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Birgit Donker: ‘Geschiedenis begint vijf minuten geleden en
journalisten tekenen die als eersten op’
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Om de kwaliteit van het onderwijs een impuls te geven, hebben zeven onderwijsinstituten van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool
van Amsterdam hun krachten gebundeld. Onder de naam Educatief Meesterschap
Amsterdam bieden zij twee educatieve masterprogramma’s voor docenten in het
voortgezet onderwijs die hun professionaliteit op een hoger niveau willen brengen.
De programma’s bieden vakdidactische, onderwijskundige en pedagogische verdieping met nadruk op onderzoek en ontwikkeling. Zie ook het gesprek met Alexander
Rinnooy Kan in dit nummer. www.uva.nl/actueel
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De Universiteit van Amsterdam reikt tijdens de Dies Natalis op 8
januari eredoctoraten uit aan de Britse malariadeskundige Nick
White en de Amerikaanse wiskundig econoom William Brock.
White, hoogleraar Tropische geneeskunde in Oxford en Bangkok,
verricht baanbrekend werk op het terrein van malariabestrijding.
Hij legde de theoretische basis voor de inmiddels wereldwijd
erkende combinatietherapie en zette zich in om deze behandeling overal waar nodig beschikbaar te krijgen. Brock, hoogleraar
Economie aan de University of Wisconsin (Madison, VS), is een
van de pioniers in de toepassing van complexiteitsonderzoek in
de economische wetenschap. www.uva.nl/actueel

‘UvA weer beste Nederlandse universiteit’

Zes UvA-opleidingen in top volgens Elsevier

Amsterdams universitair centrum voor
diensteninnovatie

Ec o n o m i e e n B e d r i j f s ku n d e
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Burgemeester van Amsterdam Job Cohen reikte in september de
eerste City of Amsterdam Scholarships uit aan twee vluchtelingen
uit Burundi en Ethiopië. Met deze studiebeurs van € 25.000 kunnen zij de Amsterdam MBA volgen, een bedrijfskundig masterprogramma voor (aankomende) managers
met enige werkervaring aan de Amsterdam
Business School van de UvA. Jeanne N.
(1978) volgde in Burundi een bacheloropleiding Business Administration en werkte
als klantmanager bij een bank voordat

Balans tussen snelle en juiste beslissing
Neem ik de auto of de trein, koop ik de witte of de blauwe schoenen, schiet ik op doel of geef ik de bal af aan een medespeler?
Veel dagelijkse beslissingen vinden plaats onder tijdsdruk. Een
goede balans vinden tussen snel en accuraat beslissen, is belangrijk. Te haastig genomen beslissingen zorgen vaak voor fouten,
terwijl het nemen van gegarandeerd
juiste beslissingen te veel tijd kost.
Hoe vinden de hersenen de juiste
balans? Twee specifieke hersengebieden blijken betrokken te zijn bij het
reguleren van snelle beslissingen. Zij
‘bevrijden’ de frontale cortex tijdelijk
van inhibitie (remming), waardoor het eenvoudiger wordt sneller
te reageren. Dit blijkt uit onderzoek van een internationaal team
van neurowetenschappers en mathematisch psychologen van o.a.
de UvA, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS). www.uva.nl/actueel
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UvA bouwde mee aan deeltjesversneller
CERN
Op 10 september is in CERN (Genève)
de Large Hadron Collider (LHC)
gestart, met de injectie van de eerste protonenbundel in de nieuwste
en krachtigste deeltjesversneller ter
wereld. Doel van de versneller is dieper in de materie kijken dan
eerder mogelijk was en begrijpen hoe het heelal is ontstaan door
deeltjes te laten botsen. Vanuit de UvA bouwde het Institute for
High Energy Physics (IHEF) mee aan de ATLAS-detector in de LHC.
Deze detector moet het Higgs-deeltje vinden: het ontbrekende
deeltje dat natuurkundige theorieën sluitend moet maken. Het
ATLAS-project staat onder leiding van Stan Bentvelsen (1965,
promotie Natuurkunde 1994), hoogleraar Experimentele hogeenergiefysica aan de UvA. www.uva.nl/actueel
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de UvA: drie nieuwe stadscampussen

Het Instituut voor Neerlandistiek aan de Herengracht was, als
we onze jonge leraar Nederlands mochten geloven, een eerbiedwaardig wetenschappelijk bolwerk. Mijn eerste dag op de
universiteit hield een verrassing en een teleurstelling voor me in
petto. De verrassing was dat ik bij het openduwen van de zware
groene poort in een gemarmerd paleis terechtkwam, ruim en
hoog, in modern design, licht van alle kanten. Hebben ze dit
allemaal voor ons overgehad? Ja, dat was voor ons. Ja, wij waren
studenten. Natuurlijk waren er ook mindere locaties. Zo hebben
we college gehad op de zolder van de brandweer, midden in de
winter, zonder verwarming; op studentenkamers in de Pijp; in
halve nieuwbouw met bouwvakkers om ons heen.
De teleurstelling was dat alle jongens van ons jaar me te klein
leken, te ernstig, te jong en nog niet waren uitgegroeid tot mannen van het kaliber Rudi Dutschke of Daniel Cohn-Bendit.
Maar dat was buiten de wereld gerekend. In Duitsland en
Frankrijk was het wegdek al omhooggegaan en marcheerden er
revolutionairen. Wij hadden het huwelijk van Beatrix en Claus
meegemaakt, wij hadden provo.
Op de eerste woensdag van mijn tweede jaar liep ik over het
Damrak op weg naar de Aula, waar prof. dr. Garmt Stuiveling
ons ‘zuiver lezen en schrijven’ bijbracht, en kwam op het
Spui vóór Boekhandel Athenaeum in een menigte terecht die
gefascineerd naar de overkant staarde. Ik keek ook. En daar
stond het Maagdenhuis, centrum van het bestuur van de universiteit, waar spandoeken hingen met teksten als: ‘One Man
One Vote’, ‘Wij Willen Democratie’ en ‘Bezet’. Met
de bezetting van het Maagdenhuis, het was 1969, was
ook de revolutie in Nederland begonnen. Politieauto’s,
brandweerauto’s, waterkanonnen en politiepaarden versterkten de indruk. De menigte beneden juichte. Ja, zo
begint een revolutie.
Wat ikzelf daarbij dacht, houd ik meestal voor me, maar
ik zal het hier verklappen: ik kreeg prompt een slecht
humeur. Begint de rotzooi nu hier, dacht ik, ik wil
erdóór, ik wil naar de bibliotheek, ik wil studeren. Ik was
zeer tevreden over de colleges middeleeuwse ﬁlologie van
dr. Francis Lulofs en die over de Muiderkring van dr.
Fokke Veenstra. Hinder mij niet!
De waarheid is dat ze wel hinderden, de revolutionairen
die een andere structuur wilden. Ik maalde niet om die
structuren. Waar ik last van had, was de allesoverheersende cultuur die dat met zich meebracht. Je moest dezelfde
kleren dragen als de revolutionairen, je moest een beetje
plat leren praten, ‘anders ga je maar naar Leie’, je moest
een agressieve botheid vertonen tegenover anderen, ‘jij
verneukt je afkomst’. Het besmette zelfs de docenten: zo
trok professor Stuiveling me in het trappenhuis van het Instituut
eens aan mijn kraagje. Hij voelde zich waarschijnlijk iets minder
autoritair daardoor, maar ik was not amused. Je moest je colleges
over Reinaert de Vos verlaten om naar de Algemene Vergadering
in de Roetersstraat te gaan om ‘one man one vote’ te stemmen in
een luidruchtige, rokerige bijeenkomst waar niemand elkaar verstond en alleen ruzie scheen
te worden gemaakt. Je moest
verloochenen wat je was en
wilde.
Maar het luwde. Met de
jaren luwde het en lag je
in de zomertuinen van het
Instituut te lezen: ‘Die hertog
zeide: “Vroue laat blijven \ ik
zalne al te male verdrijven”.’*

die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden kunnen zich tot het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds wenden.

• SPUI is een magazine voor, door en over alumni van de Universiteit van Amsterdam. SPUI is een uitgave van het Bureau Alumnirelaties

Naam: Doeschka Meijsing (1947) _ Studie: Nederlandse taalen letterkunde _ Doctoraal: 1975 _ Werk: 1971-1976 docent
St. Ignatiusgymnasium, Amsterdam _ 1976-1978 wetenschappelijk medewerker Neerlandistiek, UvA _ 1978-1987 redacteur boeken Vrij Nederland _ 1987-1998 redacteur literatuur
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Moord en doodslag (2005, samen met broer Geerten) _ Over
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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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Onder de naam Amsterdam Academic Centre for Service
Innovation (AMSI) starten de Universiteit van Amsterdam en
de Vrije Universiteit een van de eerste Europese universitaire
centra voor diensteninnovatie. De diensteneconomie kenmerkt
zich door een groot innovatief vermogen en een toenemende
behoefte aan managers die kennis hebben van zowel bedrijfskunde als informatietechnologie, en die de toepassing daarvan
kunnen omzetten in succesvolle innovaties. Het nieuwe centrum
gaat opleidingen voor executives verzorgen en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar het managen van innovatieprocessen
in dienstverlenende bedrijven. Het centrum wordt ondergebracht
bij de Amsterdam Business School van de UvA. In 2009 gaan de
eerste cursussen van start. www.uva.nl/actueel

Op 15 september is de Duisenberg School of Finance (DSF) officieel geopend tijdens een bijeenkomst in de Beurs van Berlage.
DSF is een initiatief van de financiële sector, de overheid en de
drie universiteiten van Amsterdam en Rotterdam (UvA, EUR,
VU). Doel is het creëren van een academisch klimaat voor onderzoek en onderwijs op het gebied van financiële markten en het
bijdragen aan een gunstig investeringsklimaat voor financiële
instellingen. Het instituut wordt gefinancierd met publiek en
privaat geld en heeft een sterk internationaal karakter. Onder de
sprekers bij de opening waren experts uit de financiële sector, de
academische wereld en de overheid, zoals Joseph Streppel (1954,
Economie 1982; voorzitter DSF) en Lodewijk Asscher (1974, promotie Rechtsgeleerdheid 2002; wethouder Economische Zaken
Amsterdam). De naamgever, wijlen bankier Wim Duisenberg,
ontving in 2001 een eredoctoraat van de UvA.
www.duisenbergschooloffinance.com

8	HOOFDZAAK. De huisvestingsambities van

foto: jeroen oerlemans

Net als in 2007 eindigt de UvA dit jaar in het algemene hooglerarenoordeel over de brede universiteiten op de derde plaats,
volgens het themanummer ‘Studeren’ van weekblad Elsevier.
Het aantal nummer één-posities voor UvA-opleidingen groeide
tot zes. Communicatiewetenschap, Culturele antropologie en
Psychologie handhaven hun toppositie in het hooglerarenoordeel, Sociale geografie en planologie blijft eerste in het studentenoordeel (ex aequo met Utrecht). Nieuw in het overzicht
zijn Natuur- en sterrenkunde (beste volgens de hoogleraren)
en Scheikunde (beste volgens de studenten, ook ex aequo met
Utrecht). www.uva.nl/actueel

Opening Duisenberg School of Finance

lerarenopleiding desnoods naar masterfase

Ach, die jaren

Doeschka Meijsing

De Universiteit van Amsterdam komt net als vorig jaar als beste
Nederlandse universiteit naar voren in de THES (Times Higher
Education Supplement) QS World University Rankings Top 200.
De UvA bezet dit jaar de 53ste plaats op de ranglijst van de
beste universiteiten ter wereld. Vorig jaar stond de UvA op de
48ste plaats. De lijst wordt aangevoerd door Harvard, Yale en
Cambridge en is samengesteld op basis van peer review, de
verhouding docenten-studenten, het aandeel internationale studenten en docenten en het aantal citaties per faculteit. Tweede
en derde in Nederland zijn de universiteiten van Leiden (64) en
Utrecht (67). www.topuniversities.com/university_rankings

zij vanwege de onveilige situatie in haar land naar Nederland
kwam. Mesfin A. (1978) studeerde in Ethiopië Internationale
betrekkingen en Bestuurskunde. Om politieke redenen moest hij
zijn geboorteland verlaten. De beurs is bedoeld voor mensen die
zonder financiële steun niet verder zouden kunnen studeren. Bij
de toekenning wordt nadrukkelijk gekeken naar capaciteiten en
ambities en naar de toegevoegde waarde van de opleiding voor
een volgende carrièrestap. www.abs.uva.nl/mba

De UvA in beweging

4	GESPREK. Alexander Rinnooy Kan: verplaats
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Nieuw masterprogramma docenten voortgezet onderwijs

Eredoctoraten UvA voor White en Brock

De Top 200 lijst in de Volkskrant van invloedrijkste
Nederlanders wordt ook dit jaar weer aangevoerd
door UvA-alumnus Alexander Rinnooy Kan. Hij
is - onder veel meer - voorzitter van de SociaalEconomische Raad. Zijn koppositie zit ’m mede in
dat ‘onder veel meer’. Invloed is de optelsom van
iemands functie, nevenbanen, curriculum vitae,
overtuigingskracht én netwerk, en reikt verder dan
macht. Bush heeft (nog even) de macht, maar aan
Obama wordt nu al meer invloed toegeschreven.
Onder de eerste 25 namen in de Top 200 treffen
we al vijf UvA-alumni aan. Naast Rinnooy Kan
zijn dat werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes op
plaats 4, CPB-directeur en UvA-hoogleraar Coen
Teulings op 5, vicepresident van de Raad van State
Herman Tjeenk Willink op 14 en oud-minister
en AFM-voorzitter Hans Hoogervorst op 22.
De eerste UvA-vrouw is universiteitshoogleraar
Louise Fresco op plaats 34. Wie wil weten welke
invloedrijke UvA-alumni in ons land nog meer aan
de touwtjes trekken, kan kijken op www.alumni.
uva.nl/invloed.
Overigens is Rinnooy Kan de eerste om de betekenis van deze lijstjes te relativeren. Hij doet dat ook
in het gesprek dat SPUI met hem had, een jaar na
zijn invloedrijke advies over de lerarenproblematiek. Daarin maakt hij de balans op en doet hij
interessante nieuwe suggesties om meer academici voor de klas te krijgen. Verheugend is ook
dat Rinnooy Kan zijn naam wilde verbinden aan
de Jaarfondscampagne 2009 van het Amsterdams
Universiteitsfonds om leraren in staat te stellen een
proefschrift aan de UvA af te ronden. Hopelijk
strekt zijn invloed ver genoeg om u te bewegen tot
een donatie voor dit goede doel.
Over invloed gesproken. Onze covergirl Birgit
Donker staat niet in de Top 200, maar is wel
de jonge hoofdredacteur van NRC Handelsblad.
Kennelijk heeft de Volkskrant daar weinig punten
voor over, maar hoofdredacteuren zijn per deﬁnitie
heel invloedrijk: zij bepalen niet alleen wat er op de
voorpagina staat maar geven in hun commentaren
richting aan het maatschappelijk debat.
Ook wie stilstaat bij hen die de academische
gemeenschap van de UvA de afgelopen maanden
ontvielen, treft daar veel personen aan die hun
invloed deden gelden. Kinderoncoloog Tom Voûte
bijvoorbeeld en oud-minister van Defensie Relus
ter Beek. Maar ook oud-galeriehoudster Riekje
Swart, pionier in de wereld van de beeldende
kunst, en de ‘onmogelijke’ organisatieadviseur
Dirk Horringa. De laatste wordt geportretteerd
door journalist Peter Brusse, die voortaan in
iedere SPUI gaat terugblikken op het leven van een
opmerkelijke alumnus.
Tot slot: wilt u in het nieuwe jaar werken aan uw
eigen invloed? Kom dan naar een van de netwerkdiners of coachingscafés van het Loopbaanprogramma voor UvA-alumni, waarover in deze
SPUI wordt bericht.
Ik wens u allen een succesvol 2009 toe.
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De UvA in beweging

Redactioneel

wimkoning@uva.nl

SPUI

SPUI

Res Academicae

SPUI

SPUI gesprek

Res Academicae
TEKST: ROB HARTGERS

FOTOGRAFIE: JEROEN OERLEMANS

‘Na je afstuderen eerst
het onderwijs in’
In een geruchtmakend rapport waarschuwde SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan ruim
een jaar geleden voor een ‘dubbel lerarenprobleem’. Met SPUI maakt hij de balans op.
‘Er is veel in beweging gezet.’

Volgens de Volkskrant is hij de invloedrijkste
Nederlander. Zelf neemt Alexander Rinnooy
Kan, op de dag dat Amerika naar de stembus
gaat voorzien van een das met Amerikaanse
vlaggetjes, die kwaliﬁcatie niet erg serieus: ‘Het
zegt meer over mijn functie dan over mijn
persoon. Ik dank mijn punten aan de grote
invloed die wordt toegekend aan de SociaalEconomische Raad (SER). Als ik hier op enig
moment weer verdwijn, val ik tientallen plaatsen in het klassement.’
Maar Rinnooy Kan is niet alleen voorzitter
van de SER. De lijst met nevenfuncties op zijn
cv is indrukwekkend. Opvallend veel daarvan
hebben te maken met onderwijs. Ruim een
jaar geleden, in september 2007, presenteerde
Rinnooy Kan als voorzitter van de Commissie
Leraren een rapport aan onderwijsminister
Plasterk met aanbevelingen voor de verbetering
van het onderwijs. De toon was urgent. ‘Onze
toekomstige welvaart staat of valt met de kracht
van ons leervermogen’, stelde de commissie,
die een ‘dubbel lerarenprobleem’ constateerde.
Er was volgens de commissie zowel een kwantitatief tekort aan leraren als een tekort aan
kwalitatief goede leraren. Zij adviseerde om het
leraarschap structureel te versterken door betere beloningen, ondersteuning van de beroepsgroep en professionalisering van de scholen.
Hoe werd uw advies ontvangen?
‘Goed. Plasterk heeft direct bij de aanbieding
gezegd dat hij onze aanbevelingen overnam.
Dat maak je niet vaak mee. Het was voor hem
geen eenvoudige opgave om zo vlak na de
kabinetsformatie een bedrag te vinden dat in
de buurt kwam van het door ons berekende
miljard euro. Dat is hem in belangrijke mate
gelukt. Mede daardoor kregen leraren het
gevoel dat ze serieus werden genomen. Het is
wel jammer dat de meeste aandacht uitging
naar de salarisverbetering van leraren. Onze
aanbevelingen voor een beter georganiseerde
beroepsgroep en een professionelere school
kregen minder aandacht. De belangstelling
daarvoor begint nu pas op gang te komen.’
Het kwantitatieve tekort is ernstig en
onverminderd bedreigend, maar u noemt
het kwalitatieve tekort minstens zo ernstig.
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‘Inderdaad. Juist om die reden is het zo jammer
dat onze aanbeveling om het kwaliﬁcatieniveau
van leraren te koppelen aan hun inkomen niet
is overgenomen. We wilden daarmee een krachtig signaal afgeven. Als een tweedegraadsleraar
de moeite neemt om een eerstegraadsbevoegdheid te halen, moet daar wat mij betreft een
substantiële salarisverhoging tegenover staan.
Dat voorstel heeft het niet gehaald doordat er
te veel politieke weerstand was. Ook sommige
onderwijsorganisaties waren tegen. Er werden
merkwaardige argumenten gebruikt. “Zo’n
papiertje, wat zegt dat nou”, riep iemand. Om
dat vanuit het onderwijs als tegenwerping te
krijgen!’
Een tweede aanbeveling die niet is overgenomen, is uw voorstel voor een publiek
register van erkende en gekwalificeerde
leraren. Waarom wilt u dat zo graag?
‘Advocaten en artsen hebben dat ook. Het hoort
bij een serieuze professie. Het betekent iets om
in zo’n register te worden opgenomen.’
Advocaten en artsen leggen een eed af.
Moeten leraren dat ook doen?
‘Dat is niet belangrijk. Het gaat mij om de
manier waarop een beroepsgroep zichzelf organiseert. Als je een professie serieus neemt, mag
de toelating daartoe geen formaliteit zijn. Het
actief lid ervan blijven al helemaal niet. Je moet
je voortdurend her- en bijscholen en zo bijdragen aan de kwaliteit van het leraarschap. Een
register legt dat op een zichtbare en duidelijke
manier vast. Dat leek ons een goed en nuttig
idee. Maar een register heeft ook symbolische
waarde, het staat voor de bereidheid om in
professionele autonomie invulling te geven aan
een belangrijke maatschappelijke functie. Een
aantal essentiële kenmerken van de professie
moet worden hersteld: het zelfbewustzijn, de
trots, de betrokkenheid en het gevoel een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen.’
Uw commissie wees ook op de gedeelde
verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en werknemers. Is die verantwoordelijkheid door alle partijen genomen?
‘Hoewel lang niet alle leraren dat zo zullen
ervaren, is er veel in beweging gezet. Zo komt

er een Stichting van het Onderwijs, naar analogie van de Stichting van de Arbeid. Ik vind
het bizar dat er in het onderwijs nog geen
regulier, dwingend overlegplatform is waarin
werkgevers, werknemers en overheid elkaar
vinden. Sommige problemen kun je alleen
gezamenlijk aanpakken. Daar hebben wij in dit
SER-gebouw ervaring mee. Ik verwacht dat die
stichting veel nuttige resultaten zal opleveren.
Natuurlijk zijn we er nog lang niet. De kwantiteit- en kwaliteitscijfers zijn nog steeds zorgelijk
en de tekorten zijn zichtbaarder dan ooit. Het
aantal onbevoegde leraren neemt toe en de zijinstroom droogt op. We hebben nieuwe ideeën
nodig. Staatssecretaris Marja van Bijsterveld
heeft een aantal goede stappen gezet. Ze wil
het bijvoorbeeld aantrekkelijker maken voor
studenten met een bachelorgraad om actief te
worden in het onderwijs. Het is een noodmaatregel, maar laten we het proberen.’
Waarom noemt u dat een noodmaatregel?
‘Omdat we moeten voorkomen dat een academische bachelor een einddiploma wordt. Dat
is ook de opvatting van de werkgevers. Dit
idee staat haaks op die gedachte. Ik hoop dat
studenten die na het behalen van hun bachelor
voor de klas gaan staan later in hun onderwijsloopbaan alsnog een mastergraad zullen
behalen.
Ik zou het geweldig vinden als wij hier naar
Amerikaans en Engels voorbeeld een Teach
First-programma krijgen. Dat houdt in dat
studenten na hun afstuderen een paar jaar in
het onderwijs werken voordat ze doorstromen
naar een andere baan. Zie het als een vorm van
maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor is
bereidheid van studenten nodig, maar werkgevers moeten het ook waarderen als jonge
werknemers onderwijservaring hebben. Teach
First kan op de korte termijn het lerarentekort
helpen verminderen.’
Wat kunnen de universiteiten doen?
‘Zij moeten zorgen dat de lerarenopleidingen aantrekkelijk zijn en goede studenten
aantrekken. Nog niet zo lang geleden kon je
de eerstegraadsdocenten in opleiding samen
in één klaslokaal zetten, zo weinig waren er.
Dat dienen universiteiten zich aan te trekken.

Gelukkig doen ze dat ook. Ik heb de indruk
dat er bij de VSNU en de universiteiten genoeg
ideeën zijn om de kwaliteit van de opleidingen
te verbeteren. Dat is belangrijk, want het aantal
hooggekwaliﬁceerde leraren moet toenemen.
De nieuwe universitaire pabo-opleiding van de
Universiteit Utrecht kan de toeloop van studenten nauwelijks aan. Dat is een goed teken.
Het illustreert mijn punt: als het leraarsvak
uitdagend wordt gemaakt en de maatschappij
duidelijk maakt dat zij hoger opgeleide leraren
waardeert, zijn veel meer mensen dan wij vermoeden geïnteresseerd in dat werk.’

nen worden. Leraren verdienen alle mogelijke
ondersteuning die hen in staat stelt om hun
taak beter uit te voeren.’

Waarom is die academisering van het
onderwijs eigenlijk zo belangrijk? Kunnen
we er niet beter voor zorgen dat de bestaande pabo- en tweedegraadslerarenopleidingen beter worden?
‘Succesvolle onderwijslanden, zoals de door ons
zo bewonderde Scandinavische landen, hebben
een sterke traditie van universitair geschoolde
docenten in het primair en secundair onderwijs. Ik heb zelf goede herinneringen aan
een gepromoveerde wiskundeleraar. Die man
werkte in het middelbaar onderwijs in afwachting van een benoeming tot hoogleraar. Hij
stond boven de stof en kon ons daardoor intrigerende doorkijkjes gunnen. Door hem ben ik
wiskunde gaan studeren. Dat soort leraren zou
je veel leerlingen toewensen. Tegenwoordig
moet je gepromoveerde leraren helaas met een
lantaarn zoeken.’

Zal door de kwaliteitsverbetering vanzelf de
status van het beroep van leraar verbeteren?
‘Het interessante is dat die status helemaal niet
zo laag is als vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit
onderzoek. Sinds de jaren vijftig wordt de leraar
gezien als een waardevolle maatschappelijke
contribuant, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
journalisten, die vrij consequent laag scoren.
Wat is veranderd, is de maatschappelijke beeldvorming over de aantrekkelijkheid van het
ambt. Leraren hebben met grote regelmaat
verteld hoe beroerd ze het hebben. Je deﬁnieert
je eigen beeldvorming.’

Moeten we de postdoctorale eerstegraadslerarenopleiding niet gewoon afschaffen en
vervangen door masteropleidingen?
‘Daar zou ik niet tegen zijn. Het gaat mij om
het eindniveau. Als dat ook met een masteropleiding bereikt kan worden, waarom niet. Het
gaat er simpelweg om dat je intelligente, talentvolle studenten een goed carrièrepad aanbiedt
dat in overeenstemming is met hun ambities en
competenties. De leraarsprofessie verdient een
serieuze vooropleiding.’

Cijfers van het aantal gepromoveerde leraren in het onderwijs zijn niet bekend, al mag worden aan-

Een andere noodoplossing voor het lerarentekort zijn de zij-instromers. Ze verdienen
doorgaans meer dan de ‘gewone’ docenten.
Dat is een bron van frustratie. Bovendien
onderschatten veel zij-instromers het werk,
waardoor ze er snel weer mee ophouden.
Moet het experiment worden voortgezet?
‘Ik ken ook succesverhalen. Zij-instromers
zijn vaak zeer gemotiveerd. Ik heb bij ING
meegemaakt dat een zeer hooggeachte belegger
– lang voordat de kredietcrisis zich aandiende
– aankondigde dat hij zijn loopbaan ging
voortzetten bij een gymnasium. Maar het blijft
inderdaad een riskante formule, voortgekomen
uit de gedachte dat we onconventionele maatregelen niet moeten schuwen.’

genomen dat zij inmiddels een marginale groep vormen. Om te stimuleren dat er meer docenten
met een doctorsgraad voor de klas komen te staan, vraagt het Amsterdams Universiteitsfonds in
de Jaarfondscampagne 2009 opnieuw aan alumni en vrienden van de UvA om te doneren aan het
promotiefonds voor docenten in het voortgezet onderwijs. Door docenten die in hun eigen tijd een
proefschrift schrijven tijdelijk vrij te stellen van onderwijstaken, kunnen zij zich concentreren op de
voltooiing van hun dissertatie aan de UvA. Alexander Rinnooy Kan, die door een gepromoveerde
wiskundeleraar geïnspireerd raakte en Wiskunde ging studeren, steunt dit promotiefonds van
harte. In de campagnefolder die alle UvA-alumni in december krijgen thuisgestuurd, treedt hij op
als ambassadeur van het fonds. Zie over de Jaarfondscampagne 2009 ook pagina 15.

In een artikel in nrc.next zei een leraar dat
hij weinig gaf om een salarisverhoging.
Hij wilde liever een conciërge op school,
zodat hij zich kan concentreren op het
lesgeven.
‘Daar ben ik het helemaal mee eens. We
moeten leraren vrijwaren van taken die ook
door een conciërge of surveillant gedaan kun-

Academici voor de klas
Twee jaar geleden waarschuwde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voor een neergaande
trend: de kans dat havo- en vwo-leerlingen les krijgen van een academicus wordt steeds kleiner. De
uitstroom van academische babyboomers is groter dan de toestroom van verse academici. Cijfers
van het ministerie van OCW lijken dit te weerspreken: steeds meer studenten vinden de weg naar
de universitaire lerarenopleidingen (1100 in 2007, tegen 550 in 1998). Echter: het aantal studenten
dat de eindstreep haalt en als academicus het onderwijs instroomt, groeit niet navenant mee. Van
de vo-leraren was in 2005 26 procent universitair opgeleid, een lichte stijging ten opzichte van
2001 (23 procent), die mede wordt veroorzaakt door de zij-instromers. Het SCP zat er daarom niet
helemaal naast: het aandeel eerstegraadsbevoegden loopt wel degelijk terug. Van de basisschoolleraren bezocht twee procent de universiteit. Academische pabo-opleidingen kunnen dat percentage
omhoog brengen.

Fonds voor promoverende docenten

Kan het geld dan niet beter daaraan worden uitgegeven in plaats van aan salarisverhogingen?
‘In mijn ervaring zijn dit soort vormen van
productiviteitsverhoging goedkoop. Het vraagt
om creativiteit en organisatorisch doorzettingsvermogen van de onderwijsinstellingen. Wij
kunnen ze daarbij helpen door ze te voeden
met goede ideeën.’

Het Innovatieplatform, waarvan u lid bent,
heeft in 2006 een Kennisinvesteringsagenda
opgesteld. De daarin vastgelegde doelen
zijn nog niet gehaald. Komt het nog goed
met ‘Nederland kennisland’?
‘Vorig jaar hebben we voor het eerst een
momentopname gemaakt van de feitelijke
voortgang. Op onderdelen gaat het goed, maar
veel deeldoelstellingen halen we niet als we er
niet harder aan trekken. Zo blijven de publieke
en private research and development-investeringen substantieel achter bij de Lissabondoelstellingen. Bij de volgende momentopname, in 2009, gaan we alle ondertekenaars van
de Kennisinvesteringsagenda, waaronder ook
de VSNU, bij de analyse betrekken. We gaan
de agenda zeker niet bijstellen. Het zijn precieze en meetbare ambities die gewoon gehaald
moeten worden. Daar zullen we dit kabinet en
het volgende bij herhaling aan herinneren.’

Naam: Alexander Rinnooy Kan (1949) _
Studie: Econometrie (UvA) en Wiskunde
(LEI) _ Promotie: UvA, 1976 _ Eredoctoraat:
Vrije Universiteit Brussel 1994 _ Werk:
1972-1973 redacteur wiskunde Spectrum
Encyclopedie _ 1973-1977 wetenschappelijk
medewerker Technische Universiteit Delft
_ 1977-1991 wetenschappelijk medewerker, hoogleraar Operationeel onderzoek,
directeur Econometrisch Instituut, rector
magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam
_ 1991-1996 voorzitter VNO (vanaf 1995
VNO-NCW) _ 1996-2006 lid Raad van
Bestuur ING _ 2006-heden kroonlid en voorzitter SER _ 2007-heden hoogleraar Policy
Analysis UvA _ Nevenfuncties (selectie):
gasthoogleraarschappen in o.a. Californië
(Berkeley) en Boston (MIT) _ voorzitter
Commissie Leraren _ voorzitter Raad van
Toezicht AMC _ lid Innovatieplatform
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Mozaïeken voor gevorderden
De buluitreiking markeert een belangrijke stap in het leven van de academicus.
Afscheid van het vrije studentenbestaan, of van een periode met ruimte voor
bezinning. Sara Jahfari (1980, Psychologie 2008) had geen wetenschappelijke
carrière voor ogen, maar gaat nu promoveren met een Mozaïeksubsidie.
De Mozaïeksubsidie niet krijgen had ook wel
iets aantrekkelijks. Geen concrete plannen,
nadenken over de vraag hoe ze zich weer
zou ‘inzetten voor mens en maatschappij’,
zoals ze in het begin van haar studie had
gedaan bij Dwars, de jongerenorganisatie van
GroenLinks. Maar Sara Jahfari kreeg hem wel.
Dankzij de subsidie liggen de komende vier
jaar nu min of meer vast. De psychologe, eind
oktober afgestudeerd op een onderwerp in de
psychonomie, gaat onderzoeken hoe mensen
verschillen in het beheersen van hun actieimpulsen. Lachend: ‘Men ziet dus toch wel
wat in mijn voorstel!’ Op 13 november ontvingen Jahfari en twee andere UvA-alumni (zie
Personalia, pagina 14) de beurs, die 180.000
euro bedraagt, uit handen van minister Ronald
Plasterk van Onderwijs.
De Mozaïeksubsidie is bedoeld voor talentvolle studenten met niet-Nederlandse ouders.
Zo hoopt de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) dat
allochtoon talent tot bloei kan komen binnen
de universiteiten. Jahfari, geboren in Iran, had
ook graag een Toptalentsubsidie gekregen. ‘Die
is minder gebonden aan je achtergrond’, zegt
ze. Maar deze beurs is ook prima. Want het
onderzoeksvoorstel waarmee ze meedong naar
de beurs (111 gegadigden, 24 gelukkigen) wil
ze heel graag uitvoeren. ‘Eigen onderzoek is
leuker dan solliciteren naar een plaats waar al
vastligt wat je gaat doen.’
Een wetenschappelijke carrière had ze nooit
duidelijk voor ogen, maar: ‘Ik ben nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt en waarom. Nu ga
ik kijken naar een speciﬁek deeltje van de relatie tussen hersenactiviteit en menselijk gedrag.
Het wordt een klein stapje dat bijdraagt aan
het grote plaatje: meer te weten komen over het
menselijk brein.’

Haar laatste studiejaar stond niet echt in het
teken van Mozaïek, het was één van Jahfari’s
projecten. Ze was ook in het buitenland, ‘een
langgekoesterde wens’, en dat kostte de nodige
voorbereidingstijd. Aan de Universiteit van San
Diego deed ze, mede dankzij een reisbeurs van
het Amsterdams Universiteitsfonds, vijf maanden onderzoek bij een toonaangevende professor op haar vakgebied. Daarop is ze nu afgestudeerd. In oktober stuurde ze er een paper over
naar een wetenschappelijk tijdschrift. Of het
geaccepteerd wordt, weet ze nog niet.
Toen ze in de Verenigde Staten het mailtje
las dat ze door de eerste Mozaïekselectie was,
begon ze het toch wel een beetje spannend te
vinden. ‘Ineens had ik vijftig procent kans op
een plek.’ Voor het toelichten van haar voorstel
kwam ze over uit Amerika. Ze was als tweede
aan de beurt om voor de commissie te spreken.
‘Tot dan toe was ik heel ontspannen geweest
over de aanvraag, maar toen nummer één
aan het woord was, kreeg ik ineens hartkloppingen!’
Ze waren niet voor niets. Toen Jahfari de subsidie had gekregen, liet ze de champagne knallen
met haar promotor Richard Ridderinkhof
(1964) en copromotors Wery van den
Wildenberg (1973) en Birte Forstmann
(1976) – de laatste zag een postdocaanvraag
gehonoreerd door NWO. ‘Want de komende
vier jaar zullen we veel van elkaar zien, zeiden
we tegen elkaar.’
Ze wil in die tijd graag ‘heel hard werken, meteen al. Knallen. Hoe harder je werkt, hoe meer
je leert.’ Door te bestuderen hoe gezonde mensen hun gedrag controleren, levert ze misschien
een bijdrage aan het verlichten van de ziektes
van Parkinson en Huntington: patiënten met
deze aandoeningen kunnen hun eigen gedrag
maar heel moeilijk controleren.
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E-mail uit
Zimbabwe
Van: Titia Warndorff van Diepen <binga.trees@zol.co.zw>
Aan: alumni@uva.nl; SPUI@uva.nl
Betreft: bomenproject in Zimbabwe

de buluitreiking

De inhoud van een emmer van twintig liter
weegt niet noodzakelijk twintig kilo: leg dat
maar eens uit aan een ongeletterde boer in
Binga als je een emmer boomzaden van hem
wilt kopen voor een afgesproken kiloprijs.
Het vergt de medewerking van een aantal
beter geïnformeerde omstanders om het bij
de onenigheid meespelende wantrouwen weg
te nemen. Het is een bescheiden staaltje van
de culture clash die ons en de lokale bevolking
soms parten speelt.
Het Binga Trees Project is gericht op vermeerdering en duurzaam gebruik van ‘Natural
Resources’ in de vorm van oliezadenhoudende
bomen zoals de Jatropha, Trichilia, Neem en
Moringa. De laatste heeft bovendien veel eetbaar blad dat rijk is aan eiwit, ijzer en vitamine
A, dé probleemnutriënten in arme gebieden.
De bedoeling is de mensen inkomsten te doen
verwerven voor de aankoop van voedsel dat
ze zelf onvoldoende kunnen produceren door
de ongeschikte, zanderige grond en het hete,
droge klimaat. Binga Trees koopt de oliezaden
van de boeren tegen de gangbare maïsprijs,
perst ze uit met een elektrische pers, produceert
zeep uit de niet-eetbare oliën en gebruikt de overblijvende cake als
natuurlijke mest. De goedkope zeepprijs is een extra bonus voor de
bevolking.
Mijn man en ik zijn aan dit project begonnen na mijn pensionering in
1994. Daarvoor had ik onder meer als medisch adviseur van Save the
Children een voedseldistributieprogramma geleid in het Binga District,
in de Zambezi Vallei, waar de oorspronkelijke Tongabevolking vijftig
jaar geleden door de constructie van de Karibadam gedwongen was
te verhuizen van de vruchtbare rivieroevers naar de hoger gelegen
zanderige gebieden. Ik was de uitzichtloosheid en het verlammende
van deze vorm van hulp gaan inzien en had de kans gehad om op
kleine schaal te experimenteren met het planten van Jatropha en
Moringa.
Deze oliezadenhoudende bomen blijken het in dit gebied zeer goed
te doen. Ze groeien snel, dragen vrucht na een jaar en zijn, door hun
diepe wortels, in hoge mate droogteresistent. Jatropha is een goede
erosiebestrijder en uitermate geschikt ter afbakening van velden
en tuinen in plaats van de palen waarvoor nu veel bomen gekapt
worden. Gezien de grote vraag op de wereldmarkt naar plantoliën
en de geschikte omstandigheden in Binga zou het mogelijk moeten
zijn dit armoedige district om te toveren in een productief gebied en
welvaart te brengen aan zijn bevolking. Toch heeft het zeer grote
inspanning gekost om lokale boeren ertoe te bewegen ook oneetbare gewassen te telen. Dat strookt nu eenmaal niet met een cultuur
waarin verbouwd wordt om te eten. Je hoort thuis te komen met
maïskolven of een emmertje vruchten… De aanpassing van die cultuur lijkt echter onontkoombaar.
Een interessante ontwikkeling die voortvloeit uit ons bezit van oliepersen is de sterk toegenomen aanplant van zonnebloemen nu boeren zien dat ze bij ons hun zaden kunnen laten uitpersen. Het wordt
nu tijd om de productie van olie en zeep aan dorpelingen op meer
perifere locaties over te dragen. De eerste pogingen daartoe zijn
redelijk succesvol, ondanks de miserabele toestand in het land.

Naam: Titia Warndorff van Diepen (1934) _ Studie: Geneeskunde, UvA _ Artsexamen: 1957 _ master Public Health, Hebrew
University, Jeruzalem 1986 _ Werk: arts in rurale missiehospitalen Ghana (1960-1966) en Malawi (1973-1976) _ 1970-1973
docent Verpleegstersschool Nijmegen _ 1976-1985 arts-leproloog
ALERT Addis Ababa, Ethiopië _ 1987-1994 medisch adviseur en
onderzoeker Save the Children (UK) in Zimbabwe _ 1994-heden
plattelandsontwikkelingsproject in Binga District, Zimbabwe _
binga.trees@zol.co.zw

De passie van Manfred Meeuwig

‘Koken zonder olijfolie bestaat niet’
Neerlandicus Manfred Meeuwig was kok in talloze toprestaurants maar eindigde in de olie. Een
carrière waarin de liefde voor voedsel de zeer uiteenlopende banen als een rode draad verbindt.
‘Mijn moeder kookte lekker en thuis was er veel aandacht
voor eten. Maar dat ik na de middelbare school kok werd,
kwam vooral doordat ik niet wist wat ik anders moest gaan
doen. Het Lido restaurant in Amsterdam vroeg in een krantenadvertentie om een leerling-kok. Ik solliciteerde naar
die functie in de veronderstelling dat iedereen die niet kon
koken automatisch een leerling-kok moest zijn. Wist ik veel
dat die titel een ofﬁciële functie was. Ze vonden het wel
grappig dus kreeg ik die baan.
Binnen de kortste keren stond ik alleen in de keuken
en moest ik gerechten maken waarvan ik nog nooit had
gehoord. Toch stelde het allemaal weinig voor. Via mijn
ouders kwam ik in contact met de gebroeders Fagel en kon
ik met Paul Fagel werken in restaurant Klein Paardenburg
in Ouderkerk aan de Amstel. Dat was een hele leuke tijd
want Paul introduceerde driesterrengerechten uit Frankrijk
in Nederland. Elke avond zat het er stampvol. Daarna ging
ik met Paul mee naar zijn restaurant in Wijk bij Duurstede
en van daaruit naar Frankrijk, waar ik bij Troisgrois, Michel
Guérard en Alain Senderens werkte. Dat was toen de absolute wereldtop. Nog steeds overigens. Tegenwoordig betalen
koks kapitalen om daar stage te mogen lopen, maar ook
toen al kwamen er dagelijks sollicitatiebrieven binnen. Het
was best bijzonder dat ik daar mocht werken.
Na een jaar of zeven ging ik werken in De Hoefslag van
Gerard Fagel in Bosch en Duin. Een mooie tijd, maar toch
knapte ik langzaam af op de horeca. De sfeer lag te ver van
mijn eigen leefwereld. Als chef-kok was het gebruikelijk een
praatje te maken met de mensen aan tafel. Ik weet nog dat
ik van Ben Pon (Volkswagen-importeur) een briefje van vijfentwintig in mijn hand gedrukt kreeg en dan moest je nog
dankjewel zeggen ook. Dat gedienstige vond ik moeilijk.
Als je in de horeca werkt, wordt je wereld bovendien heel
klein omdat het zo intensief is. Gesprekken gingen over niks
anders dan eten en dat vond ik jammer.
Op mijn 28ste besloot ik Nederlands te gaan studeren aan
de UvA. Die tijd was in één woord fantastisch. Er hing
daar een enorm prikkelende sfeer door de geïnteresseerde
mensen die er rondliepen en de grote variëteit aan vakken.
Een docent die indruk maakte, was Marita Mathijsen. Zij
leerde ons hoe je boekannotaties maakte, drukproeven corrigeerde en moest archiveren. Een vak van een enorme truttigheid, maar de overgave waarmee zij doceerde was aanstekelijk. Jan Fontijn organiseerde enorm leuke werkgroepen
die heel persoonlijk en direct waren. En met medestudenten
als Conny Palmen, Jessica Durlacher, Mischa Cohen en
Matthijs van Nieuwkerk heb ik menig discussie gevoerd.
Ik voelde me daar als een vis in het water. Juist omdat ik al
zo lang had gewerkt, besefte ik wat een luxe het was om te
studeren.

Al tijdens mijn studie ging ik als foodstylist werken. Dat
houdt in dat je het eten op een aantrekkelijke manier
presenteert zodat het kan worden gefotografeerd voor tijdschriften, kookboeken en advertenties. Met de horeca was ik
deﬁnitief klaar en dit was een mooi alternatief. Toch wilde
ik er iets bij doen, iets wat echt van mij was. Zo ontstond
het idee om een winkel in olijfolie te beginnen. Ik kon
antikraak een winkel huren en ben vervolgens naar Spanje
gereden om olijfolie te zoeken. Ik wist er geen bal vanaf,
maar gaandeweg raakte ik ermee vertrouwd en kwam in
een wereld terecht waar ik geen weet van had. Een wereld
die dieper, mooier en leuker is dan ik ooit had kunnen
vermoeden. Geen vakgebied dat al zo is uitgemolken als
de wijnwereld en bovendien veel spannender en leuker in
mijn ogen. In Italië heb ik een opleiding tot proever (assaggiatore) gevolgd, waarmee ik werd toegelaten tot de lijst van
ofﬁciële olijfolieproevers.
Ik ben op het juiste moment in de olijfolie gestapt. Toen ik
in 1994 begon, was ik de eerste in Nederland, waardoor ik
nu een beetje koning eenoog in het land der blinden ben.
Ik lever aan veel winkels in Nederland en België en aan
toprestaurants als Toscanini, De Bokkedoorns, Vermeer
en Dauphine. Jaarlijks importeren we zestigduizend liter.
Eigenlijk is deze winkel een soort etalage voor de groothandel, al verkopen we ook veel aan particulieren.
We hebben in de winkel achttien tanks met Italiaanse,
Franse, Spaanse en Griekse olijfolie waaruit mensen kunnen
proeven. Binnen vijf minuten ga je in smaak heel ZuidEuropa door dankzij een paar druppels olijfolie. Afhankelijk
van het land en de streek varieert de smaakbeleving enorm.
Dat ligt aan het olijfras, maar ook aan de lokale keuken.
Olie uit Sicilië smaakt bijvoorbeeld grassig, die uit Apulië
gepeperd en die uit Ligurië zoet.
Vorig jaar heb ik een boek geschreven met recepten waarin
olijfolie een hoofdrol speelt. Bij elk recept staat welk type
er het beste bij past. Koken zonder olijfolie bestaat niet,
tenminste niet in mijn stijl. Dat is als koken zonder zout.
Het kan, maar lollig is het niet. Met olijfolie smaakt alles
gewoon veel beter. Of, zoals de Spanjaarden zeggen: “Con
aceite todo sabe mejor”.’

Naam: Manfred Meeuwig (1953) _ Studie: Nederlandse
taal- en letterkunde _ Doctoraal: 1987 (cum laude) _
Werk: 1971-1981 kok in diverse restaurants _
1981-heden foodstylist _ 1994-heden olijfolie-importeur en eigenaar Olijfoliewinkel Meeuwig & Zn.,
Haarlemmerstraat 70, Amsterdam _ Boek: Olijfolie +
recepten (2007) _ www.meeuwig.nl
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Nieuwe huisvesting UvA
op drie aantrekkelijke
stadscampussen
De UvA heeft een ambitieus huisvestingsprogramma ontwikkeld. Alle faculteiten worden
samen gehuisvest op drie gerenoveerde en nieuwe campussen: het Science Park in de
Watergraafsmeer voor de bèta’s, het Roeterseiland voor de gamma’s en de binnenstad rondom
het Binnengasthuisterrein voor de alfa’s. Een van de doelen is meer uitwisseling tussen de
disciplines. Er komen ook speciale ontmoetingsplekken voor studenten en docenten.

Studenten die tussen een college in de
Oudemanhuispoort en een werkgroep in het
Oost-Indisch Huis even naar binnen hoppen
bij de winkels richting Waterlooplein, een
kop kofﬁe drinken aan de Kloveniersburgwal
en vervolgens besluiten of ze wel of niet naar
de werkgroep gaan. Dit is straks verleden tijd
als het aan de UvA-huisvestingsplannen ligt.
Straks is er minder reden om door de stad te
dwalen op zoek naar horeca en vertier; die
worden aangeboden op de alfa-, bèta- en gammacampussen zelf. Salomé Bentinck (1951),
directeur HuisvestingsOntwikkeling van de
UvA, licht de noodzaak tot een omslag in de
huisvesting toe: ‘In de huidige situatie raken
we studenten in de binnenstad tussen de colleges in kwijt aan de horeca en winkels. En het
Roeterseiland raakt ze nu ook kwijt doordat het
een onaangename plek is die studenten zo snel
mogelijk weer willen verlaten. Wij denken dat
het hun studie ten goede komt als studenten
een plek hebben waar ze langer willen blijven.’

Stadsuniversiteit

In de kamer van Bentinck komt de ene na de
andere tekening tevoorschijn met ontwerpen
voor de drie huisvestingsclusters. Sinds 1996
is de UvA aan het nadenken over de toekomst
van haar huisvesting. Bentinck: ‘We vroegen
ons af: blijven we in de stad of gaan we daarbuiten zitten net zoals de Uithof in Utrecht?’
De UvA ziet zichzelf als een echte stadsuniver-

siteit, met als voorbeeld New York University.
Dus met uitzondering van het AMC en de
bètafaculteit, die in de Watergraafsmeer komt,
blijven de faculteiten binnen de Singelgracht.
Op het Roeterseiland wordt het saaie en
onoverzichtelijke terrein omgevormd tot een
campus met horeca, winkels, studentenwoningen en een beperkt aantal marktwoningen.
Ook CREA verhuist naar het Roeterseiland.
‘Het is op dit moment een soort fabrieksterrein met overal auto’s en slagbomen en door
de verbindende lagen in de gebouwen zie je
geen mens op straat. Dat wordt aangepakt.’
De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt op
een steenworp afstand, in de Wibautstraat, de
Amstelcampus, dus er komen 45.000 studenten in het gebied. ‘Dan gaat er iets gebeuren in
die twee wijken!’, aldus Bentinck. Door opleidingen samen te brengen in één gebouw kunnen meer ontmoetingen plaatsvinden tussen de
studenten. ‘We gaan plekken voor ontmoeting
en uitwisseling creëren; dat kan in een gang zijn
met een bank en tafels of in de studieruimte en
in de horeca die er gaat komen. Wat en hoe er
iets gaat gebeuren, moet in de toekomst blijken.
Dat is aan de studenten en docenten zelf.’

idee van clustering op zich goed, maar het
werkt naar zijn mening alleen als de afdelingen
iets met elkaar kunnen. ‘Het is prima als de
andere wetenschappers van de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen bij
ons in het gebouw komen, maar wij hebben als
leerstoelgroep meer raakvlakken met biologie,
genees- en wiskunde. Het zou voor ons leuker
zijn om met de bètafaculteit een gebouw te
delen. Maar ik kan me voorstellen dat Sociale
psychologie bijvoorbeeld wel baat heeft bij
sociologen in het gebouw als ze straks bij elkaar
zitten.’
Lamme is erg te spreken over de locatie van
het Roeterseiland, ‘dicht bij Artis en dicht
bij het centrum’. Hij noemt als grote manco
het gebrek aan gemeenschappelijke ruimten.
‘Ik heb mijn eigen kamer zo veel mogelijk als
een huiskamer ingericht om een goede sfeer
te scheppen voor contacten. Ik merk dat mijn
aio’s dat ook doen. Ook hebben we de twee
cafés aan de overkant zo’n beetje geannexeerd
bij gebrek aan prettige ruimten binnen het
gebouw.’ Als de plannen doorgaan, is er straks
voldoende gelegenheid op het terrein zelf om
samen te komen.

Huiskamer

Eigen identiteiten

Hoogleraar Cognitieve neurowetenschap Victor
Lamme (1959, promotie Geneeskunde 1992)
zit met zijn leerstoelgroep op het Roeterseiland
bij de afdeling Psychologie. Lamme vindt het

Campus binnenstad: monumentaal visitekaartje
Wat: In de binnenstad komt de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) met een studiecentrum en nieuwe bibliotheek. Het centrum komt te liggen bij en rond de gerenoveerde
Oudemanhuispoort en het Binnengasthuisterrein met de nieuwe bibliotheek. De Faculteit
der Rechtsgeleerdheid verhuist mogelijk naar het Roeterseiland.
Wanneer: De planning is om rond 2011 te starten met de bibliotheek; de
Oudemanhuispoort komt in 2016 aan de beurt.
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In de plannen voor de binnenstad worden
bestaande panden gerenoveerd en komt er een
nieuwe bibliotheek op het Binnengasthuisterrein. ‘Bij uitbreiding in dit gebied heb je

Meer ontmoeting en uitwisseling op het
gerenoveerde Roeterseiland

al snel te maken met je buren en met het
feit dat je in monumenten huist. Het is dus
passen en meten’, aldus Bentinck. ‘In de huidige plannen blijft een compleet gerenoveerde
Oudemanhuispoort samen met de nieuwe
bibliotheek het centrum van het cluster. ‘De
Oudemanhuispoort is prachtig en voor veel
studenten hét centrum van hun studie. Op
het moment voldoet het gebouw niet meer
aan de moderne eisen, het is kruip-door-sluipdoor en kan te weinig mensen aan, terwijl
het een zalencentrum is en dat moet het ook
blijven.’ Om de ﬁnanciering rond te krijgen
moeten er panden worden verkocht, zoals het
Kunsthistorisch Instituut aan de Herengracht
en het P.C. Hoofthuis en het Bungehuis aan
de Spuistraat. Het Oost-Indisch Huis blijft
in bezit maar kan worden verhuurd totdat de
UvA het gebouw weer nodig heeft.
‘Het gevoel van een eigen, apart gebouw op
afdelingsniveau zal verdwijnen. Dat is nog wel
een omslag die we moeten maken. Het vereist
een verandering in denken bij medewerkers en
studenten’, zegt Bentinck. ‘Kijk, het is hartstikke leuk als je met z’n allen bij elkaar zit in
een klein gebouw, en als je dan verhuist naar
het Roeterseiland ... ik kan me voorstellen dat
dat even wennen is. Maar we willen daar eigen
identiteiten creëren. Een soort telbaarheid,
meetbaarheid, waardoor een groot gebouw ook
overzichtelijk wordt. Daarbij moet je denken
aan bijvoorbeeld de sociologen die met elkaar
rond een vide of om een trappenhuis zitten.
Er moet ruimte komen om je als afdeling te
afﬁcheren.’

Campus Science Park
(Watergraafsmeer): groen,
met veel water
Wat: 500.000 m2 aan kantoorruimten,
laboratoria, onderwijsgebouwen, een
hotel, congresfaciliteiten, sportvoorzieningen en kinderopvang, en circa 1500
woningen, waarvan een groot deel voor
studenten. De versnipperde Faculteit
der Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica (FNWI), die nu deels al in
dit gebied is gehuisvest en deels op het
Roeterseiland, verhuist in haar geheel naar
het Science Park. De monumentale boerderij Anna Hoeve wordt gerestaureerd en
krijgt een horecabestemming. Ook komt
er een nieuw NS-station en een aansluiting
op de ringweg A10. Het Science Park is een
samenwerking van de UvA, de gemeente
Amsterdam en de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Wanneer: Volgens planning is de eerste
fase van de FNWI begin 2009 klaar; de
tweede fase in de loop van 2010. Dan zal
ook het nieuwe Universitair Sportcentrum
gereed zijn. In 2012 is het nieuwe gebouw
voor het Amsterdam University College
gereed, een interdisciplinaire Engelstalige
bacheloropleiding van de UvA en de VU.

Tafelzilver

Deben ziet in deze ontwikkelingen gelijkenissen met de theorie van de Amerikaanse socioloog George Ritzer over de McDonaldisering.
‘Efﬁciëntie, voorspelbaarheid, berekenbaarheid
en beheersbaarheid staan centraal. Dat gaat ten
koste van de charme die Amsterdam heeft als
stadsuniversiteit. Denk aan de VOC die in het
Oost-Indisch Huis haar bestuurskamer had.
Dat is een fantastisch decor voor onderwijs
en buitenlandse gasten. Dat heb je niet op
het Roeterseiland, behalve in de voormalige
Diamantslijperij. Charme kost geld, dat snap
ik. Het is lastig oude gebouwen schoon te
houden, je hebt meerdere portiers nodig, het
is logistiek onhandig. Maar ze zijn wel het
tafelzilver van de universiteit, dat bewaar je
voor bijzondere gelegenheden en daar moet je
heel zuinig op zijn. En juist de aanwezigheid
van forse aantallen jonge studenten in het hart
van een toeristische stad voorkomt een te grote
eenzijdigheid in de bevolking.’
Bentinck benadrukt dat veel panden met his-

torische betekenis wel degelijk bewaard blijven:
‘Het Oost-Indisch Huis blijft in bezit, net
als de Oudemanhuispoort. De Agnietenkapel,
waar ooit het Athenaeum Illustre was gevestigd, is de afgelopen jaren juist ingrijpend
gerestaureerd, zodat academische plechtigheden in stijl kunnen plaatsvinden. We zetten
ons tafelzilver niet aan de straat.’ De directeur
HuisvestingsOntwikkeling steekt niet onder
stoelen of banken dat aan de concentratie van
opleidingen en instituten ook redenen van
efﬁciency ten grondslag liggen. ‘Dat spreekt
vanzelf. We kunnen niet elk afzonderlijk grachtenpand behouden. We hebben de verantwoordelijkheid de beschikbare vierkante meters zo
goed mogelijk te benutten. En als dat dan toch
moet, dan bevorderen we ook de interdisciplinariteit en stimuleren we de rol van de UvA als
stadsuniversiteit. Wetenschappers en studenten
dichter bij elkaar, voorzieningen bij de hand en
een zichtbare plaats in de stad. Nu zijn de locaties juist in de binnenstad nogal versnipperd.
Met één concentratie in het hart van de stad,
een aantrekkelijke campus aan de rand van het
centrum en een technologische hotspot in de
periferie neemt de UvA als stadsuniversiteit
duidelijke posities in. Dat komt de herkenbaarheid en de wisselwerking met de Amsterdamse
samenleving alleen maar ten goede.’
Meer informatie: www.uva.nl/huisvesting

Campus Roeterseiland: modern
in de stad

Beheersbaarheid

Stadssocioloog Leon Deben (1941, promotie
Sociologie 1988), formeel met pensioen (zie
SPUI 25) maar nog altijd actief aan de UvA, zit
al meer dan 35 jaar in het Spinhuis. Hij gelooft
niet dat een ander gebouw voor de hele faculteit automatisch leidt tot meer ontmoeting
en uitwisseling van kennis. ‘Het lijkt alsof de
gedachte is: zet alle richtingen in één gebouw
en het komt wel goed. Als die kennisuitwisseling belangrijk is, gebeurt het, ongeacht of de
gebouwen dicht bij elkaar liggen of dat je aan
dezelfde gang zit. Bovendien zoeken verschillende disciplines elkaar al vanzelf op. Als sociologen werken we samen met geografen en er
ontstaan ontmoetingen in de lunchgelegenheden.’ Deben vreest voor een massafaculteit op

huisvesting zoeken en verlies je studenten.
Bovendien is het niet efﬁciënt. Je krijgt problemen met openingstijden, je hebt twee portiers
nodig enzovoorts. Als de gebouwen zich dichter bij elkaar bevinden, is het gemakkelijker
om faciliteiten te combineren. En bij groei of
krimp leidt dat niet direct tot verhuizingen.’

het Roeterseiland en pleit voor kleinere faculteiten. ‘Zeker als socioloog hoor je midden in
de binnenstad te zitten, daar waar het gebeurt.
In het hart van de stedelijke pressure cooker.’
Het concentreren is handig om de groei en
krimp van de faculteiten in de toekomst op
te vangen. Bentinck: ‘Als er een paar honderd
meter tussen gebouwen zit en een afdeling
groeit uit haar jasje, dan moet je elders naar

Wat: De gammastudies – de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen
(FMG), de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde (FEB) en wellicht de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid – komen gezamenlijk op het Roeterseiland. Ook de culturele
organisatie CREA verhuist hiernaartoe en zal
in de voormalige Diamantslijperij huizen. Er
komen sportvoorzieningen, woningen en
horeca. Het gebied rond het Weesperplein
wordt samen met de gemeente aangepakt.
De UvA zou graag zien dat de bestaande
metrohalte ‘universiteit’ gaat heten.
Wanneer: De planning is om de uitvoering
te starten in het voorjaar van 2009 met oplevering van CREA begin 2010. De rest van de
verbouwing loopt door tot in 2016.

2008/3 _ SPUI 28 _ 9

Alumniservice

Mastercourse Franse letterkunde Vernieuwingen
en traditie van het genre in de Franse roman van
de 20e en 21e eeuw door prof. dr. Ieme van der
Poel, dr. Emmanuelle Radar, drs. Henriëtte Ritter en
dr. Sabine van Wesemael. Aanzienlijke korting voor
leden AUV-alumnikring Frans. Inlichtingen en aanmelden: Janneke Schoo, J.Schoo@uva.nl,
www.hum.uva.nl/mastercourses

De stelling van… Merel Kindt. De stelling
van... is een reeks uitdagende
voordrachten waarin prominente
wetenschappers zich uitspreken
over zowel de grondslagen als de
grenzen van hun vakgebied.
www.spui25.nl

De stelling van… Sander Bais. www.spui25.nl

Vriendendag AUV-kring Vrienden van de
Duitse Taal en Cultuur. Onder de sprekers is prof.
dr. C. Moser, hoogleraar Duitse letterkunde aan de
UvA. Locatie: Goethe Instituut Amsterdam.

23 MAART, 17.00 – 18.00 UUR

13 MAART, 14.30 UUR

De stelling van… Lisa Kuitert. www.spui25.nl

Oratie prof. dr. P.J.E. Chatelion Counet, bijzonder hoogleraar De Bijbel in
de Nederlandse cultuur, vanwege de Stichting Bijbels Museum.
Chatelion Counet is als exegeet
Nieuwe Testament gepromoveerd
op een onderzoek naar postmoderniteit en deconstructie als exegetische methoden.

20 APRIL, 17.00 – 18.00 UUR
De stelling van… Ieme van der Poel.
www.spui25.nl

18 MEI, 17.00 – 18.00 UUR

foto: j. oerlemans

23 FEBRUARI, 17.00 – 18.00 UUR

De stelling van… Louise Gunning.
www.spui25.nl

27 MAART
15 JUNI, 17.00 – 18.00 UUR

Mastercourse Franse jongerentaal door dr.
Elisabeth van der Linden, dr. Petra Sleeman en
dr. Els Verheugd. Aanzienlijke korting voor leden
AUV-alumnikring Frans. Inlichtingen en aanmelden:
Janneke Schoo, J.Schoo@uva.nl,
www.hum.uva.nl/mastercourses

De stelling van… Michiel Leezenberg.
www.spui25.nl

Economie en
Bedrijfskunde

Colloquium Persoon en personage. Historici,
juristen, letter- en taalkundigen spreken over de
verschillende aspecten van de constructie van het
personage. Inlichtingen: secretariaat Europese
studies, secr.es-fgw@uva.nl

Nieuwjaarsborrel KAE met korte inleiding over
actueel thema. Locatie: Grand Hotel Amrâth
Amsterdam (Scheepvaarthuis), Prins Hendrikkade
108. Alleen toegankelijk voor leden van de Kring
van Amsterdamse Economen en genodigden.

25 APRIL
La bande dessinée. Dag van de Marcel Proust vereniging Nederland gewijd aan de ‘bande dessinée’.
Leden van de AUV-alumnikring Frans betalen het
introducétarief van € 7,50. Inlichtingen:
www.marcelproust.nl

Oratie prof. dr. D. Jacobs,
bijzonder hoogleraar Industriële
ontwikkeling en innovatiebeleid, vanwege de Stichting voor
Industriebeleid en Communicatie
(SIC)

Afscheidscollege dr. Elisabeth van der Linden,
universitair hoofddocent Frans, Roemeens,
Tweedetaalverwerving. Locatie: P.C. Hoofthuis,
Spuistraat 134, zaal 105. Aanmelden: Marianne
Brabänder, secr.ttv-fgw@uva.nl. Meer informatie:
www.hum.uva.nl/nieuws

Geneeskunde
foto: j. oerlemans

foto: j. oerlemans

19 MAART, 14.30 UUR

22 JANUARI, 15.00 UUR

6 FEBRUARI, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. R.J. de Winter,
hoogleraar Klinische cardiologie,
in het bijzonder acute coronaire
syndromen

Maatschappijen Gedragswetenschappen

28-30 JANUARI
Colloquium Variation and change in the structure of the noun phrase in Germanic and
Romance. Leden van de AUV-alumnikring Frans
betalen het introducétarief van € 7,50 per dag.

Oratie prof. dr. ir. L. Bertolini,
hoogleraar Planologie, in het
bijzonder van verkeer, vervoer en
infrastructuur

23 JANUARI, 6 FEBRUARI, 6 MAART,
3 APRIL, 10.00 – 13.00 UUR
Onderzoek andragologisch handelen, werkcollegereeks prof. dr. Gerard de Zeeuw. Deelname:
AUV-leden € 70; niet-leden € 90. Aanmelden voor
12 januari: secretariaat@andragologie.eu of
020-612 3543

29 JANUARI, 26 FEBRUARI, 26 MAART,
17.15 UUR
De Andere Blik: serie themabijeenkomsten van
de afdeling Sociologie en Antropologie waarin
wetenschappers hun licht laten schijnen over actuele
kwesties. Om zo veel mogelijk bij de actualiteit aan
te sluiten, wordt de inhoud van de bijeenkomsten
pas enkele weken van tevoren bekendgemaakt.
Deelname: gratis. Locatie: Spinhuis, Oudezijds
Achterburgwal 185.

2 EN 3 APRIL

21 JANUARI, 18.00 – 20.00 UUR

Geesteswetenschappen

foto: j. oerlemans

23 JANUARI, 14.30 UUR
7 MAART, 11.00 UUR

16 JANUARI, 14.00 – 16.00 UUR
Nieuwjaarsreceptie Kring Andragologie in de
Amsterdamse Academische Club, met toespraak
rector magnificus prof. dr. Dymph van den Boom

24 APRIL, 16.00 UUR
Lezing prof. dr. Jelle Visser: Variaties in arbeid
en organisatie – wat veranderde er in de jaren
negentig en hoe relevant is het Rijnlandse model?
Organisatie: Kring van Amsterdamse Sociologen.

Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica
9 APRIL, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. W.P. de Voogt, bijzonder hoogleraar Chemie van (emerging) watercontaminanten,
vanwege de Stichting Bèta Plus

14 MEI, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. P. Timmerman,
bijzonder hoogleraar Protein
mimetic chemistry, vanwege het
Genootschap tot Bevordering van
Natuur-, Genees- en Heelkunde

Rechtsgeleerdheid
17 APRIL, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. B.M.
Oomen, bijzonder hoogleraar Rechtspluralisme, vanwege de Stichting Amsterdams
Universiteitsfonds

Allard Pierson Museum

6, 13, 20 FEBRUARI EN 10 APRIL,
13.00 – 15.00 UUR

11 JANUARI, 14.00 UUR

Het schrijven van een familiegeschiedenis,
collegereeks door prof. dr. James Kennedy, dr. Paul
Knevel en drs. Sara Polak

Dwalen met goden en helden. Interactieve rondleiding
voor kinderen van 7-11 jaar.
De goden en helden van de
Grieken kun je vaak herkennen aan een dier of voorwerp, zoals de uil van Athena
en de bliksem van Zeus.
Duur: ca. 1 uur. Kosten: € 3 per kind (exclusief toegangskaartje). Aanmelden verplicht: 020-525 2556

Werkcollegereeks prof. dr. Hans Achterhuis.
Thema’s: wij- en zij-denken, bronnen van geweld,
terugblik op De markt van welzijn en geluk.
Deelname: AUV-leden € 70; niet-leden € 90.
Aanmelden voor 19 januari:
secretariaat@andragologie.eu of 020-612 3543

6 FEBRUARI, 16.00 UUR
Lezing prof. dr. Johan Goudsblom: De seizoenen komen terug. Sociologische beschouwingen
over tijd. Organisatie: Kring van Amsterdamse
Sociologen.

11 FEBRUARI, 18.30 UUR
Sneak preview:
kring Communicatiewetenschap organiseert voorpremière
met video-illustraties
van De kracht van de zwerm. Zelfsturing in organisaties, waarin Jaap van Ginneken verkent wat
bedrijven en overheden kunnen leren van de natuur.
Roedelinstinct speelt ons parten bij group think in
de top, kudde-instinct bij de huidige kredietcrisis.
Met lichte maaltijd vooraf en borrel na afloop.
Locatie: VOC-zaal in het Bushuis/Oost-Indisch Huis.

8 FEBRUARI, 14.00 UUR

5 MAART, 12.30 – 16.00 UUR
Hermetica en Astrologie,
lezing door prof. dr. Wouter
Hanegraaff en dr. Kocku von
Stuckrad (Geschiedenis van de
hermetische filosofie en
verwante stromingen)

8 MAART, 14.00 UUR
Voel, ruik, hoor, zie, proef
en verwonder! Zintuiglijke
rondleiding voor kinderen van
7-11 jaar. Cleopatra of Helena
laten je de oudheid eens op
een andere manier beleven.
Deze twee prinsessen nemen je mee op een bijzondere tocht door het Oude Egypte, Griekenland en
het Romeinse Rijk. Duur: ca. 1,5 uur. Kosten:
€ 3 per kind (exclusief toegangskaartje). Aanmelden
verplicht: 020-525 2556

11 EN 25 MAART, 8 EN 22 APRIL,
19.30 – 22.00 UUR
Het kraken van de code. Over de interpretatie
van digitale cultuur, collegereeks door dr. Yra
van Dijk, dr. Isabella van Elferen (UU), drs. Hein
Goeyens, dr. Esther Peeren, prof. dr. Richard Rogers
en dr. Margriet Schavemaker

12 MAART, 17.00 – 18.00 UUR

Bijzondere Collecties

26 MAART, 13.00 – 17.00 UUR

Tentoonstelling Romeyn de
Hooghe. De verbeelding van
de late Gouden Eeuw.
Romeyn de Hooghe (16451708) was in zijn tijd bekend,
beroemd en berucht. Als
artistieke duizendpoot, ‘pictor
doctus’ (geleerd kunstschilder), was hij een scherpe, zeer productieve en
snelwerkende etser en boekillustrator. Zijn oeuvre
biedt inzicht in de ‘vergeten’ laatste decennia van
de Gouden Eeuw.

Taal en teken. De meertalige stad, met drs.
Anna Escofet Vilà, prof. dr. Jan Hulstijn, prof.
dr. Folkert Kuiken, drs. Elisabetta Materassi, Joni
Oyserman, dr. Alla Peeters-Podgaevskaja, dr. Maria
Urban en prof. dr. Fred Weerman

8 APRIL T/M 5 OKTOBER
Toekomst voor het verleden:
jubileumtentoonstelling rond 75
jaar Allard Pierson Museum.
Meer informatie:
www.allardpiersonmuseum.nl

26 MAART, 20.00 – 22.00 UUR
Nieuwsbericht Uitgelicht: De revanche van de
roman, met prof. dr. Thomas Vaessens, dr. Yra van
Dijk, prof. dr. Lia van Gemert en dr. Annie van den
Oever (RUG)

Illustere School

9 APRIL, 19.30 – 22.00 UUR
21 EN 28 DECEMBER, 14.30 UUR
Winterarrangement Romeyn de Hooghe.
Rondleiding met na afloop koffie en wintergebak
in het Museumcafé. Toegang: € 10; alumni, medewerkers en studenten van de UvA betalen € 7,50.
Aanmelden verplicht: receptie-otm@uva.nl of
020-525 7300.

Filmvertoning Young and invisible. African
domestic workers in Yemen. Jemen is het armste
land in het Midden-Oosten, maar trekt grote aantallen vluchtelingen en migranten aan. Antropologe dr.
Marina de Regt maakte een film over de invloed van
het uitbesteden van huishoudelijk werk op de families en de samenleving. Na filmvertoning een discussie. Deelname: AUV-leden gratis, niet-leden € 15.

receptie-otm@uva.nl of
020-525 7300.

discussies, prijsuitreikingen, e.d., gericht op de academische gemeenschap van wetenschappers, alumni
en studenten, en op een breed geïnteresseerd literair-cultureel publiek. Voor het actuele programma,
zie www.spui25.nl. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief: spui25@uva.nl

Bijzondere lezing: Nederland als een wereldmacht in de natuurkunde in de decennia rond
1900, door prof. dr. Anne Kox

Nationaal Museumweekend.
Thema: Verleiden. Programma:
www.allardpiersonmuseum.nl

10 DECEMBER T/M 8 MAART

Zondagarrangement
Romeyn de Hooghe.
Rondleiding met drankje
na afloop. Toegang: € 10;
alumni, medewerkers en studenten van de UvA betalen
€ 7,50. Aanmelden verplicht:

SPUI25 is een academisch-cultureel centrum voor lezingen, debatten, interviews, boekpresentaties,

Rondleiding Museum Het Schip
door prof. dr. Vladimir Stissi, hoogleraar Klassieke archeologie en kunstgeschiedenis der Oudheid

Nederlanders overzee in
de Gouden Eeuw, lezingenreeks met dr. Frans Blom,
dr. Maartje van Gelder,
dr. Michiel van Groesen,
dr. Elmer Kolfin, dr. Clé Lesger en dr. Lodewijk
Wagenaar

In Amsterdam staat een
domus. Doeactiviteit voor
kinderen van 7-11 jaar. Hoe
woonden Romeinen in de
oudheid? Rijke mensen hadden vaak een villa op het land en een woonhuis in
de stad. Ontdek in het museum hoe zo’n domus
eruitzag en maak je eigen domus. Duur: ca. 1 uur.
Kosten: € 3 per kind (exclusief toegangskaartje).
Aanmelden verplicht: 020-525 2556

4 EN 5 APRIL

11 JANUARI, 8 FEBRUARI EN 8 MAART
26 FEBRUARI, 19.30 UUR

11 FEBRUARI,
13.00 – 14.30 UUR

3, 10, 17, 24, 31 MAART EN 7 APRIL,
15.00 – 17.00 UUR

4 FEBRUARI, 5 EN 19 MAART, 2 APRIL

foto: d. gillissen

foto: j. oerlemans

26 JANUARI, 17.00 – 18.00 UUR

Grote alumnibijeenkomst Andragologie, in de
Eggertzaal van de Nieuwe Kerk

foto: EDUARD LAMPE

6 FEBRUARI

Dies Natalis van de UvA, met uitreiking eredoctoraten aan malaria-expert Nick White en wiskundig
econoom William Brock. www.uva.nl

Parade van hoogleraren, met prof. dr. Ton Notten
(Andragologie: tussen werkelijkheidszin en mogelijkheidszin), prof. mr. dr. Jacquelien de Savornin
Lohman (Kwaliteitsverbetering in de publieke sector
begint bij werkers in de frontlinie) en prof. drs.
Wessel Ganzevoort (Leiderschap en organisatieontwikkeling). Organisatie: AUV-kring Andragologie.
Locatie: Instituut voor de Lerarenopleiding,
Spinozastraat 55.
www.alumni.uva.nl/andragologie

14 MAART, 13.00 – 16.00 UUR

Citizen Kane, filmvertoning met inleiding door dr.
Joyce Goggin

Activiteiten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, toegankelijk voor iedereen. AUV-leden
krijgen tien procent korting. Meer informatie en
aanvragen programmabrochure januari-juni 2009:
illustereschool-fgw@uva.nl, 020-525 4594,
www.hum.uva.nl/illustereschool.

23 APRIL, 17.00 – 18.00 UUR
Bijzondere lezing: Ischa Meijer, Israël, en de
soldaat van Oranje, door prof. dr. Evelien Gans

29 JANUARI, 20.00 – 22.00 UUR

24 APRIL, 19.15 UUR

Nieuwsbericht Uitgelicht: Universiteit en
leraar, debat met prof. dr. Geert ten Dam (ILO),
drs. Marten Elkerbout (Barlaeus gymnasium), prof.
dr. Thomas Vaessens en prof. dr. Jan Willem van
Henten

Die Dreigroschenoper
door het Berliner Ensemble,
met inleiding door prof.
dr. Kati Röttger, hoogleraar
Theaterwetenschap aan de
UvA. Röttger doet onderzoek
naar de relatie tussen theater,
beeld en media in de negen-

3 FEBRUARI, 10.30 – 12.30 UUR
Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de
late Gouden Eeuw, lezing door prof. dr. Henk
van Nierop

foto: Leslie spinks

8 JANUARI

16 JANUARI, 20 FEBRUARI, 20 MAART,
10.00 – 13.00 UUR

foto: j. oerlemans

Inlichtingen en aanmelden: variation-changefgw@uva.nl, www.hum.uva.nl/variation-andchange

foto: j. oerlemans

Algemeen

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

Alumniservice

tiende eeuw en het huidige
tijdperk van globalisering.

Open UvA-Colleges Verdieping en verbreding op tal van terreinen. O.a. ‘Kunst kan kapot’ door
prof. dr. Henk van Os, ‘Joodse geschiedenis. De geschiedenis van het zionisme’ door prof. dr. Evelien
Gans, ‘Keerpunten in de natuurwetenschappen’ en ‘Internationale economische betrekkingen: monetaire stelsels’. www.studeren.uva.nl/open-uva

Alumnibureau

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

Alumnibestand
Er zijn inmiddels ruim 75.000 adressen achterhaald van de naar schatting 110.000 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, 020525 2138; www.alumni.uva.nl/auv

Amsterdamse Academische
Club
De Amsterdamse Academische
Club (AAC) is de sociëteit van
de UvA. Het lidmaatschap staat
open voor medewerkers en alumni van de
UvA. De club is gehuisvest in een historische
ruimte in het hart van het universitaire leven
op het Binnengasthuisterrein (Oudezijds
Achterburgwal 235). De sociëteit is zowel
lunch- en dinergelegenheid als ontvangstruimte voor relaties en buitenlandse
gasten. Secretariaat AAC: Spui 25-27,
Amsterdam; postadres: postbus 94325,
1090 GH Amsterdam, aac@uva.nl, www.
alumni.uva.nl/aanmelden; 020-525 3769.
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Amsterdamse Universiteits-Vereniging

Amsterdamse Universiteits-Vereniging
Loopbaanprogramma schudt wakker

Juliëtte Daniëls,
programmamanager

Laurens Kruijt,
trainer/coach

L oop b a a np r o g r a mm a
v oo r U v A - a lumni in 2 0 0 9 :
Leertrajecten
Coachcafé en intervisie
Netwerkdiners
Persoonlijke coaching

Fotografie: Monique Kooijmans en Marc Kruse

Lezingen
Vragen over persoonlijke coaching of andere
onderdelen, neem contact op via
alumniloopbaan@uva.nl of bel 020-525 4565.

www.alumni.uva.nl/loopbaanprogramma

Vier leertrajecten van het Loopbaanprogramma voor UvA-alumni zijn de
afgelopen periode van start gegaan. Met het Loopbaanprogramma biedt
de Amsterdamse Universiteits-Vereniging academische professionals de
gelegenheid hun loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontplooiing een
impuls te geven. Naast leertrajecten zijn er netwerkdiners, lezingen en
mogelijkheden voor persoonlijke coaching.
Met trainer Laurens Kruijt bespreken de deelnemers aan het traject
Leidinggeven de diverse aspecten van leiderschap: ondernemen, innoveren, inspireren en sturen. In het traject Leidinggeven aan professionals
ligt de focus op vaardigheden. Met welke typische eigenschappen van
professionals heb je te maken, wat zijn do’s en don’ts bij het delegeren
van werk? De deelnemers hebben uiteenlopende achtergronden – van de
filmsector tot het bankwezen – maar lopen tegen dezelfde dingen aan.
Dat levert interessante discussies op. ‘Je zit in een soortgelijke situatie,
dat zorgt voor een goede sfeer’, aldus een van de deelnemers.
Hoe, wanneer en waarom veranderingen plaatsvinden, bespreekt en
analyseert Kruijt in het leertraject Verandermanagement. Ook schenkt
hij aandacht aan de effectiviteit van verschillende veranderstrategieën.
Welke houding, vaardigheden en kwaliteiten komen een veranderaar
ten goede?
Jan Willem van Sandick verzorgt het leertraject Heroriëntatie. Doel is
een brug slaan tussen carrièreontwikkeling en persoonlijke ambities en
kwaliteiten.
In twee lezingen stond de psychologische kant van werken centraal.
Bijzonder hoogleraar Psychologie Agneta Fischer sprak in Emoties op het
werk over genderverschillen op de werkvloer. Universitair hoofddocent
Psychologie Irene de Pater zette verschillende succesfactoren in de carrièreplanning op een rij.
Het Loopbaanprogramma helpt deelnemers een stap verder in hun carrière. Een van hen zegt daarover: ‘Ik wilde mezelf weer even wakker
schudden. En dat is zeker gelukt!’

Met korting naar Foam
De UvA-Alumnipas biedt AUVleden weer een nieuwe korting: Foam Fotografiemuseum
Amsterdam. Foam brengt fotografie in al haar verschijningsvormen:
van documentair tot mode, van
eigentijds tot historisch. Naast
grote tentoonstellingen met werk
van wereldberoemde fotografen
toont Foam jong talent in kleinere, snel wisselende exposities.
Op vertoon van hun pas krijgen
AUV-leden € 2 korting op de toegangsprijs bij het museum aan de
Keizersgracht 609.
Meer informatie: www.usc.uva.nl.

Reisprogramma werkt verrijkend

Letterkundige Joep Leerssen (1955, promotie Anglo Irish Studies UU, 1986; op de foto in het midden) verzorgde de ochtendlezing tijdens de AUV-dag op 8 november, die opnieuw uitstekend werd bezocht.
Publiekstrekkers in het middagprogramma waren minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders (1958, Politicologie 1983; linksboven) en neurobioloog Dick Swaab (1944, promotie Geneeskunde 1970;
onder Koenders). Econoom Hettie Pott-Buter (1943, promotie Economie 1993; naast Swaab) sprak voor de Kring van Amsterdamse Economen, cultuurhistorica Amanda Kluveld (1968, promotie Geschiedenis UM
1999; bovenste rij, tweede van rechts) voor de AUV-kring Geschiedenis.

Universiteits-Vereniging, de laatste tien jaar
als voorzitter. Niek Urbanus (1943, promotie
Geneeskunde 1974), voorzitter van de Raad
van Toezicht van de UvA, prees Van Dijkman
om zijn langdurige en belangeloze inzet en
overhandigde hem de stapenning van de
Universiteit van Amsterdam. Deze penning
wordt incidenteel uitgereikt voor langjarige
en bijzondere verdiensten voor de universiteit.
Ook secretaris van het AUV-bestuur Willem
Korthals Altes (1949, Rechtsgeleerdheid 1974)
sprak Van Dijkman toe. Zie over Tom van
Dijkman ook ‘De studie van…’ op pagina 22.

foto: monique kooijmans

De opening van de AUV-dag van zaterdag
8 november jl. stond in het teken van het
afscheid van voorzitter Tom van Dijkman (1940,
Biologie, promotie 1972). Hij was sinds 1992
als bestuurslid verbonden aan de Amsterdamse

Nieuwe kringen Communicatiewetenschap, Frans,
Wetenschapsdynamica
Tijdens de AUV-dag hebben drie nieuwe alumnikringen zich aangesloten bij de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging. Alumni van de opleidingen Communicatiewetenschap, Franse taal
en cultuur en Wetenschapsdynamica hebben
vanaf nu hun eigen verband binnen de vereni-

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 C Communicatiewetenschap:
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Klassiek Sicilië

Stapenning voor scheidend
voorzitter Tom van Dijkman

Alumnikringen

R e isp r o g r a mm a v oo r

ging. Vanwege de lancering van deze nieuwe
kringen kregen alle alumni van de drie opleidingen eenmalig een uitnodiging om de start
van hun kring tijdens de AUV-dag bij te wonen.
Onderwijsdirecteur Jan de Ridder (1955)
en oud-docent Piet Bakker (1953, promotie
Politieke en sociale wetenschappen 1998)
bespraken in de kick-offbijeenkomst van de
kring Communicatiewetenschap de stand
van zaken rond het vak en de opleiding en
de beroepsperspectieven. Promovenda Lotte
Willemsen (1984, Communicatiewetenschap
2006) presenteerde haar onderzoek naar
‘electronic word of mouth communication’. Contactpersonen van de AUV-kring
Communicatiewetenschap zijn Jan de Ridder
en Anne-Marie Smink (1987, bachelor
Communicatiewetenschap 2007).
Alumni Frans kwamen naar de
Oudemanhuispoort om UvA-wetenschappers
Fouad Laroui (1958) en Elisabeth van der
Linden (1946, promotie Letteren 1985) te horen
spreken over meertaligheid in Marokko en

kring Communicatiewetenschap, www.alumni.uva.nl/communicatiewetenschap D Duits: Vrienden van 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 F Frans: Franse taal en cultuur, www.alumni.uva.nl/frans
G Geneeskunde: AMC Alumnipunt: alumni@amc.uva.nl, www.
alumni.uva.nl/geneeskunde • Geschiedenis: Alumnivereniging
Geschiedenis: geschiedenis@uva.nl, www.alumni.uva.nl/geschiedenis •

vroege tweetaligheid. Contactpersonen van de
AUV-kring Franse taal en cultuur zijn Henriëtte
Ritter (1954) en Petra Sleeman (1957, Franse
taal- en letterkunde 1982).
De geplande lezing voor de alumni
Wetenschapsdynamica vond door plotselinge verhindering van de spreker helaas
geen doorgang. De aanwezigen volgden een
ander onderdeel van het middagprogramma
en kwamen na afloop daarvan bijeen om
het glas te heffen op de start van de kring.
De geannuleerde lezing van Robert Hoppe
(1950) vindt begin 2009 alsnog plaats; bij de
kring aangesloten alumni ontvangen daarover
bericht. Contactpersonen van de AUV-kring
Wetenschapsdynamica zijn Martin Boeckhout
(1981, Wijsbegeerte van een wetenschapsgebied 2007) en Lonneke van der Velden (1981,
Wetenschapsdynamica 2007).
Bij de Amsterdamse Universiteits-Vereniging
zijn nu vijftien kringen aangesloten. Eind 2006
waren dat er zes! Meer over de AUV en de
kringen: www.alumni.uva.nl/clubs.

Griekse en Latijnse taal en cultuur, Archeologie, Antieke
wijsbegeerte, Oude geschiedenis: Antieke Cultuur: 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:

Rondreis langs hoogtepunten van de Siciliaanse klassieke
geschiedenis
26 april t/m 5 mei 2009 • prijs: € 1750*

Campanië
In de voetsporen van Vergilius’ Aeneis
19 t/m 26 september 2009 • prijs: € 1360*

Magna Graecia
Klassieke geschiedenis van de hak van de laars
18 t/m 25 oktober 2009 • prijs: € 1725* (bij benadering)
* prijzen o.v.v. onverwachte toeslagen

Uitgebreide beschrijvingen van de aangekondigde reizen,
met gegevens over te bezoeken plaatsen en te
behandelen literatuur, staan op de website.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een reis,
stuur dan een e-mail naar auv@uva.nl of bel met 020-525 2138.

www.alumni.uva.nl/reisprogramma

h.vangalen@uva.nl, www.alumni.uva.nl/rechtsgeleerdheid

S Sociologie: Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS): adreskas@
uva.nl, www.alumni.uva.nl/sociologie W Wetenschaps-dynamica:
kring Wetenschapsdynamica, www.alumni.uva.nl/wetenschapsdynamica
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

Na succesvolle reizen naar Aruba, Bonaire en Curaçao in 2007 en naar
Campanië (Italië) in 2008, biedt de Amsterdamse Universiteits-Vereniging
haar leden in 2009 opnieuw een reisprogramma gericht op Italië.
Tijdens deze academische reizen, georganiseerd door classicus Hans
Smolenaars (1943, Klassieke taal- en letterkunde 1969), ligt de nadruk
op de literatuur, kunst, archeologie en geschiedenis van het bezochte
gebied. Voorafgaand aan elke reis verzorgen docenten met rijke ervaring in het vakgebied colleges waarin de deelnemers vertrouwd worden
gemaakt met de culturele aspecten van het gebied. De combinatie van de
bespreking van literaire teksten en excursies naar de daarin beschreven
locaties, onder leiding van deskundige wetenschappers, maakt het AUVReisprogramma uniek.
Van 12 tot 19 oktober reisde een groep UvA-alumni naar Campanië,
het gebied rond Napels in Zuid-Italië. Bijzonder was het bezoek aan de
vulkaan Vesuvius. Ook de Griekse tempels in het gebied en de verhalen daarover spraken tot de verbeelding: ‘Rondreizen door de streken
waarover Vergilius vertelt en tegelijkertijd zijn teksten ter plaatse voorgedragen krijgen, versterkte elkaar zodanig dat ik naarmate de dagen
voortschreden nauwelijks
meer wist in welke tijd ik
nu eigenlijk leefde’, aldus
een van de deelnemers.
De reis naar Campanië
wordt in 2009 opnieuw
aangeboden. Ook biedt
het AUV-Reisprogramma
dan reizen naar ZuidItalië en Sicilië.

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

O Olofspoort: Willem Setzekorn, 020-679 7251 P Pedagogische
en onderwijskundige wetenschappen: www2.fmg.uva.nl/powalumni S Spaanse taal en cultuur: La Tertulia de Amsterdam:
la.tertulia@internet.nl • SSRA: Reünistenstichting der SSRA: reunistenssra@planet.nl, www.reunistenssra.nl U Universiteit van
Amsterdam Business School (UvABS): kho-fee@uva.nl, www.agbs.nl
W Wiskunde en statistiek: Alumnikring Wiskunde en Statistiek:
vanes@science.uva.nl, www.alumni.uva.nl/wiskunde
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De Kring van Amsterdamse Economen (KAE)
organiseerde op 11 oktober samen met het
Bureau Alumni van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde de jaarlijkse academische reünie
voor alle alumni Economie en Econometrie.
Thema van de bijeenkomst was: ‘Macht, markt
en de economie van de energie’. Vier inleiders,
Barbara Baarsma (1969, promotie Economie
2000), Michael Ellman (1942), Jan Willem
Velthuijsen (1958, Econometrie 1982) en
Dominic Boot, spraken over verschillende facetten van energie: de hoeveelheid olie die nog
beschikbaar is, de totstandkoming van de energieprijzen en de (groeiende) afhankelijkheid
van het Westen van fossiele energiestoffen uit
Rusland. Daarna gingen de ongeveer honderd
deelnemers in discussie met de inleiders en
met elkaar. In 2009 bestaat de KAE tachtig jaar.
Najaar 2009 vindt een bijzondere dies plaats.
Via SPUI en mailings worden de leden op de
hoogte gehouden van de activiteiten.

Nieuw bestuur kring
Politicologie
De AUV-kring Politicologie heeft een nieuw
bestuur. Voorzitter is Claartje Brons (1980,
Politicologie 2005), eerste secretaris is Anita
van der Stap (1967, Politicologie 1993). In
januari organiseert de kring in SPUI25 de
bijeenkomst ‘Obama: scenario’s voor 2013’.
Uitgangspunt is een scorebord met thema’s als
recessie, wereldorde, milieu, relatie VS-Europa
en sociale cohesie in de VS. Amerikakenners
van de UvA doen hun voorspellingen voor
2013. Meer informatie volgt op www.alumni.
uva.nl/politicologie.

referentiepunt. Met de huidige kringactiviteiten wordt deze leemte gevuld. Zo is een aantal
collegereeksen georganiseerd, waaronder de
‘Parade van hoogleraren’, die loopt tot en met
april. Veel bijeenkomsten, zoals de colleges van
Hans Achterhuis, worden ook door alumni van
andere opleidingen bezocht. Op het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur (nu VWS) werd Achterhuis’ bundel
Markt van Welzijn en Geluk ‘per strekkende
meter’ aangeschaft door de welzijnsambtenaren. Was dit boek de genadeslag voor de
andragologie en het welzijnswerk? In een
speciale reeks blikken we kritisch terug, samen
met Achterhuis en Jan Willem Duyvendak
(1959, promotie Politieke en sociale wetenschappen 1992). Tijdens de Nieuwjaarsreceptie
op 16 januari houdt rector magnificus Dymph
van den Boom een toespraak (zie voor data
e.d. de Kalender op de pagina’s 10 en 11).

Steeds meer UvA-alumni bezoeken de jaarlijkse
bijeenkomst in New York, die op 8 oktober
jl. voor de zevende keer op rij plaatsvond.
Universiteitshoogleraar Louise Fresco (1952,
promotie Sociologie WAU 1986) hield de lezing
Dagelijks brood nu en in de toekomst. Een uiteenzetting over voedsel, landbouw en milieu.
De Amsterdamse Universiteits-Vereniging organiseert komend voorjaar soortgelijke

De vorig jaar opgerichte AUV-kring
Andragologie voorziet in een behoefte. Meer
dan 25 jaar lang was er voor de bijna 2000
afgestudeerden en docenten geen universitair

personalia
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bijeenkomsten in Madrid, Barcelona en Parijs.
Belangstellenden kunnen zich melden via
auv@uva.nl.

Loopbaanperspectieven
promovendi
Op 6 oktober organiseerde de Amsterdamse
Academische Club (AAC) in samenwerking met
het promovendioverleg van de UvA een discussiemiddag over de loopbaanperspectieven van
promovendi. Doordat de aandacht van promovendi en hun begeleiders veelal uitgaat naar

Pieter Geelen (1964, Informatica 1988), oprichter van TomTom, is net als vorig jaar nummer
één in de top 30 van gulste gevers, aldus glossy
Miljonair, die hem ziet als lichtend voorbeeld
voor vermogend Nederland.
Jan G. de Gooijer (1949, Econometrie, promotie VU 1984), hoogleraar Economische statistiek, is benoemd tot Honorary Fellow van het
International Institute of Forecasters (IIF).
Durk Gorter (1952, promotie
Sociologie / Letteren 1993) ontving bij zijn afscheid als hoogleraar
Friese taal- en letterkunde de stapenning van de UvA.
Maarten Hajer (1962, Politicologie 1988 cum
laude, promotie University of Oxford 1993),
hoogleraar Politicologie, is de eerste directeur van het nieuwe Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL).
Cees Hamelink (1940, promotie Godgeleerdheid
1975), emeritus hoogleraar Internationale communicatie, ontving een ‘honorary life membership’ van de World Association for Christian
Communication (WACC).
Lex Hoogduin (1956, promotie Economie RUG
1990), hoogleraar Monetaire economie aan
de UvA, wordt directeur bij De Nederlandsche
Bank.
Arthur Japin (1956, Nederlandse taal- en letterkunde n.a.) krijgt de NS Publieksprijs voor zijn
roman De overgave.
Marten van Kerkwijk (1966, promotie Sterrenkunde 1993), astronoom aan de University of

len uit de praktijk. Met een drankje praatten de
56 aanwezige promovendi onderling verder over
hun toekomstige carrière.
De Academische Club is voor de promovendi
overigens geen onbekend terrein. Het College
van Bestuur biedt hun een gratis lidmaatschap
aan voor de duur van het promotietraject (maximaal vier jaar). Promovendi kunnen bovendien
in groepsverband dineren tegen het speciale
tarief van € 22,50 p.p. voor een driegangenmenu. Verder leent de sociëteit zich goed voor promotiediners en -lunches, ontvangsten van gasten
en vergaderingen. Ook worden er maandelijks
lezingen gehouden door gerenommeerde UvAhoogleraren. De AAC is op werkdagen geopend
van 12.00 tot 22.00 uur. Meer informatie:
www.uva.nl/academischeclub.

Scriptieprijs ES voor Van der
Klaauw

Veel alumni bij lezing Fresco
New York

Kring Andragologie organiseert
parade hoogleraren

Azadeh Achbari (1980, Europese studies 2007),
Peyman Jafari (1976, Politicologie 2007) en Sara
Jahfari (1980, Psychologie 2008; zie ook pag. 6)
ontvangen van NWO een Mozaïeksubsidie voor
jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden
ten behoeve van een promotieonderzoek.
Saskia Bos (1948, Kunstgeschiedenis
2005), dean van de School of
Art aan The Cooper Union for
the Advancement of Science and
Art (New York) is curator van de
Nederlandse inzending voor de 53ste Biënnale
van Venetië 2009.
Jos Engelen (1950, Natuurkunde, promotie RUN 1977), hoogleraar Experimentele
natuurkunde aan de UvA en wetenschappelijk directeur van het laboratorium
voor deeltjesfysica CERN in Genève, is
per 2009 algemeen bestuursvoorzitter
van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Daan Frenkel (1948, Scheikunde 1972
cum laude, promotie 1977), hoogleraar
Simulatie van macromoleculen, krijgt een
Advanced Grant Physical Sciences and
Engineering van de European Research
Council (ERC).
Louise Fresco (1952, promotie Agrarische sociologie WUR 1986), universiteitshoogleraar
Grondslagen van duurzame ontwikkeling, is
winnaar van de Groeneveldprijs 2008 voor haar
inzet voor het debat over landschap en platteland.

Amsterdams Universiteitsfonds

het schrijven van het proefschrift en andere
werkzaamheden binnen de leerstoelgroep,
dreigt het carrièreperspectief van de doctor
in spe nog wel eens buiten beeld te raken. De
hoogste tijd dus om daarover eens van gedachten te wisselen. Pieter van Leeuwen, hoofd
P&O van de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen, hield een lezing over
de voorzieningen die de UvA haar promovendi
te bieden heeft op het terrein van loopbaanontwikkeling. Clubvoorzitter en hoogleraar
Politicologie Meindert Fennema (1946, promotie Politicologie 1981) sloot het formele
gedeelte van de middag af met enkele verha-

Toronto, bericht dat voor het eerst een foto is
gemaakt van een planeet bij een ster zoals de
zon. Het materiaal verandert wellicht de ideeën
over de vorming van planetenstelsels.
Victor Lamme (1959, promotie
Geneeskunde 1992), hoogleraar
Cognitieve neurowetenschap, krijgt
een ERC Advanced Grant van 2,3
miljoen euro voor onderzoek naar
het menselijk bewustzijn.
Marcel van der Linden (1952, promotie Sociologie
1989), directeur onderzoek bij het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), ontvangt een eredoctoraat van de universiteit van
Oslo.
Florencio Lopez-de-Silanes Molina (1966,
Economie, promotie Harvard University 1993),
hoogleraar Finance and Law, is van de in
Nederland werkende economen de hoogst genoteerde op de wereldranglijst van economen, volgens Research Papers in Economics (RePEc).
Doeschka Meijsing (1947, Nederlandse taalen letterkunde 1975) is winnaar van de AKO
Literatuurprijs 2008 met haar roman Over de
Liefde (zie ook de column op pag. 3).
Ron van Noorden (1951, promotie Biologie
1983), hoogleraar Celbiologie en Histologie in
het AMC, ontving de David Glick Award van
de International Federation of Societies for
Histochemistry and Cytochemistry (IFSHC).
Nynke Poortinga (1978, Politicologie 2008)
kreeg de tweede prijs in de ‘Visies op Vrede’
Scriptiewedstrijd 2008 van IKV Pax Christi en

De AUV-Scriptieprijs Europese studies 2007
is toegekend aan mr. drs. Marlène van der
Klaauw, voor haar scriptie The European Arrest
Warrant and the Abolition of the Double
Criminality Principle: Peril or Progress? Van der
Klaauw (1982) studeerde Europese studies en
Internationaal en Europees recht en behaalde
haar master cum laude. Deze prijs voor de
beste masterscriptie Europese studies werd
van 1986 tot en met 2004 uitgeloofd door de
European Cultural
Foundation. Sinds
2006 wordt de prijs
uitgeschreven door
de Amsterdamse
UniversiteitsVereniging, die daartoe in staat is gesteld
door een royale gift
van een van de leden
van de academische
gemeenschap van de
UvA aan de Stichting
Amsterdams
Marlène van der Klaauw
Universiteitsfonds.

Stichting VredesWetenschappen.
Henk Pröpper (1958, Nederlandse taal- en letterkunde 1986), directeur van het Nederlands
Literair Productie- en Vertalingenfonds, is
benoemd tot Officier in de Kroonorde van het
Koninkrijk België.
Piet de Rooy (1944, promotie Geschiedenis
1979), hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan
de UvA, ontving de Zilveren penning van de stad
Amsterdam.
Iris Smit (1985, bachelor Wiskunde 2007 cum
laude), masterstudent Wiskunde, won de tweede prijs bij de 15e Internationale Universitaire
Wiskunde Competitie.
Paul Spies (1960, Kunstgeschiedenis
1986 cum laude) is vanaf 2009 directeur van het Amsterdams Historisch
Museum.
Rob Trip (1960, Massacommunicatie
1984) won de Marconi Award voor de beste
radiopresentator.
Victor Verhoeven (1955, Geschiedenis 1984) is
benoemd tot directeur-bestuurder van Woningcorporatie Pré Wonen.
Claes de Vreese (1974, promotie Communicatiewetenschap 2003), hoogleraar Communicatiewetenschap, en onderzoeker theoretische
fysica Marika Taylor (1974) zijn gekozen tot lid
van De Jonge Akademie (DJA) van de KNAW.
Rudy Wijnands (1971, Natuurkunde, promotie 1999), onderzoeker aan het Sterrenkundig
Instituut Anton Pannekoek van de UvA, ontvangt een ERC Starting Grant.

Amsterdams Universiteitsfonds lanceert Jaarfondscampagne 2009
Artis Bibliotheek, Nederlandse Gebarentaal en Centrum voor Milieurecht nieuwe doelen
In december lanceert het Amsterdams Universiteitsfonds de nieuwe Jaarfondscampagne 2009.
Alumni en vrienden van de UvA ontvangen een uitnodiging om bij te dragen aan vijf bijzondere
projecten waarin de overheidsfinanciering niet voorziet.
Centrum voor Milieurecht: de organisatie van internationale expertmeetings om de oorzaken en
gevolgen van klimaatverandering met juridische instrumenten te beperken en te reguleren.
Artis Bibliotheek: de ontsluiting van de Iconographia Zoologica, een unieke collectie papieren
afbeeldingen van gewervelde en ongewervelde dieren, een van de Bijzondere Collecties van de
UvA.
Nederlandse Gebarentaal: de totstandkoming van een objectieve meetlat voor de taalontwikkeling van dove kinderen die Nederlandse Gebarentaal spreken, aan de hand van de transcriptie van
opnamemateriaal.
Promotiefonds docenten voortgezet onderwijs: docenten in de gelegenheid stellen zich te concentreren op de voltooiing van een proefschrift aan de UvA.
Studentenreisbeurzen: reisbeurzen waarmee talentvolle studenten een deel van hun studie aan
een buitenlandse universiteit kunnen volgen of daar onderzoek kunnen doen. Lees onder aan deze
pagina de verhalen van studenten die dankzij een beurs van het Amsterdams Universiteitsfonds in
het buitenland konden studeren.

2008 succesvol campagnejaar

Het Amsterdams Universiteitsfonds blijft groeien. In 2008 brachten alumni en vrienden van de UvA
via donaties aan het Jaarfonds en de instelling van persoonlijke fondsen € 271.163 bijeen voor de
academische projecten van de Universiteit van Amsterdam. Aan eenieder die heeft bijgedragen
aan deze goede resultaten: hartelijk dank!
Resultaten Amsterdams Universiteitsfonds 2008
Studentenreisbeurzen
€
Bètabrug
€
Beeldenzolder Allard Pierson Museum
€
Promotiefonds docenten
€
UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck
€
Totaal Jaarfondscampagne:
€
Zeven nieuwe Fondsen op Naam
€
Totaal ontvangen in 2008:
€

10.229
20.466
12.183
14.729
13.556
71.163
200.000
271.163

Meer informatie over de resultaten: www.auf.nl.
Geef om wetenschap, geef aan het Amsterdams Universiteitsfonds!

Barbara Oomen op nieuwe leerstoel Rechtspluralisme
Op 17 april 2009 houdt prof. dr. Barbara Oomen haar oratie als bijzonder hoogleraar Rechtspluralisme, vanwege de Stichting
Amsterdams Universiteitsfonds. Deze bijzondere leerstoel is vorig jaar door het AUF ingesteld en Oomen is de eerste die hem bezet.
Het Amsterdams Universiteitsfonds (voorheen de Stichting AUV-Fonds) is tevens betrokken bij de financiering van de volgende
bijzondere leerstoelen:
• Astrofysica
• Bronontsluiting
• Conrat-leerstoel: Invloed van het Romeins Recht op de
verschillende Europese rechtstelsels

Geef om wetenschap
Geef aan het Amsterdams
Universiteitsfonds!

J A A R F O N D S C A M PA G N E

2 0 0 9

Vormen van geven
Geven om wetenschap kan op verschillende
manieren. In de brochure ‘Jaarfonds, Fonds
op Naam, Nalatenschappen’ worden de diverse
vormen van geven uitgelegd.
Vraag de brochure aan via 020-525 2138 of
universiteitsfonds@uva.nl.
Geef om wetenschap
Geef aan het Amsterdams
Universiteitsfonds!

• De la Fontaine Verweij-leerstoel
• Geschiedenis van de Rhetorica
• Mariene Microbiologie
foto: jeroen oerlemans

Dies kring Economie in het
teken van energie

SPUI

SPUI

AUV-kringen en alumnivaria

• Romein-leerstoel: Geschiedenis van de Geschiedschrijving en
van de politieke ideeën in de vroegmoderne tijd
• Spinoza-leerstoel
• VandenEnde-leerstoel: Cultureel ondernemerschap en
cultureel management

Jaarfonds
Fonds op Naam
Nalatenschappen

Met een reisbeurs naar Hong Kong, Kumasi, Dunedin en de Pribilof-eilanden
Elk jaar ontvangen tussen de 120 en 150 studenten een reisbeurs van het
Amsterdams Universiteitsfonds. De meesten kiezen ervoor een deel van hun studie of een onderzoeksstage te volgen in de Verenigde Staten. Maar Roland Bosch
van Rosenthal BSc (1984, Psychologie en Rechtsgeleerdheid) vertrok naar het
Verre Oosten, voor een uitwisselingsprogramma met de University of Hong Kong,
waar hij onder meer de vakken ‘International relations of East Asia’ en ‘Human
Resources’ succesvol afrondde. Ook volgde hij een cursus Putonghua, het algemeen beschaafd Chinees. Roland ontving uit het AUV-reisbeurzenfonds Graeve
Francken een reisbeurs van € 750.
Uit hetzelfde fonds ontving Eva van de Water (1981, Sociologie) een reisbeurs van
€ 520 voor haar onderzoek in Kumasi, Ghana. De universiteit van Kumasi is een
samenwerkingsproject aangegaan met het interdisciplinaire onderzoeksinstituut
Expertise Centrum Duurzame Ontwikkeling van de UvA. Samen met een groep
studenten onderzocht Eva onder meer de ontwrichting van het traditionele plattelandsleven in Ghana.
Danny Rietkerk (1987, Filosofie) is voor het eerste semester van het academisch
jaar 2008-2009 geselecteerd voor een uitwisseling met de University of Otago in
Dunedin, Nieuw-Zeeland. Aan Danny is een reisbeurs toegekend uit het Renat
Acket Fonds ter waarde van € 800.
Tot maart 2009 is Ine Dorresteijn BA (1984, Biologie) in Alaska, waar zij de effecten van de klimaatverandering op zeevogels in de Beringzee onderzoekt. Aan
de University of Alaska in Fairbanks kan zij gebruikmaken van laboratoriumvoorzieningen, maar het veldwerk verricht zij op de desolate Pribilof-eilanden in de
Beringzee. Ine kreeg uit het AUV-reisbeurzenfonds Graeve Francken een reisbeurs
van € 700 toegekend.
Op de foto’s vanaf linksboven met de klok mee: Ine Dorresteijn onderzoekt een zeekoet op de Pribilof-eilanden; Roland Bosch van Rosenthal (links) in Hong Kong; Danny
Rietkerk (rechts) viert Halloween met zijn vrienden in Dunedin; Eva van de Water
(tweede van links) in Kumasi.
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Hoofdredacteur worden aan de UvA?
Voor Birgit Donker stond het leven al vroeg in het teken van de journalistiek. Ze werd
hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Hans van Dalfsen schopte het onbedoeld tot
hoofdredacteur van de VPRO Gids en de Amsterdamse daklozenkrant Z Magazine.

Birgit Donker

‘Mijn droom was
correspondent te worden’
Eind jaren zeventig pikte de intellectuele voorhoede
van het Groningse gehucht Onderdendam het niet
langer. Sinds jaar en dag arriveerde hun NRC per
post en dus altijd een dag later. De abonnees van
Onderdendam wensten nu ook wel eens de krant
te ontvangen op de verschijningsdatum, bezorgd
door een échte krantenjongen. Ook de ouders van
de huidige hoofdredacteur van NRC Handelsblad,
Birgit Donker, behoorden tot de lokale NRC-lezers.
Donker: ‘Zij zijn begonnen met het mobiliseren van
de overige abonnees in het dorp.’ De actie was een
succes. De krant ging overstag en werd voortaan
bezorgd. Dat was voor Donker zelf ook prettig want
zij was al op jonge leeftijd verslingerd geraakt aan de
krant die later haar werkgever zou worden.

Steracteur

Haar liefde voor de journalistiek werd wakker
geschud toen zij op haar zestiende de ﬁlm Reds zag.
Reds verhaalt over de Amerikaanse journalist en socialist John Reed – gespeeld door steracteur Warren
Beatty – die de Russische revolutie meemaakt om er
later het boek Ten days that shook the world over te
schrijven. Donker: ‘Na het zien van die ﬁlm wilde ik
correspondent worden. Voor NRC Handelsblad.’
Donker hield op het Praedinius gymnasium in
Groningen al erg van geschiedenis. Zware kost werd
door de leergierige puber niet geschuwd. Zo schreef
ze een werkstuk over de historische roman De scharlaken stad van Hella Haasse, waarin de Italiaanse schilder Michelangelo en renaissanceschrijver Machiavelli
met elkaar werden vergeleken. Ook schreef ze over
Julius en Ethel Rosenberg, het Amerikaanse echtpaar
dat in de McCarthy-periode ter dood werd veroordeeld wegens spionage voor de Sovjet-Unie. ‘Ik had
geweldige leraren. Zij stimuleerden ons om zelf na
te denken en onderzoek te doen. Het verhaal over

de Rosenbergs maakte diepe indruk op mij omdat
hun geschiedenis zo duidelijk laat zien hoe mensen
slachtoffer van hun tijd kunnen worden.’

Prikkels

Donker koos na haar eindexamen voor geschiedenis omdat zij meende dat deze studie haar het beste
zou voorbereiden op een carrière in de journalistiek.
Ze koos bewust voor de specialisatie Nieuwe en
theoretische geschiedenis: ‘Dat laatste gaat over de
theorie van de geschiedschrijving. Wat is geschiedenis en vanuit welke invalshoek hebben historici
het verleden beschreven? Theoretische geschiedenis
gaat ook over stromingen in de geschiedschrijving.
Je hebt bijvoorbeeld historici die de geschiedenis
vanuit een marxistische invalshoek bestudeerden.
Geschiedschrijving is per deﬁnitie niet waardenvrij.’

Enquêtebureau

Donker zat tijdens haar studie aan de UvA in de
redactie van Gedane Zaken, een historisch studentenblad. Ook had ze verschillende bijbaantjes: ‘Ik
paste op en werkte voor een enquêtebureau. Het was
de kunst om mensen zo lang mogelijk aan de lijn te
houden. Een erg goede journalistieke training.’
Haar ontspanning zocht zij vooral in de muziek.
Donker speelt niet onverdienstelijk piano: ‘Ik begeleidde wel eens liederen van Schubert.’ Maar
studeren, kennis vergaren, zag zij geenszins als een
verplichting: ‘Ik vond het heerlijk om in de bibliotheek van het P.C. Hoofthuis te zitten. Geschiedenis is een tamelijk solitaire studie. Je wordt geacht
veel boeken te lezen. Ik had maar een uur of elf per
week college.’ Zij bewaart goede herinneringen aan
hoogleraar politieke ﬁlosoﬁe Hans Achterhuis,
aan toen docent, inmiddels hoogleraar Ronald
Havenaar en aan hoogleraar Nieuwe en theoretische
geschiedenis Maarten Brands. De laatste deed bij
Donker het vuur ontwaken voor de geschiedenis
van de Europese Gemeenschap. Zij studeerde in
1989 af op de Europese Defensiegemeenschap, die
werd voorgesteld tussen Frankrijk, Duitsland, Italië
en de Benelux maar uiteindelijk niet werd gesloten.

‘Frankrijk heeft tevergeefs met dat verdrag getracht
om West-Europa los te weken uit de transatlantische,
door Amerika gedomineerde NAVO.’

Sorbonne

Donker was na haar afstuderen aan de UvA nog
geenszins uitgestudeerd. Zij ging twee jaar naar
Parijs (in Amsterdam had ze aan Maison Descartes al
een vrij pittige cursus Frans gevolgd), waar zij zowel
de Ecole Supérieure de Journalisme volgde als een
postdoctorale studie Geschiedenis aan de Sorbonne.
Echt grote verschillen zag zij niet tussen de Sorbonne
en de UvA: ‘Misschien kan ik beter zeggen dat er een
grote overeenkomst was: aan beide instituten heb ik
college gehad van inspirerende hoogleraren.’

Hoofdredacteur

In 1991 loste Donker haar al op jonge leeftijd
gekoesterde ambitie in. Ze werd journalist bij NRC
Handelsblad. Na drie jaar volgde haar gedroomde
correspondentschap bij dezelfde krant. In Brussel.
In 2006 werd zij hoofdredacteur van NRC, de eerste
vrouwelijke hoofdredacteur van een Nederlands
landelijk dagblad.
Wat heeft haar studie uiteindelijk betekend voor
haar carrière in de journalistiek? ‘Veel. Door het
verleden te analyseren en bestuderen ben je beter in
staat het heden te doorgronden en van een afstand
te beoordelen. Geschiedenis begint vijf minuten
geleden. De journalistiek is de ruwe first draft van
geschiedschrijving.’

Naam: Birgit Donker (1965) _ Studie: Geschiedenis
_ Doctoraal: 1989 _ Postdoctorale opleiding
journalistiek Ecole Supérieure de Journalisme,
Sorbonne, Parijs (1991) _ Werk: 1991-heden
redactie NRC Handelsblad _ 1991-1994 redacteur
binnenland _ 1994-1999 correspondent Brussel _
1999-2006 adjunct-hoofdredacteur _ 2006-heden
hoofdredacteur NRC Handelsblad, nrc.next en
nrc.nl _ hoofdredactie@nrc.nl

Hans van Dalfsen

‘De journalistiek was nooit
mijn roeping, ik rolde erin’

“Zeg, zou je ook niet eens gaan demonstreren?” Schoorvoetend
ben ik toen maar gegaan.’

Ironie

Het professionele leven van journalist Hans van Dalfsen is
eerder het gevolg van een samenloop van omstandigheden dan
van een met zorg uitgestippeld carrièrepad. ‘De journalistiek is
nooit mijn roeping geweest. Ik ben er ingerold.’ Het bracht hem
uiteindelijk bij Z Magazine, de Amsterdamse daklozenkrant
waarvan hij sinds een klein halfjaar hoofdredacteur is.

Van Dalfsen heeft ook nog even getracht Rechten erbij te doen:
‘Maar dat bleek toch een beetje teveel. Achteraf heb ik wel spijt
dat ik geen Rechten heb gestudeerd in plaats van Europese
studies. Ik vond Rechten erg leuk. Je leerde er logisch redeneren
en was ook intensief bezig met de Nederlandse taal. Daarbij
waren de docenten en hoogleraren bijna allemaal ironische,
scherpe geesten. Ik ben een groot voorstander van ironie in de
journalistiek.’

Blijmoedigheid

Zwembad

Van Dalfsen groeide op in het keurige Amsterdam-Zuid. In 1991 studeerde Van Dalfsen af. ‘Het waren moeilijke tijden
‘Amsterdam-Zuid is groen, rustig, mooi en welvarend. En
om een baan te vinden.’ Na een paar maanden lanterfanten en
je hoeft maar tien minuten te ﬁetsen om te zijn waar “het” tobben over de toekomst kon hij een opdracht overnemen van
gebeurt.’ De bewoners hebben er volgens hem een zekere blij- een freelancejournalist die het te druk had. ‘Ik moest voor een
moedigheid: ‘Wanneer je opgroeit in Amsterdam-Zuid sta je er sportaccommodatieblad naar Utrecht om over een nieuw zwemniet bij stil dat er dingen kunnen misgaan.’ Hij ondervond dat bad te schrijven.’ Het onderwerp was dan wel niet wereldschokook bij de jongens van Jiskefet. ‘Ik ging voor de VPRO Gids een
kend maar dat Van Dalfsen zijn geld kon verdienen met het
artikel over ze schrijven op locatie. Alles ging nét niet verkeerd. schrijven van stukjes was voor hem een openbaring. ‘Ik besloot
Ze kwamen nét niet te laat, er bleek geen camera geregeld te zijn journalist te worden.’
maar nét op tijd werd er via via toch eentje geregeld.’
Wederom via via kreeg hij een opdracht voor de VPRO Gids. ‘Ik
Van Dalfsen voltooide het vwo op een ‘keurig’ christelijk lyceum
ben naar Hilversum afgereisd, kwam de redactie binnenlopen
in Amsterdam Buitenveldert. ‘Ik was een gesjeesde gymnasiast. en dacht: hier wil ik blijven.’ Hij werd er uiteindelijk hoofdreDe Griekse stamtijden waren mij te hoog gegrepen.’ Zijn liefde
dacteur. Anderhalf jaar geleden nam Van Dalfsen er afscheid:
voor Amerikaanse literatuur en een goede leraar Engels deden ‘Het was tijd voor iets anders.’ Dat ‘anders’ is sinds september
hem besluiten Engels te gaan studeren aan de UvA. ‘Ik had naar van dit jaar het hoofdredacteurschap van de Amsterdamse dakGroningen kunnen gaan of Utrecht maar dan zit je daar terwijl
lozenkrant Z Magazine. ‘Dat klinkt weliswaar niet zo prestigieus
ik het in Amsterdam heel erg naar mijn zin had. Mijn vrienden
als de VPRO Gids en het verdient mager, maar ik heb er het
bleven ook allemaal in Amsterdam studeren en ik basketbalde
gevoel weer een nieuw krantje te kunnen maken. Dat is gewoon
er op landelijk niveau.’
heel erg leuk om te doen.’ Van Dalfsen laat zich bewust niet
betrappen op een journalistieke visie. ‘Bij de VPRO Gids hadden we ook wel eens lange vergaderingen waar vragen werden
Bureaucratie
Met de studie Engels werd het uiteindelijk niks. ‘Ik zag die
opgeworpen als: waar willen we naartoe? Waar staat de gids
docenten door de gangen lopen en besefte toen dat ik dat niet voor? Na uren discussiëren kwamen we dan tot de conclusie dat
wilde. Want dat was mijn toekomstperspectief: leraar worden we gewoon een leuk blaadje wilden maken.’
of aan de universiteit blijven hangen.’ Van Dalfsen besloot In hoeverre heeft zijn studie hem gebracht waar hij nu is? ‘Je
Europese studies te gaan doen. ‘Die studie bestond net een paar zou denken dat een algemene studie als Europese studies bij
jaar. Je kreeg van alles wat. Rechten, economie, geschiedenis, uitstek geschikt is voor de journalistiek. Maar ik zie meer iets in
het Engelse studiemodel. Daar krijgen studenten de eerste twee
talen. Daar zat een visie achter. Er werd ons verteld dat Europa
behoefte had aan generalisten.’ Europese studies koesterde in de
jaren van alles wat, om zich vervolgens te specialiseren in één
eerste jaren van haar bestaan het ideaal van de Europese eenwor- studierichting. Ik vond Europese studies net iets té algemeen.’
ding. En Van Dalfsen vond dat eigenlijk ook wel mooi: ‘Ik wilde
mij best inzetten voor de Europese zaak.’ Een studiereisje naar
het hart van de Europese bureaucratie in Brussel deed hem van
Naam: Hans van Dalfsen (1965) _ Studie: Europese studies
gedachten veranderen: ‘Toen ik daar al die sombere kantoorge_ Doctoraal: 1990 _ Werk: 1991-1997 freelance journalist _
bouwen zag, die duizenden ambtenaren, dacht ik: nee, hier ga
1997-2007 redacteur VPRO Gids _ 2002-2007 hoofdredacteur
ik niet gelukkig worden.’ Een idealist was Van Dalfsen toch al
VPRO Gids _ september 2008-heden hoofdredacteur
niet van nature: ‘In 1984 vond die grote demonstratie tegen “de
Z Magazine _ redactie@zmagazine.nl
bom” plaats op het Museumplein. Mijn moeder zei tegen me:

Andere (oud-)hoofdredacteuren die aan de
UvA studeerden:
Onno Aerden (1967, Communicatiewetenschap
1990): Miljonair
Peter Paul de Baar (1952, Geschiedenis 1985):
Ons Amsterdam
Fred Bakker (1949, Politieke en sociale wetenschappen 1975): oud-Financieele Dagblad
Peter Brusse (1936, Rechtsgeleerdheid 1962):
oud-NOS-Journaal
Rinus Ferdinandusse (1931, kandidaats
Politieke en sociale wetenschappen 1958): oudVrij Nederland
Jan Haasbroek (1943, Politicologie n.a.): oudVPRO, oud-TV Rijnmond
Shirley Haasnoot (1969, Geschiedenis 1996):
oud-De Academische Boekengids
Reinout van der Heijden (1961, Vrije letteren
1988): VOX (magazine Radboud Universiteit
Nijmegen)
Ruud Hollander (1958, Psychologie 1985):
Psychologie Magazine
Jessica Hoogenboom (1977, Culturele antropologie 2004): Straatjournaal
Jim Jansen (1971, Pedagogische wetenschappen 1999): Folia
Rita Kohnstamm (1937, Politicologie n.a.): oudOuders van Nu, oud-Psychologie Magazine
Wim Koning (1950, Nederlandse taal- en letterkunde 1979): SPUI
Mark Koster (1969, Amerikanistiek 1995): oudNieuwe Revu
Carel Kuyl (1952, Massacommunicatie 1981):
Informatief NPS (o.a. NOVA)
Joop Lahaise (1956, Nederlandse taal- en letterkunde 1985): MUG Magazine
Matthijs van Nieuwkerk (1960, kandidaats
Nederlandse taal- en letterkunde 1983): oudHet Parool, oud-AT5
Ineke Noordhoff (1955, Economie 1989): oudNieuwsblad van het Noorden
Martijn de Rijk (1946, Sociologie 1972): oud-Z
Magazine
Gijs Schreuders (1947, Rechtsgeleerdheid 1987):
oud-De Waarheid
Xandra Schutte (1963, Vrije letteren 1986): De
Groene Amsterdammer, oud-Vrij Nederland
Hubert Smeets (1956, Geschiedenis 1981): oudDe Groene Amsterdammer
Constant Vecht (1947, kandidaats Sociologie
1973): oud-De Waarheid
Bert Vuijsje (1942, kandidaats Wis- en natuurkunde 1964): oud-HP/De Tijd
Willem Zeegers (1952, promotie Psychologie en
sociale wetenschappen 1988): De Psycholoog
Aanvullingen zijn welkom via SPUI@uva.nl.

Hoe word je hoofdredacteur?
Birgit Donker stemde haar studiekeuze af op
een journalistieke carrière, Hans van Dalfsen
rolde er toevallig in. Iedereen kan een bordje
‘journalist’ aan de deur hangen: het beroep
is niet beschermd. Een academische achtergrond is dus geen must, maar kan wel een pre
zijn, zeker voor ambitieuze lieden die willen
doorstoten naar het hoofdredacteurschap.
Neerlandici en historici zijn goed vertegenwoordigd in bovenstaand lijstje, maar journalisten komen voort uit alle disciplinaire richtingen. Bij vakbladen is een vakinhoudelijke
achtergrond zeker zo belangrijk als een vlotte
pen en managementkwaliteiten. De UvA biedt
sinds enkele jaren de duale (leren en werken)
masteropleiding Journalistiek en media
(www.studeren.uva.nl/ma-journalistiekmedia), met varianten voor de schrijvende
pers, radiojournalistiek en research en redactie
voor audiovisuele media. Elders, bijvoorbeeld
in Rotterdam, worden ook postacademische
opleidingen journalistiek aangeboden.
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Flitsen uit een
woeste kosmos
We hebben geen instrumenten om in de toekomst te zien waar de wereld naartoe gaat.
Daarentegen lijkt er geen einde te komen aan de ontwikkeling van technieken om terug te
kijken naar het ontstaan van het heelal en van onszelf als een verzameling koolstofdeeltjes
die kan praten en bewegen. Stap voor stap brengen nieuwe technologieën ons dichter bij
het waarnemen van de kosmische geschiedenis.

In de vroege ochtend van 19 maart 2008 – in Nederland was de
zon al op – was er vanuit Amerika even iets heel bijzonders te
zien: in het sterrenbeeld Ossenhoeder kwam er een nieuw sterretje bij, duidelijk zichtbaar met het blote oog, om binnen een
minuut weer te verdwijnen. Of iemand dit ook echt zelf gezien
heeft, is onbekend, maar in elk geval is het verschijnsel met
robotische telescopen vastgelegd.
Het is wel aardig om te overwegen wat je zou doen als je korter dan een minuut een nieuwe ster aan de hemel zou zien.
Misschien zou je toch nog eens je ogen uitwrijven en jezelf beloven minder te gaan drinken. We beschouwen de sterrenhemel
als een eerbiedige, constante wereld van rust. En inderdaad, als
we in het zichtbare licht naar de hemel kijken, zijn veranderingen zeldzaam. Ze gaan zo tegen de verwachting in dat een
onverwachte komeet of eclips aan het uitspansel vroeger doorgaans als een voorbode van onheil werd gezien. (Tegenwoordig
wil een onverwacht helder hemelverschijnsel nog wel eens aanleiding zijn voor een ufo-melding.) Dit komt doordat we in het
licht dat onze ogen zien vooral kijken naar sterren zoals onze
zon, en die leven toch al gauw tien miljard jaar, ze veranderen
dus nauwelijks in een mensenleven.
Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw zijn er echter steeds
nieuwe soorten telescopen bijgekomen, die onze blik op het
heelal aanzienlijk hebben verruimd. En als we de hemel bekijken
met een radio-, röntgen- of gammabril krijgen we een veel minder statisch beeld. De hemel blijkt dan te krioelen van vreemde
monsters en ondeugende gremlins die op de meest onverwachte
momenten hun grappen en grollen uithalen. Hij ziet er geen
twee keer hetzelfde uit. Dat komt doordat we in deze straling
naar heel andere hemellichamen kijken, die vaak aardig exotisch
zijn: neutronensterren, quasars, pulsars en zwarte gaten.

Grote monsters

De bijzondere lichtﬂits aan het begin van dit verhaal is
een bijverschijnsel van de grootste monsters van allemaal:
gammaﬂitsen. Zoals zoveel dingen in de wetenschap waren
gammaﬂitsen een toevallige ontdekking, in dit geval uit de
Koude Oorlog. Gammastraling dringt niet door de atmosfeer
en kan dus alleen door satellieten worden waargenomen. In de
Koude Oorlog vlogen er voor het eerst zulke satellieten rond,
ontworpen voor het zoeken naar gammastraling van kernexplosies. Onverwachts zagen ze echter heldere ﬂitsen gammastraling
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uit de verre ruimte. Omdat we voor gammastraling geen lenzen
kunnen ontwerpen, is het heel moeilijk om scherpe afbeeldingen te maken, zodat we lange tijd zelfs niet nauwkeurig konden
meten waar ze aan de hemel stonden. Pas dertig jaar na hun ontdekking, in 1997, kwam er een instrument waarmee dat kon:
de zogeheten Wide Field Camera, gebouwd door Nederlandse
ruimtewetenschappers van het Netherlands Institute for Space
Research (SRON) in Utrecht. Die camera zat aan boord van de
Italiaans-Nederlandse satelliet BeppoSAX. Op 28 februari 1997
pikte deze een gammaﬂits op en gaf de precieze locatie daarvan
door aan de aarde. Paul Groot (1971, promotie Sterrenkunde
1999) en Jan van Paradijs (1946-1999, promotie Sterrenkunde
1975) van ons eigen sterrenkundig instituut Anton Pannekoek
namen die plek aan de hemel toen waar met een grote telescoop
op La Palma en vonden er een zwak lichtschijnsel dat langzaam
in sterkte afnam. Dit noemen we nu de ‘nagloeier’ van de
gammaﬂits. Die nagloeier kan worden waargenomen in bijna
alle soorten licht, van gamma- tot radiostraling. Dankzij die
nagloeier kwam het onderzoek naar gammaﬂitsen na dertig jaar
raadselachtigheid in een stroomversnelling terecht.

‘De hemel ziet
er geen twee keer
hetzelfde uit’
Binnen een jaar begrepen we dat een gammaﬂits de dood markeert van een zeer zware ster, zeg dertig keer zo zwaar als de
zon, en uit die stervende ster de geboorte van een zwart gat. Dit
vergt even een stukje achtergrond: sterren moeten van binnen
heet zijn om zich te verweren tegen de zwaartekracht, die ze wil
samenknijpen. Omdat de ster veel energie verliest – de straling
die ze uitzendt – moet ze steeds nieuwe warmte bijmaken. De
bron daarvan is kernfusie in het centrum van de ster. Eerst wordt
waterstof gefuseerd tot helium (de reactie die men ook op aarde
probeert te gebruiken voor energieopwekking), daarna kan het
helium worden gefuseerd tot koolstof (daaraan danken wij de
organische chemie en dus ons bestaan). Bij zware sterren gaat
dit door totdat de kern uit ijzer bestaat, waaruit verder geen

energie kan worden gehaald. Dan moet de ster haar verzet tegen
de zwaartekracht ten langen leste opgeven en stort de kern in tot
een heel compact iets. Meestal is dat een neutronenster, waarin
evenveel massa als in de zon gepropt zit in een bol ter grootte
van Amsterdam. Maar als de ster heel zwaar was, kan het zelfs
een zwart gat zijn.

Eerste sterren

Terug naar onze gammaﬂits: wanneer de kern van een ster
instort, komt daarbij een heleboel energie vrij (een superversie
van ‘witte elektriciteit’ uit vallend water). Die zorgt ervoor dat
de buitenlagen van de ster juist opgeblazen worden en met
enorme snelheid de ruimte in slingeren. In een paar seconden
komt evenveel energie vrij als de zon in haar hele leven van tien
miljard jaar zal produceren. Het vuurwerk dat dit veroorzaakt,
noemen we een supernova. Omdat zware sterren zeldzaam
zijn, zijn supernovae dat ook: slechts ongeveer eens per eeuw
eindigt een van de honderd miljard sterren in onze Melkweg
zo haar leven. Gammaﬂitsen zijn echter nog veel zeldzamer: in
het waarneembare heelal komen er maar een paar per dag voor,
oftewel in onze Melkweg één per miljoen jaar. De omstandigheden die hiertoe leiden moeten dus nog veel bijzonderder zijn,
en daarvan snappen we het ﬁjne nog niet. De beste gedachte op
dit moment is dat de ster niet alleen nog zwaarder moet zijn dan
een supernova, maar ook snel moet draaien. Dan kan namelijk
na het instorten van de kern tot een zwart gat een enorme energiestroom langs de draaiingsas van de ster naar buiten komen
en de gammaﬂits maken. Blijkbaar zijn deze snel draaiende, zeer
zware sterren heel zeldzaam. Hoe dit precies werkt, moeten we
nog veel beter uitzoeken.
Wat we wel al zeker weten, is dat de gammaﬂits en de nagloeier
bestaan uit materiaal dat met bijna de lichtsnelheid is weggeslingerd uit de energiebron. Dat kunnen we zien aan het soort licht
dat we ervan ontvangen en de manier waarop het met de tijd
afzwakt. Op zich straalt snel bewegend materiaal geen energie
uit, maar de ruimte tussen de sterren is niet helemaal leeg. Als
het weggeslingerde materiaal in botsing komt met het tussen
de sterren zwevende gas wordt de enorme energie daarvan deels
omgezet in hitte en magnetische velden, en dan straalt het vrij
intens. Zulke extreme energieën zijn heel zeldzaam in de natuur
en daarom kunnen we in gammaﬂitsen de natuurwetten in
bepaalde opzichten beter testen dan waar ook. Ze vormen een

bijzonder laboratorium met omstandigheden die we op aarde
niet kunnen creëren.
Behalve als laboratorium voor extreme fysica kunnen gammaﬂitsen dienen als geschiedkundig gereedschap. Omdat ze zo
ongelofelijk helder zijn, kunnen we ze tot zeer ver weg zien. En
ver weg is in de sterrenkunde ook lang geleden; immers, als een
ster een miljoen lichtjaar van ons af staat, doet het licht er per
deﬁnitie een miljoen jaar over om bij ons te komen. Dat wil zeggen dat we de ster nu zien zoals ze een miljoen jaar geleden was.

‘Gammaﬂitsen
vormen een bijzonder
laboratorium’
De gammaﬂits die ik in het begin noemde, was ongeveer zeven
miljard lichtjaar van de aarde verwijderd, dus in ons veertien
miljard jaar oude heelal is die ﬂits al halverwege de kosmische
geschiedenis gemaakt, ook al zien wij hem nu pas. Omdat alle
gas tussen ons en de gammaﬂits wat licht van die ﬂits kan absorberen, kunnen we uit het missende licht in de ﬂits het een en
ander aﬂeiden over hoe de materie zich heeft ontwikkeld over
een tijdsspanne van de helft van de leeftijd van het heelal. Dit
kan van groot belang zijn om te begrijpen hoe melkwegstelsels
en sterren zijn ontstaan, en hoe de elementen waaruit ook ons
lichaam is opgebouwd in de loop van de kosmische geschiedenis
in sterren zijn gemaakt.
Het record van de verst verwijderde, en dus oudste, gammaﬂits
werd afgelopen september weer eens verbeterd. Het staat nu op
meer dan dertien miljard lichtjaar, wat betekent dat deze ﬂits
ontstond toen een ster stierf die slechts 700 miljoen jaar na
de oerknal was geboren, in een nog piepjong heelal. Het feit
dat er toen al sterren waren, zegt al heel wat over de ontwikkeling van het heelal: vlak na de oerknal was de materie heel
gelijkmatig verdeeld, en er is tijd nodig om uit de minimale
rimpeltjes in die gladde verdeling door de zwaartekracht steeds
sterkere contrasten te maken, net zolang tot de meeste materie
is samengestroomd in sterren en melkwegstelsels en de ruimte
verder vrijwel leeg is. Die vorming van de eerste sterren is nog

onderwerp van levendig debat onder kosmologen, waar gammaﬂitsen letterlijk een nieuw licht op kunnen werpen.
Er blijven natuurlijk nog behoorlijke raadsels rond gammaﬂitsen. Vooral de manier waarop een ster ze precies maakt en
hoe in de hete schok van snelvliegend gas de condities ontstaan
om ze te laten stralen is nog onopgelost. Daarbij zouden nieuwe
technieken wel weer eens de doorslag kunnen geven. Zoals de
twintigste eeuw ons de gamma- en radiosterrenkunde bracht
die tot de ontdekking van het roerige hoge-energieheelal leidden, kan de eenentwintigste eeuw nieuwe vensters openen
op het heelal. Door deze vensters komen nog veel exotischer
boodschappers uit het heelal tot ons dan die vele soorten licht:
gravitatiegolven, kosmische straling en vreemde, ongrijpbare
deeltjes die we neutrino’s noemen. Vooral die laatste kunnen
heel interessant zijn voor ons probleem: de echte motor van een
gammaﬂits, net na de vorming van het zwarte gat, zit verstopt
onder dikke lagen ster, waar geen licht doorheen kan prikken.
Maar neutrino’s en gravitatiegolven kunnen dat wel, en daarmee
zouden ze een boodschap kunnen overbrengen die ons vertelt
hoe dat echt werkt. De inspanning om op deze nieuwe manieren
naar het heelal te kijken en de grote vragen ervan te begrijpen,
noemen we ‘astrodeeltjesfysica’ omdat ze een nauwe samenwerking vereist tussen astronomen, deeltjesfysici en theoretici.
Ze vergt ook grote, ingewikkelde instrumenten waaraan op dit
moment druk ontwikkeld en gebouwd wordt. Aan de UvA zijn
we op dit gebied de activiteiten ﬂink aan het uitbreiden, dus
u zult daar de komende jaren nog wel vaker over horen. Mijn
voorspelling is dat gammaﬂitsen tot de eerste hemellichamen
zullen behoren die we met deze nieuwe ogen zullen ‘zien’.

Naam: Ralph Wijers (1964) _ Studie:
Sterrenkunde (LEI) _ Doctoraal: 1987, cum
laude _ Promotie: UvA, 1991 _ Werk: sterrenkundige _ 1991-1994 Compton Fellow,
Princeton University _ 1994-1998 postdoc en
Royal Society Fellow, Cambridge University
_ 1998-2002 assistant professor, Stonybrook
University _ 2002-heden hoogleraar Hoge-energieastrofysica,
UvA _ R.A.M.J.Wijers@uva.nl
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Onheilsprofeet

overleden

Dirk Horringa 1919-2008

Dirk Horringa, op 13 september op 89-jarige leeftijd overleden, was
een tegendraads socioloog, geograaf, organisatieadviseur, hoogleraar
Bedrijfskunde in Eindhoven en op Nyenrode, schrijver, dichter en flexibel
onheilsprofeet. De kredietcrisis heeft hij niet meer in volle omvang mogen beleven, maar hij zou
ervan genoten hebben, omdat zijn gelijk hard en genadeloos bewezen werd. Jarenlang had hij de
economische en financiële ondergang van de wereld voorspeld.
Maar ernstiger nog was in zijn ogen de wereldramp die vanuit Siberië dreigt. Daar in Siberië bevinden zich immense olie- en gasvoorraden. Maar de dikke ijslaag die de velden beschermt, smelt en op
een dag zullen de olie en het gas in een onbedwingbare, duizend-meter-hoge straal omhoogspuiten
en onherroepelijk in brand vliegen. Het vuur zal de zuurstof in de atmosfeer verteren en ‘de
helft van alle levende wezens, met inbegrip van de mens, zal het loodje leggen’. Hij kon het
vrolijk vertellen, thuis, op college en in het café, want als je maar genoeg waarschuwde voor
de gruwelen van de apocalyps groeide ook de kans dat een reddende engel zou opstaan. Hij
bleef in zijn doemdenken een opgewekt mens.
Dirk Horringa werd op 4 maart 1919 in Den Haag geboren. Zijn vader was een klein ambtenaar en vond een hbs-opleiding voldoende voor dat dwarse kind dat alleen maar wilde
lezen en gedichten schreef. Niet over liefde en natuur, maar over de vloek en vernedering
van het stempellokaal. Op zijn zestiende ging hij werken bij Shell, waar hij werd opgeleid
tot laborant. Hij kreeg de kans om in Amsterdam Geografie te studeren, moest onderduiken en studeerde in 1949 cum laude af aan de Gemeentelijke Universiteit, zoals de UvA
toen nog heette. Twee jaar later promoveerde hij in Groningen op Individu en groep in het
moderne bedrijf. Hij deed onderzoek in Engeland, Noorwegen en Zweden, waar hij aan het
Sociologisch Instituut in Uppsala hoorde over de zegeningen van de sociaaldemocratische
heilstaat. ’s Nachts werkte hij als arbeider in een autofabriek. Al vroeg ontdekte hij dat de
ideologie van het Zweedse model de ware cijfers over werkloosheid en overheidskosten
pijnlijk verdoezelde.
Terug in Nederland schreef hij het spraakmakende boek Leiderschap en organisatie in de
onderneming, dat in 1959 verscheen. Hij werkte voor adviesbureau Berenschot en begon na
een conflict in 1968 met Co de Koning een eigen bureau. De grote bedrijven klopten bij hem
aan, want Horringa durfde – zeer revolutionair – in zijn adviezen ook de boardroom aan te
pakken. Hij dwong Albert Heijn plaats te maken voor diens broer Gerrit Jan, die een paar
maanden later werd vermoord. Albert kwam terug en schreef in zijn memoires: ‘Horringa zal
zich ongetwijfeld een hele Piet vinden, maar ik zou hem nu nog kunnen aanvliegen.’
Hij reisde de hele wereld rond, schreef een prachtig boekje over het bestuur in het oude
Venetië en bleef ageren tegen de Hollandse zelfgenoegzaamheid. Het fameuze poldermodel
deed hij in de hoogtijdagen van Paars af als misleidende overheidspropaganda. Hij toonde
aan dat het fout moest gaan, dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar werd, dat er veel te weinig mensen werkten en dat de bureaucratie het bedrijfsleven verstikte.
Dirk Horringa was geen gemakkelijk heer. Hij bleef scherp, strijdbaar en oergeestig tot het einde,
is viermaal gehuwd geweest en zijn kinderen, drie zonen en twee dochters uit twee huwelijken,
spraken in de overlijdensadvertentie over onze ‘lieve, onmogelijke vader’.

Hans Boumans (1923, Rechtsgeleerdheid
1954), Officier in de Orde van Oranje-Nassau
(29 juli) • Yung Hwo Tso (1947, Geneeskunde
1977), kinder- en jeugdpsychiater (5 augustus) • Otto Kamstra (1942, Psychologie
1967), voormalig universitair hoofddocent
Encyclopedie aan de UvA
(22 augustus) • Tom Voûte
(1936, promotie Geneeskunde
1968), emeritus hoogleraar
Kinderoncologie en de eerste
Nederlandse kinderoncoloog, motor achter
tv-actie ‘Geven voor Leven’ (26 augustus) •
Wim Maljaars (1960, kandidaats Wiskunde
1982 en propedeuse Duits 1988), bekend
Go-speler (2 september) • Timo van den
Brink (1953, Geschiedenis 1987) (7 september) • Kune Biezeveld (1947, Theologie
LEI 1974, Nederlandse taal- en letterkunde UvA 1983), theologe en emeritus
hoogleraar Universiteit Leiden (7 september) • Simone Dirken (1986), student
Geneeskunde aan UvA/AMC (9 september) • Lukas Wintershoven (1953, Sociale
geografie 1989), demograaf (10 september) • Hubert Fermin (1918, Geneeskunde
1946), voormalig KNO-arts (12 september)
• Henk van der Weerdt (1940, Accountancy
1971), directeur Riverwood Management
(12 september) • Vincent Vendel (1954,
Nederlandse taal- en letterkunde 1982),
UvA-medewerker bestuurlijke informatie
(13 september) • Jos van Hofslot (1954,
Wijsbegeerte 1984), zelfstandig beleidsonderzoeker (13 september) • Dirk Horringa
(1919, Geografie 1949), zie elders op deze
pagina (13 september) • Betty Dekker-Saeys
(1937, Geneeskunde 1966), deskundige ziekte
van Bechterew bij Jan van Breemen Instituut
(16 september) • Jaap van Geijlswijk (1939,
Geneeskunde 1969), voormalig huisarts (18
september) • Jan Overgoor (1916, Economie
1948), voormalig adjunct-directeur Artis (18
september) • Anna van Panthaleon van EckKampstra (1926, Nederlandse taal- en letterkunde 1952), oud-docent (21 september) •
Dirk Monté (1915, Germaanse taal- en letter-

Peter Brusse verzorgt wekelijks in de Volkskrant de rubriek ‘Uit het leven’. Een gelijknamige bundel met 117

kunde 1954), oud-rector Lorentz Lyceum te
Haarlem, oud-onderwijsinspecteur (24 september) • Karel de Vries (1918, kandidaats
Geologie 1941), Yad Vashemonderscheiding
1983
(24
september) • Riekje Swart
(1923, Rechtsgeleerdheid 1953),
voormalig galeriehoudster (27
september) • Relus ter Beek
(1944, kandidaats Politieke en
sociale wetenschappen 1966),
oud-minister van Defensie en
commissaris van de koningin te
Drenthe (29 september) • Henriëtte Coppens
(1940, promotie Geesteswetenschappen
2000), onderzoeker Universiteit Leiden en
pleitbezorger drama in het onderwijs (1 oktober) • Carl Brüsewitz (1919, Godgeleerdheid
1960), doopsgezind predikant (2 oktober)
• Bram Koopman (1917), voormalig wetenschappelijk hoofdmedewerker Economie
UvA en Eerste Kamerlid PvdA (4 oktober)
• Huub Gerritse (1925, Rechtsgeleerdheid
1955), voormalig advocaat en plv. rechter (7 oktober) • Hans Daudt
(1925, promotie Politicologie
1961), emeritus hoogleraar
Politicologie (18 oktober) •
Adrianus van Thiel (1915,
Geneeskunde), oud-gynaecoloog (19 oktober) • Willem Wimmers (1920, Natuurkunde
1951), science publisher (20 oktober) •
Jan Willen Viersma (1938, Geneeskunde,
1966), cardioloog (21 oktober) • Jan Korf
(1920, Rechtsgeleerdheid 1942), oud-hoofddirecteur Rijksdienst voor de Monumentenzorg (27 oktober) • Hans Sluzewski (1925,
Geneeskunde, 1953), chirurg (27 oktober) •
Remco Mulder (1955, Geneeskunde 1982),
huisarts (28 oktober) • Frederika Valken
(1922, Engelse taal- en letterkunde 1953),
oud-rector Scholengemeenschap Simon
Stevin te Den Haag (29 oktober) • Wil WillemsMinderop (1933, Sociale geografie 1960),
oud-docent aardrijkskunde (31 oktober) •
Leonard van Es (1964, Rechtsgeleerdheid
1989), advocaat (13 november)

necrologieën verscheen in november bij Mets & Schilt Uitgevers.

Tekst: ALBERT GOUTBEEK

De nazaten van J.J. van Loghem sr.

De achterkleinkinderen

J.J. van Loghem sr. (1878-1968) liet beslist zijn sporen na op de Universiteit van Amsterdam. Zijn
portret, in 1938 geschilderd door Lizzy Ansingh, hangt in de Senaatskamer bij de Aula, en een uitspraak
van hem is vereeuwigd in de Oudemanhuispoort. Drie generaties nazaten studeerden aan de UvA.
‘Moet je niet vooruit repeteren?’, vroeg hij
steevast aan zijn kleinkinderen als ze even
niks deden. Je moest altijd werken, vond hij.
Kleindochter Jeanine Meerburg: ‘Het was een
boeiende man die op ons allemaal een enorme
invloed heeft gehad, met een brede belangstelling voor alles wat in de wereld gebeurde.’
J.J. (Jo) van Loghem sr. deed in 1902 artsexamen, promoveerde in 1903, was privaatdocent
in de Biologie/Algemene bacteriologie (19071916), bijzonder hoogleraar Tropische hygiëne
(1916-1923), hoogleraar Gezondheidsleer en
medische politie (1923-1941 en 1947-1948).
Ook zat hij tussen 1935 en 1946 in het bestuur
van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging,
onder meer als voorzitter.
Jo van Loghem was getrouwd met Christine
Pouw, een van de eerste vrouwelijke studenten
Biologie. Als een van de weinige hoogleraren
had hij toestemming om buiten Amsterdam te
wonen, omdat zijn oudste zoon Maarten geestelijk gehandicapt was en in Laren thuis kon
blijven wonen. Dochter Gerda (1913) ging
Rechten studeren. Prima, maar dan moest
ze wel promoveren, vond haar vader. Zoon
Joghem (1914) werd als eerste grote expert
in de immunologie bijna nog beroemder
dan zijn vader. Dochter Hansje (1921) wilde
Nederlands doen, maar dat vond haar vader
niet wetenschappelijk genoeg. Ze deed kandidaats Geschiedenis, en Nederlands.
Van september 1939 tot september 1940 (en
van medio mei tot 17 september 1945) was
Van Loghem rector magniﬁcus. De promotie
van zijn dochter Gerda – zij promoveerde op
5 juli 1940, op de valreep, op een gestencild
proefschrift – sloot Van Loghem af met:
‘Hooggeleerde dochter’. Bij de overdracht
van het rectoraat in september sprak hij over
geestelijke vrijheid: ‘die hoogste vrijheid wordt
nimmer geroofd en ook nimmer geschonken,
doch slechts uit eigen geestelijke en zedelijke krachten gewonnen en behouden’. Deze

tekst staat op een plaquette in de hal van de
Oudemanhuispoort ter herinnering aan de
getroffenen in de universitaire gemeenschap. In
augustus 1941 werd Van Loghem om ‘politieke
redenen’ ontslagen. Hij trok zich terug in Laren
en werd als door een wonder nooit vervolgd.
Hansje en Joghem zaten beiden met hun verloofden in de Amsterdamse Studentengroep,
een verzetsgroep die Joodse kinderen onderbracht in pleeggezinnen op het platteland. In
de oorlog werden ook drie UvA-huwelijken
gesloten. Joghem trouwde in 1942 met farmaceute Erna Langereis (1917, Farmacie,
gepromoveerd, jaartallen onbekend), Gerda in
1943 met Hugo Zeijlstra (1914, Geneeskunde
1938) en Hansje in 1944 met rechtenstudent
Piet Meerburg (1919), die na de oorlog aan
de VU afstudeerde en bioscoop Kriterion
oprichtte waar studenten konden werken om
alsnog te kunnen afstuderen.
Hansje kreeg drie kinderen en werd huisvrouw. Gerda kreeg ook drie kinderen en werd
directeur van de voogdijvereniging en kinderrechter in Amsterdam. Joghem, ‘de godfather
van de immunologie in Nederland’, begon
in 1945 bij het Centraal Laboratorium van
de Bloedtransfusiedienst; bij zijn vertrek in
1977 was hij hoofd van het CLB (nu Sanquin)
en internationaal vermaard wetenschapper.
Hij werd in 1959 de allereerste hoogleraar
Immunopathologie in Europa, begeleidde
ruim zestig promovendi, kreeg vele prijzen en
onderscheidingen en was de motor achter de
kunstverzameling van het CLB en AMC.

J.J. (Jo) van Loghem sr.
(1878-1968, Geneeskunde
1902, promotie 1903)

De kleinkinderen

Jeroen van Loghem (1943) begon in 1961
met Wis- en natuurkunde, ging in 1963 voor
Geneeskunde naar Groningen en studeerde af
aan de UvA. Hij werkte als uroloog bij verschillende ziekenhuizen, als laatste in het Maasland
Ziekenhuis in Sittard. Hij is net met pensioen,
maar opereerde pas nog in Suriname, waar ze
voor hem patiënten met nierstenen ‘opsparen’,
zijn hobby.
Liesbeth Zeijlstra (1946) ging in 1966
Klassieke talen studeren. ‘Een heerlijke tijd.’
Net na de Mammoetwet begonnen er maar
zes studenten. ‘Je werd voor gek verklaard, de
helft van de classici zou niet meer nodig zijn.
En nu is er een tekort!’ Sinds 1975 werkt ze
op het Vossius Gymnasium, sinds 1988 geeft
ze er bijles. ‘Mijn hobby: ongemotiveerde jongens in de vijfde en zesde.’ Ook leidt ze twee
leeskringen voor niet-classici. Nog steeds heeft
ze een abonnement op Folia. ‘Mijn ziel zit in
de UvA.’
Jeanine Meerburg (1948) ging Rechten studeren omdat haar vader het wilde, natuurlijk
in Amsterdam. ‘Het was 1968, dan ging je
echt niet naar Groningen!’ Als student was
ze in 1972 betrokken bij de oprichting van
de Rechtswinkel Amsterdam, waar studenten
gratis rechtshulp verstrekten. Na een echte
UvA-loopbaan met uiteenlopende functies is
ze momenteel directeur van het Instituut voor
Interdisciplinaire Studies. ‘Nu zou ik kiezen
voor Geneeskunde. Ik ben blij dat mijn dochter dat met zoveel plezier doet.’

Gehuwd met
Christine Pouw (Biologie,
jaartallen onbekend)

Geneeskunde was hem met de paplepel ingegoten – als kind werd hem al verteld dat hij
de vierde arts op rij kon worden – maar Jani
van Loghem (1972) was al bijna afgestudeerd
medisch bioloog aan de UvA toen hij eindelijk
werd ingeloot. Na Geneeskunde in Utrecht
rolde hij ‘toevallig’ in cosmetische geneeskunde, ‘een fascinerend en nieuw vakgebied’.
Samen met een huisarts en een Amsterdams
ziekenhuis is hij bezig een centrum voor kleine
chirurgie op te zetten.
Hedde Zeijlstra (1975) studeerde in Utrecht,
maar promoveerde in 2004 aan de UvA in de
Nederlandse taalkunde. ‘Een goed instituut
en een prettige universiteit.’ Sinds 2006 is hij
universitair docent en in 2007 kreeg hij de
Veni-subsidie (208.000 euro) voor zijn onderzoek naar functie en betekenis van overbodige
elementen en constructies in natuurlijke taal.
Daan Meerburg (1981) studeerde af in
de dubbele onderzoeksmaster Physics en
Astronomy, won in 2008 de UvA-scriptieprijs
en de Toptalentsubsidie voor een promotietraject. Toch vindt hij zichzelf geen hele goede
student en zeker geen nerd. Hij had geluk. ‘Ik
koos een interdisciplinair en actueel onderwerp, de kosmologie, dat goed lag.’ Het leuke
aan onderzoek doen vindt hij het constant
bezig zijn met zoeken naar een manier om een
probleem op te lossen.
Katja de Jong (1984) raakte bij biologie al
gefascineerd door het menselijk lichaam en
wilde graag met mensen werken. ‘Geneeskunde
is echt mijn passie. Ik dacht dat ik puur op mijn
eigen gevoel gekozen had. Later hoorde ik pas
over mijn familieleden. In het AMC is zelfs een
instituut vernoemd naar mijn oudoom – het
J.J. van Loghem Instituut voor Immunologisch
Onderzoek.’
Hard werken, ambitie, en vooral het plezier
in werken is aan alle generaties doorgegeven.
Jani: ‘Van leuk en bijzonder werk is mijn
grootvader (J.J. jr.) heel gelukkig geworden.’
Liesbeth: ‘Mijn grootvader (J.J. sr.) werkte met
zoveel plezier, daar hebben we allemaal wat van
meegekregen. We zijn allemaal nogal ijverig
geworden.’
Jeanine: ‘En wat een interdisciplinaire familie
zijn wij. We passen helemaal in de UvAmissie!’

BEELD: UNIVERSITEITSMUSEUM
Redacteuren Joost Smiers,

Folia: Zestig jaar luis in de pels
Alleen alumni boven de tachtig lazen Folia mogelijk
nog nooit. Het weekblad voor de UvA bestaat zestig
jaar en krijgt de Gouden Luis.
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(vlnr) werken demonstratief
op straat (1970)

debat plaatsvond. Of je wel of
niet studeerde, dat deﬁnieerde
je hele wezen. De universiteit
was een miniatuurmaatschappij, waarin Folia de rol van de
vrije pers speelde. Toen ik in de
jaren tachtig aantrad, kreeg ik te
horen dat de neergang deﬁnitief had ingezet. De cultuur werd
inderdaad zakelijker, studeren werd iets wat je ernaast kon doen.
Een onafhankelijke krant wordt dan minder cruciaal geacht.’
Jansen: ‘De accenten verschillen per periode en hoofdredacteur,
maar serieuze journalistiek is er altijd geweest. De samenwerking tussen de UvA en de Hogeschool van Amsterdam, ontwikkelingen rond tandheelkundefaculteit ACTA en het nieuwe
Amsterdam University College: wij houden de vinger aan de
pols. Ook als het om de catering gaat. Onderschat nooit de
gevoelswaarde van de kofﬁeprijs. Leg er vijf cent bovenop en je
raakt studenten en medewerkers in het hart.’
En de toekomst? Jansen ziet Folia de honderd jaar volmaken.
‘De ergste storm, de komst van internet, hebben we overleefd.
En aan print zal altijd behoefte blijven.’ Ook Priester gelooft in
de toekomst, al vindt hij 2048 erg ver weg. ‘Maar 75 jaar haalt
Folia zeker. Er is toch niemand die dit blad wil opheffen?’

Maarten van Loghem

VOETSPOREN

De allereerste Folia verscheen op 13 oktober 1948 en opende
met een integraal overgenomen rede bij een rectoraatsoverdracht. Inhoud en opmaak veranderden in de loop der jaren
sterk. Waar vroeger complete vergaderverslagen werden afgedrukt en hele kolommen werden gevuld met onderwijsmededelingen, is de huidige Folia een vlotte fullcolourkrant met een
website als digitale pendant.
Eén ding bleef hetzelfde. De Folia-redactie is onafhankelijk en
kan zich dus opstellen als luis in de pels. Bij de viering van de
zestigste verjaardag, op 15 oktober, kreeg hoofdredacteur Jim
Jansen de Gouden Luis, een nieuwe prijs voor media over
het hoger onderwijs. Collegevoorzitter Karel van der Toorn
benadrukte bij deze gelegenheid het belang van onafhankelijke
journalistiek op dit terrein. Die onafhankelijkheid is eens in de
zoveel jaar aanleiding voor een relletje. Zo typten drie Foliaredacteuren in 1970 hun kopij demonstratief op straat, voor de
deur van het Persinstituut aan de Oude Turfmarkt. Directeur
Maarten Rooij had hen de toegang tot het instituut, waar ook

de Folia-redactie zetelde, ontzegd. Hij vreesde
namelijk dat zij medewerking zouden verlenen aan acties tegen het instituut, zo verhaalt
Joost Smiers in het jubileumnummer rond
zestig jaar Folia, dat in oktober verscheen.
Voor Jansen is de Gouden Luis meer dan
een opsteker. ‘Bladen in het hoger onderwijs
staan overal onder druk. Bestuurders vragen zich telkens weer
af: willen we wel een kritisch en onafhankelijk blad? Instellingen
investeren meer in hun eigen communicatie, terwijl er ook
bezuinigd moet worden. Desondanks behouden wij onze subsidie en zegt Van der Toorn expliciet: ja, voor ons heeft zo’n
onafhankelijk medium een rol.’
Oud-hoofdredacteur Sjaak Priester, van 1983 tot 2000 aan
Folia verbonden, gelooft dat de collegevoorzitter oprecht is. ‘Als
de onafhankelijke universiteitsbladen al één voor één zouden
verdwijnen, dan houdt Amsterdam het het langste vol. Daar ben
ik van overtuigd. Zo’n krantje is ook niet alleen maar hinderlijk:
voor bestuurders is het gezond om regelmatig iets te vernemen
uit de onderbuik van de universiteit.’
Is Folia altijd een luis in de pels geweest? Priester ziet de
rol van de krant per periode verschillen. ‘In de jaren zeventig was de universiteit dé plaats waar het maatschappelijk

Johan Frieswijk en Rob Sijmons

Gerda van Loghem
(1913-1988, Rechten 1938,
promotie 1940)

Jan Hein Zeijlstra

Hedde Zeijlstra (1975,
Nederlandse taalkunde UU,
promotie UvA 2004)

Gehuwd met
Hugo Zeijlstra (1914,
Geneeskunde 1938)

Liesbeth Zeijlstra
(1946, Klassieke talen 1974,
cum laude)

J.J. (Joghem) van
Loghem jr. (1914-2005,
Geneeskunde 1941,
promotie 1943)

Gehuwd met
Erna Langereis (1917,
promotie Farmacie, jaartal
onbekend)

Jeroen van Loghem
(1943, Geneeskunde 1973)

Jani van Loghem (1972,
Medische biologie 2000,
Geneeskunde UU 2005)

Hansje van Loghem
(1921-1983, kandidaats
Geschiedenis en
Nederlands)

Gehuwd met Piet Meerburg
(1919)

Jeanine Meerburg (1948,
Rechtsgeleerdheid 1975)

Daan Meerburg (1981,
Physics en Astronomy 2007)

Katja de Jong (1984,
Geneeskunde 2008)
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Adriaan van Herk
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TEKST: JOKE DE WOLF

de STudie van

Guy van Beuningen

Scheidend AUV-voorzitter Tom van Dijkman (1940) woonde in de jaren zestig ‘op’ Manzate I,
studentenhuis van ASC-dispuut Viator aan de Leidsegracht.
Guy van Beuningen (1979) woonde ‘op’ Manzate II, aan de Keizersgracht.

Naam: Guy van Beuningen (1979) _ Studie:
Geschiedenis _ Doctoraal: 2006 _ Bewoner Manzate
II: 2000-2004 _ Werk: 2004 Container Terminal
Zárate, Argentinië _ 2006-heden trader, HCI
Chemicals Nederland _
guyvanbeuningen@gmail.com
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Thomas Elsaesser: ‘Vroeger kon je ﬁlm niet meenemen,
stilzetten of erdoorheen bladeren’
Van entertainment naar wetenschap. De wetenschappelijke basis van het ﬁlmwezen is nog
jong. Thomas Elsaesser legde in Groot-Brittannië en Nederland de grondslagen voor de
academische benadering van de ﬁlm. Het emeritaat biedt hem nieuwe mogelijkheden.

Frits Boterman

De leerstoelgroep Film- en televisiewetenschap van de UvA
moest nog worden opgericht toen Thomas Elsaesser in 1991 de
overstap maakte van de universiteit van East Anglia in Norwich,
Groot-Brittannië, naar Amsterdam. Het was niet de eerste keer
dat hij aan zijn opdracht begon: in East Anglia was het aan
Elsaessers eigen enthousiasme te danken geweest dat de universiteit zich met ﬁlm ging bezighouden.
‘Ik had tijdens mijn studie Engelse literatuur in Sussex met een
paar vrienden een ﬁlmvereniging opgericht en schreef recensies in het studentenblad. Later begon ik in Londen een eigen
ﬁlmmagazine. Ik was van jongs af aan
gefascineerd door ﬁlm, zowel de neorealistische art cinema van Ingmar Bergman
als Hollywoodﬁlms. Na een jaar studeren
in Parijs promoveerde ik in de vergelijkende literatuurwetenschap. In East
Anglia gaf ik Franse en Engelse
literatuur, daarnaast redigeerde ik
het ﬁlmtijdschrift. Toen ik moest
kiezen tussen ﬁlmjournalistiek en
wetenschap besloot ik van mijn hobby mijn beroep te
maken: ik wilde ﬁlm naar de universiteit brengen – dat
was in 1976. In eerste instantie ging dat in combinatie
met literatuurwetenschap, later werd het een volwaardige,
zelfstandige discipline.’
Elsaesser zette met een collega het hele programma op.
Hij verzorgde gastcolleges in de Verenigde Staten. Door een
‘gelukkige samenloop van omstandigheden’ werd hij gevraagd
voor een positie aan de UvA. Die beginperiode vereiste heel wat
inspanning, van alle partijen. ‘Het duurde even voordat Filmen televisiewetenschap een eigen plaats had veroverd binnen de
Amsterdamse academische wereld. De letterenfaculteit verkeerde in die jaren in een crisis, dus veel geld was er niet. Het succes
van het vak – van 75 studenten in het begin tot 1200 nu – was
mede te danken aan de jonge, gedreven collega’s en studenten,
en zorgde voor een opleving van de hele faculteit.’

pensioen

Thuis best
Het was een éér als je werd gevraagd om op het Misschien is het voor een buitenstaander niet goed
huis te wonen. Als er iemand afstudeerde of moest te begrijpen. De Viator-ontgroening creëert een
trouwen, gingen we bij elkaar zitten: wie zullen we familiegevoel, een beeld waar je leven om draait, met
vragen? De gelukkige moest actief zijn in het dispuut, Manzate als het kloppend hart. Later ga je dat relageestig en regelmatig op de sociëteit komen. Je begon tiveren, maar de hechte band tussen de huisgenoten
in een beroerde kamer, die je met zijn tweeën deelde. blijft. Je bent broeders. Mijn lievelingskamer was die
Later schoof je door. Ik eindigde op de bovenste ver- naast de badkamer. Onder de drie douches vertelden
dieping, met drie ramen die uitkeken over de gracht. huisgenoten elkaar hun avonturen. Zo wist ik altijd
goed wat er speelde op het huis.
Studie
Er werd tussen het borrelen en feesten door best seri- Midden jaren negentig werd de studiedruk opgeeus gewerkt. Ouderejaars keken mee over mijn schou- voerd. Ouders vonden het belangrijk dat je goed ging
der en zeiden: ‘Jij hebt toch volgende week tenta- studeren en dat drong soms door tot studenten.
men?’ Dan ging ik toch maar aan de studie. Die hele Wij hadden de ‘studietrein’. Ik stelde nieuwe bewolosse morele druk werkte goed, niet veel dispuutleden ners met een vroom gezicht gerust dat we elke dag
sjeesden. Andere regels waren wel streng. Alle roeiers, met z’n allen studeerden. Maar de praktijk was heel
onder wie ik, moesten stipt om elf uur in bed liggen. anders. Vóór elf uur naar bed was uitgesloten. Een
Als ik stiekem eens naar de ﬁlm was geweest, ging ik wasje draaien en boodschappen doen konden al een
om kwart over elf zo snel mogelijk naar huis. hele opgave zijn op een dag. Er was dus weinig tijd
om te studeren.
Dames
We haalden onze vriendinnetjes onder meer van Meisjes waren altijd welkom, ze mochten mee-eten,
Schoevers, modeacademie Montaigne en het ﬁlm kijken, douchen. Maar als dezelfde meisjes te
Prinsengrachtziekenhuis. Maar alleen verloofdes vaak kwamen, was dat irritant. En wie nog geen
mochten het huis in. En als ze er sliepen, sprak onze halfjaar op het huis woonde, mocht een meisje zeker
werkster daar schande van: ‘Die doen vies met elkaar.’ ontvangen, haar alle mogelijke gastvrijheid betonen
Ik durfde mijn verloofde niet te laten blijven slapen. maar ... ze mocht niet blijven slapen.
Weg
Je vertrekt om aan de rotzooi te ontsnappen. Ik had Na vier jaar voel je dat je wat ouder bent dan de rest.
veel geroeid, wilde mijn studie afmaken. Maar dan Je baalt als je kaas weer is opgegeten door ranzige
trok het huis weer: ‘we hebben feest in de kelder, gasten, je wilt gewoon rust. Ik ben naar Argentinië
kom er nou bij’. Toen mijn verloofde en ik een ﬂatje gegaan. Dat ik daar ineens in mijn eentje zat, vond
konden krijgen in de Jordaan zijn we getrouwd. Daar ik niet zo moeilijk. Maar dat ik mijn sleutel van
in de Laurierdwarsstraat kon ik rustig werken. Manzate meteen moest inleveren, dat wel.
Stamkroeg
De Pieper natuurlijk, drie huizen naast ons. Een Een heleboel. Café Maarten bijvoorbeeld, in de Steeg.
bruin café. Daar was het tenminste warm. Barman Daar werkte een jaar- en huisgenoot. Als we geen zin
Evert hield van manieren. Je moest hem rustig vragen hadden om te komen, lokte hij ons met gratis eten
of je alsjeblieft misschien een biertje kon krijgen. Dan en bier. Als dat niet hielp, kregen we geld toe om te
stond het zo voor je neus. gokken.
Favoriete college
Plantenfysiologie. Dat was het meest chemische vak Het eerste jaar begon met stampen, daarna kwamen
in mijn opleiding, en daar ben ik uiteindelijk ook in wetenschapsﬁlosoﬁe en theoretische geschiedenis. Dat
geëindigd. Professor Adriaan van Herk gaf het, hij laatste vond ik heel leuk, hoogleraar Frits Boterman
was lid van de KNAW, een echte coryfee. Ik was een gaf het. Ik moest nu ook zelf nadenken. Met de hakvan zijn laatste studenten. ken over de sloot heb ik het gehaald.
Beste studieplek
De bibliotheken van de verschillende instituten waar Het P.C. Hoofthuis, vier bruggen verderop. In dat
ik practica had: de Hortus, Artis, het Arsenaal aan het spuuglelijke en onhandig ingedeelde gebouw heb ik
Waterlooplein. Na je kandidaats had je daar dan een vele uren versleten. Ook om de meisjes: die gingen
werkplek, soms deelde je die. daar heel mooi gekleed naartoe.
Amsterdamse Universiteits-Vereniging
Als beursstudent uit een niet-academisch milieu ben Ik zou niet weten wat ik voor de UvA of AUV zou
ik goed ontvangen aan de UvA. Ik heb veel geleerd en kunnen betekenen. Dat speelt nu niet in mijn leven,
bestuurservaring opgedaan – onder meer bij roeiver- misschien later. Ik doe nu iets totaal anders. Wel ben
eniging Nereus. Daar ben ik dankbaar voor, ik vind ik bezig met iets voor Viator. En geschiedenis intereshet leuk om iets terug te doen. seert me ook nog steeds.

Naam: Tom van Dijkman (1940) _ Studie: Biologie
_ Doctoraal: 1965 _ Promotie: 1972 _ Bewoner
Manzate I: 1960-1964 _ Werk: 1965-1972 Organisch
Chemisch Instituut TNO Utrecht _ 1972-1975 commerciële productontwikkeling, Gist Brocade Delft
_ 1975-2003 oprichter-eigenaar wijnbedrijf La
Française d’Exportation (LFE) _ Nevenfuncties:
bestuurslid AUV 1992-2008, voorzitter 1999-2008 _
haveland@worldonline.nl
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Over alumni

BEELD: PRIVECOLLECTIES; BIJZONDERE COLLECTIES UVA

Tom van Dijkman

SPUI

SPUI

Over alumni

Ook aan de UvA ontwikkelde Elsaesser nieuwe onderwijsprogramma’s. ‘Al vanaf het begin was er een internationale masteropleiding die zorgde voor een grote, diverse toestroom van
studenten. De multidisciplinaire aspecten van Film- en televisiewetenschap kwamen meer in detail aan bod bij de Amsterdam
School for Cultural Analysis (ASCA) die ik samen met collega’s
uit andere disciplines oprichtte.’
Elsaesser hield zich in zijn onderzoek onder meer bezig met de
Europese cinema van na 1945, de Duitse cinema en het Nieuwe
Hollywood van de jaren zeventig. De laatste tijd verdiept hij
zich ook in de relatie tussen technologische ontwikkelingen en cultuur. ‘Mensen
keren zich niet af van de bioscoop als ze
thuis een goede installatie hebben. Ze
zeggen nu: “Ik wil naar de bioscoop”
en pas daarna beslissen ze welke ﬁlm ze
gaan zien. De ﬁlm is dan een secundair
fenomeen; men kiest voor de bioscoop
als onderdeel van de openbare ruimte.
Daarnaast ontwikkelt de ﬁlm op dvd zich
in de richting van het boek; je koopt een dvd in een omslag die
je kunt opendoen. Als je ’m afspeelt, zijn er hoofdstukken; je
kunt bladeren, pauzeren en alvast kijken hoe het aﬂoopt.
Film en boek komen steeds meer samen. Een van de essenties
van beide media is het vertellen van verhalen; een verhaal is een
verzameling data met een bepaald ordeningssysteem. Wanneer
de hoeveelheid data verandert, verandert ook het ordeningssysteem of het verhaaltype. De verschillen tussen roman,
toneelstuk en poëzie hebben te maken met variabelen zoals de
informatiedichtheid en de toegankelijkheid. Een roman is vrij
toegankelijk op het gebied van taal, verbeelding en mobiliteit,
maar heeft een lagere informatiedichtheid dan poëzie, die weer
minder toegankelijk is. Film is toegankelijker dan romans maar
was tot voor kort net als toneel; je kon het niet meenemen, niet
stilzetten of erdoorheen bladeren. Dat is nu veranderd.
Op dit moment is er een plaats, het internet, waar de opslag-

‘Mensen willen naar
de bioscoop en beslissen
pas daarna welke ﬁlm
ze gaan zien’

ruimte van gegevens goedkoop en toegankelijk is. Tot voor kort
moesten verhaalstructuren rekening houden met onze geheugencapaciteit: hoeveel kan men onthouden om het verhaal nog
te kunnen volgen? Maar als onze hersenen kunnen steunen op
een computer, dan kan ook de taxonomie veranderen. Breng
maar eens een uur of twee op YouTube door: als in een schelmenroman ga je op ontdekkingsreis, maar je struint ook langs
doodlopende wegen, waarbij je zelf een belangrijke rol speelt
door de keuzes die je maakt. Recent onderzoek kijkt naar de
relatie tussen verhaalstructuren en games; de verschuiving in de
relatie tussen opslagruimte en toegankelijkheid zal ook het boek
en de literatuur veranderen.
Zelf ben ik nu bezig met de ‘prehistorie’ van de ﬁlm. Al vanaf
1830 wist men dat het menselijk oog onderbroken losse beelden ervaart als één bewegend beeld. Er bestonden veel op dat
idee gebaseerde kinderspeeltjes. Waarom duurde het nog zestig
jaar voordat er ﬁlms kwamen? Als cultuurhistoricus moet je die
pauze van vijftig jaar kunnen verklaren.’
Na zijn pensionering zal Elsaesser zich niet vastleggen op alleen
ﬁlmwetenschap. ‘Het voordeel van mijn emeritaat is dat ik me
niet meer aan de grenzen van mijn eigen discipline hoef te houden. Dat biedt veel nieuwe mogelijkheden.’
Dit artikel is mede gebaseerd op interviews in Folia en de Nieuwsbrief
Geesteswetenschappen.
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