commissarissen bij diverse andere bedrijven (15
februari) • Henk Romijn Meijer (1929, Engelse
taal- en letterkunde 1957), schrijver (23 februari) • Glenn Willemsen (1948, Andragologie
1974), directeur Nationaal instituut Nederlands
slavernijverleden en erfenis (29 februari)

AUF subsidieert studiereis naar Brighton
Uit het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF), voorheen AUV-Fonds, worden subsidies ter beschikking gesteld aan studenten en onderzoekers en
aan universitaire projecten, zoals reisbeurzen, leerstoelen, studentengroepsreizen en bibliotheekvoorzieningen. Afgelopen jaar ondersteunde het AUF
onder andere student Muziekwetenschap Charlotte Rommes (1983).
In de zomer van 2007 volgde Rommes de
cursus Understanding Art aan de internationale zomerschool van de University of Sussex in
Brighton. Zij ontving een reisbeurs van € 500 uit
het AUV-reisbeurzenfonds Graeve Francken.
‘Toen ik me inschreef voor Understanding Art
hoopte ik inzicht te krijgen in de westerse
kunstgeschiedenis, of althans in een deel daar-

mogelijkheden op het gebied van cultuur en
uitgaan. En met de trein ben je in drie kwartier
in hartje Londen. Het niveau van het onderwijs
en de voorzieningen op de campus zijn prima
in orde.
De cursus omvatte een algemene introductie in
het vak kunstgeschiedenis: schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur vanaf het klassieke

ressant maakte. Zo werd mij duidelijk dat niet
alleen de afbeelding of sculptuur zelf wezenlijk
is voor het kunstwerk, maar ook het formaat
waarop het is vormgegeven. Alleen als je het
werk bezichtigt, wordt dit effect duidelijk. Ook
interessant was het analyseren in welke context
een werk binnen het kader van het college
behandeld wordt en hoe een museum hetzelfde

op eigen kracht te ontgrendelen. Ik denk dat
dit precies het nut is van een studie. Het gaat er
niet zozeer om dat je alles leert of aangereikt
krijgt, maar dat je uiteindelijk zelf de kennis
weet te vinden en dat je je die kunt eigen
maken. Daarnaast vond ik de opzet en sfeer
van de cursus plezierig. Het was niet alleen een
leerzame maar ook een leuke besteding van

van. Het was mijn doel om mijn kennis van de
kunst uit te breiden van muziek naar een breder
veld, waarbinnen ook beeldende kunst valt. Ik
koos voor het Verenigd Koninkrijk, omdat het
mijn ambitie is over een aantal jaren een baan
te vinden in Londen.
Vanwege de kosten en het cursusaanbod koos
ik voor de University of Sussex in Brighton. In
de zomer is dat een bruisende stad, met veel

Griekenland tot en met de YBA’s, de Young
British Artists. We behandelden onderwerpen
als stijl, techniek, mecenaat en museumgeschiedenis.
Een leuke bijkomstigheid was dat de docente
zich vooral richtte op werk dat bij een van de
Londense musea in bezit is, zodat je het in je
vrije tijd kon gaan bezichtigen. Dit heb ik in
alle gevallen gedaan, wat de cursus extra inte-

werk presenteert. Dit heeft mij inzicht gegeven
in de gekleurde benaderingen van de verschillende musea. Hoewel de cursus met vier weken
erg kort was, heb ik het gevoel dat ik de colleges efficiënt heb benut en dat ik daarmee het
onderste uit de kan heb gehaald.
Ik heb door de cursus een deel van de westerse
kunstgeschiedenis leren kennen en beschik nu
over het gereedschap om de rest van de wereld

mijn zomer. De vele museumbezoeken droegen
daaraan zeker bij. Verder heb ik mijn beheersing van het Engels kunnen verbeteren, inspirerende mensen leren kennen en ervaren hoe het
Britse leven eruitziet. Kortom: mijn deelname
aan Understanding Art was een positieve ervaring die ik absoluut niet had willen missen. Ik
wil het AUF graag bedanken voor de financiële
steun waarmee ik mijn wens kon realiseren.’
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SPUI

SPUI LOOPBAAN

Over alumni
Tekst: Machteld Vos

Over alumni

FotoGRAFIE: jeroen oerlemans

UvA ondernemersvuur

De korte profielen op deze pagina zijn ontleend aan de publicatie UvA ondernemersvuur,
waarin vijftig ondernemers die aan de UvA
studeerden zich blootgeven en vertellen over
hun passies. Hun grootste blunders, geheime
adviezen en sprekende anekdotes geven een
kijkje in de keuken van de meedogenloze
en toch onweerstaanbare ondernemerswereld. Doel van het boek is inzicht geven in
de manier waarop een studie aan de UvA en
ondernemerschap elkaar versterken en in de
mogelijkheden die UvA-studenten nu hebben
om binnen de opleiding aandacht te geven
aan ondernemerschap. Behalve interviews met
alumni die al stevig aan de weg timmeren,
bevat het boek handige tips voor startende
ondernemers. UvA ondernemersvuur is samengesteld in opdracht van het Amsterdam Center
for Entrepreneurship (ACE) van de UvA en ligt
medio mei tegen een studentvriendelijk tarief
in de Selexyz-boekhandels. Meer informatie:
www.ace-uva.nl

Ondernemer worden
aan de UvA?

16 _ SPUI 26 _ 2008/1

Vroeger besteedde de opleiding nauwelijks aandacht aan ondernemerschap.
Niettemin besloot een groep studievrienden een eigen bedrijf op te richten, dat zou
uitgroeien tot een van de Nederlandse topondernemingen: TomTom, producent
van navigatiesystemen. ‘Met tienen slagen op de ondernemersschool, zegt niets
over succesvol ondernemerschap’, weten Harold Goddijn en Alexander Ribbink.
‘Al in onze studententijd waren we vrienden’,
zegt Alexander Ribbink, ‘maar dat daaruit
een bedrijf is voortgekomen, heeft eerder te
maken met vaardigheden dan met vriendschap.’
Ribbink, operationeel directeur van TomTom,
zit naast algemeen directeur Harold Goddijn
aan tafel in een kamer met fenomenaal uitzicht
over het Amsterdamse IJ. Sinds kort zetelt
in de toren naast de Openbare Bibliotheek
van Amsterdam het nieuwe hoofdkantoor van
TomTom, een bedrijf dat in krap zeventien jaar
tijd uitgroeide tot een beursgenoteerde miljardenonderneming.
Het was Goddijn die eind jaren tachtig, na zijn
studie, een bedrijf begon dat zakcomputers van
Psion distribueerde in Europa. Voor de benodigde software richtte hij samen met Pieter
Geelen (1964, Informatica 1988) en PeterFrans Pauwels (1965, Informatica 1989) het
bedrijf Palmtop op. Beiden kende hij van
het Amsterdamse studentencorps. ‘Ik zat in
de senaat toen voor de kennismakingstijd
een nieuw softwaresysteem ontwikkeld moest
worden. Ieder jaar komen er vierhonderd
nieuwe studenten aan die in drie dagen tijd
zestien disputen moeten bezoeken. Een klassiek logistiek probleem dat je kunt oplossen
met algoritmes. Pieter en Peter-Frans hebben
dat in gang gezet. Tot die tijd gebeurde de
indeling handmatig, op een enorm papier aan
de muur dat met behulp van een ladder moest
worden ingevuld.’
In 2001, nadat Goddijn zijn eerste bedrijf
had verkocht en een aantal jaren bij Psion in
het hoger management had gezeten, werd hij
bestuursvoorzitter van Palmtop. Hij veranderde de naam in TomTom en besloot dat het
bedrijf zich voortaan louter moest bezighouden met autonavigatiesystemen. Een gouden
greep. Binnen een jaar schoot de omzet van
twee naar acht miljoen euro.
‘Tijdens mijn studie leek het me al fantastisch
om een eigen bedrijf te beginnen’, zegt Goddijn.
‘Al heb ik dat toen nooit letterlijk uitgesproken.
Het idee dat ik in alle vrijheid mijn eigen koers
kon varen, leek me heel aantrekkelijk.’
In hoeverre zijn studie heeft bijgedragen aan
zijn succes als ondernemer, vindt Goddijn
moeilijk te zeggen. ‘Als je terugkijkt, lijkt het
alsof je er niet veel aan hebt gehad, omdat
in een tekstboek nu eenmaal weinig staat dat
je direct kunt toepassen op de echte wereld.
Het voordeel ligt vooral in het feit dat je een

gereedschapskist vol kennis en analysevaardigheden hebt verzameld. Ik wil niet zeggen dat
dat voldoende is om succesvol entrepreneur te
worden, maar het kan je wel degelijk helpen.’
Ribbink: ‘Je hoort weleens dat de meest succesvolle ondernemers ooit als koopman op de
markt zijn begonnen. Het klopt dat je in zo’n
omgeving heel veel leert over de werking van
vraag en aanbod en over het prijsmechanisme,
maar er zit ook een beperking aan die kennis. Ik denk dat iemand met een universitaire
achtergrond beter in staat is zijn ervaringen
te verwerken tot inzichten.’ Toch kleven er
ook nadelen aan een universitaire achtergrond,
meent Goddijn. ‘Hoewel je met een universitaire opleiding beter bent geëquipeerd, is de
stap om jezelf bloot te stellen aan de risico’s
van de markt groter dan voor een marktkoopman die niks heeft om op terug te vallen. Dat
afbreukrisico vormt vaak een belemmering om
voor jezelf te beginnen.’
Het is wellicht de reden dat veel studenten nog
altijd kiezen voor een carrière binnen de veilige
moederschoot van een grote multinational.
‘Ja’, zegt Ribbink, ‘om net als ik het gebaande
pad af te sjokken.’ Na zijn studie werkte
Ribbink tien jaar als marketingman bij Unilever
en drie jaar bij Mars. Goddijn, sussend: ‘Dat is
toch een baan die velen na hun studie ambieerden. Werken bij een multinational was dé
manier om veel te reizen en in korte tijd veel
verantwoordelijkheid te krijgen.’

Technologie is drijvende kracht

Ribbink: ‘Ik heb er ook met plezier gewerkt,
maar opeens dacht ik: “Is dit het nou? Moet
ik dit nog vijfentwintig jaar doen?” Bij die
bedrijven draaide alles om marketing. De producten zelf waren van ondergeschikt belang en
in kwaliteit was er geen verschil met die van
de concurrent. Van die gedachte word je heel
cynisch en daar was ik te jong voor.’
Daarom hoefde Ribbink niet lang na te denken
toen Goddijn hem in 2003 vroeg of hij het
merk TomTom internationaal wilde lanceren.
‘Ik weet nog dat Harold kwam voorrijden in
een oude auto met een zakagenda waaruit
draadjes staken. Dat was de eerste ruwe versie
van een TomTom. Ik wist direct dat dit een
product was dat een verschil kon maken, iets
waar consumenten op zaten te wachten.’
Zowel Goddijn als Ribbink zegt dat er tijdens
de eigen studie geen aandacht was voor onder-

nemerschap. Ribbink: ‘Ik vind het interessant
dat de universiteit daar nu verandering in wil
brengen, want het is goed om jonge mensen te helpen bij de stap om ondernemer te
worden. Wel denk ik dat je vooral de nadruk
moet leggen op technologie.’ Goddijn knikt
instemmend. ‘Je kunt wel kijken of je moet
gaan ondernemen in, pak ’m beet, de varkensslachterij, maar dat is weinig vernieuwend.
Technologie is het gebied waar zich in de toekomst de kansen voordoen, het is de drijvende
kracht achter verandering.’
Of ondernemen een vaardigheid is die je kunt
leren, daarover heeft Ribbink zijn twijfels.
‘Ondernemerschap zit in je of niet. Wellicht
kun je een zekere aanleg versterken met vaardigheden, maar met tienen slagen op de ondernemersschool zegt niets over succesvol ondernemerschap. Daar is veel meer voor nodig.’
Goddijn: ‘Een karaktereigenschap die bijna
alle succesvolle ondernemers gemeen hebben
is dat ze ondanks talloze mislukkingen nooit
opgeven. Daarnaast moet je gewoon ergens
beter in zijn dan de rest. Dan kun je een positie
verwerven en groter worden om er vervolgens
mensen bij te vragen voor de dingen waar je
zelf niet goed in bent.’ Het is even stil. Dan
zegt Ribbink met een grote glimlach: ‘En een
beetje mazzel, dat helpt ook.’

Naam: Harold Goddijn (1960) _ Studie:
Bedrijfseconomie _ Doctoraal: 1988 _
Werk: 1989-2001 algemeen directeur Psion
Nederland _ 2001-heden chief executive
officer TomTom

Naam: Alexander Ribbink (1964) _ Studie:
Rechtsgeleerdheid _ Doctoraal: 1988 _
MBA Erasmus Universiteit Rotterdam,
1990 _ Werk: 1991-2001 directeur marketing Unilever _ 2001-2003 directie Mars _
2003-heden operationeel directeur TomTom

Bedrijf: TomTom _ Opgericht: 1991 _
Beursnotering: 2005 _ Aantal werknemers:
2000 _ Omzet: 1,737 miljard euro _ Winst:
535 miljoen euro _ De producten van
TomTom worden verkocht in 30 landen _
www.tomtom.com

Andere ondernemers die aan de UvA studeerden: • Floris Alkemade (1966, Accountancy
1999): MarketXS • Mathijs Baan (1972,
Natuurkunde 1997): Spring Associates • David
Beesemer (1965, Rechtsgeleerdheid 1989):
Vastgoed • Michiel Berger (1970, Sterrenkunde
1974): NedStat • Jacob Gelt Dekker (1948,
Tandheelkunde 1973): o.a. Budget Rent a Car
• Pieter Geelen (1964, Informatica 1988) en
Peter-Frans Pauwels (1965, Informatica 1989):
TomTom • Fokke de Jong (1962, Sociale geografie 1987): Suitsupply • Louis Kinsbergen (1965,
Economie 1995): Emexus • Pablo van Klinken
(1961, Rechtsgeleerdheid 1985): KSU • Steven
van Leeuwen (1980, Rechtsgeleerdheid 2007)
en Doron Nethe (1981, Media en cultuur 2007):
Peoples Playground • Warner Philips (1969,
Rechtsgeleerdheid 1996): Tendris • Marc Schröder
(1971, Rechtsgeleerdheid 1997): Routemobiel •
Raymond Spanjar (1976, Economie, n.a.): Hyves
• Aanvullingen zijn welkom via SPUI@uva.nl.
TomTom-ondernemers Alexander Ribbink (l) en Harold Goddijn

Naam: Marc Sijtstra (1968) _ Studie: Sociologie
(n.a.) _ Bedrijf: Effectory; klanten- en medewerkersonderzoek _ Aantal werknemers: 150 _
Omzet: 9 miljoen euro _ www.effectory.nl

‘Een analytische blik kan een obstakel vormen voor lef. In dat
opzicht ben ik jaloers op het type bouwvakker, dat absoluut
minder beren op de weg ziet. Toch heeft wetenschappelijk
onderlegd zijn meer voor- dan nadelen. Vertrouwen in eigen
kunnen is de meest waardevolle bagage die ik uit mijn studententijd meenam.’

Naam: Philip Vorst (1968) _ Studie: Economie
_ Doctoraal: 1993 _ Bedrijf: New York Pizza _
Aantal werknemers: 2000 _ Omzet: 35 miljoen
euro _ www.NewYorkPizza.nl

‘Wanneer ik iemand hoor zeggen dat iets niet kan, dan ga ik dat
juist onderzoeken. In dogma’s geloof ik niet. In 1993 vond ik
het smerig dat een Amerikaan om half twaalf in de ochtend aan
het raam klopte om een pizza te bestellen, en kijk waar we nu
staan. Eigen verantwoordelijkheid vormt een goede voedingsbodem voor ondernemerschap.’

Naam: Jechiam Gural (1969) _ Studie: Biologie
_ Doctoraal: 1997 _ Bedrijf: Noterik BV; online
video en multimedia publishing _ Aantal werknemers: onbekend _ Omzet: onbekend _ www.
noterik.nl

‘Een onderneming starten brengt een bepaalde mentaliteit met
zich mee: een positieve en actieve manier van denken en doen.
Studenten zullen daar eerder door worden gegrepen en risico
durven lopen dan mensen in andere levensfasen.’

Naam: Martijn Hoogeveen (1963) _ Studie:
Psychologie _ Doctoraal: 1988 _ Promotie:
Informatica 1998 TUD _ Bedrijf: iMerge BV; investeerder e-business _ Aantal werknemers: onbekend _ Omzet: onbekend _ www.imerge.nl

‘Met dezelfde energie waarmee je lokaal iets opbouwt, zet je
internationaal iets neer. De meeste mensen realiseren zich dat
niet, want ze lijden aan het calimerocomplex. Wetenschappers
niet: die zijn gewend de grenzen op te zoeken, het liefst eroverheen te gaan.’

Naam: John Hoogland (1959) _ Studie: Rechten _
Doctoraal: 1991 _ Bedrijf: Pallas Athena; software
voor bedrijfsprocessen _ Aantal werknemers: 140
_ Omzet: onbekend _ www.nl.pallas-athena.com

‘Ik wilde kunstenaar worden, maar werd afgewezen op de kunstacademie. De dag daarna diende ik een sollicitatie in bij een juridisch verzekeringsbedrijf. De grafoloog las uit mijn handschrift
af dat ik matig intelligent en slordig was.’

Naam: Reinier Bouman (1952) _ Studie:
Andragologie _ Doctoraal: 1985 _ Bedrijf:
Marktplaats, Het goed; bijeenbrengen van vraag
en aanbod _ Aantal werknemers: 700 _ Omzet:
60 miljoen euro _ www.marktplaats.nl; www.hetgoed.nl

‘In een snel veranderende wereld moet je een permanent onderzoekende houding hebben. Twijfel veel, zoals een wetenschapper
doet, maar weifel nooit. Zoek je eigen grenzen op en ga daar
vervolgens gecontroleerd overheen. Dat is essentieel voor je
persoonlijke ontwikkeling en groei.’

Naam: Joris Hoogenbosch (1973) _ Studie:
Naam: Floris Rost van Tonningen (1977) _ Studie:
Economie _ Doctoraal: 2003 (cum laude) _ Bedrijf:
Hyves; internet community _ Aantal werknemers:
40 _ Omzet: onbekend _ www.hyves.nl

‘Het volgen van je eigen pad ligt niet voor de hand. Het kan
geen kwaad jezelf zo nu en dan eens kritisch af te vragen waarom
je bepaalde dingen doet. Soms moet je het kompas hardhandig
rechttrekken.’

Naam: Sandra van Hellemond (1968) _ Studie:
Economie (n.a.) _ Bedrijf: Hellemond & Co;
market research facilitator _ Aantal werknemers:
onbekend _ Omzet: onbekend _
www.vanhellemond.com

‘Als je in loondienst bent, switch je van baan als je een nieuwe
uitdaging zoekt. Ik switch van land. Als je in de keuken van
anderen kijkt, moet je op een bepaald moment denken: dit kan
ik beter.’

Economie (n.a.) _ Bedrijf: Studelta; uitzendbureau _ Aantal werknemers: onbekend _ Omzet:
onbekend _ www.studelta.nl

‘Ik ontwikkelde een programma om studenten eerder met het
bedrijfsleven in contact te brengen. In de eindfase van hun studie lopen ze een pre-traineeship. Twintig uur per week werken,
college lopen en dertig dagdelen in de weekends gebruiken voor
coaching en training. Discipline laat zich voeden door het uitzicht op ongekende mogelijkheden.’
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Maatschappij als medicijn

opleidingsniveau van de bevolking is een voorbeeld van zo’n
strategie waarvan veel gezondheidsrendement te verwachten is.
Natuurlijk kennen deze investeringen een grens. Mensen verschillen immers in capaciteiten. Maar dat neemt niet weg dat er
op dit moment nog volop ruimte is voor winst. Enkele andere
voorbeelden van investeringen in levensomstandigheden die
vanuit volksgezondheidsperspectief van belang zijn:

In de overheidsambitie om de volksgezondheid te verbeteren is individuele gedragsgerichte preventie dominant. Maar gezond zijn is niet alleen afhankelijk van wat je als
individu doet. Factoren als opleidingsniveau en geletterdheid spelen een minstens zo
belangrijke rol. Hoogleraar Sociale geneeskunde Karien Stronks pleit voor het creëren
van maatschappelijke omstandigheden waarin mensen gezond kunnen zijn.

We schrijven het jaar 2107. Een bekend leerboek schetst de ontwikkeling van de volksgezondheid in de voorafgaande tweeënhalve eeuw. Zo komen we te weten dat in 1850 de gemiddelde
Nederlander zo’n veertig jaar oud werd. De meeste mensen
overleden aan infectieziekten, zoals tuberculose en longontsteking. Onderliggende oorzaken waren vooral slechte hygiënische
en sociale omstandigheden. Zeventig jaar later, in 1920, blijkt
dat de gemiddelde levensverwachting is gestegen tot ongeveer
zestig jaar. Hart- en vaatziekten, kanker en ongevallen hebben
infectieziekten als voornaamste doodsoorzaak verdrongen.
Ons leerboek verklaart de stijging van de levensverwachting
voor een groot deel als het gevolg van collectieve ingrepen, zoals
het verbeteren van hygiënische omstandigheden door de aanleg
van riolering en waterleiding. Ook verbetering van de huisvesting en arbeidsomstandigheden, voorlichting over hygiëne en
de toegenomen welvaart hebben het hunne bijgedragen. Wat
later zorgt de preventieve geneeskunde – onder andere wordt
gewezen op het Rijksvaccinatieprogramma – voor een verder
stijgende levensverwachting. Illustratief voor het succes van de
collectieve voorzieningen is dat veel later, om precies te zijn in
2007, de lezers van de British Medical Journal, na de oproep om
aan te geven wat zij zien als de belangrijkste medische uitvinding
sinds 1840, waterleiding en riolering bovenaan zetten.
In die tijd – we hebben het over het begin van de eenentwintigste eeuw – toont de volksgezondheid weer een ander gezicht.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
constateert in de Volksgezondheidstoekomstverkenning (VTV)
2006 dat de Nederlandse man gemiddeld ruim 76 jaar leeft;
voor de Nederlandse vrouw is dat bijna 81 jaar. Een verdubbeling van de levensverwachting in honderdvijftig jaar, stelt ons
leerboek vast. De VTV geeft aan dat de sterfte aan hart- en vaatziekten en kanker in de voorafgaande decennia is gedaald, maar
dat beide onveranderd de voornaamste doodsoorzaak vormen.
Als belangrijkste determinanten worden roken, overgewicht en
overmatig alcoholgebruik aangewezen. De ongunstige ontwikkeling van ongezond gedrag en daaraan gerelateerde factoren
blijkt zich in hoog tempo te hebben voltrokken, zoals de epidemie van overgewicht laat zien.

‘Van investeren in het opleidingsniveau is veel gezondheidsrendement te verwachten’
Geheel in lijn met de tijdgeest stelt de VTV dat als de bevolking
gezonder zou gaan leven, dit veel gezondheidswinst oplevert.
Nederland zou daarmee wat betreft levensverwachting weer in
een koppositie binnen Europa kunnen komen.
Die boodschap blijft niet onopgemerkt: de aandacht voor
preventie van ongezond gedrag neemt toe en de overheid treft
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maatregelen. Sommige zijn collectief van aard, zoals het rookverbod in de horeca. Maar dergelijke maatregelen zijn schaars
en bovendien gaat er dikwijls een jarenlange discussie aan
vooraf. Nederland wordt op dit punt rechts en links ingehaald,
zelfs door Zuid-Europese landen. Op het individu gerichte
maatregelen voeren de boventoon. Mensen worden individueel
begeleid bij het realiseren van gezondere voeding en het stoppen
met roken; op doktersvoorschrift worden ze naar beweegprogramma’s gestuurd. Rond het veld van preventie hangt, aldus
ons leerboek, een wat tobberige sfeer. Men zoekt naar effectieve
strategieën en is weinig tevreden over de resultaten.
In die situatie komt uiteindelijk verandering. Inmiddels, in
2107, is de levensverwachting van mannen en vrouwen gestegen
tot negentig jaar. We staan hiermee weer in de top van Europa.
Wetenschappers hebben aangetoond dat deze winst voor circa
75 procent moet worden toegeschreven aan investeringen in
de levensomstandigheden. Iedereen is gelijkelijk in de welvaart
gaan delen, waardoor de armoede is afgenomen en de inkomensverschillen zijn verkleind. Etnische herkomst is niet langer
een segmentatiecriterium. De probleemwijken uit het begin van
de eeuw zijn prachtwijken geworden, en vrijwel alle leerlingen
verlaten mét diploma de school. Verder hebben gerichte maatregelen in de sfeer van de collectieve preventie een substantiële
bijdrage geleverd: een verdere accijnshefﬁng op roken en sportkantines die alleen gezonde voeding aanbieden.

Maatschappelijke invloeden op de
volksgezondheid

We keren terug naar het heden, naar de ambitie om onze volksgezondheid te verbeteren, Nederland in de top van Europa te
zetten. Door te doen alsof we vanuit 2107 terugkeken in de tijd,
zijn we in staat ons los te maken van discussies over bestuurlijke
kwesties als het gebrek aan regie in het preventiebeleid, en de
verhouding tussen nationaal en lokaal. Daarmee scheppen we
ruimte om naar onze ambities te kijken en ons af te vragen of
we die kunnen waarmaken.
Dat de volksgezondheid in de afgelopen anderhalve eeuw zo
spectaculair is verbeterd, danken we aan een overheid die investeerde in collectieve maatregelen, die condities creëerde waarbinnen mensen gezond kunnen zijn. Met het veranderen van
het ziektepatroon is de individuele, gedragsgerichte preventie
dominant geworden. Het is mijn overtuiging dat in dat beleid
een koerswijziging nodig is. Dat we onze ambities alleen dan
kunnen realiseren wanneer we de maatschappij veranderen langs
de lijnen zoals geschetst in dit doorkijkje naar de toekomst: wanneer we door verbetering van de levensomstandigheden ook de
voorwaarden voor een gezonde levensstijl creëren. En wanneer
we in een individuele benadering van preventie rekening houden met de maatschappelijke oorzaken van het gedrag. Wanneer
we, kortom, de maatschappij weer als medicijn inzetten.
Voor een verdere onderbouwing van deze argumentatie is het
allereerst nodig om de samenhang tussen ‘volksgezondheid’ en
‘maatschappij’ te bekijken: hoe hangen beide begrippen samen?

• niet langer accepteren dat een groeiend aantal kinderen – nu
al ruim een half miljoen – in achterstandswijken opgroeit, maar
ervoor zorgen dat ook zij kunnen opgroeien in een omgeving
waarin zij voldoende kunnen sporten en zich kunnen ontplooien;
• blootstelling van bewoners in grote steden aan ﬁjnstof als
gevolg van verkeer krachtig aanpakken;
• ﬁetsgebruik onder kinderen stimuleren om overgewicht terug
te dringen;
• sociale uitsluiting van allochtone bevolkingsgroepen bestrijden;
• door prijsmaatregelen de beschikbaarheid van sigaretten en
alcohol sterker beïnvloeden dan nu het geval is.

Honderdvijftig jaar geleden waren de maatschappelijke oorzaken van ziekte, zoals een gebrek aan schoon water, letterlijk op
straat zichtbaar. Tegenwoordig zien ze er anders uit. De relatie
tussen opleidingsniveau en gezondheid kan dat illustreren.
Opleidingsniveau bepaalt in onze kennismaatschappij in sterke
mate de uitkomst van andere maatschappelijke verdelingsprocessen, zoals beroeps- en inkomensniveau, participatie in culturele
en sportactiviteiten en… gezondheid. Zo leven mensen in lagere
opleidingsniveaus gemiddeld korter dan mensen in hogere. Voor
mannen bedraagt het verschil vijf jaar, voor vrouwen circa de
helft daarvan. De verschillen in jaren in een goede gezondheid
lopen op tot veertien jaar bij vrouwen.
Een recente publicatie uit de Verenigde Staten becijfert dat het

‘Landen met een lange sociaaldemocratische traditie blijken de
laagste sterfte te hebben’
aantal mensen dat op een bepaalde leeftijd overlijdt substantieel
zou dalen wanneer degenen met als hoogste opleiding basis- of
middelbare school het sterfterisico zouden hebben van degenen
die een hbo- of universitaire opleiding genoten. De sterftedaling
zou acht keer zo groot zijn als de daling die we met de medische
zorg bereiken. Ook voor Nederland is dit soort berekeningen
gemaakt. Speciﬁek is dat bijvoorbeeld gedaan voor geletterdheid, een aspect dat samenhangt met opleiding, maar er zeker
niet mee samenvalt. In ons land hebben ongeveer anderhalf
miljoen volwassenen, onder wie één miljoen van allochtone
herkomst, moeite met lezen en schrijven. Geschat wordt dat het
aantal huisartsbezoeken met maximaal acht procent zou dalen
als we in staat zouden zijn ongeletterdheid uit te bannen. Heel
wat effectiever dan een no-claimkorting.
Dit voorbeeld van de relatie tussen opleiding en gezondheid
staat in sterk contrast met de wijze waarop wij in het algemeen
in Nederland gezondheid conceptualiseren. Gezond zijn of niet
wordt primair gezien als iets wat afhankelijk is van wat je als
individu wel en niet doet. Verwijzingen naar de sociale of fysieke

context waarin gedrag gevormd wordt, zijn slechts uitstapjes
binnen dit model, die niet beklijven omdat ze voortbouwen op
de conceptualisering van gezondheid als een individueel goed.
Het neoliberale politieke klimaat van de afgelopen jaren is hier
mede debet aan.
Deze benadering is goed zichtbaar in het beleidsmatige debat
over preventie. Zo benoemt het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport in zijn preventienota ‘Kiezen voor gezond
leven’ (2006) de oorzaken van de verslechterende gezondheid
van Nederlanders primair in termen van ongezond gedrag.
De nota stelt bijvoorbeeld: ‘Mensen kúnnen voldoende bewegen, maar (slechts) minder dan de helft van de bevolking wil
dagelijks een half uur bewegen.’ Daarmee wordt voorbijgegaan
aan de maatschappelijke omstandigheden waarbinnen mensen
moeten kiezen voor een bepaald gedrag: een gering inkomen,
de onveilige buurt, de sociale norm dat alcoholgebruik gezellig
is en bij het maatschappelijk verkeer hoort, de prestatiedwang en
verplichtingen die onze maatschappij aan jongeren oplegt, om
enkele voorbeelden te geven.

Koerswijziging in preventiebeleid nodig

We kunnen ons afvragen hoe waarschijnlijk het is dat met de op
het individu gerichte preventie die op dit moment de boventoon
voert – denk aan de behandeling met antihypertensiva en cholesterolverlagers, bevolkingsonderzoek naar kanker en voorlichting over (on)gezond gedrag – de overheidsdoelstellingen op het
terrein van de volksgezondheid gehaald worden, bijvoorbeeld
de reductie van het percentage rokers tot twintig procent, of
het voorkomen van een stijging van het percentage mensen
met overgewicht in 2010. Ik ben er niet van overtuigd dat dat
gaat lukken. Daarvoor is enerzijds de invloed van een factor als
opleidingsniveau of ongeletterdheid op bijvoorbeeld roken of
overgewicht veel te groot, terwijl anderzijds de huidige, meestal
individugerichte maatregelen juist in die hoogrisicogroepen
weinig effectief zijn, getuige bijvoorbeeld het feit dat niet-roken
inmiddels de norm is in hogere, maar nog lang niet in lagere
sociaaleconomische groepen.
Om gezondheidsschadend gedrag terug te dringen, zullen we
de achterliggende maatschappelijke oorzaken van dat gedrag
moeten bestrijden en condities moeten scheppen waarbinnen
ieder een gelijke kans heeft gezond te zijn. Investeren in het

Internationale vergelijkingen ondersteunen de noodzaak van
zo’n koerswijziging. Zo blijkt uit onderzoek naar het alcoholbeleid in OECD-landen dat hoe strenger het beleid is, hoe lager de
consumptie van alcohol. In Nederland is de wetgeving, vooral
ten aanzien van beschikbaarheid en prijs, aanzienlijk toleranter
dan in veel andere landen. Dit suggereert op zijn minst dat er
nog veel winst is te behalen op dit gebied. Een vergelijkbare
conclusie dringt zich op wanneer we naar politieke traditie kijken. Landen met een lange sociaaldemocratische traditie, zoals
Zweden, blijken ook de landen te zijn met een geringe inkomensongelijkheid, een universeel sociaalzekerheidssysteem én
de laagste sterfte.
Met mijn pleidooi voor de aanpak van maatschappelijke determinanten van ongezondheid ontken ik niet het belang van
individugerichte preventie. Integendeel. Voorlichting zal altijd
nodig blijven, om iedereen in staat te stellen voor gezond gedrag
te kiezen. Verder zal er altijd vraag blijven naar ondersteuning
bij gedragsverandering. En ten slotte laat het verleden zien dat
de successen in het preventiebeleid op een gecombineerde aanpak
stoelen: op het individu gerichte maatregelen in samenhang met
maatregelen die de fysieke of sociale omgeving beïnvloeden.
Dit neemt niet weg dat het verbeteren van de maatschappelijke
omgeving in het toekomstige volksgezondheidsbeleid veel meer
gewicht zal moeten krijgen, willen we onze ambitie van een
gezondere bevolking kunnen waarmaken.
Deze tekst is een verkorte versie van de oratie die Karien Stronks op 1 juni
2007 uitsprak bij de aanvaarding van het hoogleraarschap.
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Het dubbele studentenleven
van Max Kohnstamm

Minus Ribbinks voetsporen: vijf generaties UvA-alumni

Het leven van Max Kohnstamm weerspiegelt de ontwikkelingen van de
twintigste eeuw. In SPUI blikt hij terug op zijn studietijd aan de UvA, die
ten einde liep tijdens de eerste oorlogsdagen in mei 1940.
In het najaar van 1933 begon ik aan de studies
Geschiedenis en Nederlands aan de Universiteit
van Amsterdam en op 10 mei 1940 deed ik
mijn laatste tentamen, in het huis van professor Jan Romein. Kort daarna zou ik hem
tegenkomen in het kamp Amersfoort, waar
wij door de nazi’s in 1942 werden opgesloten.
Hij zou zijn vrienden later vertellen dat ik hem
daar het leven heb gered. Toen wij tijdens die
vreselijke winter sneeuw moesten scheppen van
de ene kant van het kamp naar de andere, zou
ik tegen hem gezegd hebben: ‘Professor, als er
geen witte muizen in de buurt zijn, moet u
niet scheppen!’ Witte muizen waren nazi’s, en
anders zou je het niet volhouden.
Die zeven jaren daarvóór waren glorieus, maar
ook heel dubbel: aan de ene kant het zorgeloze studentenleven, de gezelligheid van het
Amsterdamsch Studenten Corps, de vriendschappen, al pratend elkaar ’s avonds langs
de grachten naar huis brengen… Maar aan
de andere kant voelde ik de dreiging van het
nationaalsocialisme en de naderende oorlog.
Daarnaast hield de economische crisis van
de jaren dertig Nederland in haar greep. Zelf
kreeg ik een ruime toelage van mijn ouders.
Zeker achteraf besef ik in wat een geprivilegieerde positie ik me bevond. Examens deed je
meestal in jacquet, en ik heb in de collegezaal
niemand gezien zonder jasje en das.

Intellectueel gezin

De huidige massaliteit op de universiteit is
totaal nieuw. We begonnen bij Geschiedenis
met zijn zessen en we waren bijna nooit met
meer dan twintig in een collegezaal. De faculteit
was zwak. Zo heb ik tijdens mijn studie geen
een archief bezocht. Enkele hoogleraren maakten veel indruk op mij: Cohen, Posthumus
en Donkersloot. Maar anderen lazen tijdens
de colleges alleen hun eigen boeken voor. Er
waren ook geen werkgroepen. Vergeleken met
nu was het geen goede opleiding. We werden
buitengewoon vrij gelaten. Het lag erg aan
jezelf of je die vrijheid goed kon gebruiken. We
waren zo vrij dat één van ons, die pas na zeven
jaar zijn propedeuse medicijnen haalde, eens de
kroeg binnenkwam en zei: ‘Zie je wel dat het in
zeven jaar kan!’ Maar mijn studie had ik ook in
drie jaar kunnen doen.
Gelukkig kwam ik uit een intellectueel gezin.
Elk weekend ging ik terug naar mijn ouderlijk
huis, ‘de Schapendrift’ in Ermelo. Mijn moeder was buitengewoon warm en gastvrij, en
mijn jongste zuster en ik konden altijd onze
vrienden meenemen. Er waren altijd mensen
over de vloer. Mijn vader wist veel van vele
wetenschappen, en hij praatte met mijn vrienden over hun studie. Ik heb dan ook meer
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geleerd aan de eettafel van mijn ouderlijk huis,
en van de reis die ik in 1938 en 1939 door
Amerika maakte, dan van de studie zelf. We
hadden de vrijheid om veel boeken te lezen
en muziek te beluisteren. Ik genoot zeer van
Nederlandse poëzie. Hendrik Marsman was
een grote favoriet. Verder speelde het lidmaatschap van het corps een grote rol in die tijd van
mijn leven. Ik woonde enige jaren boven de
sociëteit en later op een prachtige zolderkamer
met uitzicht over de Amstel, voor 25 gulden
per maand, met een heel lieve hospita.

Iedereen wakker schudden

Toen ik in 1933 in Amsterdam arriveerde, had
ik nog nooit een biertje gedronken; thuis dronken we alleen bij speciale gelegenheden weleens
een glas wijn. Dat is tegenwoordig wel veranderd. Het idee dat je dronken moet zijn om je
gezellig te voelen, daar was geen sprake van. En
een dronken meisje zag ik zeker nooit. Ik zou
ook geschokt zijn geweest. Ook de omgang
met meisjes is veranderd, door de komst van
de pil. Als een meisje naar de sociëteit belde
om iemand te spreken tijdens het borreluur,
riep de pedel: ‘Vrouwenstem voor meneer!’ We
hadden wel veel en goed contact met meisjes;
we gingen lunchen, naar het theater of naar
de bioscoop om een ﬁlm van Grace Kelly of
Marlene Dietrich te kijken. En er gebeurde
ook vast weleens wat voordat een stel in de
kerk was geweest, maar dat was toch een grote
uitzondering.
Ik werd lid van het dispuut
B.r.e.e.r.o., dat helaas in
de jaren zestig is opgeheven. Elke vrijdag aten we
in de stad en we hielden
ook weleens lezingen voor
elkaar. Ik heb er een over
Alexis de Tocqueville en
zijn boek De la démocratie en Amérique gehouden. ‘B.r.e.e.r.o-ianen’ hadden een maatschappelijke en politieke interesse. Binnen het corps
had je ‘de witte’ en ‘de rode’ disputen: ‘wit’ was
conservatief en ‘rood’ progressief. B.r.e.e.r.o
was rood. Niet zozeer socialistisch – ik denk
dat weinigen binnen het corps op de SDAP
stemden – maar in elk geval geïnteresseerd
in het maatschappelijke gebeuren, hoe ver je
er ook zelf vanaf stond. De verzuiling was in
die tijd nog sterk. Zo kende ik aanvankelijk
vrijwel geen enkele katholiek. De verschillen
tussen de studenten waren ook groot: bijvoorbeeld tussen corpsleden en niet-leden oftewel
‘knorren’. Maar ook als rector van het corps,
in 1937, heb ik geprobeerd die tegenstellingen
te doorbreken en iedereen wakker te schudden
en te verenigen, om ze te overtuigen van het

Minus Ribbink (1865-1939) studeerde
eind negentiende eeuw Geneeskunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Zijn studie duurde – tot ergernis van zijn verloofde – langer dan
nodig was. Studeren was belangrijk, maar het
studentenleven zeker niet minder. In 1892 promoveerde Minus op Een geval van Albumosurie.
Anno 2008 is zijn betachterkleindochter Aletta
Houwink UvA-alumna.

Het echtpaar nam tijdens de oorlog tientallen
onderduikers in huis. Dankzij Hermien en
Eduard overleefden velen de oorlog; zij werden
in 2000 postuum geëerd met de Yad Vashemonderscheiding.
Zoon Gerrit (1901-1974) studeerde ook
Geneeskunde. Na zijn examen vestigde hij
zich als huisarts in Rotterdam, maar niet in de
praktijk van zijn vader.

koos voor de UvA vanwege het open karakter
in ethische discussies. Momenteel specialiseert
zij zich tot anesthesioloog.
Een zoon van Gerrit Ribbink, Gerrit-Jan
(1934), koos voor Rechten aan de UvA.
Waarom daar? Gerrit-Jan: ‘Ik wist niet dat
je nog ergens anders kon studeren.’ Na een
actieve studententijd werd hij advocaat te
Amsterdam.

Minus had duidelijke opvattingen. Van het
Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) moest
hij niets hebben. Hij richtte een eigen club op,
de Amsterdamsche Studentenbond, speciaal
voor nihilisten en andere vrijdenkers. Lang
bestond deze bond niet. De meeste nazaten van
Minus kozen dan ook voor het ASC en velen
hadden zitting in het bestuur. Minus’ opvattingen over het studentenleven delen zij. Na
zijn promotie vestigde Minus zich als huisarts
in Rotterdam. Zijn vier kinderen, drie dochters en een zoon, gingen allen studeren – in
Amsterdam. Minus was overtuigd van het recht
van de vrouw op zelfontplooiing.

De derde en vijfde generatie

De vierde generatie

De tweede generatie

gevaar van het nationaalsocialisme. Ik was ook
woedend over het ‘Peace for Our Time’ van
Chamberlain na ‘München 1938’.

Laatste kroegavond

Na mijn kandidaatsexamen maakte ik in 1938
en 1939 een studiereis door de Verenigde
Staten. Dat was zó ongewoon dat mijn vrienden me naar het Centraal Station begeleidden,
waar een band stond opgesteld om afscheid
te nemen. In Amerika werd ik ongelooﬂijk
getroffen door de energie en het optimisme
van de samenleving. Het
contrast met het passieve
Nederland kon niet groter
zijn: Europa was als een
konijn dat verblind in de
koplampen van de stroper
staart. En onze regering
onder Colijn deed ook al niets aan de economische crisis. In de Verenigde Staten werd juist
geprobeerd om met de New Deal de economie
een nieuwe impuls te geven.
Ik kwam terug in Nederland op de dag van
het pact tussen Hitler en Stalin; kort na het
begin van de bezetting studeerde ik af. Ik wilde
leraar worden, maar vanwege mijn vaders
Joodse achtergrond – hoewel hij lid was van
de Nederlandse Hervormde Kerk en ikzelf nog
nooit in een synagoge was geweest – mocht
ik als ‘half-Ariër’ niet lesgeven aan Arische
kinderen. Daarom ging mijn studententijd
in zekere zin nog door. Toen in 1941 werd
bepaald dat Joden geen lid van het corps
mochten zijn, hebben we het opgeheven. Maar
niet zonder een laatste feestelijke kroegavond.
Omdat we wisten dat de nazi’s de volgende

‘Ik heb meer
geleerd thuis aan
de eettafel dan
van de studie zelf’

dag het gebouw zouden bezetten, hebben we
de stoelen en tafels opgestookt in de haard. En
om te voorkomen dat ze onze vleugel zouden
gebruiken, werd die vernield. Maar ondanks
alle ellende ging dat op dezelfde speelse manier
als altijd. Op een zeker moment riep iemand:
‘Geef mij een hoge C!’ En vervolgens werd die
snaar uit de vleugel genomen. En zo verder,
totdat er geen snaar meer over was.
In 1942 werd ik gearresteerd. Ik stond op een
zwarte lijst en had tijdens de lezingenreeks op
de universiteit een couplet van het Wilhelmus
voorgedragen. De rest van de oorlog zou
ik enkele maanden doorbrengen in kamp
Amersfoort en daarna, tot september 1944, in
het gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel. Daar
werden onder andere lezingen georganiseerd
die als het ware mijn studententijd voortzetten. Die eindigde dus pas deﬁnitief na de
bevrijding.

Dochter Charlot (1893-1968) studeerde Geneeskunde, Clazien (1894-1969) Klassieke
talen en Hermien (1895-1986) Rechten. Vanaf
1915 woonden ze gedrieën op kamers in de
Derde Helmersstraat. Charlot had de zwaarste
studie: zij moest ’s ochtends om kwart over
acht op college zijn. Hermien had – in haar
eigen woorden – de ‘onbenulligste’ studie en
deed daarom elke week de boodschappen.
Charlot werd arts bij het Tuberculosebureau
in Rotterdam en huwde met Niek Polak, de
latere rector magniﬁcus van de Economische
Hogeschool aldaar. Clazien doceerde jarenlang Oude talen aan het Amsterdamse Vossius
Gymnasium. Hermien vond werk op het advocatenkantoor Von Baumhauer, en ook de liefde. Zij trouwde met Eduard von Baumhauer.

Charlot Polak-Ribbink kreeg drie kinderen,
Twee dochters van Minus Polak studeerden
twee kozen voor Rechten aan de UvA. Minus
aan de UvA. Tootje (1960) koos voor Rechten
(1928) werd advocaat te Rotterdam, was daar
in Amsterdam, want iedereen ging toch al
actief als wethouder en werd Eerste Kamerlid
naar ‘Leie’. Tootje is rechter bij de rechtbank
voor de VVD. Bep (1930) vertrok naar Wenen,
Amsterdam. Herminia (1967) studeerde af bij
waar zij werkte in de opvang van minderjarige
Manet van Montfrans van Europese studies,
Hongaarse vluchtelingen. Terug in Nederland
bij wie zij regelmatig thuis kwam om haar
trouwde zij met Dick Barendsen. Ze bleef
scriptievorderingen te bespreken.
actief in het vluchtelingenwerk en bezoekt nog
Twee kinderen van Bep Barendsen-Polak sturegelmatig de UvA, tijdens AUV-dagen en
deerden Rechten. Als inspirerende docent
voor lezingen in de Amsterdamse Academische
noemen beiden, onafhankelijk van elkaar,
Club. Minus en Bep hoeven niet lang na te
Henne Boskamp. Vers in het geheugen staan
denken over de vraag welke docenten grote
hun mondelinge examens. Nel (1960) mocht
indruk maakten: ‘Bregstein, Pitlo, Van den
bij Arnold Heertje thuis Economie doen: ‘Hij
Bergh, Kisch, Hazewinkel-Suringa: allemaal
was veel voorkomender dan bij die massale
topdocenten.’
hoorcolleges. Ik slaagde.’ Broer Niek (1964)
Twee kinderen van Hermien von Baumhauerdeed het mondeling Burgerlijk procesrecht bij
Ribbink studeerden aan de UvA. Dochter
Peter Stein. ‘Het was mijn laatste optreden aan
Clazien (1923-1984) deed Rechten en werd
de UvA. Ik speelde al langer met de gedachte
advocaat in Amsterdam, zoon Eduard (1931)
over te stappen naar de Kleinkunstacademie.
koos voor Natuurkunde: ‘Ik dacht dat ik net
Dit mondeling gaf mij het zetje.’ Onlangs ging
als andere Von Baumhauers over een bètaNieks musical Verplichte figuren in première.
knobbel zou beschikken, maar dat kwam
Een van de personages is een advocaat met een
er tijdens mijn Amsterdamse tijd niet uit.’
midlifecrisis. Nel is als juridisch adviseur en
Eduard ging in dienst en stulobbyist actief bij ouderenverenideerde vervolgens Rechten in
ging ANBO.
Leiden. Clazien trouwde met Jan
Gerrits dochter Riekje koos
Houwink. Haar zoon koos voor
voor Groningen. Haar dochter
Leiden, maar kleindochter Aletta
Charlotte (1959) begon in Leiden
Houwink (1977) – de vijfde
met Nederlands, maar kwam
generatie! – voltooide haar studie
vanwege het vak Taalbeheersing
Minus Ribbink
Geneeskunde in Amsterdam. Zij
in Amsterdam terecht. ‘Ik bleef
(1865-1939,

in Leiden wonen en zat een paar keer per week
in het Lambert ten Katehuis. De Amsterdamse
studenten waren anders dan de Leidse: ouder
en allemaal met een bijbaan.’ Charlotte is
communicatieadviseur bij NWO, en alumna
van Leiden, Amsterdam én Rotterdam, waar zij
de titel Master of Corporate Communication
(MCC) behaalde.
Liesbeth Ribbink (1964) is een dochter van
Minus. Zij vond Europese studies aantrekkelijk
vanwege de vakkencombinatie. Zij woonde
in de Verenigde Staten en behaalde aan New
York University een master in Journalism,
waarna zij als journalist bij CBS News werkte.
Tegenwoordig woont zij weer in Amsterdam.
Haar oom Gerrit-Jan heeft twee zonen:
Alexander en Frederik. Beiden studeerden Rechten. Voor Alexander (1964) was
Amsterdam een stad waar ondanks zijn middelbareschooltijd in Zuid nog veel te ontdekken viel. Als Chief Operating Ofﬁcer van
TomTom was Alexander Marketeer van 2005,
Reclameman van het Jaar 2006 en stond hij
in de Quote 500 van 2007. Onlangs vestigde
hij met zijn vrouw Nienke van den Hoek
(1964, Geschiedenis 1990) bij het Amsterdams
Universiteitsfonds het Ribbink-Van den Hoek
Familiefonds, dat projecten ondersteunt als het
Bètabrugtraject van de UvA voor aankomende
studenten met talent voor een bètastudie maar
zonder de juiste vooropleiding.
Zijn broer Frederik (1966) verhuisde naar
Londen, waar hij nu een master Psychotherapy
volgt.
In 2008 studeert er weer een nazaat van
Minus Ribbink aan de UvA. Rechter Tootje
Polak keerde terug voor een deeltijdstudie
Kunstgeschiedenis. Het gaat langzaam, maar
de resultaten zijn goed: voor haar laatste tentamen scoorde zij een 9,5.
Minus Ribbink zou ongetwijfeld trots zijn op
zoveel ‘UvA’-kinderen, al is hij vooralsnog de
enige die aan de UvA is gepromoveerd.

Geneeskunde 1889,
promotie 1892)

Deze tekst verscheen eerder in weekblad Opinio
(nummer 49, 2007).

Naam: Max Kohnstamm (1914) _ Studie:
Geschiedenis en Nederlands _ Doctoraal:
1940 _ Werk: na WO II privésecretaris koningin Wilhelmina _ vanaf 1950 onderhandelaar oprichting Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, nauwe samenwerking met
Jean Monnet aan oprichting EEG _ vanaf
1976 eerste president Europese Universiteit
te Florence _ Publicaties: talloze opiniestukken over internationale kwesties en Europa
_ brievenbundels Nog is er geen oorlog
(2001) _ Brieven uit Hitlers Herrengefängnis
1942-1944 (2005)

Minus Polak
(1928, Rechten
1953)

Neem nu een proefabonnement op het enige echte opinieweekblad

10 nummers voor 10 euro

Clazien Ribbink
(1894-1969,
Klassieke talen
1919)

Charlot Ribbink
(1893-1968,
Geneeskunde 1919)

Tootje Polak (1960,
Rechten 1984)

Herminia Polak
(1967, Europese
studies 1994)

Clazien von
Baumhauer
(1923-1984,
Rechten 1949)

Bep Polak
(1930, Rechten
1957)

Nel Barendsen
(1960, Rechten
1987)

Hermien Ribbink
(1895-1986,
Rechten 1921)

Niek Barendsen
(1964, Rechten
n.a.)

Pieter Houwink
(1945)

Eduard von
Baumhauer (1931,
Natuurkunde n.a.)

Gerrit Ribbink
(1901-1974,
Geneeskunde 1925)

Riekje Ribbink
(1926)

Minus Ribbink
(1930-1981)

Charlotte Bos
(1959, Nederlandse
taal- en letterkunde
1985)

Liesbeth Ribbink
(1964, Europese
studies 1990)

Gerrit-Jan Ribbink
(1934, Rechten
1959)

Alexander Ribbink
(1964, Rechten
1988)

Frederik Ribbink
(1966, Rechten
1992)

Ga naar www.opinio.nu of bel 020-5691192
Aletta Houwink
1977, Geneeskunde
2004)
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kennisfestival
colleges en debatten
concert fototentoonstelling
afstudeerprijzen
stadswandelingen
en rondleidingen
lunch rondvaart borrel

Op zaterdag 7 juni 2008 vindt de zevende Universiteitsdag plaats,
hét jaarlijks evenement voor en door alumni, donateurs en
(oud-)medewerkers van de Universiteit van Amsterdam. Het
gevarieerde programma vindt plaats op diverse UvA-locaties in de

Het Pensioen

Herman Pleij: ‘Literatuur brengt me
wezenlijk van m’n stuk’
Middelnederlandse teksten saai? De enorme kennis en het niet-aflatende enthousiasme waarmee hij de vijftiendeen zestiende-eeuwse cultuur tot leven wist te wekken, inspireerden generaties neerlandici. Op 29 februari hield
Herman Pleij zijn afscheidscollege als hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde en werd hij benoemd tot Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op 7 juni houdt hij de ochtendlezing van de Universiteitsdag.
Kort voor zijn vertrek wijst niets in de werkkamer van Herman Pleij erop dat hij het P.C.
Hoofthuis gaat verlaten. Overal liggen boeken,
tijdschriften en artikelen hoog opgetast. ‘In
1961 ben ik hier als student binnengekomen
en sindsdien heb ik het pand niet meer verlaten. Ik ben dus een merkwaardig geval, iets wat
je gaat bekijken in een reservaat om te geloven
dat het bestaat. In 1965 werd ik kandidaatsassistent en toen ik in 1968 afstudeerde – ik had
het er zeer naar mijn zin – kon ik blijven. Als je
maar braaf je best deed, werd je vanzelf wetenschappelijk medewerker.’
Net als veel van zijn medestudenten ging Pleij
Nederlands studeren omdat hij schrijver wilde
worden. En dus in Amsterdam, want daar
speelde het literaire leven zich af. ‘Ik wilde
schrijvers en kunstenaars zien. Maar ik studeerde koud een paar maanden of ik werd gegrepen
door de Middelnederlandse letterkunde.’
Van jongs af aan doet hij niets liever dan lezen.
Na de keuze voor historische letterkunde beving
hem een gevoel van opluchting, omdat hij de
moderne literatuur, vooral Amerikaanse en
Engelse schrijvers, voor z’n plezier kon blijven
lezen. Met grote bewondering spreekt hij over
Philip Roth, die zichzelf – ook nu hij ouder
wordt – blijft overtreffen. ‘Literatuur lezen is
een opwindende en ingrijpende gebeurtenis.
Het kan me wezenlijk van m’n stuk brengen.
Fictie is vrijblijvend, maar juist daarom kan
een roman zo sterk op iemand inwerken.
Literatuur kan mensen heel fundamenteel van
iets overtuigen of op een nieuw standpunt

brengen. In m’n colleges probeer ik die effecten
van literatuur ook over te brengen.’
Een regelmatig terugkerende discussie is die
over de vraag of literatuurwetenschap wel een
wetenschap is. De vermaarde ﬁloloog en boekhistoricus Wytze Hellinga (1908-1985), wiens
colleges Pleij nog heeft gevolgd, ontleende al
diverse methoden aan de natuurkunde om de
literatuurstudie tot een ware wetenschap te
maken. ‘Voor mij is literatuurwetenschap net
zo hard als natuurwetenschap. De waarheids-

Zolang het mij
vergund is, blijf ik
boeken schrijven
pretentie van natuurkunde is heel betrekkelijk,
want gebaseerd op de afspraak dat 1 + 1 = 2; en
het is bekend dat twee totaal identieke eenheden niet bestaan. Wel vind ik dat de pretenties
van de geesteswetenschappen soms te hoog
zijn. Er wordt gedaan alsof wij aan waarheidsvinding doen, en dat kunnen we natuurlijk
niet. Wij kunnen alleen relatieve waarheden
achterhalen. In mijn vak, verhalende literatuurgeschiedschrijving, onderscheiden we feiten en
speculaties. Maar ook de feiten zijn in zekere
zin speculatief, omdat ze meestal zijn gebaseerd
op één bron. In publicaties moet je je zowel
door bronvermelding als door de wijze waarop
je formuleert, duidelijk verantwoorden. Dat
probeer ik altijd. Je moet laten zien hoe je

interpreteert en de dingen met elkaar verbindt.
De lezer kan dan zelf besluiten in hoeverre hij
erin meegaat.’
Terugkijkend op veertig jaar universitair onderwijs constateert Pleij dat hij intensief met
uiteenlopende onderwijsvormen te maken
heeft gehad. Zelf doorstond hij nog eindeloze
hoorcolleges: luisteren, aantekeningen maken
en kennis reproduceren. Wat niet wil zeggen
dat het altijd saai was: Frank Lulofs (1919)
en Pierre Tuynman (1929) waren begaafde
ﬁlologen én zeer aanstekelijke docenten. Toen
Pleij in 1968 als docent begon, had hij alle
begrip voor de radicale veranderingen die
plaatsvonden in reactie op een wel erg star en
gesloten systeem. ‘Het werken in kleine werkgroepen – de uitwassen daargelaten – is een
goede manier van studeren: veel opdrachten
en discussies die enthousiasmerend werken.
Dat is een verworvenheid van de revolutie.
Tegenwoordig communiceren studenten en
docenten digitaal via websites. Dat zijn mooie
hulpmiddelen en die moeten niet verdwijnen,
maar cultuurﬁlosoﬁsch is het interessant welke
tol ervoor wordt betaald. Als je via websites
communiceert, komen het persoonlijk contact
en het overbrengen van emoties en enthousiasme in het gedrang. En dat is niet goed. Want
welke revoluties er ook over het onderwijs
hebben geraasd, alles draait uiteindelijk om de
kennis en de enthousiasmerende capaciteiten
van de docent.’ Naast vele studenten begeleidde Pleij zo’n vijfentwintig promovendi.

‘Een bont gezelschap, van net afgestudeerden
tot gepensioneerde leraren, die eerst weer hun
vak moesten bijspijkeren.’
Wat Pleij stoort, is de gemakzuchtige kritiek
op het populariseren van wetenschap. ‘Op het
moment dat je met je vak naar buiten treedt –
vooral op de tv – denkt iedereen, ook binnen
je eigen universitaire milieu, dat je niks anders
meer doet dan populariseren. Maar in feite is
het een spin-off, iets heel marginaals. Primair
doe ik onderzoek en onderwijs en publiceer ik
in vakbladen. Het kost moeite de universiteit
ervan te overtuigen dat elke onderzoeksgroep
de plicht heeft te laten zien waar zij mee bezig
is. We werken uiteindelijk met belastinggeld.’
Dat er een pensioengerechtigde leeftijd is, is
een goede zaak, al vindt Pleij het jammer dat
hij daardoor niet meer betrokken zal zijn bij
onderwijsvernieuwingen. Zijn andere bezigheden gaan gewoon door. ‘Ik blijf, zolang het
mij vergund is, boeken schrijven en onderzoek
doen. Momenteel werk ik aan Anna Bijns, van
Antwerpen en ik droom ervan nog eens een
roman te schrijven over Willem van Oranje,
een intrigerende ﬁguur met zwei Seelen in seiner
Brust en over wiens leven betrekkelijk weinig is
gepubliceerd.’

Naam: Herman Pleij (1943) _ Studie:
Nederlandse taal- en letterkunde _
Doctoraal: 1968 _ Promotie: 1979 _ Werk:
1968-1981 wetenschappelijk medewerker Historische Nederlandse letterkunde
_ 1981-2008 hoogleraar Historische
Nederlandse letterkunde _ Publicaties: o.a.
Het Gilde van de Blauwe Schuit (1979) _ De
sneeuwpoppen van 1511 (1988) _ Dromen
van Cocagne (1997) _ Het gevleugelde
woord (2007) _ h.pleij@wanadoo.nl
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In a world full of Numbers...
You don’t want to be treated like one of them
» Ambitious UvA alumni come to the Amsterdam Business School «

The Amsterdam MBA

Master of International Finance (MIF)

■

Amsterdam Leadership Programme incorporated

■

State-of-the-art finance programme

■

Tracks: Entrepreneurship, Corporate Social Responsibility,

■

Tracks: International Finance, Law & Finance,

■

Finance and Real Estate

■

Mathematical Finance and Real Estate Finance

■

International content, staff and students

■

International content, staff and students

■

Full-time (1yr) or part-time (2 yr)

■

Full-time (1yr) or part-time (2 yr)

■

25% discount on the tuition fee for UvA Alumni

■

10% discount on the tuition fee for UvA Alumni

The Amsterdam Business School welcomes you to join the information evening on Wednesday 4 June 2008. For more information
please visit www.abs.uva.nl/mba or www.abs.uva.nl/mif or contact Janine van Zantvoort at admissions-abs@uva.nl or + 31 20 525 5655.

Roetersstraat 11 | 1018 WB Amsterdam | www.abs.uva.nl

