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GESPREK. Guusje ter Horst, Erik Jurgens,

Engelstalig bacheloronderwijs in Amsterdam
University College
De Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit
Amsterdam (VU) en de gemeente Amsterdam bundelen hun
krachten in het Amsterdam University College (AUC), dat vanaf
september 2009 Engelstalig bacheloronderwijs gaat verzorgen.
De geselecteerde studenten zullen verblijven op een internationale campus. Het curriculum is ontworpen door hoogleraren van
naam. Zie ook het Hoofdzaak-artikel over internationalisering op
de pagina’s 8 en 9. www.auc.nl

Nieuw instituut Evidence Based Onderwijs

Rubicon-subsidie voor zes jonge UvAonderzoekers
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) kent aan zes jonge, veelbelovende UvA-wetenschappers
een Rubicon-subsidie toe, waarmee zij de kans krijgen onderzoekservaring in het buitenland op te doen. In totaal dienden
113 onderzoekers een voorstel in, waarvan er 25 werden gehonoreerd. Miriyam Aouragh (1972, promotie Antropologie 2008)
ontvangt de subsidie voor haar onderzoek ‘Cyber resistance
in Lebanon and Palestine: Political activism by means of the
internet’, dat zij zal uitvoeren aan de University of Oxford (VK).
In tegenstelling tot de gangbare analyses van het Palestijns/
Israëlisch conflict richt Aouragh zich op alledaagse ervaringen,
vooral hoe activisten tijdens hun (conventionele) strategieën en
tactieken gebruikmaken van innovatieve internettechnologieën.
De overige gehonoreerde UvA-onderzoekers zijn D.W. Rietveld
(Logica en Taalfilosofie) en M.F. Bijlsma, E.C. de Bruin, F.A.
Scheeren en M.R. Tijssen (alle vier Geneeskunde). www.uva.nl/
nieuwsarchief

G ees t eswe t e n s c h appe n

Exit Chomsky’s aangeboren grammatica
Gideon Borensztajn (1966, Cognitive Science 2006), Jelle Zuidema
(1975) en Rens Bod (1965, Alfa-informatica 1990, promotie 1995)
hebben de prestigieuze internationale prijs Cognitive Science
2008 best paper award in Applied Cognitive Modeling gewonnen met hun weerlegging van Noam Chomsky’s aanname bij
zijn generatieve grammatica dat de essentie van een volwassen
grammatica, compleet met abstracte regels en grammaticale
categorieën, aangeboren is. De onderzoekers van het interfacultaire Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)
weerleggen deze wijdverbreide opvatting door te laten zien dat
de grammaticale eenheden waaruit kinderen zinnen samenstellen stapsgewijs abstracter worden met de leeftijd. Dit duidt erop
dat kinderen een taal niet leren op basis van een aangeboren
grammatica, maar door regels af te leiden uit concrete taalwaarnemingen. www.uva.nl/nieuwsarchief
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M aat s c h app i j - e n G ed r agswe t e n s c h appe n

Taalachterstand wegwerken
Schakelklassen, aparte groepen om kinderen met een grote achterstand in de Nederlandse taal bij
te spijkeren, leveren goede resultaten op. Bij schakelklaskinderen
is een duidelijke vooruitgang te
zien in het begrijpend lezen, een
voor verder schoolsucces cruciale
vaardigheid. Zij boekten meer vooruitgang in taal en lezen dan
kinderen met eenzelfde aanvangsniveau en dezelfde achtergrondkenmerken die niet in een schakelklas zaten. Ook kinderen
uit de kopklas, een schakelklas na groep acht, haalden hogere
scores op de Cito-toets en kregen hogere adviezen voor het
voortgezet onderwijs. De doelstelling van de schakelklassen is dat
kinderen met succes hun schoolloopbaan in de reguliere klas kunnen voortzetten en daarna doorstromen naar een hogere vorm
van onderwijs. www.uva.nl/nieuwsarchief

‘Nikab belemmert communicatie niet’
Het dragen van een nikab, een gezichtsbedekkende hoofddoek
die alleen de ogen laat zien, is geen beletsel voor het herkennen van emoties. Dit blijkt uit een eerste onderzoek naar het
effect van de nikab op de onderlinge communicatie. Daarin
zagen proefpersonen geluidloze filmpjes waarin een vrouw een
verhaal vertelt en diverse emoties laat zien. In het ene filmpje is
het gezicht van de vrouw te zien, in het tweede filmpje draagt
zij een nikab waarbij alleen haar ogen zichtbaar zijn en in een
derde filmpje is slechts een uitsnede van een paar ogen zichtbaar.
De verwachting was dat emoties het beste herkend worden als
het hele gezicht zichtbaar is, maar in alle filmpjes werden de
getoonde emoties goed herkend. Hoogleraar Sociale psychologie
Agneta Fischer (1958, promotie Psychologie LEI 1991) vermoedt
dat bezwaren tegen de gezichtsbedekking vooral cultureel van
aard zijn. Zij plaatst wel de kanttekening dat sommige emoties,
zoals boosheid en blijdschap, beter dan andere te herkennen zijn
via het bovenste deel van het gezicht.
www.uva.nl/nieuwsarchief

Nat uu r we t e n s c h appe n , w i sku n de
e n i n fo r mat i c a

Bètacanon rijk geïllustreerd
Op 5 juni reikte bètacanoncommissievoorzitter Robbert Dijkgraaf
de eerste officiële Bètacanon uit aan Onderwijsminister Ronald
Plasterk. De Bètacanon is een reactie op de canon van de
Nederlandse geschiedenis, waarin volgens critici te weinig
onderwerpen uit de exacte wetenschap aan bod kwamen.
Initiatiefnemers vanuit de UvA waren naast Dijkgraaf Louise
Fresco en Sander Bais. Diverse jonge bètawetenschappers schreven
bijdragen voor de canon. Bij de presentatie werd een muziekstuk
ten gehore gebracht van Ruben Naeff (1981, Wiskunde 2005), die
de bètacanon omcomponeerde tot een vierstemmig gezongen
canon getiteld ‘Nul plaattektoniek wc’, een
loflied waarin de vijftig kernbegrippen van de
exacte wetenschap over elkaar heen buitelen.
Naeff studeerde wiskunde en volgde bovendien een propedeuse Muziekwetenschap en
compositielessen aan het conservatorium. Ook
de makers van Fokke & Sukke kwamen met een commentaar en
voorzagen alle kernbegrippen van een cartoon in de Bètacanon
van Fokke & Sukke. Beide creatieve canons zijn te bekijken en te
beluisteren via internet. www.betacanon.nu
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Leren in de oorlogsjaren

In 1938 deed ik in Indië eindexamen gymnasium. In de nazomer vertrok ik alleen naar Nederland om te gaan studeren. Mijn
ouders hadden me opgegeven voor een studie Nederlands aan
de Universiteit van Utrecht en ze hadden daar ook al een kamer
voor me gevonden. Maar eenmaal in Nederland aangekomen,
besloot ik dat ik Scandinavische talen wilde studeren. Ik had
altijd een voorliefde gehad voor de oud-Germaanse literatuur,
vooral de Edda. In Utrecht kon ik dat niet studeren, dus ben ik
naar Amsterdam gegaan. Ik heb zelf voor onderdak gezorgd en
kwam terecht in een pension voor studerende jonge mensen, bij
de familie Hora Adema. Met hun oudste dochter, Wim, later
bekend geworden als journaliste van Het Parool, ben ik goed
bevriend geraakt.
Ik heb de colleges van professor Nel Boer-den Hoed gevolgd.
Oud-Noors, de taal waar het mij eigenlijk om te doen was, was
mijn belangrijkste bijvak, daar ben ik met ontzettend veel plezier
aan begonnen. Zweeds was mijn hoofdvak. We waren in totaal
met drie eerstejaars. Om goed Zweeds te leren spreken gingen we
in 1939 naar een zomercursus aan de universiteit van Göteborg.
Maar op 2 september 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit en
moesten we halsoverkop terug naar Nederland.
Tijdens de Duitse bezetting realiseerde ik me al snel wat voor rol
het oer-Germaans en ook de Germaanse heldensagen speelden
in de nazi-ideologie. Op allerlei manieren gebruikten de nazi’s
die voor hun propaganda. Daar kon ik op een gegeven moment
niet meer tegen en dus heb ik mijn studie afgebroken. Omstreeks
diezelfde tijd moesten studenten een loyaliteitsverklaring
ondertekenen. Dat wilde ik niet. De meeste mensen die
ik kende zijn toen met hun studie opgehouden.
Het was de wens van mijn ouders dat ik lid werd van de
AVSV, het vrouwencorps. Dat heb ik ook gedaan, maar
de groentijd vond ik eigenlijk belachelijk. Wel heb ik veel
plezier gehad met mijn jaargenoten en er zijn ook aardige
vriendschappen ontstaan.
Daarna ben ik naar de Amsterdamse toneelschool gegaan.
Ik hoopte dat de oorlog afgelopen zou zijn als ik daarmee
klaar was, maar dat bleek niet zo te zijn. Integendeel. Het
ergste moest nog komen. Met mijn ouders in Indië was al
sinds 1940 geen contact mogelijk geweest.
Graag had ik voor toneel willen schrijven en regisseren.
Acteren lag me niet zo, al vond ik het prettig om te
doen als het rollen waren waar ik me een beetje in kon
vinden. Ik heb drie maanden gespeeld in het gezelschap
van Cees Laseur en Mary Dresselhuys. Wim Hora Adema
bracht me in contact met Wim Sonneveld, die toen zijn eerste
gezelschap had opgericht. Voor hem heb ik tot 1947 een aantal
programma’s geschreven. Daarmee kon ik in mijn onderhoud
voorzien. Cabaret viel niet onder de regels voor aanmelding bij
de Kultuurkamer. Ik ben niet aan het toneel gebleven.
Ik had graag mijn studie Scandinavische talen willen afmaken,
maar dat is in mijn leven naast het schrijven niet mogelijk
gebleken. Het is een buitengewoon interessant studiegebied,
met een cultuur die voor de
hele Europese beschaving erg
belangrijk is geweest. De oudNoorse saga’s bevatten prachtige
teksten over de vroegste helden
en koningen in Noorwegen
en op IJsland. Behalve vanuit
historisch oogpunt zijn ze ook
literair gezien heel belangrijk.
Ja, Zweeds spreek ik nog een
beetje en ik lees ook wel eens
een moderne Zweedse roman.

Hella S. Haasse

Samen met de universiteiten van Maastricht en Groningen heeft
de UvA het Top Institute for Evidence Based Education Research
(TIER) opgericht, dat wil bijdragen aan de verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs in Nederland door de ontwikkeling
van (kosten)effectieve onderwijsinterventies. ‘Evidence based’
betekent dat de werking bewezen moet zijn: onderwijsinterventies en -strategieën moeten wetenschappelijk worden geëvalueerd voordat ze worden aanbevolen of op brede schaal ingevoerd. Een van de sleutelfiguren is econoom Henriëtte Maassen
van den Brink (1951, promotie Economie 1994), die naast haar
leerstoel aan de UvA vanwege TIER voor een deel van de tijd de
leerstoel Evidence Based Onderwijs in Maastricht gaat bezetten.
www.uva.nl/nieuwsarchief

Niek van Sas en Evelien Tonkens in debat

COLOFON

wimkoning@uva.nl

Res Academicae

Hoogleraar Moderne Europese letteren Joep Leerssen (1955, Anglo-Irish Studies, promotie UU
1986) ontvangt de Spinozapremie 2008. NWO kent deze ‘Nederlandse Nobelprijs’ jaarlijks toe
aan vier Nederlandse toponderzoekers. Leerssen ontvangt de premie van anderhalf miljoen
euro onder andere voor zijn vernieuwende bijdragen aan de imagologie en Irish Studies, en
voor zijn onderzoek naar cultuurnationalisme. Hij is een van de stichters en vormgevers van
het interdisciplinaire vakgebied Europese studies. Behalve als erudiet wetenschapper geldt hij
als een inspirerend docent. Leerssen is de eerste geesteswetenschapper van de UvA aan wie
de Spinozapremie wordt toegekend. Zeven andere UvA-onderzoekers gingen hem sinds 1995
voor, onder wie mathematisch fysicus Robbert Dijkgraaf, sterrenkundige Ed van den Heuvel
en logicus Johan van Benthem. De officiële uitreiking van de Spinozapremie vindt plaats op
19 november in Den Haag.
www.uva.nl/nieuwsarchief

foto: monique kooijmans

Name dropping is een favoriete bezigheid van hoofdredacteuren van alumnimagazines. Obligaat? Kan
ik er iets aan doen dat zoveel oud-studenten van
de UvA zo succesvol zijn in het maatschappelijk leven? En dat ze zo hartverwarmend vaak en
zonder aarzelen bereid zijn mee te werken aan de
evenementen die wij organiseren om een bestendig
alumninetwerk te smeden? Wat is het dat Freek de
Jonge en Beau van Erven Dorens belangeloos
de feestelijke uitreiking van de UvA-scriptieprijzen
doet komen opluisteren? Hun talent heeft ze al ruim
voor het afstuderen naar elders gevoerd, maar als de
alma mater een beroep op ze doet, komt weigeren
niet in ze op. Hoe komt het dat minister Guusje
ter Horst en senator Erik Jurgens hun vrije zaterdagmiddag opofferen om op de Universiteitsdag
een debat aan te gaan over de grondwet met UvAhoogleraren Niek van Sas en Evelien Tonkens?
Waarom nemen succesvolle kunstenaars als Rosita
Steenbeek en Brainpower ruim de tijd voor
fotosessies en interviews in dit blad? Wat beweegt
Herman Pleij en Louise Fresco om op afroep
hun wetenschap voor een breed publiek tentoon te
spreiden? En waaraan heeft SPUI het te danken dat
Hella S. Haasse ondanks de belemmeringen van
de ouderdom bereid is alsnog haar bewogen studiejaren aan de UvA te boekstaven? Zou het ‘trots’ zijn,
dat ongemakkelijke begrip waarmee Amerikanen
ons om de oren slaan? Of welbegrepen eigenbelang,
om deel uit te maken van een voordelig relatienetwerk? Van allebei misschien een beetje, maar de
hoofdreden is denk ik toch het groeiende besef dat
de studietijd een beslissende invloed heeft gehad op
het verdere leven en dat de universiteit een cruciale
rol speelt in het overdragen van beschavingswaarden.
Aan dat besef dankt SPUI de gevarieerde inhoud
van dit nummer en de bekende en onbekende, maar
altijd aansprekende figuren die erin voor het voetlicht worden gebracht.

Spinozapremie voor Joep Leerssen

foto: monique kooijmans

Hoeveel medailles de UvA-studenten en -alumni
uiteindelijk mee naar huis zullen nemen, was bij
het schrijven van dit redactioneel – de Olympische
Spelen zijn halverwege – nog niet bekend. Dennis
van der Geest (1975, Communicatiewetenschap)
heeft het deze keer niet gered, maar onder de roeiers
was het als vanouds weer raak. Geen stoere binken
deze keer, maar krachtige vrouwen die topsport en
studie op het hoogste niveau weten te combineren.
Kirsten van der Kolk (1975, Sociale geografie
2000) roeide zich met haar partner Marit van Eupen
superieur naar het goud in de lichte dubbeltwee.
En Nienke Kingma (1982, student Planologie),
Sarah Siegelaar (1981, Geneeskunde 2004) en
Marlies Smulders (1982, bachelor Engelse taal en
cultuur 2007) sleepten in een fenomenale eindsprint
het zilver binnen met de dames acht. Hoe Smulders
dat beleefde, vertelt zijzelf in haar E-mail uit China
in deze SPUI.

De UvA in beweging
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Res Academicae

Naam: Hella S. Haasse (1918) _ Studie: Scandinavische talen
en hun letterkunde (n.a.) _ Werk: schrijfster _ Boeken (selectie): Oeroeg (1948) _ Het woud der verwachting (1949) _
De ingewijden (1957, Internationale Atlantische Prijs) _ Een
nieuwer testament (1966) _ Heren van de thee (1992, CPNB
Publieksprijs 1993) _ Transit (1994) _ Sleuteloog (2002, NS
Publieksprijs 2003, Dirk Martensprijs 2003) _ Het tuinhuis
(2006) _ Oeuvreprijzen: Constantijn Huygensprijs (1981) _
P.C. Hooftprijs (1984) _ Annie Romeinprijs (1995) _ Prijs der
Nederlandse Letteren (2004) _ www.hellahaasse.nl

voor, door en over alumni van de Universiteit van Amsterdam. SPUI is een uitgave van het Bureau Alumnirelaties en 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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Grondwet:
bindmiddel of splijtzwam?

Evelien Tonkens, Niek van Sas

De grondwet inzetten als maatschappelijk bindmiddel. Het plan van Guusje ter Horst
roept stevige reacties op. Een bijsluiter, akkoord, de tekst herschrijven: nee, aldus
Erik Jurgens. Aanpassing leidt zelfs tot polarisatie, stelt Evelien Tonkens. Alleen bij
Niek van Sas kan de minister niet meer stuk. Onder leiding van Binnert de Beaufort
gingen zij op de Universiteitsdag 2008 in debat.

Uit recent NIPO-onderzoek blijkt dat 84
procent van de Nederlanders de grondwet
niet goed of helemaal niet kent, terwijl 94
procent zegt de grondwet wél belangrijk te
vinden. Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst deed
in februari 2008, tijdens een symposium ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de
huidige grondwet, een voorstel: de grondwet
moet niet alleen opnieuw herzien worden door
een staatscommissie, maar zou ook een educatieve, instructieve functie moeten krijgen, en zo
gaan werken als maatschappelijk bindmiddel.
De minister gaf daarmee uitvoering aan het
beleidsprogramma van het huidige kabinet,
dat als doelstelling heeft de grondwet opnieuw
onder de loep te nemen en zijn positie in de
samenleving te versterken.
Maar de plannen van Ter Horst werden niet
door iedereen toegejuicht. Al eerder had oudlid van de Eerste en Tweede Kamer voor de
PvdA en staatsrechtdeskundige Erik Jurgens
in een ingezonden brief in de Volkskrant bezwaren laten horen. Hij is tegenstander van het
in ‘gewone mensentaal’ opschrijven van zo’n
essentieel onderdeel van de Nederlandse wetgeving, en vindt ook het verbinden van een
zo gevoelsmatig onderwerp als de Nederlandse
identiteit aan een wet een slecht idee. ‘Laat die
Grondwet maar zijn eigen rustige zelf blijven’,
schreef Jurgens.

Nationale quiz

Tijdens het debat op de Universiteitsdag blijkt
dat Jurgens niet de enige is die vraagtekens zet
bij de plannen van de minister. In een volle en
broeierige zaal in de Oudemanhuispoort lopen
de meningen sterk uiteen. Om de discussie van
een historisch kader te voorzien, geeft debatleider Binnert de Beaufort eerst het woord
aan historicus Niek van Sas, die opent met
een ‘heel korte’ geschiedenis van de grondwet
(zie kader).
Vervolgens geeft minister Ter Horst een eerste
toelichting op haar plannen. Een facelift wil
ze het niet noemen; die heeft de grondwet al
in 1983 ondergaan, en ‘aan een tweede facelift
moet je niet beginnen’. Maar volgens Ter Horst
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Vlnr: Binnert de Beaufort,
Guusje ter Horst, Erik Jurgens,

kan de grondwet wel meer maatschappelijke
betekenis krijgen. Ze hoopt dat hij gaat leven
in de hoofden en de harten van de mensen.
‘Misschien is het een utopie, de grondwet als
maatschappelijk bindmiddel, er zijn dingen
die de Nederlanders veel meer bindt, zoals het
nationaal elftal. Maar de staatsregeling van
1798 werd ook geschreven “aan het Bataafsche
volk, zig vormende tot eenen ondeelbaren
staat”. Die aanhef verwijst naar een binding.
In die staatsregeling werden bijvoorbeeld
nationale feesten vastgelegd om de burgers aan
de wetten en aan het vaderland te binden. Mijn
vraag is: hoe geef je zoiets tegenwoordig vorm?
We zijn begonnen met een nationale quiz over
de grondwet, om die meer te laten leven, nu
zoeken we naar de volgende stap.’ Een staatscommissie gaat zich buigen over een mogelijke
modernisering van de grondwet. Ter Horst zegt
in de huidige versie bijvoorbeeld een verwijzing
te missen naar het Nederlands als onze taal,
Amsterdam als de hoofdstad en Den Haag als
regeringsstad.

zou de grondwet juist een aanleiding vormen
tot nóg meer discussie; de grondwet beschrijft
onderwerpen die op dit moment erg in de
belangstelling staan, zoals de scheiding van
kerk en staat en de vrijheid van meningsuiting
en van godsdienst. Blijkbaar zijn dat zaken die
niet binden, maar juist splijten. Misschien ligt
dat over tien jaar anders.’ Wat volgens Tonkens
wel helpt, is ‘sociaal burgerschap’: mensen
wijzen op hun plicht om voor elkaar te zorgen,
dingen voor elkaar te doen in de buurt. Dat is
het oude ‘noaberschap’ (nabuurschap).
Ter Horst is het met Tonkens eens dat er veel
meer moet gebeuren op wijkniveau, en dat
lukt niet alleen met de grondwet in de hand.
De minister noemt in dit verband het idee
van een handvest over ‘verantwoord burgerschap’, zoals dat ook in de Tweede Kamer naar
voren is gebracht. Daarin zou kunnen worden
omschreven wat onze plichten zijn, hoe je je
moet gedragen tegenover de ander. Zulke dingen zijn volgens Ter Horst niet vast te leggen
in de grondwet.

Noaberschap helpt

Bescheiden rol spelen

Van Sas reageert als eerste op deze toelichting.
Hij vindt het een goed idee om de grondwet
onder de aandacht te brengen. Het valt volgens
hem echter te betwijfelen of de inhoud zo
populair kan worden verwoord dat iedereen
het snapt. ‘Al in 1798 zijn er vereenvoudigde
versies verspreid onder het volk en in 1848
schreef de staat een prijsvraag uit voor een
eenvoudiger tekst, maar daarop is nooit een
inzending gekomen. 19 mei 1798 was inderdaad de Dag van de Constitutie; op die dag
stond op het Malieveld in Den Haag een grote
papieren tempel.’
Ook bijzonder hoogleraar Actief burgerschap
Evelien Tonkens ziet het nut in van een grotere bekendheid van de grondwet. Maar die
is ook te bereiken zonder de tekst te wijzigen;
door in folders, op internet, of bijvoorbeeld
in kunstwerken de aandacht op een andere
manier op de grondwet te vestigen. Over de
vraag of de constitutie ook als bindmiddel kan
dienen, heeft Tonkens echter haar twijfels. ‘In
de huidige maatschappelijke omstandigheden

Jurgens deelt de doelstelling van de minister
om in de samenleving sociale cohesie te bevorderen en de mensen te wijzen op hun rechten
en plichten. Een manifest opstellen dat dit doel
dient door als samenbindende factor te functioneren lijkt hem uitstekend. Maar hij is het
volledig oneens met de inzet van de grondwet
als maatschappelijk bindmiddel en betwijfelt
de trekkende rol van onze constitutie. ‘Tijdens
de eerste jaren van de grondwet maakten we
ons los, eerst van regenten, daarna van de
Fransen. De nieuwe staat was er al, daarna
kwam de grondwet. Ook tegenwoordig volgt de
grondwet de actualiteit, hij bepaalt haar niet.’
Een tweede argument tegen de inzet als bindmiddel ziet Jurgens in de aard van de grondwet.
Die moet zich volgens hem beperken tot het
regelen van een aantal verhoudingen tussen
de hoogste gezaghoudende instellingen en de
burger, en kan dus slechts een bescheiden rol
spelen in het dagelijks leven.
Ook Jurgens ziet het risico van splijting in
plaats van binding als de grondwet ter discus-

sie komt te staan. ‘Het gevaar van de prachtige
tekst die de minister voorlas, kan bijvoorbeeld
worden geïllustreerd door de Slowaakse constitutie, waarin staat: “wij, het Slowaakse volk”.
De Hongaarse minderheid beschouwt die tekst
als uitsluiting. Dus als de grondwet vermeldt
“wij, het Nederlandse volk”, is het nog maar de
vraag of de mensen die niet in Nederland zijn
geboren maar wel hier wonen, zich daar ook
in herkennen. Dat zou wel eens niet het geval
kunnen zijn.’

Tekst is onschuldig

Binding of splijting: het onderwerp maakt
een levendige discussie los. Ter Horst noemt
het een interessante constatering, dat praten
over de grondwet zou leiden tot polarisatie.

‘Blijkbaar hebben wij een grondwet die tot
tegenstellingen leidt tussen mensen. Moet hij
dan niet anders geformuleerd worden, zodat
die polarisatie niet ontstaat?’
Jurgens: ‘Op het moment dat je die tekst verandert, krijg je juist polarisatie over die nieuwe
tekst.’
Tonkens: ‘Inderdaad, als je het nu gaat hebben
over het wijzigen van de tekst, valt die discussie
midden in een jarenlang debat dat tot vervelens
toe gaat over de vrijheid van meningsuiting.
Daar is een kanaal gegraven en dat bootje gaat
daarin, hoe hard je dat kanaal ook probeert te
ontwijken.’
Ter Horst: ‘Juist de huidige tekst heeft geleid
tot die polarisatie, dus hij moet worden aangepast, zodat je dan niet meer in die gleuf komt.’

Korte geschiedenis van de grondwet
‘Deze minister kan bij mij geen kwaad meer
doen’, complimenteert historicus Niek van Sas
discussiegenoot Ter Horst. ‘Zij heeft namelijk
het belang onderstreept van de staatsregeling van 1798. Nog maar tien jaar geleden,
toen werd herdacht dat 150 jaar eerder de
grondwet van 1848 het licht zag, heeft de
politiek de grondwet van vijftig jaar daarvoor
helemaal niet genoemd.’
De periode van 1798 tot 1917 noemt Van Sas
‘de eeuw van de grondwet’. In de Bataafse
tijd werd namelijk, als resultaat van een fundamenteel debat over de inrichting van de
Nederlandse staat, de allereerste Nederlandse
grondwet ingesteld, de staatsregeling van
1798. Daaraan voorafgaand waren de grondrechten uitgebreid bediscussieerd. In die
staatsregeling zijn de grondslagen voor het
moderne Nederland gelegd, waaronder de
scheiding van kerk en staat en het gelijkheidsbeginsel. Ook de nationale identiteit kwam
reeds in 1798 aan de orde, al noemde men het
toen ‘nationaal karakter’. De staatsregeling
werd in 1801 alweer afgeschaft, en na een
aantal grondwetswijzigingen werd het fenomeen grondwet steeds minder populair.
Met de grondwet van Van Hogendorp, in
1815, werd dat rechtgetrokken, en het is deze

grondwet die nog steeds de basis vormt van
de huidige. Destijds zei Van Hogendorp al
dat het essentieel is om de constitutie in de
hoofden en de harten van de mensen over te
brengen.
1848 was een ander belangrijk jaar, want
toen werd de grondwet van Thorbecke aangenomen. Deze bracht twee grote vernieuwingen: de (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid en de introductie van het
huidige kiesstelsel. Van Sas: ‘In tegenstelling
tot de grondwet van 1798 was die van 1848
een groot succes, misschien wel omdat hij
veel minder ambitieus geformuleerd was. Tot
1872 heerste in Nederland de bloeiperiode
van het klassieke liberalisme. Daarna volgde
de strijd voor uitbreiding van het kiesrecht,
die in 1917 uitmondde in de invoering van
het algemeen kiesrecht. Daar eindigt de klassieke periode van de Nederlandse grondwet,
vanaf dat moment is die een rustiger bestaan
gaan leiden. Velen noemen de grondwet nog
steeds een ‘rustig bezit’, al klinken er soms
ook minder lovende woorden. Zo noemde de
latere minister van Justitie Piet-Hein Donner
de constitutie ooit een mank been: het is
onmisbaar, maar je sleept het wel de hele tijd
met je mee.’

Tonkens: ‘Je kunt het ook op een sociologische
manier benaderen. Op een bepaald moment
heb je onderwerpen die als het ware magnetisch zijn, waarover steeds opnieuw wordt
gepraat. Dat heeft niets met die tekst te maken,
die is wat dat betreft volkomen onschuldig.
Een grondwet moet je niet gebruiken voor het
oplossen van actuele problemen.’
Ter Horst: ‘Dat laatste heb ik nooit gezegd,
maar ik vind wel dat mensen moeten weten
wat erin staat. Er is onderzoek gedaan: iedereen
vindt het belangrijk; maar niemand weet wat er
eigenlijk in staat, dat is toch vreemd.’
Jurgens: ‘Het is onmogelijk om een in technische bewoordingen geschreven wet, met zijn
speciﬁeke juridische betekenis, in eenvoudige
taal op te schrijven. Vergelijk het met de receptuur van artsen. Bijna niemand begrijpt die.
Maar dat hoeft ook niet, zolang de apotheker
het maar begrijpt. Wat de patiënt wel moet
snappen, is waarom hij dat recept krijgt en wat
de bedoeling is van de behandeling. De bijsluiter kan daaraan veel bijdragen. Het ministerie
van Sociale Zaken geeft bijvoorbeeld een aantal
bijsluiters uit over de sociale verzekeringen – je
kunt ze in het postkantoor krijgen. De grondwetstekst zelf kun je niet versimpelen, die is in
twee eeuwen zo gegroeid. Uit een simpele tekst
zou ieder wat wils gaan halen.’
Echt eens worden de debaters het niet, ook
niet na een discussie met de zaal over de voors
en tegens van een constitutioneel hof en de
inzet van de grondwet als strijdmiddel, om de
burger te beschermen tegen totalitaire trekjes
van de staat. Overeenstemming is er wel over
het nut van educatie over de grondwet. Welke
tips de minister mee terugneemt naar Den
Haag – opnieuw een Dag van de Constitutie
met een papieren tempel op het Malieveld,
grondwettelijke kunstwerken of bijsluiters – de
tijd zal het leren.
Deze tekst is een weergave van het debat over de
grondwet dat plaatsvond tijdens de Universiteitsdag
2008, op zaterdag 7 juni. De videoregistratie
van dit debat kunt u terugkijken via
www.alumni.uva.nl/universiteitsdag2008.

Naam: Binnert de Beaufort (1970) _ Studie:
Geschiedenis _ Doctoraal: 2001 _ Werk:
1998-heden journalist, o.a. bij Quote, en
schrijver, o.a. De Lompe Leeuw (2006) _
binnertdebeaufort@wanadoo.nl
Naam: Guusje ter Horst (1952) _ Studie:
Psychologie _ Doctoraal: 1976 _ Promotie:
1984 _ Werk: 1986-1994 universitair hoofddocent Sociale tandheelkunde ACTA _
1986-1992 lid gemeenteraad Amsterdam
_ 1992-1994 voorzitter universiteitsraad
UvA _ 1994-2001 wethouder openbare
ruimte Amsterdam _ 2001-2006 burgemeester Nijmegen _ 2007-heden minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties _
minbzk@minbzk.nl
Naam: Erik Jurgens (1935) _ Studie:
Nederlands recht _ Doctoraal: 1960 _ Werk:
1965-1972 wetenschappelijk (hoofd)medewerker Staatsrecht _ 1968-1970 voorzitter
PPR _ 1972-1975 en 1990-1994 lid Tweede
Kamer _ 1975-1985 voorzitter NOS _
1986-2000 bijzonder hoogleraar Mediarecht
/ Parlementair stelsel UM _ 1987-2000 deeltijd hoogleraar Staats- en bestuursrecht
VU _ 1995-2007 lid Eerste Kamer (PvdA) _
ejurgens@xs4all.nl
Naam: Niek van Sas (1950) _ Studie:
Geschiedenis UU _ Doctoraal: 1974 _
Promotie: UU 1985 _ Werk: 1989-1994
universitair hoofddocent Geschiedenis _
1994-1996 bijzonder hoogleraar Geschiedenis van natie- en staatsvorming _
1996-heden hoogleraar Geschiedenis na
1750 _ N.C.F.vanSas@uva.nl
Naam: Evelien Tonkens (1961) _ Studie:
Politieke en sociale wetenschappen _
Doctoraal: 1988 _ Promotie: KUN 1999 _
Werk: 1988-2002 docent en onderzoeker
universiteiten van Groningen en Nijmegen
en diverse onderzoeksinstellingen _
2002-2005 lid Tweede Kamer (GroenLinks)
_ 2005-heden bijzonder hoogleraar
Actief burgerschap _ Nevenfuncties: o.a.
2005-heden columnist de Volkskrant _
2008-heden lid Nationale Denktank burgerparticipatie politie _ E.H.Tonkens@uva.nl
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Wollongong, Amsterdam,
Oxford

Hoe een internationale studieloopbaan eruit kan zien, toont de weg die
Sandeep Murthy (1977, Logic 2007) aﬂegde. Bachelor in Australië, master in
Nederland, Ph.D. in het Verenigd Koninkrijk.

Het was het hogere academisch niveau in
Europa dat Sandeep Murthy van de ene kant
van de wereld naar de andere bracht. Aan
de universiteit van Wollongong, even onder
Sydney, haalde hij een bachelor in information systems. ‘Maar het universitair onderwijs
in Australië was me niet wetenschappelijk
genoeg’, vertelt hij telefonisch vanuit Oxford.
‘Het was vooral toegepaste wetenschap.’
Toen Murthy op internet het cursusprogramma van de UvA-researchmaster Logic zag, was
hij onder de indruk. ‘Zo multidisciplinair,
met ﬁlosoﬁe, informatica en wiskunde. Die
mix leek me fantastisch. Je kon zo de vakgebieden met elkaar verbinden en tot nieuwe
inzichten komen.’ Bovendien was de voertaal
Engels, anders dan bij masters in Duitsland en
Frankrijk die hij ook bekeek.
In september 2004 landde Murthy op Schiphol.
Om hem in staat te stellen zijn eigen kostje te
koken had zijn moeder hem haar recept gegeven voor dahl, een traditioneel linzengerecht
dat ze thuis vaak aten. Murthy vond onderdak
op het Science Park aan de Kruislaan, met
zeven andere studenten.
Aan de UvA kreeg hij het academisch niveau
waarnaar hij op zoek was. ‘De wiskunde was
abstracter, modal logic vond ik bijvoorbeeld
moeilijk. De hoge eisen van de docenten werkten bevrijdend. Eindelijk echte uitdagingen!
Ook al had je maar één regeltje fout in een
wiskundig bewijs, dan nog schreven ze daar een
opmerking bij. Een acht halen was hartstikke
moeilijk.’ Hij genoot van het interdisciplinaire
karakter en volgde ook vakken in Utrecht en
aan de VU. Half lachend: ‘Ik wil altijd ergens
anders zijn dan waar ik ben.’ Dat geldt misschien ook voor de studie: hij deed bijvakken
bij Psychologie (over besluitvorming), Filosoﬁe
(over waarschijnlijkheid) en Natuurkunde
(over kwantummechanica).

Studeren in Amsterdam beviel hem wel. De
studenten waren relaxed, net als de stad. Die
doorkruiste hij per tram of te voet. De drukte
en de kleuren van de Dappermarkt herinnerden hem aan zijn geboorteplaats Hyderabad,
de vijfde stad van India, waar hij tot zijn achtste woonde. Hij kocht tal van ansichtkaarten
van de grachten bij nacht, met het op het water
dansende huiskamerlicht van de woonboten.
Vaak zocht hij ook ’s avonds het water op, als
hij wandelde langs de Ringvaart achter het
Science Park.
Voor zijn scriptie onderzocht Murthy groepstheoretische methoden voor de complexiteit
van matrixvermenigvuldiging. Op het laatst
was het buffelen: doordat hij veel alleen werkte,
moest hij meer doen dan de andere studenten.
Zijn scriptie schreef hij bij zijn ouders, in
Sydney, in de zomer van 2006. Via e-mail hield
hij contact met zijn begeleider. De correcties
voerde hij in Oxford uit, waar hij sinds januari
2007 woont.
Na de presentatie van zijn scriptie was hij ‘heel
trots en gelukkig’. De bul hangt ingelijst in zijn
woonkamer. Plaatsing van zijn onderzoek op
internet leverde hem een uitnodiging op voor
een wiskundeconferentie in Berkeley, afgelopen
juli.
Vervolgens was het zoeken naar een promotieopleiding. In Amsterdam kon hij geen Ph.D.
doen. ‘De promotieopleiding in Bristol (wiskunde, complexe systemen) is gloednieuw; ik
las in de krant dat ze studenten zochten.’ De
overstap verliep moeiteloos, het niveau van de
colleges en werkgroepen was uitstekend – al was
het wiskundeniveau van sommige studenten
lager dan in Amsterdam. Maar omdat Murthy
de vakken te veel in de richting vond gaan
van natural science is hij inmiddels in Bristol
gestopt. Nu wil hij een Ph.D.-programma in
Oxford gaan volgen.

TEKST: Pauline Valkenet
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E-mail uit
China
Van: Marlies Smulders <sjmoelders@hotmail.com>
Aan: alumni@uva.nl; SPUI@uva.nl
Betreft: Beijing 2008 in vogelvlucht

de buluitreiking

De kop is eraf. Vrijdag 08-08-08 zijn de
Olympische Spelen in Beijing geopend.
Zoals verwacht, hebben de Chinezen
hard hun best gedaan om deze Spelen
tot een succes te maken. Het is ongelooflijk hoeveel zij overhebben voor
de organisatie van dit evenement. De
bereidheid van de duizenden vrijwilligers is enorm. Op elke hoek staat wel
iemand klaar om alles in goede banen
te leiden.
Het nationale stadion, het vogelnest,
is de trots van Beijing. Hoewel wij
roeiers niet bij de opening kunnen
zijn, beschrijven de Chinezen de pracht
van dit bouwwerk in zulke bewoordingen dat we het zeker moeten bezoeken voor we Beijing weer verlaten. De
grootsheid van het evenement blijkt
uit alle media-aandacht en uit alles wat
het woord ‘Olympisch’ teweegbrengt.
Dat is onbeschrijfelijk. Deuren die gesloten leken, gaan ineens open, de sporters zijn absolute helden. De mensen
hier zijn uitermate geïnteresseerd in
de beste sporters van de wereld. Over de politieke situatie in China
mogen wij ons niet uitlaten. We zijn hier om het maximale uit onszelf
te halen. Op dit moment is sport ons leven.
In het Olympisch Dorp is topsport de normaalste zaak van de wereld.
Opvallen tussen de ruim tienduizend deelnemers is bijna onmogelijk.
Het dorp is namelijk een plek van extremen: lang en kort, dik en dun,
blond en donker, blank en gekleurd, tweemaal daags trainen of juist
om de dag, één keer vlammen of twee weken doorgaan. Iedereen
loopt in sportkleding en lijkt de hele dag te sporten. De enige manier
om uit te blinken is door minimaal één Olympische medaille te winnen. Want wat is er mooier dan aan het einde van deze Spelen de
beste van de besten te zijn?
De weg hiernaartoe was erg lang en vol hindernissen. Naast de vele
en zware trainingen hebben we ook op andere vlakken – zoals onze
studies aan de UvA – alles eruit gehaald. Hoeveel uren we vooruit
hebben gewerkt om vrij te zijn voor trainingskampen en wedstrijden
is niet te tellen. Want we willen scoren op twee terreinen. Wij en
niemand anders horen op dit moment op deze plek thuis. Nu is het
aan ons om het beste resultaat te bereiken.
Maandag 11 augustus eindigen we als derde, niet direct genoeg
voor een finaleplaats. Een warm onthaal door Willem-Alexander en
Máxima bij de roeibaan! Woensdag worden we tweede in de herkansing. In de finale op zondag de 17e liggen we steeds vierde maar
houden contact met de rest van het veld. Dan roept onze stuurvrouw
dat als we nog iets willen, we het nu moeten doen. Het gaat om
centimeters. Ogen dicht en gaan. Van de vierde plek schuiven we
naar de derde en op de streep drukken we nog net ons puntje voor
oud-Olympisch kampioen Roemenië: zilver! Ongelooflijk, maar wat
een mooie afsluiting.

Naam: Marlies Smulders (1982) _ Studie: Engelse taal en cultuur
_ Bachelor: 2007 _ Roeiprestaties (selectie): 2002 Nederlands
kampioenschap (NK) Amsterdam _ Wereldkampioenschap (WK)
Sevilla, 8e (dames dubbelvier) _ 2003 WK Milaan, 9e (dames
dubbelvier) _ 2003 en 2006 NK Amsterdam _ 2004 Wereldbeker
Luzern, zilver (dames acht) _ Holland Beker Amsterdam, 1e
(dames acht) _ Olympische Spelen Athene, brons (dames acht) _
2005 wereldbeker Luzern, zilver (dames acht) _ WK Gifu (Japan),
11e (dames twee zonder stuurvrouw) _ 2007 Wereldbeker
Ottensheim, brons (dames acht) _ Wereldbeker Luzern, brons
(dames acht) _ Wereldbeker Amsterdam, goud (dames acht) _
WK München, 7e (dames acht) _ 2008 Olympische Spelen Beijing
(dames acht) _ sjmoelders@hotmail.com

De passie van Rosita Steenbeek

‘Italië biedt continu verhalen’
Rosita Steenbeek droomde als meisje niet over schrijven, maar het werd wel haar passie. En dan
vooral schrijven over Rome – de stad die een hoofdrol speelt in haar oeuvre.
‘Italië is zo inspirerend voor een schrijfster.’ Rosita Steenbeek
zegt het in Terug in Rome tegen een schoenengekke vriend
en ze zegt het nogmaals op haar Romeinse dakterras, gezeten in een rieten stoel, omringd door het groen van haar
planten. ‘In dit land kom je voortdurend in verrassende,
kleurrijke situaties terecht. Rome biedt continu verhalen,
op alle mogelijke manieren. Maar ook een stad als Venetië
inspireert me enorm, net als Sicilië. Je krijgt vanzelf een
gelaagdheid, ook al doe je niets anders dan het gewone leven
beschrijven.’
De passie van Rosita Steenbeek is duidelijk: schrijven,
schrijven over Italië. En dan vooral over Rome, de stad waar
ze een groot gedeelte van het jaar verblijft. Steenbeek woont
er midden in het centrum, in een intiem appartementje
met dakterras dat nog dateert uit de achtste eeuw, meldt
ze trots.
Schrijfster worden was niet iets waarvan Steenbeek al
droomde toen ze een klein meisje was. Ze had veel belangstelling voor religie en besloot na het gymnasium Theologie
te gaan studeren. Maar al snel veranderde ze van koers en
belandde uiteindelijk bij de studie Nederlands aan de UvA.
‘Mijn vader was docent letterkunde in Utrecht en zag mijn
studiekeuze als een list’, vertelt ze lachend. ‘Nederlands was
de enige studie die ik niet in Utrecht kon doen, omdat hij
daar zat. Zo had ik een excuus om naar Amsterdam, het
Sodom en Gomorra, te gaan!’
Haar keuze was niet op neerlandistiek gevallen omdat ze
dacht daarmee schrijfster te kunnen worden. ‘Maar die
keuze had natuurlijk wel alles te maken met mijn liefde
voor boeken, voor de sensatie om door boeken een andere
wereld te leren kennen, reizen te maken, je van dingen
bewust te worden. Mijn docenten Enno Endt en Jan
Fontijn zijn heel inspirerend geweest omdat ze met zoveel
passie over de letteren konden vertellen. Verder heb ik aan
de studie Nederlands en het studententoneel hartsvrienden
overgehouden als Mieke van der Weij, Bas Heijne en
Arthur Japin.’ Met Japin trok ze na haar afstuderen voor
het eerst naar Rome, waar ze werkte in het theater en de
ﬁlm. Die periode vormde de aanzet tot haar debuutroman:
het autobiograﬁsche De laatste vrouw.
Er volgden meer boeken, die zich afspelen op Sicilië, in
Venetië en in het land van de Etrusken: Lazio, Toscane,
Umbrië. Steenbeek: ‘Je hoeft maar in Italië rond te lopen, of
je raakt geïnspireerd. Dit land is zo ongelooﬂijk afwisselend.
Bijna elke stad heeft een ander decor, andere mensen, een
andere geschiedenis.’ Het maakt het schrijven gemakkelijker. ‘Als ik schrijf, hoef ik er niets aan toe te voegen. Het is al
een metafoor. Neem Venetië. Dat is voor mij een metafoor
voor het hele leven. Die stad wordt nog mooier omdat ie
wegzakt in het water, zoals het leven ook zijn glans krijgt
door de dood.’

Rome speelt een hoofdrol in haar oeuvre. Ze schreef er
onder andere Terug in Rome over, dat in april van dit jaar
verscheen. Daarin beschrijft ze op een toegankelijke manier
hoe het heden is doordrongen van het verleden en hoezeer
het verleden nog leeft. Ze eet er een pizza in een restaurant
waar de stenen van de Thermen van Agrippa nog te zien
zijn; ze wordt in het Pantheon bedolven onder rozenblaadjes en weet dat Cleopatra haar geliefde Caesar liet baden in
rozenwater; ze drinkt een espresso met haar schoenengekke
vriend nadat ze net heeft geconstateerd dat relikwieënjagers
stukken van de schoenen van heiligen stelen.
Vanwege haar grote belangstelling voor godsdienst en de
klassieken voelt Steenbeek zich in de Italiaanse hoofdstad als
een konijn in een knollenveld. ‘Hier vertelt elke steen een
verhaal’, meent ze. Ze komt uit een protestantse familie en
dat geeft een aangename spanning met de overweldigende
invloed en geschiedenis van het Vaticaan – twee elementen
die uitgebreid aan bod komen in Terug in Rome. En dan
zijn er ook nog de Romeinen, die maken dat Steenbeek
zich hier thuis voelt. ‘Die zijn zo gezellig, zo wijs ook. Voor
mijn gevoel leven ze nergens anders zo in het hier en nu.’
Dat komt, denkt ze, doordat de Romeinen worden omringd
door oude dingen. Het zo aanwezige verleden maakt dat
de inwoners van deze stad goed beseffen dat het leven nu
geleefd moet worden. ‘Het is toch niet niets!’, roept ze vanuit haar rieten stoel. ‘Al die ruïnes, het Colosseum! Caesar
heeft hier rondgelopen, Napoleon, Goethe. En nu mag jij er
even rondlopen. Eventjes, want zometeen ben je ook weer
weg. Mij doet dat sterk beseffen dat ik nú moet leven; Rome
maakt dat ik mijn leven ten volle leef.’
Door over Rome en Italië te schrijven – door sowieso te
schrijven – voelt Steenbeek dat ze zin aan haar leven geeft.
‘Schrijven geeft structuur in dit zo fragmentarische bestaan.
Schrijven dient ook om lezers dingen te laten herkennen.
Een achttienjarig meisje heeft me eens verteld dat ze na het
overlijden van haar hartsvriendin veel steun had gehad aan
mijn boek Schimmenrijk, dat gaat over het leren leven met
rouw en verdriet. Dat vond ik heel bijzonder. Als mensen
troost putten uit of zich herkennen in mijn werk is dat het
mooiste compliment dat ik kan krijgen. Dat is heel bijzonder, dat vind ik zin geven.’

Naam: Rosita Steenbeek (1959) _ Studie: Nederlandse
taal- en letterkunde _ Doctoraal: 1984 _ Werk: schrijfster
_ Boeken: De laatste vrouw (1994) _ Schimmenrijk (1999)
_ Thuis in Rome (2000) _ Ontmoeting in Venetië (2000) _
Ballets Russes (2002) _ Liefdesdomein (2002) _ Intensive
Care (2004) _ Terug in Rome (2008) _
www.rositasteenbeek.nl
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‘Internationalisering
bevordert de kwaliteit’
De Universiteit van Amsterdam maakt werk van haar internationale ambities.
Collegevoorzitter Karel van der Toorn wil zijn universiteit opstoten tot in de top
veertig van ’s werelds beste universiteiten.

‘Internationalisering is geen keuze’, zegt
Thomas Blom Hansen (1958), decaan van
de International School for Humanities and
Social Sciences (ISHSS) van de UvA. ‘Een
universiteit die zichzelf serieus neemt moet zich
internationaal proﬁleren. Niet alleen om studenten uit het buitenland te trekken, maar
ook om interessant te blijven voor Nederlandse
studenten en onderzoekers.’
Blom Hansen staat niet alleen in deze opvatting.
De UvA wil serieus werk maken van internationalisering. Het College van Bestuur heeft daarom een aantal ambitieuze doelen geformuleerd.
Zo moet in 2012 gemiddeld twintig procent

Van de UvA naar Berlijn
David Duindam (1982, Algemene literatuurwetenschap 2006)
studeert sinds september 2007 aan de Freie Universität in
Berlijn. Integreren kost hem weinig moeite. Hij juichte mee
met de Duitsers als ‘die Mannschaft’ tijdens het EK een doelpunt scoorde, bekent hij. ‘Maar als Nederland tegenover
Duitsland in de finale had gestaan, had ik mijn brulshirt aangetrokken.’
Duindam doet de onderzoeksmaster Cultural Analysis. Zijn
afstudeerscriptie, over ‘de stad als symbolisch-culturele ruimte’,
schrijft hij in Berlijn. Duindam: ‘Inhoudelijk sluit het programma van mijn instituut aan de Freie Universität geweldig goed
aan bij mijn scriptieonderzoek. Voor veel studenten is een jaar
in het buitenland eerder een verbreding van de studie dan
een verdieping, maar dat is bij mij zeker niet het geval.’
Het eerste semester in Berlijn ontving Duindam een beurs
voor ‘excellente studenten’. Die is met 750 euro per maand
royaler dan de schrale Erasmusbeurs (200 euro per maand)
waarmee de meeste studenten naar het buitenland gaan.
Na zijn afstuderen wil Duindam promoveren. Zijn buitenlandervaring heeft hem geholpen bij het maken van die
keuze: ‘Ik wilde weten of de methoden en theorieën die ik in
Amsterdam heb geleerd ook buiten de UvA erkend worden.
Dat blijkt zo te zijn.’
Waar hij voor een promotieplaats naartoe gaat, weet hij
nog niet: Amsterdam, Berlijn, maar ook Amerika behoort tot
de opties. ‘Door een jaar in het buitenland te studeren, merk
je hoe gemakkelijk het is om ergens anders te wortelen. Ik
geloof in het ideaal achter internationalisering.’

van de bachelorstudenten een semester in het
buitenland studeren. Academische beheersing
van het Engels wordt een van de eindtermen
voor alle bachelorstudenten. Dertig procent van
de masterstudenten en de helft van de promovendi moeten in de nabije toekomst uit het buitenland komen. Van docenten wordt verwacht
dat zij het Engels op hoog niveau beheersen.

Meer buitenlanders

‘Het Nederlands zal nooit helemaal verdwijnen
aan de UvA’, sust collegevoorzitter Karel van
der Toorn, ‘maar het zou me niet verbazen als
ooit de helft van het onderwijs in het Engels
gegeven wordt.’ Van der Toorn wil de UvA
opstoten tot in de top veertig van internationale
universiteiten. ‘We moeten ons op de wereldmarkt begeven, internationaal studenten en
personeel werven en de concurrentie aangaan
met Yale en Harvard. Ik zie daarin een enorme
stimulans voor de kwaliteit van ons onderwijs
en onderzoek.’
Om de internationale ambities te verwezenlijken wil Van der Toorn het studenten zo gemakkelijk mogelijk maken om een deel van hun
studie in het buitenland te volgen. ‘We willen dat faculteiten en schools zo’n buitenlands
studieverblijf automatisch valideren als minor.
Lastiger is het als studenten slechts een klein
deel van hun bachelor- of masterstudie in het
buitenland doen. Ik hoop dat we dat kunnen
stroomlijnen door structurele samenwerkingsverbanden aan te gaan met buitenlandse universiteiten. Uitwisselingsprogramma’s moeten
ook meer buitenlandse studenten naar de UvA
brengen. Daarnaast hebben we speciale beurzen, de Amsterdam Merit Scholarships, voor
studenten van buiten Europa.’

Strijd om talent

Amsterdam is een sterk ‘merk’. Studenten en
onderzoekers vinden het over het algemeen
geen straf om hier een tijdje te verblijven. Maar
de grachtengordel en de Westertoren alleen zijn
niet genoeg. Wat moet de UvA doen om de
concurrentie voor te blijven in de internationale

strijd om talent? Aandacht trekken met unieke
onderzoeksprogramma’s, of juist aansluiting
zoeken bij internationale onderwijstrends? Van
der Toorn gelooft niet dat er een keuze gemaakt
hoeft te worden: ‘Mensen komen af op kwaliteit. Onze minor Hermetica is uniek in de
wereld en zal om die reden studenten trekken,
maar ook onze psychologieopleiding is hoogstaand. Ik denk niet dat internationalisering
leidt tot een andere focus van het onderzoek of
het onderwijs.’
Blom Hansen ziet dat anders: ‘We moeten ons
onderwijs vanuit een internationaal perspectief
bekijken. Hoe kunnen we de UvA aantrekkelijk maken voor studenten uit andere delen
van de wereld? Ik denk dat het beter is om
ons te concentreren op de dingen waarin we
goed zijn dan dat we onze aandacht verdelen
over heel veel vakgebieden.’ Het Nederlandse
bedrijfsleven moet ook een handje helpen,
vindt Blom Hansen: ‘Amerikaanse universiteiten hebben goed gevulde fondsen waarmee ze
getalenteerde buitenlandse studenten trekken.
Met aantrekkelijke beurzen romen ze het beste
internationale talent af. Die beurzen worden
vaak gesponsord door grote bedrijven. Het zou
mooi zijn als dat in Nederland ook gebeurde,
maar helaas lijken zulke vormen van “private
funding” niet te passen in de Nederlandse academische traditie.’
Ook Van der Toorn blikt met belangstelling
naar het bedrijfsleven. Volgens hem is er in de
zakelijke wereld wel degelijk interesse in een
‘internationale’ UvA: ‘Een tijdje geleden sprak
ik tijdens een bijeenkomst in de ambtswoning
van Job Cohen met een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Die mensen waren
zeer geïnteresseerd in goede, internationale
opleidingen. Er is een gedeeld belang, want zij
willen ook getalenteerde buitenlanders hiernaartoe halen.’

Gemotiveerd

‘Buitenlandse studenten zijn heel gemotiveerd’,
vindt Femke ten Bloemendal (1972), coördinator internationalisering van de Faculteit

der Geesteswetenschappen. ‘Anders dan
Nederlandse studenten hebben ze geen bijbanen. Ze betalen soms wel negenduizend
euro collegegeld en willen dan ook alles eruit
halen wat erin zit.’ Blom Hansen beaamt dit:
‘Buitenlandse studenten zijn enorm ondernemend en kunnen Nederlandse studenten
inspireren.’ Aan de UvA is het overgrote deel
van de buitenlandse studenten afkomstig uit
Europa, maar het aandeel Noord-Amerikanen
en Aziaten neemt toe. Ook Oost-Europa is
een ‘groeimarkt’. Van der Toorn noemt China,
India en Noord-Amerika als belangrijke ‘aandachtsgebieden’. Het komende jaar heeft hij
twee bezoeken gepland aan Azië, om contacten
te leggen.
De ISHSS was tot voor kort het enige onderwijsinstituut van de UvA dat zich volledig
richtte op buitenlandse studenten. Maar de
laatste jaren weten ook veel Nederlandse studenten de weg naar de ISHSS te vinden. Dat

Amsterdam University
College
Een van de paradepaardjes van het internationaliseringsbeleid van de UvA moet
het Amsterdam University College (AUC)
worden. Deze opleiding, die in september
2009 haar deuren zal openen, is een samenwerkingsverband van de UvA en de Vrije
Universiteit. Ook de gemeente levert een
flinke financiële bijdrage. Bedrijven uit de
regio zijn gevraagd een beurzenfonds voor
armlastige studenten te sponsoren, gastcolleges te geven en stageplaatsen aan te
bieden.
Al het (bachelor)onderwijs op het AUC is
Engelstalig. Het is de bedoeling dat zeker
de helft van de studenten afkomstig is uit
het buitenland, net als een deel van de
docenten. De Universiteit Utrecht ging de
UvA voor met een University College in
Utrecht en een dependance in Middelburg,
de Roosevelt Academy.

mogen er niet te veel worden, want dit instituut wil graag een ‘international classroom’
zijn waarbij minstens de helft van de studenten
afkomstig is uit het buitenland. ‘We ambiëren
een mix van buitenlandse en Nederlandse
studenten’, zegt Blom Hansen. Amerikanen
voeren er nu de boventoon, maar net als Van
der Toorn hoopt hij op meer Aziaten: ‘We
zijn al een samenwerking aangegaan met een
Engelstalige universiteit in Japan.’

Speciale begeleiding

Vrijwel iedereen is het erover eens dat de toestroom van buitenlandse studenten het niveau
van het onderwijs doet stijgen. Maar de hardwerkende buitenlanders vragen ook om een
extra inspanning van de UvA, zowel praktisch
gezien als inhoudelijk. De huisvesting wordt
gecoördineerd door het Studenten Informatie
Centrum (SIC), dat in samenwerking met
vier woningbouwcorporaties jaarlijks 1300
slaapplekken uitgeeft. In samenspraak met de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verzorgt het SIC ook het voortraject van de visumprocedure voor studenten van buiten Europa.
Zelfs voor het openen van een Nederlandse
bankrekening kunnen studenten bij het SIC
terecht, dat hiertoe een overeenkomst heeft
gesloten met UvA-huisbankier ABN-AMRO.
Sommige opleidingen hebben een ‘programme
manager’ waar studenten terechtkunnen met
vragen, en in de studentenhuizen zijn er ‘resident assistents’ die helpen met praktische zaken
als het vinden van een huisarts of het kopen
van een ﬁets.

Veeleisend

Dan zijn er nog de culturele verschillen die om
aandacht vragen. Dat aspect wordt onderschat,
denkt Ten Bloemendal: ‘Onderwijsinstituten
realiseren zich niet altijd dat de begeleiding van
buitenlandse studenten tijd kost. In het begin
redde de meerderheid van de Chinese studenten het niet. Nu weten docenten waar ze op
moeten letten. Chinezen zijn bijvoorbeeld niet
gewend om mee te doen aan discussies. Ook

Van Tübingen naar de UvA
De Duitse promovenda Antje Ludewig (1979) werd door haar specialisme naar de UvA gedreven. Ze doet onderzoek naar Fermi-mengsels en het gedrag van ultrakoude atomen onder
verschillende omstandigheden. Dit type onderzoek wordt wereldwijd maar aan zo’n vijf
universiteiten gedaan, volgens Ludewig, die in Duitsland afstudeerde aan de Universität
Tübingen. Drie jaar geleden koos ze voor de UvA omdat de onderzoeksgroep ‘Quantum Gases’
internationaal goed aangeschreven staat. Ze heeft geen spijt van haar keuze: ‘De onderzoeksgroepen zijn hier kleiner dan in Duitsland. Daardoor is de onderzoeksleider nauw betrokken
bij de experimenten. In Duitsland staat zo iemand op veel grotere afstand.’
Ludewig heeft een aanstelling bij de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
(FOM). Ook dat is beter geregeld dan in Duitsland, vindt ze: ‘Ik heb een contract voor vier jaar.
In Duitsland krijg je een aanstelling voor een halfjaar die je steeds moet verlengen. En je wordt
alleen betaald voor het lesgeven, waardoor je onderzoek in de verdrukking komt.’
Bij de FOM volgde Ludewig een taalcursus Nederlands en een ‘Introductie in de Nederlandse
cultuur’. Dat laatste viel niet mee: ‘De verschillen tussen Nederland en Duitsland zijn subtiel,
en daarom des te lastiger. Ik heb een jaar in Zuid-Afrika gewoond, daar had ik minder moeite
om me aan te passen. Jullie hebben bijvoorbeeld de gewoonte om tijdens een groepsdiscussie
oneindig lang te praten voordat er overeenstemming wordt bereikt. In Duitsland is het andersom: eerst neem je snel een beslissing en vervolgens moet je iedereen overtuigen.’

hebben ze niet altijd geleerd dat je citaten in
een wetenschappelijke paper moet annoteren.’
Amerikaanse studenten trekken hun mond wel
open en zijn juist veeleisend. In Amerika zijn ze
gewend om op een campus te wonen, waar veel
voor ze wordt geregeld. Als in Amsterdam de

zaken anders lopen is dat even wennen. Zo is er
het waargebeurde verhaal van een Amerikaanse
studente die een kamer kreeg toegewezen naast
het Anne Frankhuis. Ze beklaagde zich, want
de afstand tot haar colleges was veel te groot.
Ze moest iedere dag naar de Spuistraat lopen.

Internationalisering in cijfers
Uitwisseling in de bachelor: jaarlijks gaan 500 tot 700 UvA-studenten naar het buitenland om
daar een of meer onderdelen van hun studieprogramma te volgen. Tegelijkertijd komen er elk
jaar tussen de 400 en 600 internationale bachelorstudenten naar Amsterdam. Het streven is dat
in 2012 20 procent van de studenten een semester in het buitenland studeert.
Diplomastudenten: per jaar komen er zo’n 1500 internationale studenten naar de UvA om
een volledig masterprogramma te volgen. In de masterfase is 19 procent van de studenten
van buitenlandse afkomst, binnen het segment onderzoeksmasterprogramma’s ligt dat op
31 procent. In het Instellingsplan van de UvA is de ambitie geformuleerd dat in 2010 ten
minste 25 procent van alle masterstudenten uit het buitenland afkomstig is.
Personeel: het percentage buitenlanders onder het wetenschappelijk personeel is toegenomen
van ruim 14 procent in 2001 tot ruim 23 procent in 2006. Internationale promovendi nemen
een belangrijk deel van deze stijging voor hun rekening. Het streven is dat het percentage
buitenlanders in deze categorie in 2012 is gestegen tot 50 procent.
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11 SEPTEMBER, 16.00 UUR
Rede Jacques Semelin bij vijfjarig bestaan
Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies.
Semelin is expert op het gebied van de studie van
massaal politiek geweld. Onlangs lanceerde hij
de Online Encyclopedia of Mass Violence (www.
massviolence.org). Locatie: Aula UvA. Toegang:
gratis. Meer informatie: www.chgs.nl. Aanmelden:
m.van.kessel@niod.knaw.nl

Economie en
Bedrijfskunde
FEB Lustrum / Diesviering KAE. Thema: Macht,
markt en de economie van de energie. Meer informatie: www.fee.uva.nl/feealumni, www.kae.nl

24 OKTOBER
foto: EDUARD LAMPE

Over nationaal gevoel en nationalisme in
Europa. Collegereeks CREA-Studium Generale
door Spinozapremie-laureaat Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese letteren, i.s.m. Home
Academy, die de colleges uitbrengt op audio-cd.
Leerssen zet de zaken omtrent nationalisme in het
Europese politieke denken op een rij. Locatie: CREA
Theater, Turfdraagsterpad 17. Toegang: € 5 (gratis
voor UvA-studenten en -medewerkers). Reserveren
niet mogelijk. Kaarten aan de balie vanaf 19.00
uur. www.crea.uva.nl

Uw energie, nu en straks.
Nordemann Lezing Post-Master
Accountancy. Spreker: Jeroen van
der Veer, Chief Executive Royal
Dutch Shell. Locatie en tijd: www.
postmasteraccountancy.nl.
Aanmelden: accountancy@uva.nl

foto: EDUARD LAMPE

16 OKTOBER, 10.30 – 12.30 UUR

11 DECEMBER, 17.15 – 18.15 UUR

18 NOVEMBER, 19.00 UUR

Stadswandeling Gouden Eeuw o.l.v. Ben Rebel
(universitair docent Geschiedenis van de bouwkunst). Aanmelden: illustereschool-fgw@uva.nl

Toneel in het Latijn, in het Nederlands en in
het publieke debat. Jan Bloemendal, bijzonder
hoogleraar Neolatinistiek, over toneelteksten uit
de vroegmoderne tijd in de volkstaal én in het
Latijn. Die twee literaturen hadden meer met elkaar
te maken dan lang werd gedacht. Aanmelden:
spui25@uva.nl

Met alle geweld. Lezing Hans Achterhuis.
Aanmelden: secretariaat@andragologie.eu.
Zie voor collegereeks Hans Achterhuis op 30 sept.,
7 okt. en 4 en 25 nov.: www.andragologie.eu

Nieuwsbericht Uitgelicht (NU!): geesteswetenschappers geven hun visie op onderwerpen uit
het nieuws. Thema: de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Sprekers: o.a. Eduard van de Bilt,
Ruud Janssens, Jaap Kooijman en Marja Roholl.
Aanmelden: nu-fgw@uva.nl

Stadswandeling door Joods
Amsterdam o.l.v. Shlomo Berger,
bijzonder hoogleraar Jiddische taal
en cultuur. Aanmelden:
illustereschool-fgw@uva.nl

30 OKTOBER, 10.30 – 12.30 UUR
Rondleiding door de Artis Bibliotheek o.l.v.
Piet Verkruijsse (curator ad interim). Aanmelden:
illustereschool-fgw@uva.nl

31 OKTOBER, 15.00 UUR

Nieuw licht op de kunst van de Gouden Eeuw.
Vervolg op symposium ‘Je ziet niet wat je ziet;
Symboliek en realisme in de schilderkunst’ uit 2007.
Ernst van de Wetering, Marten Jan Bok, Frans
Blom en Elmer Kolfin gaan o.l.v. Bram Kempers in
op moderne onderzoeksmethoden waarmee we
met andere ogen naar kunstwerken uit de Gouden
Eeuw kunnen kijken. Aanmelden: spui25@uva.nl

Afscheidsrede prof. dr. W.G. Weststeijn, hoogleraar Slavische letterkunde

29 SEPTEMBER, 17.00 – 18.00 UUR

De canon vandaag. Een Nederlandse roman of
dichtbundel uit de canon wordt binnenstebuiten gekeerd. Hoe steekt de poëzie van Nijhoff in
elkaar? Wordt Vondel te hoog aangeslagen? Lees
en debatteer mee over het boek van de maand.
Sprekers o.a. Herman Pleij, Marita Mathijsen en
Thomas Vaessens. Meer informatie: www.spui25.nl

Reünie ASC 1958. Reünie van leden van het
Amsterdamsch Studenten Corps die aankwamen in
het jaar 1958. Meer informatie: Ernst Veenemans,
sauerteig@hetnet.nl

foto: EDUARD LAMPE

19 SEPTEMBER, 15.00 UUR
Afscheidssymposium Durk
Gorter, bijzonder hoogleraar Friese
taal- en letterkunde, getiteld ‘Van
Frysk naar Euskara en verder’.
Meer informatie: www.hum.uva.
nl/agenda

8 NOVEMBER
AUV-dag. Jaarlijkse ledendag van de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging, gratis voor AUV-leden. Zie
ook pagina 12.

10 NOVEMBER, 17.00 – 18.00 UUR
De stelling van… James Kennedy. www.uva.nl

24 NOVEMBER, 17.00 – 18.00 UUR
De stelling van… Amanda
Kluveld. www.uva.nl

30 september t/m 18 november,
16.00 – 18.00 UUR
Censuur in Nederland. Serie van zeven colleges
op dinsdagmiddagen door UvA-wetenschappers en
gastsprekers over censuur vanaf de boekdrukkunst
tot na de Tweede Wereldoorlog. Met o.a. Marita
Mathijsen en Herman Pleij. Aanmelden:
illustereschool-fgw@uva.nl

1 OKTOBER, 10.00 – 13.00 UUR

6 NOVEMBER, 10.30 – 12.00 UUR
Rondleiding Bibliotheek Bijzondere Collecties
in het vorig jaar geopende nieuwe onderkomen van
de bibliotheek aan de Oude Turfmarkt. Aanmelden:
illustereschool-fgw@uva.nl

13 NOVEMBER, 14.30 UUR
Oratie prof. drs. A. van
Grevenstein-Kruse, hoogleraar
Praktijk van conservering en restauratie

13 NOVEMBER, 17.15 – 18.15 UUR
Taalbeleid, taalvaardigheid en taalonderwijs.
Folkert Kuiken, bijzonder hoogleraar Nederlands
als tweede taal, plaatst kritische kanttekeningen bij
de doeltreffendheid van het taalbeleid. Wat leveren
alle gelanceerde projecten daadwerkelijk op?
Aanmelden: spui25@uva.nl

Oratie prof. dr. M.J. van de Vijver, hoogleraar
Pathologie

19 DECEMBER, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. M. Kamermans,
hoogleraar Neurofysiologie, in het
bijzonder de zintuigfysiologie

Maatschappijen Gedragswetenschappen
Oratie prof. dr. J.N. Tillie, bijzonder hoogleraar Electorale politiek,
in het bijzonder de relatie tussen
electorale processen en hun economische, culturele, etnische en maatschappelijke
context, vanwege Stichting Kiezersonderzoek
Nederland (SKON)

De andere blik. Themamiddagen voor antropologen, sociologen en andere geïnteresseerden, elke
laatste donderdag van de maand in de Common
Room van het Spinhuis, met wetenschappelijke discussies over kwesties waarvan de kranten volstaan
en waarover iedereen een mening heeft, zoals de
dubbele nationaliteit en reality shows. Soms met
filmvertoning of boekpresentatie, altijd met interessante sprekers. Deelname: gratis, naborrelen op
eigen kosten.

21 NOVEMBER, 14.30 UUR

2 OKTOBER, 13.00 – 16.00 UUR

Oratie prof. dr. E.M.P. van Gemert, hoogleraar
Historische Nederlandse letterkunde

Resilient Development: the Urban Challenge.
Start internationale lezingenserie onderwijsinstituut Geografie, Planologie en Internationale

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

Jelle Visser: Sociale innovatie in Europa;
Harde en zachte krachten. Eerste van een reeks
van zeven colleges in 2008-2009, georganiseerd
door AUV-kring Andragologie. Deelname: AUVleden gratis; niet-leden € 125; losse colleges € 20.
Aanmelden: secretariaat@andragologie.eu of
020-612 3543

Ontwikkelingsstudies. www.planologie.info/
ontwikkelingstudies/index.html

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

Rechtsgeleerdheid
2 OKTOBER, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. M. Westerveld,
bijzonder hoogleraar Sociale
rechtshulp, vanwege de Stichting
Raad voor Rechtsbijstand

Bijzondere Collecties
T/M 23 NOVEMBER
Atlas Maior – De wereld
van Blaeu.
Tentoonstelling.
Toegang gratis.

5, 12, 19, 26 OKTOBER, 14.30 – 15.30
UUR
Waar is Blaeu? Op zoek naar de wereldberoemde kaartenmakers uit de Gouden Eeuw.
Stadswandeling en rondleiding. Toegang € 7,50.

1 NOVEMBER, 19.00 – 01.00 UUR
MuseumN8. Met o.a.: de nieuwste kaarten voor je
persoonlijke navigatie.

23 NOVEMBER, 13.30 – 16.30 UUR
Taxatie van kaarten en atlassen, m.m.v. Bas
Hesselink van tv-programma Tussen Kunst & Kitsch.

10 DECEMBER T/M 8 MAART 2009
Romeyn de Hooghe. Tentoonstelling. Toegang
gratis.

7 NOVEMBER, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. R.C.H. van Otterlo, bijzonder
hoogleraar Organisatie van de juridische dienstverlening, vanwege de Stichting Leerstoel Advocatuur

14 NOVEMBER, 14.30 UUR

Meer informatie, ook over boekensalons, lezingen en kinderactiviteiten: Bijzondere Collecties,
Oude Turfmarkt 129, Amsterdam.
Telefoon 020-525 7300, www.bc.uba.uva.nl

Oratie prof. mr. J.S. Kortmann, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht,
vanwege de Marcel Henri Bregstein Stichting

Oktober Kennismaand

7 EN 8 DECEMBER
60 years Genocide Convention. Conferentie over
genocide en recht in het Vredespaleis te Den Haag.
Deelnemers o.a.: Yehuda Bauer (Yad Vashem),
Luis Moreno Ocampo (Internationaal Strafhof) en
Michael Marrus (University of Toronto).
Meer informatie en aanmelden: www.chgs.nl,
www.jur.uva.nl/acil

25 SEPTEMBER, 30 OKTOBER, 27
NOVEMBER, 17.15 – 18.15 UUR

26 SEPTEMBER, 10.00 – 13.00 UUR

Amsterdam o.l.v. Jerzy Gawronski (hoogleraar

Egbert Tellegen: Idealisme versus Utopisme.
Derde college in reeks Andragologie.

19 SEPTEMBER, 14.30 UUR

Rondleiding Ateliergebouw, hét expertisecentrum voor restauratie en conservering, wetenschapsbeoefening, onderzoek en opleiding, met de
restauratieafdeling van het Rijksmuseum, de ateliers
van de opleiding Conservator en restaurator van
de UvA en de afdeling onderzoek van het Instituut
Collectie Nederland. Aanmelden: illustereschoolfgw@uva.nl

SPUI25 is een academisch-cultureel podium met lezingen, debatten,
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17 OKTOBER, 14.30 UUR

18 NOVEMBER, 10.30 – 13.00 UUR

Archeologische stadswandeling: de VOC in

21 NOVEMBER, 10.00 – 13.00 UUR

Geneeskunde

foto: J. OERLEMANS

11 SEPTEMBER, 20.00 – 22.00 UUR

foto: EDUARD LAMPE

foto: THE LIBRARY AT NIGHT

Oratie prof. dr. M. Kemper, hoogleraar OostEuropese studies

Alberto Manguel: How
Pinnocchio learned to read –
reading as a social virtue. De
Argentijnse schrijver van fictie en
non-fictie, bibliofiel, vertaler en
essayist Manguel spreekt over het
kijken naar kunst tijdens de tweede SPUI25-lezing,
de openingslezing van het nieuwe seizoen. Locatie:
Aula UvA. Aanmelden: spui25@uva.nl. Actuele
programma van het academisch-cultureel podium:
www.spui25.nl

28 OKTOBER

foto: EDUARD LAMPE

Oratie prof. dr. A.F.W. Bosman, hoogleraar
Geschiedenis van de bouwkunst

28 OKTOBER EN 4 NOVEMBER, 20.00 –
22.00 UUR

5 SEPTEMBER, 10.30 UUR

www.uva.nl

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

Geert ten Dam: Burgerschapscompetenties
in het onderwijs. Tweede college in reeks
Andragologie.

19 SEPTEMBER, 20.00 – 22.00 UUR

De stelling van... Joyce Goggin.
De stelling van... is een reeks uitdagende voordrachten waarin prominente wetenschappers zich uitspreken over zowel de grondslagen
als de grenzen van hun vakgebied.

Alumnibureau

Waarom is iedereen anders? Kinderlezing in
NEMO door evolutiebioloog Hans Breeuwer

11 DECEMBER, 14.30 UUR

The Making of the Humanities: First
International Conference on the History of the
Humanities. Meer informatie: www.illc.uva.nl/
MakingHumanities/

Geesteswetenschappen

18 SEPTEMBER, 16 OKTOBER, 20
NOVEMBER, 18 DECEMBER

14 DECEMBER, 11.00 – 12.00 UUR

Oratie prof. dr. H.G. van de
Werfhorst, hoogleraar Sociologie

9 OKTOBER, 14.30 UUR

23-25 OKTOBER

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

Drukdemonstraties houten handpers, replica
naar een tekening uit 1628 van Saenredam.
Aanmelden: illustereschool-fgw@uva.nl

10 OKTOBER, 14.30 UUR

31 OKTOBER, 10.00 – 13.00 UUR

11 OKTOBER

15, 22, 29 SEPTEMBER, 6 OKTOBER,
20.00 UUR

21 EN 28 NOVEMBER, 11.00 – 12.00
UUR

Maritieme en urbane archeologie,
en stadsarcheoloog) en Lodewijk
Wagenaar (universitair docent
Geschiedenis). Aanmelden: illustereschool-fgw@uva.nl

foto: J. OERLEMANS

De stelling van… Mirjam van Praag. www.uva.nl

foto: J. OERLEMANS

15 DECEMBER, 17.00 – 18.00 UUR

foto: J. OERLEMANS

Algemeen

foto: EDUARD LAMPE

Alumniservice

foto: EDUARD LAMPE

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.

SPUI

KALENDER

Alumniservice

Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica

1 OKTOBER, 15.30 UUR
Etruskisch lezen maar niet begrijpen! Lezing
voor jongeren en volwassenen door René van Beek,
conservator APM, over de raadselachtige Etrusken.

8 OKTOBER, 15.30 UUR
Schrijven zoals de Babyloniërs, de Egyptenaren
en de Grieken? Van spijkerschrift en hiërogliefen
tot Grieks. Leer over deze volken en hun schrift en
ga naar huis met een ‘echt’ kleitablet, een mooie
cartouche met je naam of een Griekse inscriptie.
Doe-activiteit voor kinderen 9-12. Reserveren (vanaf
29 september): 020-525 2556

22 OKTOBER, 15.30 UUR
18 OKTOBER, 12.00 – 17.00 UUR
Open Dag Science Park Amsterdam, Kruislaan
403-415, Amsterdam. Thema: ‘Kraak de code’.
Naast de FNWI openen ook het CWI, Amolf, Nikhef
en SARA hun deuren. Iedereen is welkom om
proefjes te doen, workshops te volgen of deel te
nemen aan het debat. www.science.uva.nl

VANAF NAJAAR 2008
Mastercourses FNWI: cursusdagen speciaal voor
vwo-docenten. U krijgt de mogelijkheid weer in de
collegebanken te gaan zitten om nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en verschillende interpretaties van uw vakgebied te vernemen. Aanbod
2008-2009: www.science.uva.nl/mastercourses

16 NOVEMBER, 11.00 – 12.00 UUR
Kunnen bergen groeien? Kinderlezing in NEMO

De ‘vloek’ van de hiërogliefen? Lezing voor
jongeren en volwassenen door Willem van
Haarlem, conservator APM, over het ontcijferen van
Egyptische hiërogliefen.

29 OKTOBER, 15.30 UUR
Het oudste schrift van Europa ontcijferd.
Lezing voor jongeren en volwassenen door Geralda
Jurriaans-Helle, conservator APM, over de ontcijfering van op Kreta opgegraven kleitabletten.

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, zoals 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

1 NOVEMBER, 19.00 UUR

Amsterdamse Academische
Club

MuseumN8. Thema: Orakels: Hoe voorspelde men in de oudheid de toekomst?
Leverschouwers, vogelkijkers en gedrogeerde priesteressen. Alles over orakels en andere manieren van
toekomst voorspellen in de Egyptische, Griekse en
Romeinse oudheid.

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

door fysisch geograaf Boris Jansen

Leescafé Duits in het Goethe-Institut Het LeesCafé Duits: eens
per maand op de dinsdagavond, voor iedereen die graag leest en daarover van
gedachten wil wisselen. Titels worden gekozen op voorstel van de deelnemers.
Informatie: http://cf.hum.uva.nl/duits, carla.dauven-vanknippenberg@uva.nl

Alumnibestand

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

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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Amsterdamse Universiteits-Vereniging en AUV-kringen

Joep Leerssen spreker AUV-dag 2008
Winnaar Spinozapremie verzorgt
ochtendlezing

AUV-Loopbaanprogramma voor UvA-alumni

Middag: alumnikringen

Op zaterdag 8 november vindt voor de 61e keer de jaarlijkse
AUV-dag plaats voor AUV-leden, donateurs en genodigden.
Tijdens het ochtendprogramma in de Aula houdt hoogleraar
Moderne Europese letteren Joep Leerssen de AUV-lezing,
onder de titel ‘Literatuur, cultureel geheugen’.
Joep Leerssen is een vooraanstaand en erudiet wetenschapper
met een zeer uitgebreide talen- en historische kennis. Zijn
groot retorisch talent maakt hem tot een gewild spreker en een
meeslepend docent. Vorig jaar ontving Leerssen als genomineerde voor de titel UvA-Docent van het Jaar de speciale prijs
voor eloquentie en eruditie. Zijn studenten stellen dat hij bij
uitstek iemand is die grote thema’s begrijpbaar maakt zonder
zaken te versimpelen en de nuance te verliezen. In juni werd
bekend dat Leerssen de prestigieuze Spinozapremie ontvangt
voor zijn onderzoek naar onder meer cultuurnationalisme.

De lunch vindt plaats in het Atrium. Het middagprogramma
in de Oudemanhuispoort wordt verzorgd door alumnikringen
van opleidingen en faculteiten, met lezingen en discussies over
actuele onderwerpen uit verschillende wetenschapsgebieden.
Twee kringen waartoe in 2007 het initiatief werd genomen,
geven op deze AUV-dag
voor het eerst acte de présence: Psychologie en OS3
System and network engineering. Daarnaast bestaat
vanuit drie opleidingen
het voornemen een AUVAUV-dag 2007: lezing door
alumnikring op te richten:
Henk van Os
Communicatiewetenschap,
Frans en Wetenschapsdynamica. Tijdens de afsluitende borrel
spreekt rector magnificus Dymph van den Boom de verzamelde AUV-leden en hun introducés toe.

Sport met korting met de
UvA-Alumnipas

Praktische informatie
Alle leden van de AUV ontvangen in september een uitnodiging met meer informatie over het programma van de AUVdag op 8 november. Deelname: gratis voor AUV-leden, € 30
voor niet-leden en introducés. Wie zich nu aanmeldt als lid
kan de AUV-dag gratis bezoeken. De contributie voor 2008
wordt dan kwijtgescholden, u betaalt uw eerste contributie
(€ 30 per jaar) voor het jaar 2009.

foto: EDUARD LAMPE

Louise Fresco in New York

foto: J. OERLEMANS

Op woensdag 8 oktober organiseren de
AUV en de Friends of the Universiteit van
Amsterdam in New York voor de zevende keer
de jaarlijkse bijeenkomst in New York voor
alle in de Verenigde Staten wonende of verblijvende UvA-alumni, docenten, uitwisselingsstudenten en andere relaties. De lezing wordt
dit keer verzorgd door universiteitshoogleraar
Louise Fresco, internationaal vermaard
deskundige op het
terrein van de voedselwetenschappen.
De titel van de lezing
luidt: Dagelijks brood
nu en in de toekomst; Een uiteenzetting over voedsel,
landbouw en milieu.
De bijeenkomst vindt
plaats in de Torch Club, de faculty club van
New York University. Na afloop is er een borrel
en kunnen de aanwezigen gezamenlijk dineren. Kent u alumni en andere relaties die in de
VS wonen, geeft u hun contactgegevens dan
aan ons door.
Aanmelden en meer informatie: n.rijk@uva.nl,
020-525 2823.

Meer informatie: www.alumni.uva.nl/auv, auv@uva.nl,
020-525 2138.

docenten, studenten en institutionele relaties van de
Nederlandse universiteiten. De lezingen
werden dit jaar voor het eerst georganiseerd
namens de gezamenlijke Nederlandse universiteiten, waaronder de Universiteit Utrecht,
Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit,
Technische Universiteit Delft, Radboud
Universiteit Nijmegen, de UvA en het consulaat
in Barcelona.

Met korting naar Holland
Festival
In 2008 is de samenwerking tussen de AUV
en het Holland Festival met succes voortgezet. Dit jaar werden twee bijzondere evenementen geselecteerd die AUV-leden met
korting konden bezoeken: de Turangalîlasymfonie van Messiaen door het Koninklijk
Concertgebouworkest en de opvoering van
vier stukken van Molière door Schaubuhne
am Lehniner Platz. Zo’n vijftig leden maakten
gebruik van deze aanbieding.

Naar Campanië met de AUV: nog enkele plaatsen beschikbaar
Dit jaar lanceerde de AUV het Reisprogramma voor UvA-alumni. In 2008 en 2009 worden in
samenwerking met classicus Hans Smolenaars enkele reizen naar Italië georganiseerd. De eerstvolgende reis gaat naar Campanië, in de omgeving van Napels. De achtdaagse reis in de voetsporen van Vergilius’ Aeneis is van 12 tot 19 oktober. Bij het ter perse gaan van dit blad waren
nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u interesse, neem dan snel contact op.
De reizen naar Klassiek Sicilië in 2008 en naar Mantua-Rome-Napels in 2009 zijn helaas komen
te vervallen. De reis naar Klassiek Sicilië wordt wel aangeboden in het voorjaar van 2009. Voor
deze en andere reizen in 2009 kunt u zich aanmelden via de website, waar u tevens het volledige reisprogramma kunt bekijken: www.alumni.uva.nl/reisprogramma.

Het Universitair Sport Centrum (USC)
is hét sportcentrum van de UvA, waar
ook alumni met korting kunnen sporten als zij lid van de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging zijn of worden. Het USC biedt meer dan zeventig
(sport)activiteiten tegen lage tarieven.
U kunt zich eenvoudig inschrijven
door bij de balie van een van de
USC-vestigingen de UvA-Alumnipas
te tonen die u als AUV-lid jaarlijks
ontvangt. Jaarlijks nemen ongeveer
900 UvA-alumni deel aan een van de
activiteiten van het USC, tegen aantrekkelijke kortingstarieven (categorie
II). Zo betalen AUV-leden voor een
combi-jaarkaart (groeps)fitness slechts
€ 200, externen betalen € 405. Een
cursus yoga kost € 56 (tarief externen
€ 62,50).
Het USC heeft vijf eigen vestigingen.
De hoofdvestiging USC De Boelelaan
telt tien sportzalen, waar een veelheid
aan activiteiten plaatsvindt. Daarnaast
zijn er de locaties USC Tennis in de
Watergraafsmeer, met acht hardcourtbanen, het AMC Sport Centrum (ASC)
naast het AMC, USC Fitness in de Van
Musschenbroekstraat en PCH Fitness in
het P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat.
Activiteiten als zwemmen, indoorklimmen en schaatsen vinden in andere
sportaccommodaties plaats. In USC
De Boelelaan is verder USC Xtra gevestigd, een afdeling met diensten als
fysiotherapie, voedingsadvies, mentale
training, personal coaching, sportlab
en massage.
Meer informatie: www.usc.uva.nl.

12 _ SPUI 27 _ 2008/2

Het AUV-Loopbaanprogramma voor UvA-alumni biedt dit najaar
zeven leertrajecten voor de doelgroep academici in de leeftijd van
dertig tot veertig jaar, met acht tot vijftien jaar werkervaring, die posities vervullen op academisch niveau. Elk traject wordt aangeboden in
twee varianten:
• compact: 3 bijeenkomsten van 3 uur, 19.00-22.00 uur
• uitgebreid: 3 bijeenkomsten van 4 uur, 13.30-17.30 uur
In beide varianten komen dezelfde onderwerpen aan de orde dus er is
geen inhoudelijk verschil. Wel biedt de middagvariant meer gelegenheid voor het inbrengen en uitwerken van individuele casuïstiek. Alle
leertrajecten worden gehouden op UvA-locaties in Amsterdam. Data
staan op www.alumni.uva.nl/loopbaanprogramma. Naast de leertrajecten biedt het Loopbaanprogramma netwerkdiners, persoonlijke
coaching en lezingen.

Profiel
•

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

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):

Op zaterdag 19 april vond de jaarlijkse vriendendag plaats van AUV-kring De Vrienden van
de Duitse Taal en Cultuur. Anders dan gebruikelijk stond dit keer geen lezing gepland, maar
een stadswandeling. Kringbestuurslid Marinus
Pütz, die momenteel schrijft aan een literaire
reisgids door Amsterdam, nam een groep
van 35 geïnteresseerden mee op een wandeling over de grachten, langs tal van plekken
die voor de Duitse literatuur van belang zijn
geweest. Pütz vertelde onder meer over Hans
Christian Andersen, die door de Kalverstraat
wandelde en daarover in zijn dagboek schreef;
over uitgeverij Querido, die vlak voor de
Tweede Wereldoorlog in Amsterdam als Exiluitgeverij werd opgericht; en over Felix Meritis,
waar Brahms en Clara Schumann optraden, en
waaraan ook menig Duits schrijver een bezoek
bracht. De geslaagde dag werd afgesloten met
een borrel in het Goethe-Institut.

werkomgevingen
•

Werkgeversonafhankelijk

•

Aantrekkelijke prijsstelling

N a j a a r sp r o g r a m m a 2 0 0 8

Economen bezoeken Bulgarije

Leertrajecten

Netwerkdiners

(Her)oriëntatie op carrière: stand van zaken en vervolg
Resultaat: Verbinding van carrièreontwikkeling met
persoonlijke ambitie en kwaliteiten

Netwerken is het optimaal benutten van bestaande contacten en
het aanboren van de juiste nieuwe contacten. Doel van het netwerkdiner is het uitwisselen van kennis en ervaringen door jonge
alumni die zijn aangesloten bij de AUV. Tijdens het diner (o.l.v. een
professionele netwerkfacilitator) maakt u actief kennis met elkaars
professionele kennis en kennissen. Kosten: € 49,50 (inclusief diner
en drank).
• 24 september: netwerkdiner voor alumni van 30-40 jaar
(19.00-22.00 uur)
• 26 november: netwerkdiner voor alumni van 25-30 jaar
(19.00-22.00 uur)

Leiderschapsontwikkeling
Resultaat: Versterking van visie en zelfbewustzijn als
leidinggevende, manager en ondernemer
Leidinggeven aan professionals
Resultaat: Inzicht en vaardigheden voor het effectief
managen van professionals
Verandermanagement
Resultaat: Kennis, inzicht en vaardigheden voor het
effectief managen van veranderprocessen
Projectmanagement
Resultaat: Kennis, inzicht en instrumenten voor het
effectief managen van projecten

Persoonlijke coaching
Een persoonlijke coach kan veel betekenen bij het beantwoorden
van belangrijke vragen over uw loopbaanontwikkeling, persoonlijke
profilering en groei, het ontwikkelen van competenties, maar ook
over mogelijke dilemma’s daarbij. Na een telefonische verkenning
van uw vraag brengen wij u in contact met een passende coach.
Voor het Loopbaanprogramma zijn gekwalificeerde, academisch
opgeleide coaches met ruime ervaring geselecteerd.

Lezingen
Op de website vindt u actuele informatie over data en inhoud van
de lezingen. Deze zijn gratis bij te wonen door deelnemers aan de
leertrajecten en overige belangstellenden.

Meer informatie over data, kosten en aanmelding: www.alumni.uva.nl/loopbaanprogramma, alumniloopbaan@uva.nl.

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:

Literaire stadswandeling Duits

•	Ondersteuning door digitale leer- en

Persoonlijke effectiviteit
Resultaat: Inzicht en vaardigheden voor het succesvol
realiseren van doelen

Eerder dit jaar, op 7 en 8 mei, boeide Louise
Fresco tot tweemaal toe al een volle zaal met
in Spanje wonende of verblijvende alumni,

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

Netwerkdiner voorjaar 2008

Onderhandelen
Resultaat: Inzicht en vaardigheden voor effectief
onderhandelen

Alumnilezingen in Madrid en
Barcelona

Alumnikringen

SPUI

SPUI

Amsterdamse Universiteits-Vereniging

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

De Kring van Amsterdamse Economen bezocht
dit jaar Bulgarije. Op het programma stond
onder meer een ontvangst op de Nederlandse
ambassade in Sofia. De eerste secretaris en
het hoofd van de economische afdeling gaven
een presentatie over politieke en economische aspecten van Bulgarije in het licht van de
Bulgaars-Nederlandse betrekkingen.

Gezocht: Antropoloog
Op zaterdag 31 mei vond in SPUI25 de tweede bijeenkomst van dit jaar plaats van het
Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen
(ANCA), de alumnikring Antropologie van de
UvA, met als thema ‘de beroepspraktijk van
antropologen’. Na een korte inleiding noemde
Masja Cohen samen met Esther Sarphati,
auteur van Gezocht: antropoloog m/v, de kwaliteiten van antropologen. Vervolgens vertelden drie antropologen over hun huidige werk
en hoe de antropologie daarin een rol speelt.
De ongeveer veertig aanwezigen hadden een
inspirerende middag, die duidelijk maakte
hoe veelzijdig de beroepen zijn waarin antropologen terecht (kunnen) komen. Er werden
ideeën uitgewisseld over hoe zij zich beter op
de arbeidsmarkt kunnen presenteren en hoe
de alumnikring daarin een rol kan spelen.
Voor een uitgebreider verslag: www.alumni.
uva.nl/antropologie.

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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Daan Meerburg wint UvA-scriptieprijs
Daan Meerburg (1981, Natuur- en sterrenkunde 2007) is de
winnaar van de UvA-scriptieprijs 2008 (€ 3000) vanwege zijn
kwalitatief hoogwaardige scriptie over een interdisciplinair
kosmologisch onderwerp. In zijn zoektocht naar de fundamentele natuurwetten die van kracht waren direct na de oerknal,
beschrijft Meerburg de effecten op de nagloeiende microgolfachtergrondstraling van het vroege heelal van bepaalde exotische modellen uit de oerknalfysica, waaronder op de snaartheorie gebaseerde modellen. De tweede prijs (€ 2000) gaat naar
Daan Meerburg
Evelien Zoons (1985, Geneeskunde 2007). Zij bracht een verband
aan het licht tussen hersenvliesontsteking en epilepsie. Zoons’ onderzoek geeft een sterke
aanwijzing dat dokters patiënten met hersenvliesontsteking sneller moeten behandelen met medicijnen tegen epilepsie. Anna van Duijvenvoorde (1983,
Psychologie 2007) krijgt de derde prijs (€ 1000) voor
haar scriptie over de verschillen die zij met fMRIscans ontdekte tussen de manier waarop kinderen
en volwassenen leren van positieve en negatieve
Anna van
feedback. De scriptieprijzen werden uitgereikt tijDuijvenvoorde
Evelien Zoons
dens de Universiteitsdag 2008, op 7 juni.

De Illustere School
In de Kalender (pagina’s 10 en 11) vindt u
onder ‘Geesteswetenschappen’ een deel van
het aanbod van de Illustere School, waarin
ook het vervolg op het
alumniprogramma Kunst en
Cultuur is ondergebracht.
De Illustere School organiseert activiteiten voor een
brede doelgroep en biedt
de mogelijkheid om zonder
inschrijving voor een studie
deel te nemen aan universitair onderwijs of
andere universiteitgerelateerde activiteiten.

personalia

Marleen Barth (1964, Politicologie 1989, cum
laude), voormalig voorzitter CNV-Onderwijs, is
benoemd tot voorzitter van GGZ Nederland,
de brancheorganisatie voor de geestelijke
gezondheidszorg • Jan Bergstra (1951, promotie
Wiskunde 1976 UU), hoogleraar Informatica,
is toegetreden tot de Academia Europaea •
Moritz Bilagher (1973, Wetenschapsdynamica
1996) kreeg de G.D. & M.C. Harris Prize 2008
van Kellog College, Universiteit van Oxford,
voor zijn essay ‘From Absolute Mind to Zombie;
Is Artificial Intelligence Possible?’ • Pim den
Boer (1950, Geschiedenis LEI, promotie 1987),
hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis, ontving samen met de Franse filosofe Catherine
Secretan de Descartes-Huygensprijs, voor
hun excellente onderzoek en bijdrage aan
de Nederlands-Franse samenwerking •
Arnoud Boot (1960, promotie Economie
1987 Indiana University (VS)), hoogleraar
Ondernemingsfinanciering en financiële markten, Harry Büller (1952, promotie Geneeskunde 1990), hoogleraar
Inwendige geneeskunde, Joep Leerssen
(1955, promotie Anglo-Irish Studies UU
1986), hoogleraar Moderne Europese letteren, en Rens Waters (1959, promotie Sterrenkunde UU 1987), hoogleraar
Sterrenkunde, zijn benoemd tot lid van
de KNAW • Geert Corstens (1946, promotie Rechtsgeleerdheid 1974) is benoemd
tot president van de Hoge Raad, waarvan hij
sinds 2006 vicepresident was • Adriaan van Dis
(1946, Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde)
krijgt de Zilveren Nipkowschijf voor zijn documentaireserie Van Dis in Afrika • Jan Doense
(1960, Internationaal recht 1998), voormalig
festivaldirecteur van het Amsterdam Fantastic
Film Festival, is benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau • Daan Frenkel (1948, pro-
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In deze publicatie staan 49 verhalen over de
succesvolle gang die studenten en alumni
van de UvA maakten van de collegebanken
naar een eigen bedrijf. Zij vertellen over hun
ervaringen en de rol van de wetenschap in
hun ondernemerscarrière. Daarnaast bevat
het boek informatie voor studenten die ook
een eigen onderneming willen starten. Met
Ondernemersvuur wil de UvA ondernemerschap bij academici onder de aandacht brengen en vooral studenten en jonge alumni laten
zien dat ondernemen ook een optie is voor de
toekomst. De geïnterviewden – uiteenlopend
van beginnende tot gearriveerde ondernemers – startten bedrijven als TomTom, Hyves,
New York Pizza, Boer & Croon en Studelta. De
publicatie vormt voor de ondernemers en de
universiteit aanleiding om een verdergaande
samenwerking te verkennen, waarbij te denken valt aan stages, onderzoek, marketing en
investeringen. Ondernemersvuur is voor € 4,95
te koop in alle vestigingen van boekhandel
Selexyz in Amsterdam.

Aan deelname aan collegereeksen, rondleidingen en stadswandelingen zijn kosten verbonden, het bijwonen van lezingen is gratis. Leden
van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging
krijgen korting op alle onderdelen. Zie voor
het volledige programma www.hum.uva.nl/
illustereschool. U kunt ook de brochure aanvragen, via illustereschool-fgw@uva.nl.

Het onderzoeksinstituut
Psychologie heeft sinds
deze zomer een eigen
digitaal tijdschrift:
MindOpen. Hoofden eindredactie is
in handen van de
aan de UvA gepromoveerde psycholoog en publicist
Vittorio Busato (Psychologie 1991, promotie 1998). In dit nummer van MindOpen vertellen zes medewerkers over hun onderzoek dat
recentelijk is gepubliceerd in een high impact
journal. Zulke publicaties zijn er niet zozeer
om indruk te maken op collega-wetenschappers: wetenschap is er vooral om interessant
onderzoek voor een groter publiek toegankelijk te maken. En dat is precies wat MindOpen
beoogt te zijn: ter (profi)lering ende vermaak.
Wilt u bijvoorbeeld weten wat synesthesie is
of hoe effectief schrijftherapie is? Ga dan naar
www.fmg.uva.nl/mindopen en download een
gratis nummer.

Alumnimini T-shirt
Voor baby’s en peuters die zich in
de toekomst willen aansluiten bij
de gemeenschap van UvA-alumni
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 beschikbaarheid van maten, zie
www.alumni.uva.nl/alumnimini.

Ondernemersvuur: wetenschap
meets ondernemerschap
Burgemeester Job Cohen presenteerde op 12
juni in de Amsterdamse Academische Club
het eerste exemplaar van Ondernemersvuur.

motie Scheikunde 1977), hoogleraar Simulatie
van macromoleculen, is gekozen tot Foreign
Honorary Member van de American Academy
of Arts & Sciences • Arie de Froe (1907-1992,
Geneeskunde, promotie 1938), emeritus hoogleraar Antropobiologie en menselijke erfelijkheidsleer en voormalig rector magnificus, is postuum geëerd met de Yad Vashemonderscheiding
van de staat Israël. Tijdens de oorlog redde hij
levens door ‘wetenschappelijk’ vast te stellen dat
iemand geen Jood kon zijn en door Portugese
Joden in te delen bij het mediterrane ras • Jeroen
de Glas (1977), student Rechtsgeleerdheid, is de
nieuwe voorzitter van FNV Jong, de vakbondsafdeling die leden tot 35 jaar vertegenwoordigt
• Susanne Goossens (1981, Nederlandse taal en
cultuur 2007), programmamedewerker bij academisch-cultureel podium SPUI25, kreeg de Jacob
Geel Scriptieprijs 2008, voor haar scriptie over
brieven aan Otto Frank • Marc Goovaerts (1946,
promotie Wiskunde 1971 Universiteit Gent),
bijzonder hoogleraar Actuariële leer der schadeverzekering, ontving een eredoctoraat van de
Universiteit van Ankara • Rien van IJzendoorn
(1952, Opvoedkunde 1976, cum laude), hoogleraar Algemene en gezinspedagogiek aan de
Universiteit Leiden, ontving een eredoctoraat
van de Universiteit van Haifa • Paul Klint (1948,
Wis- en natuurkunde 1973), hoogleraar Software
engineering, won met zijn bedrijf Software
Improvement Group de ICT Regie Award, voor
de succesvolle omzetting van wetenschappelijke onderzoeksresultaten in een economisch
of maatschappelijk profijtelijke toepassing •
Ralf Knegtmans (1963, Rechtsgeleerdheid 1990),
headhunter bij De Vroedt & Thierry, publiceerde
het boek Toptalent, een zoektocht naar de
doorslaggevende eigenschappen van toptalent
(Boom, 2008) • Eva Kol (1981, Media en cultuur 2007) publiceerde het boek Hyves, over de

Nieuw tijdschrift:
MindOpen

stormachtige ontwikkeling van dit vriendennetwerk op internet (Kosmos, 2008) • Carel Kuyl
(1952, Massacommunicatie 1981) is benoemd tot
hoofdredacteur Informatief van de Nederlandse
Programma Stichting, voor o.a. NOVA, Andere
Tijden, Sesamstraat en Het Klokhuis • Rachel
Levy (1973, Internationale betrekkingen 1999)
publiceerde Israël op een doordeweekse dag,
dat een ontluisterend beeld schetst van de
situatie op het gebied van vrouwen- en kinderrechten (Contact, 2008) • Bertie van der Meij
(1952, Scandinavische talen en hun letterkunde
1995) kreeg de Filter Vertaalprijs 2008 voor
haar vertaling van het standaardwerk van de
Zweedse sinologe Cecilia Lindqvist, Het karakter
van China. Het verhaal van de Chinezen en hun
schrift • Kees Ostendorf (1945, Italiaanse taalen letterkunde, n.a.) kreeg bij zijn pensioen de
stapenning van de UvA uitgereikt. Hij was ruim
dertig jaar aan de UvA verbonden, sinds 1990 als
beleidsmedewerker onderzoek aan de Faculteit
der Letteren/Geesteswetenschappen • Antoon
Pelsser (1968, promotie Economie 1999 EUR),
hoogleraar Marktconforme waardering van verzekeringscontracten, is benoemd tot Honorary
Fellow van het Britse Institute of Actuaries •
Harm Pinkster (1942, Klassieke letteren 1967,
promotie 1971), emeritus hoogleraar Latijnse
taal- en letterkunde, is benoemd tot Foreign
Member van de Suomalainen Tiedeakatemia
(Finse Academie van Wetenschappen en Letteren)
vanwege ‘outstanding academic merits’ • Jan
Post (1944, Economie 1972) is na zijn afscheid
als voorzitter van de Kamer van Koophandel
Amsterdam benoemd tot kennisambassadeur
aan de UvA. Hij gaat de banden tussen universiteit, hogeschool en bedrijfsleven versterken • Lex
Schrijver (1948, promotie Wiskunde 1977 VU),
hoogleraar Discrete wiskunde en optimalisering,
won met anderen de Franz Edelman Award (‘de

Vijf bètabruggers van start dankzij donateurs AUF Jaarfonds
In totaal ruim € 200.000 gedoneerd aan Amsterdams Universiteitsfonds
In september 2008 start het nieuwe academische jaar. Een jaar waarin jong talent zonder de juiste
vooropleiding de kans krijgt om in het Bètabrugtraject bètavakken bij te spijkeren en klaargestoomd te worden voor een universitaire studie. Dit jaar hebben al 148 alumni aan de bètabrug
gedoneerd en zo in totaal € 19.600 bijeengebracht. De verkregen fondsen komen direct ten goede
aan dit bijzondere project.
Het Bètabrugtraject is een vorm van contractonderwijs. Het collegegeld is daardoor hoog (€ 2800)
en studenten ontvangen geen studiebeurs of reiskostenvergoeding. Reden voor vooral allochtone
talenten om de stap niet te zetten. Dankzij de donaties aan het AUF kunnen de komende jaren
tientallen studenten met een deficiëntie in hun vakkenpakket alsnog hun kans grijpen.
Andjoe Sampat (1987) ging hen voor en koos in 2005 voor het
Bètabrugtraject. Zij heeft goede herinneringen aan dat jaar en zou er
opnieuw voor kiezen als ze voor de keuze stond. Nu is zij bezig met haar
bachelor Scheikunde. Het is haar droom om voor het Nederlands Forensisch
Instituut te gaan werken, als een echte crime scene investigator. Andjoe
raadt bètabruggers in spe aan om zich er voor de volle honderd procent
voor in te zetten. ‘Anders kom je nergens.’
Andjoe Sampat
Wahib Belhachmi (1983), een van de nieuwe talenten die dit jaar met
behulp van een AUF-beurs het traject gaat volgen, verheugt zich erop. ‘Ik was altijd meer geïnteresseerd in bèta- dan in alfavakken. Maar doordat ik geen natuurkunde in mijn pakket had, kon
ik geen opleiding in die richting volgen. Nu ik wat ouder ben, weet ik dat ik toen de verkeerde
keuzes heb gemaakt. Maar liever laat dan nooit. Ik wil graag een carrière in de luchtvaart. De
bètabrug helpt mij daarbij.’
Behalve Wahib ontvangen dit jaar nog vier studenten een AUF-beurs. Volgend jaar krijgen nog
eens vijf studenten de gelegenheid om met een beurs van het Amsterdams Universiteitsfonds het
Bètabrugtraject te volgen.

Donateurs die geen specifiek project als bestemming voor hun gift kozen, brachten samen
€ 19.500 bijeen. Dit bedrag wordt verdeeld over de Jaarfondsprojecten van het Amsterdams
Universiteitsfonds. Dankzij deze generieke en de geoormerkte giften van AUF-donateurs kan het
UvA-orkest J.Pzn Sweelinck ruim € 11.400 besteden aan de buitenlandtournee ter ere van het
130-jarig bestaan van het studentenorkest. Zie over het Sweelinck ook de UvA-Geschiedenis op
pagina 22.
Behalve het Sweelinck-orkest viert ook het Allard Pierson Museum een
lustrum. Vanwege het 75-jarig jubileum organiseert museumdirecteur
Robert Lunsingh Scheurleer de tentoonstelling ‘Toekomst voor het verleden’. Mede dankzij de € 11.500 die het AUF aan donaties ontving voor het
Allard Pierson Museum, kunnen onder andere bijzondere gipsafgietsels op
professionele wijze in beeld worden gebracht voor de publicatie die over
de tentoonstelling wordt samengesteld. Aan studentenreisbeurzen heeft
Robert Lunsingh
het Amsterdams Universiteitsfonds dit jaar € 9.500 extra te besteden,
Scheurleer
waardoor vijftien extra studenten op reis kunnen om in het buitenland
onderzoek te doen of onderwijs te volgen.
Voor het promotiefonds voor docenten in het voortgezet onderwijs is tot nu toe € 14.000 gedoneerd. Komend jaar wordt het vermogen van dit fonds verder opgebouwd met donaties van
alumni, zodat een aantal docenten straks tijdelijk kan worden vrijgesteld van onderwijswerkzaamheden. Zij kunnen zich dan volledig concentreren op hun proefschrift.
Geef ook om verborgen bètatalent, het jubilerende Sweelinck-orkest of een van de andere doelen. Geef om wetenschap. Kijk op www.auf.nl voor meer informatie over de projecten en hoe u
kunt bijdragen, of neem contact op via telefoonnummer 020-525 2613 of m.t.vervaat@uva.nl.

Zes nieuwe Fondsen op Naam binnen Amsterdams Universiteitsfonds
Vanwege het lustrum van het ASC/
AVSV heeft de Vereniging van
Reünisten samen met de UvA een
programma opgezet om internationaal meer bekendheid te geven aan
de Universiteit van Amsterdam. De
vereniging wil buitenlandse studenten in de gelegenheid stellen om
via een kort studieprogramma kennis te maken met de universiteit, de
stad en het studentenleven. Hiertoe
is dit voorjaar het Fonds op Naam
Studentenuitwisseling ASC/AVSV
opgericht. Afgelopen zomer verbleef
een tiental studenten uit de Baltische
staten twee weken in Amsterdam.
Van UvA-docenten kregen zij college over Nederland en Europa. Ook
bezochten zij Den Haag en Brussel.

Oscar onder de innovatie-awards’) voor hun
wiskundige algoritmen voor de NS-dienstregeling
• Xandra Schutte (1963, Vrije letteren 1986,
cum laude) is sinds 1 juni hoofdredacteur van
weekblad De Groene Amsterdammer. Eerder
was zij o.a. hoofdredacteur van Vrij Nederland
en uitgever van J.M. Meulenhoff • Rosalie
Smit (1983, bachelor Culturele antropologie
2008), masterstudent Social Sciences, is de nieuwe voorzitter van de Amsterdamse afdeling
van GroenLinks • Dick Swaab (1944, promotie
Geneeskunde 1970), hoogleraar Neurobiologie,
ontvangt de Akademiepenning 2008 van de
KNAW, voor zijn cruciale bijdrage aan de
Nederlandse neurowetenschappen • Jouke
Turpijn (1976), docent Nederlandse geschiedenis,
krijgt de Facultaire Onderwijsprijs 2008 (€ 2000)
van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De
tweede prijs is voor docent Duits Britta Bendieck
(1974, Lerarenopleiding Duits 2004), de derde
prijs voor de docenten Wijsbegeerte Gijs van
Donselaar (1956, promotie Wijsbegeerte 1997)
en Pieter Pekelharing (1948, Sociologie 1983)
• Wytske Versteeg (1983, Politicologie 2005,
cum laude) publiceerde het boek Dit is geen
dakloze, over de – vaak ongemakkelijke – vragen die de confrontatie met daklozen oproept
(Lemniscaat, 2008) • Tom Wansbeek (1947,
Econometrie 1972, promotie 1980 UL), hoogleraar Micro-econometrie en decaan van de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, is benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau
• Nienke Wijnants (1974, Psychologie 2000),
loopbaanadviseur en promovenda, publiceerde Het Dertigersdillema, over de ‘vervroegde
midlifecrisis’ (Bert Bakker, 2008) • Herman van
der Wusten (1941, promotie Sociale geografie
1967), emeritus hoogleraar Politieke geografie,
is voor zijn gehele oeuvre onderscheiden met de
Mattei Dogan Foundation prijs.

Ook ander talent krijgt een kans

Naast de initiatiefnemers van het Fonds Studentenuitwisseling ASC/
AVSV kozen het afgelopen jaar ook anderen ervoor hun naam aan de
wetenschap te verbinden. De volgende vijf Fondsen op Naam werden
ingesteld:
• Het Volkert van der Willigen Fonds, met als doel de bevordering van
de studie van de Hoge Energie Fysica en de Ecologie aan de UvA door
het uitkeren van studie- en onderzoeksbeurzen.
• Het Reesink Fonds, met als doel de bevordering van het studentenleven aan de Universiteit van Amsterdam.
• Het Ribbink-Van den Hoek Familiefonds, met als doel de bevordering
van de groei en bloei van de wetenschapsbeoefening en het studentenleven aan de Universiteit van Amsterdam.
• Het Fonds Artisbibliotheek, met als doel de instandhouding van de
Artisbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en de collecties die
zij herbergt door onder andere het doen van aankopen ten behoeve van
de collecties en de inrichting van het gebouw.
• Het Schreurs-Kniesmeijer Fonds, met als doel het ondersteunen van
het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Schenken en nalaten aan de UvA

Wilt u op een onderscheidende manier bijdragen aan de wetenschap?
Met uw eigen Fonds op Naam verbindt u langdurig uw naam aan de wetenschap. U kunt zelf bepalen hoe uw gift, bij leven of bij testament, wordt besteed.
Meer weten? Wij informeren u graag persoonlijk over de mogelijkheden. Neem contact op met Maarten Vervaat via 020-525 2613 of vraag de brochure aan via m.t.vervaat@uva.nl.

Met een AUF-reisbeurs studeren in Toronto
Susanne Waaijers (1984) en Tibert van der
Loop (1983) verbleven vanaf september 2007
tot en met februari 2008 met een reisbeurs
van het Amsterdams Universiteitsfonds in
Toronto. Susanne studeert Environmental
Chemistry en Tibert Physical Sciences. Susanne
ontving een subsidie van € 750 uit het AUVreisbeurzenfonds Graeve Francken. Tibert
kon rekenen op hetzelfde bedrag uit het
Wilmerink-Van Beek Vollenhovenfonds.
Susanne: ‘Samen met mijn vriend Tibert verbleef ik aan de University of Toronto. Toen we
deze eenmaal op het oog hadden, hebben we
contact opgenomen met de professoren daar
en een onderzoeksvoorstel geschreven.’
Tibert: ‘Mijn professor zag niet zoveel in mijn
voorstel. Eenmaal in Canada ben ik daarom
iets anders gaan doen. Dat vond ik niet zo erg,
omdat haar voorstel me ook leuk leek. Maar

achteraf bleken sommige zaken niet goed uitgedacht, waardoor ik wel wat vertraging heb
opgelopen.’
Susanne: ‘Ik heb ruim een maand gedaan over
het schrijven van mijn voorstel. Mijn professor
in Toronto was erg druk, omdat hij behalve
onderzoeker ook opleidingsdirecteur is. Dat
maakte de communicatie soms lastig.’
Tibert: ‘Ik zat dagelijks op het lab, waar het
gemakkelijk was om contacten te leggen. Mijn
labgenoten waren nooit te beroerd om mij te
helpen. De groep bestond uit Russen, Koreanen,
Chinezen en Canadezen. Eenmaal per week
deden we aan sport: zaalvoetbal of squash.’
Susanne: ‘We gingen ook veel met de internationale studenten om die we leerden
kennen via het international student centre
op de universiteit. Met sommigen van hen
hebben we nog steeds contact.’

Tibert: ‘De club van international students
organiseerde elke week uiteenlopende activiteiten, zoals een trip naar de Niagara Falls en
een bezoek aan het basketbalteam de Toronto
Raptors.’
Susanne: ‘Het heeft even geduurd om te wennen aan het werken op de universiteit. Waar is
alles voor het lab te vinden en te krijgen, waar
kun je voor specifieke dingen terecht en wat
zijn de standaardprocedures? Na twee maanden had ik mijn draai wel gevonden, maar
eigenlijk was ik na een halfjaar, toen ik alweer
vertrok, pas echt goed op dreef. Nu is zes
maanden voor een volledig onderzoek altijd
krap, maar als je ergens anders werkt dan je
gewend bent, is de tijd nog beperkter.’
Tibert: ‘In Toronto bleek het lastig goede huisvesting te vinden. De eerste maand zat ik in
een soort jeugdherberg, dichtbij de campus en

het stadscentrum, maar erg duur. Samen met
Susanne ben ik gaan zoeken naar iets betaalbaarders. We vonden iets op een halfuur lopen
van de laboratoria. Dat bleek in de wintermaanden niet niks. Het kwik zakt dan tot min
twintig!’
Susanne: ‘Al met al
heb ik een erg leuke
en leerzame tijd
gehad in Toronto.
Canada is een schitterend land en de
universiteit van
Toronto staat hoog
aangeschreven.
Iedereen die de
mogelijkheid heeft
om hier een deel van zijn opleiding te doen
raad ik het aan om te gaan!’
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Over alumni

F otoGRAFIE: JEROEN OERLEMANS
EN ILJA MEEFOUT (RECHTS)

Muzikant worden aan de UvA?
Waarom nog een universitaire studie volgen als je al vroeg weet dat je bestemming in de
muziek ligt? Marjolein Lever ervoer een wisselwerking tussen haar conservatoriumopleiding
en de studie Duits. Brainpower werd hiphopper op eigen kracht, maar scherpte met zijn
studie Communicatiewetenschap wel zijn sociale en psychologische inzicht aan.

Marjolein Lever

‘Ik duik graag dieper in
de achtergrond van de
muziek’
‘Op mijn elfde begon ik met ﬂuitspelen en een jaar
later wist ik al dat ik naar het conservatorium wilde.
Daar miste ik echter al snel de uitdaging om met
mijn hoofd bezig te zijn. Omdat ik op de middelbare school voor een tentamen Duits een tien had
gehaald, besloot ik ook Duitse taal- en letterkunde te
gaan studeren. Ik raakte meteen geïnteresseerd in de
middeleeuwen, schreef een scriptie over blaasinstrumenten in die periode en studeerde af op een onderzoek naar het gebruik van muziekinstrumenten bij
de uitvoering van laatmiddeleeuwse liefdeslyriek,
de Minnesang. Er is veel onderzoek gedaan naar
de literatuur uit die tijd en ook wel een beetje naar
de instrumenten, maar weinig naar de combinatie
van die twee. Zo ben ik erachter gekomen dat de
Minnesang wel degelijk werd begeleid door instrumenten.
Ik heb altijd voorrang gegeven aan mijn conservatoriumopleiding. Daar moet je namelijk elk jaar examen
doen en als je zakt, heb je een groot probleem. Duits
deed ik als ik er tijd voor had. Maar ik studeerde niet
om iets achter de hand te hebben. Ik vond de studie
echt interessant. Door mijn conservatoriumopleiding heb ik er acht jaar over gedaan, maar ik deed

het wel grondig. Mijn docenten Klaus Gille, Theo
Kramer, Albert Belmer en Carla Dauven waren
heel behulpzaam en hielden bij tijdrovende vertaalopdrachten altijd rekening met de verschillende
studies die ik tegelijkertijd volgde. Meestal mocht ik
zo’n opdracht dan op een voor mij geschikt moment
doen. Dat was misschien ook mogelijk omdat er in
mijn jaar maar zeven studenten Duits waren.
Ik ben altijd iemand geweest die graag dieper in de
achtergrond van muziek duikt en benieuwd is naar
de uitvoeringspraktijk daarvan. Daarom ben ik ook
traverso, historische dwarsﬂuit, gaan spelen. Om
oude muziek zo gefundeerd mogelijk uit te voeren
moet je onderzoek doen naar de historische bronnen. En omdat er geen opnamen zijn, ben je daarbij
aangewezen op boeken, waarvan er veel in het Duits
zijn geschreven. Het is voor mij dus heel gemakkelijk
om die originele manuscripten te lezen. Daarbij heb
ik op de universiteit geleerd hoe je moet zoeken, hoe
bibliotheken werken en hoe je met een tekst moet
omgaan. In die zin is mijn studie Duits erg nuttig
geweest.
Ik bewonder Masaaki Suzuki, dirigent en specialist
in oude Europese muziek. Toen hij een keer het
orkest van de Nederlandse Bachvereniging dirigeerde, stelde hij zich heel nederig op, maar kreeg toch
op een soepele, niet dwingende manier voor elkaar
dat iedereen speelde zoals híj dat wilde. Verder heb
ik goede herinneringen aan mijn leraren. Marieke
Schneemann speelt prachtig ﬂuit vanuit haar gevoel,
op een intuïtieve manier. En Marten Root, bij wie ik
traverso studeerde, is altijd op zoek naar de bronnen

van de muziek. Zelf probeer ik een soort mix daarvan te maken. Aan de ene kant moet je weten wat je
doet, anders kun je beter niet op historische instrumenten spelen, aan de andere kant moet je daarna
je kennis weer loslaten en vanuit je gevoel een keuze
maken. Ik merk overigens dat als je weet hoe oude
muziek ooit werd uitgevoerd, je echt anders speelt
dan iemand zonder die achtergrondkennis.
Ik denk dat ik altijd op twee gebieden werkzaam
wil zijn: ik wil werken vanuit m’n gevoel en intuïtie,
maar ook kennis vergaren. Daarom is mijn werk als
parttime redacteur van de website AVRO Klassiek
ook zo leuk. Mijn hersens worden weer op een andere manier aan het werk gezet. Ik maak interviews
met dirigenten en solisten die in het Concertgebouw
optreden en ben met muziek, beeld én taal bezig.
Die combinatie is voor mij een uitdaging. Daar leer
ik veel van.
Voor de toekomst hoop ik dat we met het in 2007
opgerichte Les Eléments een stabiel kamermuziekensemble kunnen opbouwen. Het loopt nu aardig.
Tot in 2011 hebben we al boekingen staan. We specialiseren ons in Franse barokcantates. Die worden
heel weinig gespeeld, terwijl het zulke interessante
en mooie muziek is.
Onze instrumenten, de viola da gamba, theorbe en
traverso, aangevuld met een mezzosopraan, lenen
zich bij uitstek voor deze muziek. We spelen bekend
en onbekend repertoire. Het ﬁjne van een eigen
ensemble is dat je je muziek zelf kunt uitzoeken, dat
je zelf kunt bepalen hoe iets gespeeld moet worden
en hoe het gaat klinken.’

Naam: Marjolein Lever (1978) _ Studie: Duitse taal- en letterkunde _ Doctoraal: 2005 _ Conservatorium Amsterdam, dwarsfluit (2000) en traverso (2003) _ Werk:
2001-2003 European Union Baroque Orchestra _ 2002-heden Orkest Nederlandse Bachvereniging _ 2003-heden kleine theaterproducties _ 2004-heden Opera
Minora _ 2007-heden Kamermuziekensemble Les Eléments _ 2008-heden parttime redacteur website AVRO Klassiek _ 2006-heden voorzitter AUV-alumnikring
Vrienden van de Duitse Taal en Cultuur _ juni 2008-heden lid Algemeen Bestuur AUV _ Overig: o.a. projecten bij The Northern Consort in Groningen _ Anima
Eterna o.l.v. Jos van Immerseel (2007) _ www.klassiek.avro.nl _ www.marjoleinlever.nl
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Brainpower

‘Ik geloof in de kracht van
muziek. Mijn muziek brengt
mensen samen’
‘Muziek is mijn leven. Als ik niet zelf musiceer, luister ik ernaar.
Toen ik een jaar of tien was, hoorde ik voor het eerst hiphop.
Ik werd meteen gegrepen door het ritme en de taal, het was
een magisch oergevoel. Al snel ging ik zelf hiphoppen en ik
ben nooit meer gestopt. Na het vwo wilde ik doorgaan in de
muziek, maar ik wilde wel op iets kunnen terugvallen als dat
zou mislukken. Ik besloot Communicatiewetenschap te gaan
studeren omdat communicatie heel belangrijk is. Veel onbegrip
ontstaat door een gebrek aan communicatie. Mijn studie heb ik,
net als vele Amerikaanse rappers, met rappen bij elkaar verdiend.
Ik hou niet zo van dat elitaire van universitaire mensen of van
mensen die gaan studeren omdat ze het allemaal in de schoot
geworpen krijgen. Mijn vader is predikant; voor ons gezin
betekende dat meer geestelijke dan ﬁnanciële rijkdom. Van
mijn ouders hoefde ik helemaal niet te gaan studeren, maar ik
wilde én academische kennis én levenswijsheid bezitten, want ik
wil niet alleen geschoold, maar ook van de straat zijn.
De universiteit brengt je een bepaalde manier van denken bij.
Een studie verscherpt je sociale en psychologische inzicht. Ook
leerde ik er met de media omgaan. Maar als ik eerlijk ben, dan
heeft mijn studie niet veel bijgedragen aan mijn muziekcarrière.
Dat ik het heb gered, ligt voor 99,9 procent aan mijn persoonlijkheid. Misschien heb ik mijn studie ook wel afgemaakt om
mijn vader trots te maken.
Ik vond Communicatiewetenschap overigens heel droog. Je
kreeg een paar uur per week les en voor de rest moest je het
zelf uitvogelen. Tachtig procent van mijn tijd besteedde ik aan
muziek en vlak voor een tentamen ging ik even leren. Ik was op
de universiteit een vreemde eend in de bijt; ik hing overal tussenin, was eigenwijs en eigenzinnig.’
Brainpower heeft veel waardering voor zijn docent Aart
Velthuijsen. ‘Die man was geniaal, heel gevat, hij bezat een
ironisch soort humor waarin altijd een waarheid verborgen zat.
Hij kon echt vooroordelen wegnemen en dat sprak me erg aan.
Hiphop staat ook voor ultieme geestelijke vrijheid, voor onbevooroordeeldheid, een open mind. Zelf ben ik evenmin in één
hokje te vangen. Ik ben zoals ik wil zijn, of beter, ik heb niks te
willen, ik ben zó.’
Om Brainpowers nek hangt een goudkleurige, exclusieve Bob
Marley usb-stick met het album Exodus erop. ‘Bob Marley zit
helemaal in m’n bloed. In die man zit veel meer dan je denkt.

Hij was muzikaal een intens gedreven mens en in zijn prachtige,
pure, diepgaande teksten zit een ultieme waarheid. Niet iedereen
zal dat horen, maar if you look for it, the message is there.
Creatieve mensen moeten het meeste uit zichzelf halen. Innerlijke
motivatie is het belangrijkst. Mijn werkethiek is uitzonderlijk
hoog, ik ben mega-ambitieus, zit nooit stil. Ik ben nu bezig met
twee nieuwe videoclips en een Engelstalig album en ik werk
met Freek de Jonge – van wie ik veel heb geleerd – aan een
single en een clip. Soms komen de teksten vanzelf, soms zit ik er
lang aan te schrijven. Maar meestal werk ik op mijn gevoel. Er
bestaan geen wetten of regels voor hiphop. Niks moet. Hiphop
is een creatieve, positieve cultuur, die je serieus moet benaderen.
Je moet je verdiepen in de voorgeschiedenis van de muziek die
je maakt, zodat je weet waarover je het hebt. Als je het verleden
kent, komt de toekomst naar je toe. Nieuwsgierigheid en passie,
daar gaat het om. Ik heb m’n carrière heel voorzichtig, stapje
voor stapje, opgebouwd. Mijn succes is het gevolg van “bloed,
zweet en tranen”, een intense focus, heel hard werken, nergens
op rekenen en een beetje geluk.’
Brainpower vindt dat veel huidige rappers te weinig inhoud
hebben, alsof ze het rappen niet meer serieus nemen. ‘Dat is
jammer, want rappen is niet alleen rijmend improviseren, maar
ook een tent op stelten zetten en inhoudelijk wat te bieden hebben. Daarom vind ik KRS-One (Knowledge Reigns Supreme
Over Nearly Every One) ook zo goed. Ik ben net als hij van het
complete plaatje, waarbij inhoud en verdieping, zowel muzikaal
als maatschappelijk, van belang zijn. Ik raak heel veel verschillende vlakken inhoudelijk aan. Dat is mijn kracht. Ik kan soms
wel even oppervlakkig zijn, maar dan volgt er altijd een tekst
met een onderliggende boodschap. In die zin ben ik idealistisch.
Ik wil de mensen vrij en onbevooroordeeld maken, ik wil strijden tegen de hokjesgeest. Maar het zou te idealistisch zijn om te
denken dat je iedereen kunt veranderen. Er zullen bijvoorbeeld
altijd mensen racistisch blijven. Maar ik geloof wel in de kracht
van muziek. Mijn muziek brengt al jaren mensen samen, daar
kun je niet omheen. Daarmee bereik je iets wat heel mooi en
waardevol is. Je brengt allerlei verschillende mensen op één plek
bij elkaar, die dan op jouw muziek reageren. Dat is het mooiste
wat er is. Daar doe je het eigenlijk voor.’

Hiphop
Hiphop is sinds eind jaren zeventig een muziekstijl die vier
elementaire onderdelen omvat: DJ-ing, Rapping, Graffiti
en Breakdance. Rappen, ook wel MC’en genoemd, is een
vorm van rijmend praten/zingen. MC betekent Master of
Ceremonies.

Naam: Brainpower (pseudoniem van Gertjan Mulder) (1975) _ Studie: Communicatiewetenschap _ Doctoraal: 1998 _ Werk:
1994-heden rapper _ Albums (selectie): Door Merg & Brain (2001) _ Verschil moet er zijn (2002) _ Even stil (2005) _ Boks Ouwe
(2008) _ Hart _ Hard (2008) _ Prijzen (selectie): De Grote Prijs van Nederland (1998) _ MTV Award, Best Dutch Act (2001) _ Zilveren
Harp (2002) _ MTV Europe Music Award, Best Dutch Act (2002) _ Edison Award, Best Hip Hop Album (2003) _ TMF Award, Best
Rap Nationaal (2003) _ Dutch MOBO Award voor beste Urban tv-programma (2004) _ www.mcbrainpower.nl

Andere muzikanten die aan de UvA
studeerden:
Hessel Castricum (1970, Natuurkunde 1995,
promotie 2001 en conservatorium hobo 1996),
postdoc Scheikunde UvA en freelance hoboïst
Ilse Huizinga (1966, Politicologie 1993), jazzzangeres _ www.ilsehuizinga.com
Ernst Jansz (1948, kandidaats Biologie 1969),
singer-songwriter, voorheen Doe Maar _
www.ernstjansz.com
Tim Kliphuis (1974, Alfa-informatica 1997 en
conservatorium viool), jazzviolist _
www.timkliphuis.com
Carel Kraayenhof (1958, kandidaats
Wijsbegeerte 1981), bandoneonist Sexteto
Canyengue _ www.carelkraayenhof.nl
Rani Kumar (1979, Muziekwetenschap 2007 en
conservatorium viool), altvioliste
Nynke Laverman (1980, Psychologie n.a.,
Akademie voor Kleinkunst 2002), zangeres,
o.a. fado _ www.nynkelaverman.nl
Gustav Leonhardt (1928, eredoctoraat UvA
1984), organist Nieuwe Kerk Amsterdam en
conservatoriumdocent klavecimbel
Huub van der Lubbe (1953, kandidaats
Nederlandse taal- en letterkunde 1976), zanger
De Dijk _ www.dedijk.nl
Sido Notermans (1964, Franse taal- en letterkunde 1992), singer-songwriter _
www.sidosite.com
Mathilde Santing (1958, Muziekwetenschap
n.a.), zangeres _ www.mathildesanting.info
Loes Schat (1981, Engelse taal en cultuur 2005),
zangeres/gitariste Boilersuit _
www.boilersuit.nl
Erwin Schoonderwaldt (1973, Natuurkunde
1999), amateur-violist, verricht promotieonderzoek aan het Zweedse Royal Institute
of Technology naar muziekakoestiek _
www.speech.kth.se/~schoondw
Ester Veldhuis (1968, Politicologie 2001),
zangeres Los Dolores _ www.losdolores.nl
Kim White (1979, Psychologie 2008 en conservatorium viool), violiste en docent
Otto Wichers (1981, Engelse taal en cultuur
2006), singer-songwriter Lucky Fonz III _
www.luckyfonziii.com
Ook veel cabaretiers zijn te scharen onder de
categorie muzikanten. Zie over cabaretiers die
aan de UvA studeerden de Loopbaan in SPUI
13 (2003). Aanvullingen zijn welkom via
SPUI@uva.nl.

Hoe word je muzikant/musicus?
De klassieke musici onder de UvA-alumni
deden er vaak een conservatoriumopleiding
bij – of beter gezegd: ze volgden een universitaire studie naast hun muziekopleiding want
in de praktijk lag bij dat laatste de prioriteit.
De modernere muzikanten deden hun scholing veelal buiten het conservatorium op, op
de muziekschool of op eigen kracht. Dat twee
UvA-politicologen zangeres werden, is vast
toeval. Maar dat twee natuurkundigen niet
onverdienstelijk klassiek spelen, misschien
niet: relatief veel wis- en natuurkundigen hebben liefde én talent voor klassieke muziek.
Muziekwetenschap verschaft natuurlijk altijd
een degelijke theoretische basis voor een
muzikale carrière. Veel zangers die zelf songteksten schrijven, volgden een talenstudie.
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Een gezonde mond in
een gezond lichaam

De parodontologie is binnen de mondzorg en tandheelkunde
de tak die zich bezighoudt met de steunweefsels van tanden en
kiezen. Normaal gesproken zitten tanden heel stevig verankerd
in de kaak. Die verankering komt tot stand door het zogeheten
parodontium (van het Griekse παρα en οδοντος, weefsel rond
de tand). Het parodontium bestaat uit vier elementen: het parodontaal ligament (wortelvlies), dat aan de ene kant verankerd zit
in het wortelcement en aan de andere kant in het kaakbot, met
daaroverheen het tandvlees (gingiva). Een gezond parodontium
is sterk. Iedere tandarts kent wel gevallen waarbij het moeite
kostte een kies te trekken. Gezonde kaken zijn zelfs zo sterk dat
de circusartiest aan zijn tanden in de trapeze kan hangen en de
bodybuilder er een auto mee kan voorttrekken.

Chronische ontstekingen

De steunweefsels van onze tanden en kiezen raken vaak ontstoken. Gingivitis, ontstoken tandvlees, is een veelvoorkomende
aandoening. Die ontstaat doordat de tandplaque, het kleverige
laagje bacteriën dat zich dagelijks op onze tanden en kiezen
vormt, het tandvlees ‘irriteert’. Deze bacteriën dringen namelijk
het weefsel binnen en zetten daar een ontstekingsreactie in gang.
Experimenten onder tandheelkundestudenten die drie weken
lang hun tanden niet mochten poetsen, hebben uitgewezen dat
dit resulteerde in gingivitis. Dit is zichtbaar aan bloedend tandvlees tijdens het poetsen of tijdens de controle bij de tandarts.
Een goede mondhygiëne geneest deze aandoening. De experimentele gingivitis bij de tandheelkundestudenten genas volledig
toen zij weer overgingen tot poetsen en ﬂossen.
Soms gaat de ontstekingsreactie in het tandvlees echter over in
de dieper gelegen structuren van het parodontium. In dat geval
ontstaat er blijvende schade. We spreken dan van parodontitis.
Deze aandoening kenmerkt zich door roodheid en zwelling
van het tandvlees, verdiepte pockets (de verticale ruimte tussen
tand en tandvlees) tot soms wel tien-twaalf millimeter, verlies
van het wortelvlies rond de tanden en kiezen, en verlies van het
kaakbot rond de tandwortels. Dit laatste is in het algemeen goed
zichtbaar op röntgenfoto’s. Ook kan er sprake zijn van wijkend
tandvlees, de zogeheten gingivarecessie. Ontstoken tandvlees is
overigens niet in alle gevallen duidelijk zichtbaar; bij rokers ziet
dit er bijvoorbeeld niet altijd rood en gezwollen uit.
Het bloeden van de pockets als de tandarts hun diepte sondeert,
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gezonde mond op, maar heeft ook een positieve invloed op de
conditie van de bloedvaten.
In diverse onderzoeken zijn dergelijke systemische effecten van
parodontitis gemeten. Zo bestaan er onder andere studies naar
risicomarkers van hart- en vaatziekten die hebben geholpen om
de epidemiologische relaties tussen parodontitis en hart- en
vaatziekten beter te begrijpen. Protrombotische markereiwitten
zijn regelmatig verhoogd aanwezig bij onbehandelde parodontitispatiënten. Ondanks het beperkte aantal parodontale behandelstudies naar het effect op deze markereiwitten in plasma en
de vaak relatief korte follow-up van behandelde patiënten, lijkt
het erop dat de behandeling van parodontitis de concentraties
van markereiwitten voor hart- en vaatziekten doet verlagen tot
een niveau dat vergelijkbaar is met gezonde mensen in een controlegroep. Parodontale behandeling lijkt dus ook een gunstig
effect te hebben op de conditie van hart en bloedvaten van de
patiënt.

Ruim veertig jaar geleden veronderstelde men al dat chronische onbehandelde ontstekingen
in de mond nadelige effecten kunnen hebben op de algemene gezondheid. Recent onderzoek heeft aangetoond dat parodontitis, een ontsteking van het steunweefsel rond de tand,
onder andere kan leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Een goede mondhygiëne is daarom volgens Bruno Loos niet alleen belangrijk voor sterke tanden en kiezen,
maar verbetert ook de conditie van de bloedvaten.

is een duidelijk teken van een ontsteking. Is die actief en acuut,
dan kan er ook pus uit de pockets vloeien na het sonderen. De
ontsteking duidt erop dat het lichaam de verdediging inzet tegen
de tandplaquebacteriën, die nu ook onder het ontstoken tandvlees zitten en zich hebben georganiseerd in een ingewikkelde
bioﬁlm. We spreken in dat geval van een ‘parodontale infectie’.
Gelukkig kan beginnende parodontitis tegenwoordig tijdig
worden onderkend doordat de pockets steeds vaker gediagnosticeerd worden door de tandarts en mondhygiënist. Ook worden
tandartsen steeds alerter op het waarnemen van botafbraak op
röntgenfoto’s. Maar als de parodontitis onbehandeld voortschrijdt, gaat meer en meer van de aanhechting van de tand
verloren zodat die vervolgens los gaat staan, ‘uitwaaiert’ en ten
slotte zal uitvallen.

‘Gezonde kaken zijn zo sterk dat
de circusartiest aan zijn tanden in
de trapeze kan hangen’
De ernstige vorm van parodontitis, de bovengenoemde parodontale infectie, komt relatief vaak voor, bij zo’n tien procent
van de bevolking. Gelukkig is deze aandoening echter vrij
zeldzaam bij personen onder de 21 jaar (0,1 procent) en bij
personen in de leeftijdscategorie van 21-35 jaar (naar schatting
1-3 procent).

Het ontstaan en de behandeling van
parodontitis

Aan het ontstaan van parodontitis kunnen verschillende factoren ten grondslag liggen. Erfelijkheid, omgevingsfactoren
(in het bijzonder de tandplaquebacteriën die de ruimte onder
het tandvlees hebben geïnfecteerd) en leefstijl (roken, voeding,
stress) spelen een causale rol. In ons huidige ziektemodel staan
de genetisch bepaalde afweerreacties tegen de bacteriën in de
tandplaque centraal; vatbare personen reageren met een heftige
ontsteking op de schadelijke werking van deze bacteriën, wat
tot afbraak van de gezonde steunweefsels leidt. Daarnaast kan

parodontitis optreden bij mensen met een verlaagde weerstand,
bijvoorbeeld bij personen die lijden aan leukemie of zeldzame
syndromen, en bij mensen die weerstand verlagende medicatie
gebruiken; ook zijn diabeten extra gevoelig voor deze infectie.
Parodontitis wordt altijd min of meer op dezelfde wijze behandeld. We verwijderen de tandplaque (bioﬁlm) van onder het
tandvlees en de patiënt wordt geïnstrueerd een uitstekende
mondhygiëne toe te passen om nieuwe tandplaque en herinfectie onder het tandvlees te voorkomen. Soms wordt een diepe
restpocket chirurgisch verwijderd of gereduceerd (beter bekend
als het ‘ﬂappen’ van het tandvlees). Dit gebeurt vooral rondom
kiezen met twee of drie wortels.

Parodontitis in relatie tot hart- en vaatziekten

Epidemiologische onderzoeken die zich uitstrekken over een
langere periode hebben aangetoond dat parodontitis een extra
risicofactor vormt voor hart- en vaatziekten. In een meta-analyse
van deze onderzoeken is het verband tussen parodontitis en
het ontstaan van hartziekten bekeken. De conclusie luidde dat
parodontitis leidt tot een negentien procent grotere kans op het

Parodontitis wordt tegenwoordig geassocieerd met het
ontstaan van hart- en vaatziekten. Een infectie van het tandvlees ligt hieraan mogelijk ten grondslag. Parodontitis is een
bron van infectie, een chronische haard, waarbij er sprake is
van toegenomen orale microflora (we spreken van een hoge
bacterial load) die bovendien veel schadelijke bacteriën
bevat. Een onverzorgde en onbehandelde mond gaat samen
met een verhoogd aantal bacteriën op de mondslijmvliezen,
in het speeksel en in de parodontale pockets. De ontstoken
pockets rond de tanden en kiezen vormen een bron voor
transmigratie naar de bloedbaan (bacteriëmie). Bij parodontitis kunnen bacteriën misschien wel dagelijks in de bloedbaan terechtkomen. Ze zijn daar bijvoorbeeld aangetroffen
na het kauwen van voedsel en het tandenpoetsen, met
name bij onbehandelde parodontitispatiënten met een hoge
bacterial load. Recent onderzoek heeft zelfs aangetoond dat
biopsiën van hartkransslagaderen restanten van parodontale
bacteriën bevatten.

ontstaan van een myocardinfarct – in de volksmond een hartaanval – dan het ‘normale’ risico op basis van de erkende risicofactoren. Dit toegenomen risico loopt zelfs op tot 44 procent
als we ons beperken tot studies met proefpersonen jonger dan
65 jaar. In een twaalf jaar durende longitudinale studie onder
meer dan 40.000 mannen vond men dat het ‘gemiddelde’ risico
op een beroerte (herseninfarct) met zestig procent toeneemt als
de persoon aan chronische parodontitis lijdt. Overigens lijkt het
verwijderen van tanden en kiezen geen oplossing te bieden voor
dit verhoogde risico, want tandenlozen hebben juist meer kans
op een hartaanval of beroerte.

‘De bacteriën uit
tandplaque kunnen in het hele
lichaam terechtkomen’
Een hartaanval of beroerte wordt veroorzaakt door het optreden
van atherotrombose (de afsluiting van een slagader met een
bloedprop) en vervolgens ischemie (onvoldoende doorbloeding)
van de achterliggende weefsels. Atherotrombose is over het
algemeen het gevolg van een vergevorderd stadium van atherosclerose (een ziekte waarbij zich vetachtige stoffen ophopen
onder de binnenwand van de slagader). Hierbij ontstaat ook een
ontstekingsreactie rond en in de vaatwand. In het laatste decennium heeft de aanwezigheid van zo’n chronische ontsteking in
het atherosclerotisch proces steeds meer aandacht gekregen.
Tegenwoordig wordt ook gedacht dat bacteriën afkomstig van
een chronisch infectieus proces ergens in het lichaam, zoals in
het geval van parodontitis, mogelijk een rol spelen. Bacteriën die
via transmigratie in de bloedbaan terechtkomen, kunnen zich
nestelen in een bloedvat met aderverkalking en zo de bestaande
ontstekingsreacties in de vaatwand verergeren en het atherosclerotisch proces en/of de atherotrombose versnellen. Een belangrijke bevinding is echter dat de functionaliteit en elasticiteit
van de bloedvaten kan verbeteren: bij parodontitispatiënten
verbetert de conditie van de slagaders na een uitgebreide parodontale behandeling. Zo’n behandeling levert dus niet alleen een

Conclusies

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de effecten van parodontitis zich niet beperken tot de mond. Bacteriën uit ontstoken
pockets kunnen via de bloedbaan door het lichaam circuleren
en de systemische ontstekingsgraad verhogen. Patiënten met
parodontitis hebben een verhoogd risico op atherosclerose. Ook
zijn sommige voorspellende markers van hart- en vaatziekten bij
parodontitis subtiel verhoogd. In dit licht verbaast het niet dat
parodontitis als een risicofactor voor hart- en vaatziekten wordt
aangemerkt. Parodontale behandeling verbetert de kwaliteit en
de functie van de bloedvaten en verlaagt de spiegels van markereiwitten. Het is dus noodzakelijk dat parodontitispatiënten
altijd behandeld worden, in het belang van de algemene lichamelijke gezondheid. Anders gezegd: een gezonde mond in een
gezond lichaam!
Dit essay is een afgeleide van de oratie Os sanum in corpore sano; Een
gezonde mond in een gezond lichaam, die Bruno Loos op 16 mei 2007
uitsprak bij de aanvaarding van het hoogleraarschap Parodontologie aan
de UvA.

Naam: Bruno Loos (1955) _ Studie:
Tandheelkunde VU _ Doctoraal: 1981 _
Promotie: State University of New York
at Buffalo, NY, Verenigde Staten 1992 _
Werk: 1993-2006 universitair hoofddocent
Parodontologie ACTA _ 1996-heden opleidingsdirecteur master Parodontologie _
2006-heden hoogleraar Parodontologie, in het bijzonder de
immunobiologie van parodontale infecties _ sinds juli 2008
voorzitter afdeling Conserverende en preventieve tandheelkunde ACTA _ Publicaties (selectie, Loos e.a.): Elevation
of systemic markers related to cardiovascular diseases in
the peripheral blood of periodontitis patients. Journal of
Periodontology 71 (2000) _ Systemic markers of inflammation in periodontitis. Journal of Periodontology 76 (2005) _ A
systematic review and meta-analyses on C-reactive protein in
relation to periodontitis. Journal of Clinical Periodontology
35 (2008) _ Periodontitis is associated with platelet activation.
Atherosclerosis (mei 2008) _ B.G.Loos@acta.nl
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TEKST: MACHTELD VOS

de STudie van

Karin Jongbloed

Jesse van Vollenhoven

In Maatschappij Arti et Amicitiae, vereniging van beeldend kunstenaars en kunstliefhebbers,
komen ook UvA-studenten over de vloer. Kunsthistorica Karin Jongbloed (1959) onderzocht
de geschiedenis van het gebouw aan het Rokin. Natuurkundige Jesse van Vollenhoven (1981) werkte
jarenlang in de bediening van de sociëteit.

Naam: Karin Jongbloed (1959) _ Studie: Kunstgeschiedenis en Archeologie _ Doctoraal: 1987
(geschiedenis van de architectuur) _ Werk:
1985-1987 medewerker Kunstgeschiedenis UvA _
1985-1994 verschillende functies bij ARCHIS, ARCAM,
Arti et Amicitiae, Boekmanstichting, Trippenhuis
_ 1994-2007 hoofd communicatie KNAW _ januari
2008-heden communicatiemanager a.i. Gemeente
Amsterdam _ karin@jongbloedcommunicatie.com
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Naam: Jesse van Vollenhoven (1981) _ Studie:
Natuur- en sterrenkunde _ Master: 2007 (theoretische natuurkunde, cum laude) _ Werk: 1996-2006
assistent-manager bij Arti et Amicitiae _ 2000-2006
Jesse’s Cocktails _ 2007 analist bij Start Green,
investeringsfonds voor starters in duurzame
technologie _ 2007-heden junior consultant bij
McKinsey & Company _ jehvv@dds.nl

Gerard van Wissen: ‘Het is erger om studenten
te onderschatten dan ze te overschatten’
Een onderwijsman in hart en nieren, die in de 34 jaar dat hij aan de UvA verbonden was talloze
functies binnen de universiteit vervulde. Op 26 juni nam Gerard van Wissen afscheid als directeur
van het Amsterdams Instituut voor Rechtsgeleerd Onderwijs en hoogleraar Vergelijkend staatsrecht.
Daarbij werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Wat doet een mens op zijn laatste werkdag zoal? Misschien een
gezellig praatje maken met collega’s bij de kofﬁeautomaat, een
paar kasten leegruimen en wat oude archieven weggooien en
tussendoor – wellicht een tikkeltje melancholisch – uit het raam
staren. Zo niet Gerard van Wissen. Hij zit gebogen over het
toetsenbord van zijn computer en zucht. ‘Het is razend
druk vandaag. De e-mails stromen binnen en aangezien
ik nu ofﬁcieel nog onderwijsdirecteur ben, wil ik die voor
mijn vertrek afhandelen.’
In 1998 werd Van Wissen benoemd als eerste directeur van het Amsterdams Instituut voor Rechtsgeleerd
Onderwijs (AIRO). Een volledige baan, waardoor hij, op
een paar keuzevakken na, stopte met het geven van colleges. Daarmee begon Van Wissen na zijn doctoraalexamen
Rechten met Economie in 1974, als docent Staatsrecht.
Acht jaar later promoveerde hij bij hoogleraar Staatsrecht
Lucas Prakke op het proefschrift De Christen-democratische visie
op de rol van de staat in het sociaal-economische leven. Een onderwerp op het snijvlak van alles wat hij tot dan toe had geleerd:
van staatsrecht tot geschiedenis en van sociale ethiek tot economie. ‘Eerder had ik theologie gestudeerd aan de Katholieke
Theologische Hogeschool Amsterdam en een paar jaar gewerkt
als leraar Godsdienst op een technische school. Hoewel ik dat
met plezier deed, wist ik vrij snel dat ik dat niet tot aan mijn
pensioen wilde blijven doen.’
Wat Van Wissen wel wist, was dat hij hoe dan ook wilde blijven
lesgeven. ‘Ik ben een echte onderwijsman. Onderwijzen zit in
mijn aard. Je zou kunnen zeggen dat mijn pastorale instelling
dicteert dat ik graag iets voor anderen wil doen. Onderwijs
is veel meer dan kennisoverdracht
alleen. Als docent moet je daadwerkelijk iets voelen voor studenten en
belangstelling voor ze tonen. Dat
is belangrijk, want je helpt jonge
mensen een bagage op te bouwen
waarmee ze de rest van hun leven
verder kunnen.’
Een hoogleraar die tijdens zijn eigen
studie indruk maakte, was Arnold
Heertje. ‘Het was vooral zijn participerende manier van onderwijzen
die mij enorm aansprak. Als docent beriep hij zich niet op zijn
autoriteit, maar gaf iedereen de ruimte om stellingen in twijfel
te trekken. Ook van zijn manier van examineren heb ik veel
geleerd. Een paar dagen voor het tentamen ontving je een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift, vaak Engelstalig en niet
zelden vol wiskundige vergelijkingen. Op basis daarvan kreeg
je een aantal vragen. Dat was vrij pittig, zeker voor een alfa als
ik, maar juist omdat ik met de stof moest vechten, is het me
uiteindelijk bijgebleven.’
Zelf pakte Van Wissen het als docent ook geregeld op deze
manier aan. ‘Dan gaf ik mijn studenten een heel moeilijk

pensioen

Kees Neeft

In den beginne
Op een tentoonstelling van een bevriende kunstenaar Via via kwam ik in de garderobe van Arti te werken,
raakte ik met de toenmalige voorzitter van Arti aan ik was een jaar of zestien. Een jaar later stond ik in de
de praat over het gebouw. Hij vertelde dat voor het sociëteit zelf: bardienst en eten serveren. Dat heb ik
150-jarige jubileum van de vereniging een boek in de meer dan tien jaar volgehouden. Gaandeweg ben ik
maak was en dat daarin ook J.H. Leliman, de archi- vergroeid geraakt met de plek. Ik ben nu juniorlid en
tect van Arti, aan bod moest komen. Enthousiast eet er eens in de twee weken met vrienden. Het is geen
begon ik te vertellen; ik had veel over hem gelezen. uit eten, maar gewoon een lekker hapje eten en gezellig
Voor ik het wist, had ik de opdracht te pakken. praten.
Werk in uitvoering
De geschiedenis van een gebouw napluizen is een Je had alle vrijheid om je werk in te delen. Dat is leuk
fascinerende ontdekkingstocht. Het archief ter plekke als je zestien bent. Daarna ook, trouwens. Gaandeweg
was een beetje rommelig, maar ik kon ermee uit de kreeg ik mijn lievelingsleden, anderen blijven een nagel
voeten. Verder zat ik veel in het Gemeentearchief. Ik aan je doodskist. Het leukst waren de openingen.
ontdekte dat de achter platen verdwenen negentien- Daar kwamen ook veel niet-leden, en die hebben
de-eeuwse dakconstructie van de tentoonstellingszaal, altijd zin om een feestje te bouwen. Dat leidde soms tot
een ontwerp van Tétar van Elven, nog helemaal intact pittoreske taferelen: een man die in ontklede toestand
was. Die constructie is gedeeltelijk hersteld. Nu valt op een tafel danst, die het dan begeeft, wat weer tot
er van boven weer daglicht de zaal in, het mooiste ruzie leidt...
licht dat er is voor een expositie.
Arti-gevoel
De sociëteit had iets beslotens. Ook al sprak ik er Een veilige omgeving, beschermd. Veel stamgasten,
regelmatig af voor mijn onderzoek, ik voelde me er en net voldoende leden om telkens andere gezichten
altijd op bezoek. Betrokkenheid met de vereniging te zien. Het statige interieur verleent de plek granhad ik niet echt, ik ben ook geen lid geworden. Als deur. Berlage heeft het ontworpen en het is sinds de
je van moderne kunst houdt, komt Arti nogal oubol- negentiende eeuw niet ingrijpend gewijzigd. Er staan
lig over. Maar als ik er at, in de door Berlage inge- bijvoorbeeld burgemeestersstoelen met brede leuningen.
richte zaal, voelde dat haast als een privilege. Hartje Bohemien? Ik zou het eerder stofﬁg noemen. Ik vond
Amsterdam en dan zo’n negentiende-eeuwse sfeer. het niet erg dat de gemiddelde leeftijd rond de zestig
Al zijn er in de loop der tijd wel veel meubels van ligt, ik ben gewend onder volwassenen te verkeren.
Berlage verdwenen. Zonde. Bovendien had ik een eigen cocktailbedrijfje, daar stond
ik mee in discotheken, tussen jong publiek.
Stamkroeg
Ik ging veel naar De Pels, een bruine kroeg in het Kriterion. Daar dronk ik elke dag na de lunch een
centrum. Daar kwam ik via mijn zus, die Nederlands kopje kofﬁe. Je moet wel accepteren dat het even kan
studeerde. Met kunsthistorici ging ik naar De duren eer je bestelling komt. Het is een leuke plek: veel
Wetering. Later, toen ik in de Jordaan woonde, zat ik feestjes, festivals, ﬁlmnachten. En je kunt er tot zeven
veel in De Reiger. uur ’s ochtends blijven hangen.
Beste studieplek
Het Kunsthistorisch Instituut aan het Johannes Een kantoor in het Van der Waals-Zeeman Instituut
Vermeerplein, gehuisvest in een geweldige negentien- op het Roeterseiland, met een binnenhofje waar je
de-eeuwse villa. Hoge verdiepingen, boekenplanken lekker kon zitten. Aan de leestafel van De Jaren heb
tot aan het plafond, prachtige plafonds, houten ik ook ﬁjn gewerkt. Met rustgevend geroezemoes:
vloeren. Het was er eindeloos rustig. Je werd alleen er was geluid maar je verstond niks.
gestoord als iemand de bibliotheektrap verschoof.
Favoriete college
Archeologie van Kees Neeft. Hij kon ontzettend Speciale relativiteitstheorie, in het eerste jaar, van Jos
goed vertellen, maakte goede syllabi. In zo’n grote Engelen en Bernard Mooy. Daarna is het nooit meer
zaal in de Poort wist hij toch contact te maken met zo leuk geweest. Die theorie zet je wereldbeeld totaal op
studenten. Ik kon hem jaren later tegenkomen op zijn kop. Ze stelt dat lichtsnelheid altijd constant is. Tijd
straat en dan wist hij mijn naam nog. ‘Dag Karin!’ en ruimte zijn dan veranderlijk. Een heftige gedachte!
Positief/negatief aan de UvA
Voor een cultuurminnaar als ik is een universiteit De vrijheid en het persoonlijke contact vond ik leuk.
midden in de stad geweldig. Alle musea zijn binnen Natuurkunde is een contactintensieve studie. Jammer
handbereik. Minder was dat ik me niet echt verbon- vond ik dat er zo weinig ruimte is voor het ﬁlosoﬁsche,
den voelde met de héle UvA. Dat pakken ze nu beter het zingevende deel van het vak. Alleen weten hoe
aan, onder meer met de alumnivereniging. natuurkundige formules werken, vind ik niet genoeg.
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artikel, waarvan ik zelf dacht: kan ik dat eigenlijk wel van ze
vragen? Vaak kwamen studenten later naar me toe. “Meneer Van
Wissen”, zeiden ze dan. “Na de eerste lezing snapte ik er niks van
en ook na een tweede keer lezen was het me volstrekt onduidelijk, maar na de vijfde keer begreep ik het opeens.” Dan waren
ze trots op hun eigen prestatie en dat is ontzettend belangrijk.
Het grootste manco van het onderwijs is dat studenten te weinig
worden uitgedaagd. Geef ze stof waar ze hun tanden in moeten
zetten en laat ze ervoor vechten. Het is vele malen erger om
studenten te onderschatten dan ze te overschatten.’
En nu dan het emeritaat. ‘Ik moest wel even wennen aan de
gedachte, want ik zit nog vol ideeën’, zegt Van Wissen. ‘Maar
het moet ook een keer ophouden. Je hebt van die zetelklevers die
niet zijn weg te branden omdat ze menen dat de wereld op hen

fotografie: MONIQUE KOOIJMANS

zit te wachten. Dat is een overschatting van je eigen importantie.
Ik vind het juist heel goed dat er een opvolger komt die met een
frisse blik naar het hele gebeuren kijkt.’
En Van Wissen ziet ook de voordelen van meer vrije tijd. ‘Nu
krijg ik eindelijk weer meer tijd voor onderzoek en het schrijven
van artikelen, misschien zelfs voor het schrijven van een boek.
Vooral mijn vrouw is een groot fan van mijn pensionering, want
nu kunnen we misschien een keer samen naar een tentoonstelling of oppassen op de kleinkinderen.’
Al moeten we nu niet denken dat Van Wissen zijn onderwijspassie compleet vaarwel zegt. Zo verzorgt hij nog elk jaar een
college in Boedapest voor Oost-Europese studenten. Daarnaast
is hij sinds 1990 trainer van jonge politici in Midden- en OostEuropese landen. ‘Begin volgend jaar geef ik ook nog een college
aan de UvA over het beginsel van de democratische rechtsstaat.
Dat vind ik leuk en wil ik blijven doen.’
Het is even stil. ‘Maar weet je wat ik wel ga missen? Mijn collega’s hier. Dat zijn mensen met wie ik ruim 25 jaar heb gewerkt.
Het is ontzettend raar dat je die opeens niet meer elke dag ziet.
Die mensen zijn een onderdeel van je leven geworden. Ja, dat
afscheid, dat vind ik best moeilijk.’

‘Ik ben een echte
onderwijsman.
Onderwijzen zit in
mijn aard’

Jos Engelen

Naam: Gerard van Wissen (1943) _ Studie: Rechten met
Economie _ Doctoraalexamen: 1974 _ Promotie: 1982 _ Werk:
1974-1986 docent Staatsrecht _ 1986-1999 universitair hoofddocent Staatsrecht _ 1999-2008 hoogleraar Vergelijkend
staatsrecht _ Facultaire functies: 1989-1993 en 1998-2008 lid
faculteitsbestuur en vicedecaan _ 1993-1998 aio-decaan _
1998-2008 directeur AIRO _ Kernpublicaties: Staatsrecht van
de DDR (1986) _ Handboek Staatsrecht Van der Pot-Donner
(verzorgde met Prakke en Reede drie herziene herdrukken)
_ Menschenrechte in unserer Zeit (1990, project UvA en KarlMarx-Universität zu Leipzig) _ Onderscheiding: Ridder in de
Orde van Oranje Nassau (2008) _ G.J.M.vanWissen@uva.nl
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Tekst: SASKIA STOLK

Universiteitsdag 2008

Fotografie: NILS KENNINCK
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Studentenorkest Sweelinck
steeds professioneler

Het UvA-orkest J.Pzn Sweelinck is het oudste symfonieorkest van Amsterdam.
Met zijn programma’s in het Concertgebouw en de Beurs van Berlage trekt het
tegenwoordig volle zalen. Op de Universiteitsdag van 7 juni vierden oud-leden
zijn 130-jarig bestaan.

Laurens Slot (1955, Politicologie 1981), voormalig PvdA-bestuurder en woordvoerder van Joop
den Uyl (20 maart)
Clovis Cnoop Koopmans (1925, Rechtsgeleerdheid
1952), voormalig kinderrechter, vicepresident
Rechtbank Amsterdam, lid Eerste Kamer en
gemeenteraad Amsterdam voor de PvdA (25
maart)
Martin Rem (1946, Wiskunde 1971), directeur
van ICTRegie, het Nationaal Regieorgaan voor
ICT-onderzoek en -innovatie en Officier in de
Orde van Oranje Nassau (27 maart)
Jannie Poelstra (1952, Geschiedenis RUG), voormalig universitair docent Nederlandse geschiedenis (28 maart)
Anouk
Wildbret
(1985,
bachelor
Pedagogische wetenschappen 2007), masterstudent Pedagogiek (eind maart)
Hans Cerfontain (1929, Wis- en natuurkunde 1953), emeritus hoogleraar Organische
scheikunde (1 april)
Gerrard Verhage (1948, Algemene literatuurwetenschap 1977), regisseur van o.a.
De Dominee en Dichter op de Zeedijk,
waarvoor hij een Gouden Kalf kreeg (6
april)
Coerd Lindijer (1917, Godgeleerdheid
1945, promotie 1952), emeritus hoogleraar Praktische theologie, Bijbelse theologie en
ethiek (16 april)

Johannes Runnenburg (1932, Wis- en natuurkunde 1952, promotie 1960), emeritus hoogleraar Zuivere en toegepaste wiskunde (16 april)
Ger Tit (1945, Andragologie 1976), oud-directeur
Alarmering Thuiszorg Amsterdam (22 april)
Hein Hooijkaas (1931, Wis- en natuurkunde
1954), voormalig president-commissaris Paramelt
(27 april)
Co van de Kieft (1918, Geschiedenis 1955), emeritus hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis (29
april)
Nico Harder (1923, Geneeskunde 1950), artsradioloog in ruste (30 april)
Han (J.J.) Voskuil (1926, Nederlandse
taal- en letterkunde 1953), schrijver
van o.a. Bij nader inzien en de
romancyclus Het Bureau, gebaseerd
op zijn loopbaan bij het Meertens
Instituut (1 mei)
Agatha Laboyrie van Goudoever (1922,
Nederlandse taal- en letterkunde 1951) (3 mei)
Matthijs Raar (1934, Geneeskunde 1962) (4 mei)
Mirjam Vriend (1969, Fysische geografie 2001),
postdoc bij het Instituut voor Biodiversiteit en
Ecosysteem Dynamica van de UvA (13 mei)
Elly Dobber (1923, Wis- en natuurkunde 1962),
voormalig wetenschappelijk (hoofd)medewerker Mathematisch Instituut (14 mei)
Jacques (J.A.A.) van Doorn (1925, Aardrijkskunde
1951), socioloog, publicist, columnist en voorma-

lig hoogleraar aan de EUR (14 mei)
Bert Quant (1939, Rechtsgeleerdheid LEI), emeritus bijzonder hoogleraar Rechtspraktijk van de
advocatuur en voormalig advocaat CMS Derks
Star Busmann (15 mei)
Maurits Bosch (1916, Wis- en natuurkunde 1947)
(23 mei)
Isaac Lipschits (1931, Politicologie
1961, cum laude), emeritus
hoogleraar Geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen, oprichter van het Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen en initiatiefnemer Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in
Nederland (24 mei)
Kees Fens (1929, eredoctoraat UvA
2004), literair criticus en emeritus
hoogleraar Moderne Nederlandse
letterkunde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen (14 juni)
Peter Kohnhorst (1928, Klassieke letteren 1959),
oud-rector Barlaeusgymnasium (19 juni)
Renée Kropveld (1925, Wis- en natuurkunde
1954), voormalig octrooigemachtigde bij Shell
(23 juni)
Cornelia van Straaten-de Koning (1923,
Geneeskunde 1951), longarts (26 juni)
Hendrik Maas Geesteranus (1923, Wis- en natuurkunde 1955), fytopatholoog-bacterioloog
(27 juni)
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HARRY COCK HH
Vincent Mentzel HH

Vincent Mentzel HH

Onze dirigent
weigerde het stuk
uit te voeren

aangelegenheid. Boissevain: ‘In mijn tijd was
het Sweelinck nog de muziekvereniging van
het corps. We repeteerden in het clubgebouw
van de meisjesvereniging AVSV; het corps was
toen nog gescheiden. Het orkest vormde een
ontmoetingsplaats voor jongens en meisjes.’
Van Paassen heeft enkele vriendschappen voor
het leven overgehouden aan haar tijd bij het
Sweelinck. Van Bommel bewaart vooral goede
herinneringen aan de buitenlandse tournees.
‘De reis naar Finland en Sint-Petersburg in
1998 was een bijzondere ervaring.’ Scheltens
zal in juni 2009 haar eerste buitenlandse tournee met het Sweelinck maken – als haar
coschappen het toelaten.
Het Sweelinck-orkest is dit jaar een van de doelen
van het AUF Jaarfonds. Alumni en vrienden van het
Sweelinck kunnen het orkest via deze weg steunen.
Zie www.auf.nl.
Informatie over het jubileumprogramma:
www.sweelinckorkest.nl.

Pater Jan van Kilsdonk (1917),
oprichter studentenpastoraat (1 juli)
Jan Marie Peters (1920), voormalig bijzonder hoogleraar Filmkunde
en oprichter Nederlandse Film en
Televisie Academie (6 juli)
Paul Sturkenboom (1950, Politicologie 1978),
‘bedrijvendokter’ in de zorg, was
o.a. betrokken bij totstandkoming
AMC (6 juli)
Rein Bloem (1932, Nederlandse
taal- en letterkunde 1957), dichter,
criticus en vertaler (20 juli)
Els Germs (1985), student Geneeskunde; Mark
Germs (1988), aankomend student Psychologie;
en Piet Germs (1951), huisarts en docent huisartsopleiding en Medische informatiekunde
AMC/UvA; en hun dochter/zus Karin (24 juli)
Mark Sarneel-Top (1971, Rechtsgeleerdheid
1998) (25 juli)
Sies Wiegersma (1919, promotie Letteren/
Wijsbegeerte 1959), emeritus hoogleraar
Arbeidspsychologie (29 juli)
Charles Maitland (1911, Rechtsgeleerdheid
1935), oprichter de Baak, opleidingsorganisatie
VNO-NCW (31 juli)
Jacobus Nijenhuis (1923, Godgeleerdheid 1953),
voormalig predikant (4 augustus)
Susanne Thiel-Katz (1922, Geneeskunde 1951)
(6 augustus)

Herman Wouters HH

het Concertgebouw, al ging er wel eens wat
mis. Van Bommel: ‘We zaten eens midden in
een stuk toen in het hele gebouw de stroom
uitviel. We speelden nog wel een minuut door,
tot dirigent Vincent de Kort toch maar afsloeg.’
Tegenwoordig speelt het Sweelinck twee programma’s per jaar. In juni en december zijn er
concerten, onder andere in het Concertgebouw
en in de Beurs van Berlage.
Hoewel de professionaliteit steeg, is het
Sweelinck altijd een studentenorkest gebleven.
Boissevain was als voorzitter veel tijd kwijt met het
aansporen van de leden om
op tijd bij de repetities te
verschijnen. Van Bommel
vertelt dat die in haar tijd
standaard een kwartier te laat begonnen. Het
huidige orkest organiseert borrels, themafeesten
en aangeklede kamermuziekavonden. Spelen bij
het Sweelinck is dus ook nog steeds een sociale

Patrick Post HH

Het Sweelinck geeft regelmatig opdrachten
aan Nederlandse componisten. Hermans herinnert zich hoe het orkest onder leiding van
componist en later conservatoriumdirecteur
Kees van Baaren het speciaal gecomponeerde
The Hollow Men uitvoerde. Een opdracht aan
Jan Wisse voor het corpslustrum in juli 1957
verliep echter rampzalig, vertelt Boissevain.
‘Onze dirigent, Henri Arends, stond erop dat
we eerst alle andere stukken zouden instuderen. Op de zaterdagavond van ons laatste
repetitieweekend begonnen we eindelijk aan
Wisses Corteggio Concertante. Al na een paar
maten legde Arends zijn stokje neer: hij vond
het stuk zo slecht dat hij weigerde het uit te
voeren.’ In allerijl moest een extra dirigent
worden gevonden. Bij het concert stond zowel
Arends als Karel Mengelberg voor het orkest.
Ook tegenwoordig speelt het Sweelinck nog
regelmatig opdrachtcomposities. Scheltens: ‘In
juni 2007 verzorgden we met solist Joris van
Rijn de première van het Vioolconcert van onze
toenmalige dirigent Jeppe
Moulijn.’
In de jaren vijftig was
de grote zaal van het
Concertgebouw bij concerten van het Sweelinck
vaak maar half gevuld.
Om meer kaartjes te verkopen richtte Boissevain een damescomité
op, waarvan de echtgenote van burgemeester Gijsbert van Hall erevoorzitter werd. In
latere jaren vulde het orkest zonder moeite

overleden

Willem Hermans (1929) kwam in 1947 bij
het Sweelinck. ‘Vlak daarvoor vierde het corps
een lustrum. De oudere orkestleden waren
uitgeput. Zo kreeg ik als eerstejaars de kans
om eerste viool te spelen in Elgars Introduction
en Allegro voor strijkkwartet.’ Hermans bezette
verschillende plekken in het orkest en werd
ten slotte concertmeester. ‘Ik heb redelijk lang
over mijn studie gedaan. Het Sweelinck was
een plezierige verplichting.’ Dorothée van
Paassen (1946), die vanaf 1966 in het orkest
speelde, beaamt dit. ‘Het ging er gemoedelijk
aan toe. Het Sweelinck bestond uit goede,
serieuze musici.’
Charles Boissevain (1934), in 1956-1957
voorzitter van het orkest, speelde alleen ‘af
en toe triangel of xylofoon’, maar dat was
niet erg: destijds had het Sweelinck ook een
koor. Volgens hem is er een duidelijk kwaliteitsverschil met nu. ‘In mijn tijd mocht
bij wijze van spreken iedereen meedoen die
een instrument kon vasthouden.’ Hermans
beaamt dat: ‘Orkestleden die weinig konden,
werden vanzelf weggewerkt naar de achterste
rij van de tweede violen.’ Later werden audities
ingevoerd. In de jaren negentig was Tyche van
Bommel (1977) als orkestchef verantwoordelijk voor de organisatie daarvan. Dat was
niet altijd gemakkelijk: ‘Voor sommige instrumenten, zoals contrabas, moesten we mensen
opbellen of ze alsjeblieft auditie wilden doen.’
Volgens Nienke Scheltens (1984), de huidige
voorzitter, zijn koperblazers en altviolisten nog
altijd moeilijk te vinden.
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Folia onderhoudt op wekelijkse basis uw contact met de UvA.
Neem nu een voordelig abonnement op Folia of meld u aan voor de gratis Folia e-Nieuwbrief!

Blijf wekelijks op de hoogte van het reilen en zeilen
van uw universiteit.
Ter ‘hernieuwde’ kennismaking biedt Folia de
lezers van SPUI eenmalig
30% korting op de abonnementsprijs.

Bonus: UvA Schrijvers
Nieuwe abonnees ontvangen bovendien
de special ‘UvA Schrijvers’. Dit dubbeldikke Folianummer waaraan door 47
schrijvers is meegewerkt, is eerder verschenen ter gelegenheid van Amsterdam Wereldboekenstad 2008-2009.
Zolang de voorraad strekt!

Folia is het weekblad voor de Universiteit van Amsterdam. Het abonnement
voor jaargang 62 bedraagt € 46,90.
U betaalt slechts € 32,50 bij gebruik van
deze aanbieding. Een jaargang loopt van
augustus tot augustus en telt minimaal
36 nummers.

Is een abonnement wat
te veel van het goede?
Geef u dan ten minste
op voor onze gratis Folia
e-Nieuwsbrief en houd op
die wijze wekelijks contact met de UvA.

Voor een kortingsabonnement kunt u
zich opgeven door het aanklikken van
de button ‘Abonnees’ op onze website
folia.nl en tevens ‘SPUI’ in te vullen bij
bijzonderheden. Wilt u de Foliaspecial
ontvangen, vermeld hierbij dan ook
‘UvA Schrijvers’.

En natuurlijk bent u altijd
welkom op www.folia.nl
voor onder meer het laatste nieuws en video’s.

Via de button ‘Nieuwsbrief’ kunt u zich
aanmelden voor de ontvangst van onze
gratis Folia e-Nieuwsbrief.
Directe links:
www.folia.nl/abonnement
www.folia.nl/nieuwsbrief

Voor nieuws, video’s, archief en andere rubrieken bezoek www.folia.nl.

Our personal approach takes you further
» Ambitious UvA alumni come to the Amsterdam Business School «

MBA programmes in Amsterdam

Master of International Finance (MIF)

■

Part-time (evenings), Modular (weekends) or Full-time programmes

■

State-of-the-art finance programme

■

Amsterdam Leadership Programme incorporated

■

Tracks: International Finance, Law & Finance,

■

Partnership with Vlerick Leuven Gent Management School

■

Designed for ambitious professionals

■

Full-time or Part-time programme

■

International in students, content and staff

■

Designed for ambitious professionals

■

Linking theory to practice

■

Discount for UvA Alumni on the tuition fee

Mathematical Finance and Real Estate Finance

Information evenings at the Amsterdam Business School: Wednesday 20 October or 10 December 2008
Roetersstraat 11 | 1018 WB Amsterdam | www.abs.uva.nl/mba-mif

