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REDACTIONEEL
Zeven jaar na het verschijnen van spui in deze vorm,
is het tijd voor verandering. Die eerste spui markeerde
het begin van een charmeoffensief van de UvA onder
haar alumni. Was het tot de eeuwwisseling zo, dat wie
eenmaal de doctoraalbul op zak had nog zelden iets
van de alma mater vernam, daarna kwam de kentering.
Universiteitsbestuurders begonnen in te zien dat bij uitstek
alumni het maatschappelijk draagvlak voor onderwijs en
onderzoek kunnen vormen dat zo vaak ontbreekt. En hoe
profijtelijk zou het niet kunnen zijn om samen met alumni
een netwerk te vormen waarin academische kennis en
beroepservaring elkaar verrijken?
Het alumnibeleid was geboren en een omvangrijk
programma werd opgezet, met dit blad als speerpunt en
rapporteur van de activiteiten. De redactie waakte ervoor
geen corporate pr-magazine te worden. Het moest een
blad voor, door en over alumni en vrienden van de UvA
zijn. Bestuurders en beleidsmakers trof u alleen aan als ze
nieuwswaarde meebrachten.
In de loop der jaren zijn talrijke wetenschappers en
alumni geportretteerd en geïnterviewd door freelancers
uit de alumnigemeenschap van de UvA. Wat daaruit
spreekt, is de enorme rijkdom aan kennis en ervaring
die zich in die gemeenschap bevindt. Ook was te zien
dat alumniverenigingen groeiden, hoe allerlei nieuwe
vakkringen ontstonden en welke gerenommeerde
afgestudeerden belangeloos participeerden in succesvolle
Universiteitsdagen. Een Reis- en een Loopbaanprogramma
gingen van start en voor bijzondere wetenschapsprojecten
werd rijkelijk gedoneerd. En toch is het tijd voor
verandering.
De communicatie met alumni is tot nu toe vooral eenrich
tingsverkeer, terwijl goed alumnibeleid een two way street
hoort te zijn. Voor ingezonden stukken en discussie is
in spui geen plaats. En ook www.alumni.uva.nl fungeert
hoofdzakelijk als mededelingenbord. Vooral jongere alumni
ervaren dat als beperkend, gewend als ze zijn aan snelle
interactie langs digitale weg. Daarom wordt gebouwd aan
een interactieve website waarop alle UvA-alumni naar
voorbeeld van sites als Hyves en LinkedIn informatie
kunnen uitwisselen, discussies kunnen aangaan en nieuwe
communities kunnen vormen. Maar dan in de exclusieve
omgeving van een academisch netwerk. Deze nieuwe
bron heeft ook gevolgen voor spui. Het viermaandelijks
verschijnende spui en de dagelijks beschikbare online
community zullen zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.
Een designbureau steekt beide in een nieuw jasje.
De tweede omissie is dat spui veel en met human
interest over onderzoekers schrijft, maar weinig over
onderzoek zelf. De redactieraad dringt al langere tijd
aan op meer onderzoeknieuws. Door de concurrentie
van vaktijdschriften en wetenschapsbijlagen van
dagbladen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar
nu gaat het er toch van komen. spui en Folia slaan de
handen ineen, vormen gezamenlijk een adviesraad en
wetenschapsredacteur Nadine Böke gaat in elke spui een
zestal nieuwe pagina’s verzorgen met highlights uit de
verschillende disciplines. In dit nummer treft u daarvan al
de eerste proeven aan.
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TEKST: MANON SIKKEL

Filosofen en psychologen proberen al eeuwen
de menselijke geest te doorgronden. Toch
weet niemand hoe het menselijk bewustzijn
zich verhoudt tot het brein zelf. Victor Lamme,
hoogleraar Cognitieve neurowetenschap,
ontving onlangs een Europese subsidie van
2,3 miljoen euro voor zijn experimentele
onderzoek naar het bewustzijn.

Bewustzijn:

		

W

at is het raadselachtige
bewustzijn en hoe
ontstaat het uit de
activiteit van onze
hersencellen? Alleen als we afstand nemen
van het idee dat bewustzijn te maken heeft
met de ‘denkende geest’ kunnen we volgens
hersenonderzoeker Victor Lamme pas echt
begrijpen wat het is. Zijn ambitie is om op
een veel fundamenteler niveau naar bewustzijn
te kijken dan tot nu toe mogelijk was. Met
zijn onderzoek beoogt hij aan te tonen welke
hersenpatronen bij bewustzijn horen en wil hij
komen tot een nieuwe, geheel neurobiologische
definitie die bewustzijn scheidt van andere
cognitieve functies, zoals aandacht, geheugen of
taal. Lamme zet de zoektocht dus voort, maar
dan zonder psychologen. Het idee dat de mens
zelf weet of hij zich bewust is van iets laat hij
los. Zijn stelling dat het de neurowetenschap
zou kunnen zijn die in de toekomst definieert
wat bewustzijn is, heeft tussen wetenschappers
onderling en in de media stevige discussie
opgeleverd.
Om te beginnen met een domme vraag: wat is de
zin van een nieuwe definitie van bewustzijn?
‘Daar heb ik een recalcitrant antwoord op:
het heeft helemaal geen zin. Dit is natuurlijk
fundamentele wetenschap. Het is de essentie
van het mens-zijn om je af te vragen hoe de
wereld in elkaar zit, de binnenwereld in dit
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het geheim van
geval. En het is uiteraard een interessante
vraag: wat is bewustzijn? Het is ook een van
de laatst overgebleven mysteriën. We weten
van alles en nog wat over hoe het menselijk
lichaam functioneert en het lijkt me eerlijk
gezegd wat saai om te moeten werken aan
bijvoorbeeld de leverfuncties – want wat weten
we daar nou eigenlijk níét van? Daar zit me te
weinig mysterie aan.’
En het praktische nut?
‘Er zijn natuurlijk omstandigheden waarin
het handig is om te weten of iemand
zich ergens van bewust is, zonder dat hij
daarover zelf iets zegt. Neem een patiënt
in coma: als je die vraagt zich in te beelden
dat hij tennis speelt, zie je eenzelfde soort
hersenactiviteit als bij een gezond persoon.
Maar wie zegt dat wanneer er hersenactiviteit
is, er ook bewustzijn is? Dat is vooral een
definitiekwestie. Ik zou zeggen dat het meten
van alleen hersenactiviteit onvoldoende
is. Wat er moet zijn voor bewustzijn, zijn
recurrente interacties, dat wil zeggen: er
verandert iets in het brein. Zodra je dat bij
een comapatiënt zou kunnen vaststellen, kun
je zeggen dat hij bewustzijn heeft.
De vraag of dieren bewustzijn hebben, is ook
zo’n klassieke vraag. Daarover valt met de
huidige definitie weinig zinnigs te zeggen. Met
zo’n nieuwe, neurobiologische definitie komt
het erop neer dat bijna alle dieren wel een
vorm van bewustzijn hebben.’
Het overgrote deel van de definities van het
bewustzijn is gebaseerd op beseffen en weten, het
zich bewust zijn van iets. Nu haalt u doodleuk
dat element uit uw definitie.
‘Ik ga ervan uit dat mensen zelf niet weten
waarvan ze zich bewust zijn. Dat blijkt ook
uit allerlei experimenten. Daarom moet je die
rapportage over iemands bewustzijn niet als
uitgangspunt nemen voor je zoektocht. De
standaardaanpak is dat je iemand iets laat zien
en vervolgens vraagt of diegene zich daarvan
bewust is. Of je laat een dier op een knopje
drukken. Vervolgens kijk je in het brein wat er

gebeurt. Wat je dan ziet, is hersenactiviteit die
iets te maken heeft met dat bewustzijn, maar
ook hersenactiviteit die te maken heeft met
de rapportage daarover. Het is op die manier
onmogelijk om die twee uit elkaar te houden.
Bovendien zijn er ook heel veel situaties
waarbij mensen zich wel ergens van bewust
zijn, maar dit meteen al niet meer weten.’
Wat is het bewustzijn dan volgens u?
‘Bij lezingen begin ik altijd met te zeggen dat
we met de huidige definitie van bewustzijn
niet zo ver komen. Dat is een beetje de Pim
Fortuyn-aanpak: laten zien wat er niet klopt.
Maar dan geef ik ook de oplossing, namelijk
dat je daarnaast een definitie kunt neerzetten
waarmee je wél verder komt. Als je om je heen
kijkt, maken je ogen driemaal per seconde een
beweging. En elke keer dat je oog stilstaat,
schiet er informatie je hele brein door. Dat gaat
binnen één- à tweetiende seconde. Dan is alles
wat geactiveerd kan worden, geactiveerd. Maar
dit leidt op zichzelf nog niet tot een bewuste
sensatie. Die krijg je pas als die informatie
teruggestuurd wordt en er loopjes van activiteit
ontstaan. Zo’n bewuste sensatie begint heel
klein. In eerste instantie heb je een zuiver
visueel bewustzijn; je hebt een vage visuele
sensatie. Dan word je je pas bewust van wat
voor voorwerp het is. Vervolgens word je je
bewust van herinneringen die daarbij horen,
emoties. Het grijpt als een soort vuur om zich
heen. Allemaal in een heel kort tijdsbestek. Tot
het moment dat je erover kunt rapporteren.
Pas dan heb je de vorm van bewustzijn zoals
we die allemaal kennen.’
Dus niet het weten, maar de daaraan
voorafgaande interacties zijn de essentie?
‘Ja, zodra die zogenoemde recurrente
interacties optreden, heb je al een bewustzijn,
ook al is het dan nog niet rapporteerbaar.
Zodra in het brein een kern van bewustzijn
ontstaat, haken daarbij allerlei dingen aan:
geheugen, emoties, vorm, kleur, beweging.
En op een gegeven moment wordt daar de
module aangehaakt om erover te rapporteren.

Dat maakt het handig om erover te kunnen
communiceren, maar het is niet de essentie.
Dat zijn die recurrente interacties. Dan begrijp
je ook dat bewustzijn niets te maken heeft met
aandacht, taal of op knopjes drukken, maar
alles met het vormen van geheugensporen.’
Is bewustzijn niet gewoon een definitiekwestie?
‘Dat is het precies. Er bestaat namelijk geen
goede definitie van bewustzijn en het doel
van dit onderzoek is om die wél te geven.
Dat maakt het ook anders dan anders. De
definitie van bewustzijn is dan niet alleen
gebaseerd op introspectie of gedragsonderzoek
– de traditionele manier waarop men tegen
bewustzijn aankijkt – maar wordt mede
bepaald vanuit de neurowetenschap. Je gaat
natuurlijk wel uit van een intuïtieve definitie
van bewustzijn, maar je bent bereid om die op
te rekken of in te krimpen aan de hand van
vindingen daarover in het brein. Het idee is
om met allerlei experimenten te kijken of die
definitie dan nog steeds standhoudt.’
De definitie heeft u eigenlijk al. U hoeft hem
alleen nog even in de komende vijf jaar te
bewijzen...
‘Het is uiteraard een definitie in hypothetische
vorm. Ik ga er experimenten bij doen die laten
zien dat het een zinnige definitie is, maar
ondertussen ga ik er inderdaad even van uit dat
het zo is.’
Heeft de technologische ontwikkeling van
de laatste decennia dit soort breinonderzoek
gemakkelijker gemaakt?
‘Ja en nee. Ik kom natuurlijk uit het
proefdieronderzoek. Dan steek je wat
elektroden in het brein en kijk je wat er
gebeurt. Maar voor dit soort onderzoek is het
belangrijk dat je weet wat er in het hele brein
gebeurt. Daar zijn nieuwe technieken voor,
zoals functional Magnetic Resonance Imaging
(fmri). Juist voor mijn soort vragen speelt
de ontwikkeling van nieuwe technieken een
belangrijke rol, maar het zou overdreven zijn
om te zeggen dat het daar niet zonder kan.’
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‘Bewustzijn heeft
niets te maken met
aandacht, taal of
op knopjes drukken’

het brein

Technieken voor
	bewustzijnsonderzoek
	De onderzoeksbelangstelling van
Victor Lamme gaat uit naar visuele
perceptie en vooral het bewustzijn.
Hij bestudeert de rol van interacties
in de hersenschors met behulp van
metingen bij mensen en proefdieren.
Daarbij maakt hij gebruik van
technieken als:
- 	psychofysica (proefpersonen laten
reageren op sensorische prikkels);
- 	fMRI (het in kaart brengen van
hersenactiviteit met behulp van
scans);
- 	EEG (het meten van de elektrische
activiteit van de hersenen met
elektroden op de huid);
- 	TMS (techniek om de hersenwerking
kortdurend te verstoren).

Zijn er meer mensen die uw definitie in hun
hoofd hebben?
‘Nee, ik ben de enige. Wel gebeurt
bewustzijnsonderzoek uiteraard op meer
plekken, in Londen en Parijs bijvoorbeeld.
Het is een van de weinige onderwerpen waarin
Europa beter is dan de Verenigde Staten.’
En waarin verschilt Parijs van Amsterdam?
‘De groep in Parijs onder leiding van Stanislas
Dehaene, die onlangs de Dr. A.H. Heineken
Prijs heeft gekregen, ziet ook wel dat die
recurrente interacties belangrijk zijn, maar die
vindt het aanhaken van de prefrontale cortex
daarbij en de rapportage de essentie. Het is
een wat meer klassiek idee over het bewustzijn,
maar dan vertaald naar het brein.’
Wat is uw fascinatie met juist dit onderwerp?
‘Dit onderzoek ligt in het verlengde van mijn
promotieonderzoek naar visuele waarneming.
We verwerken visuele informatie, maar dat
doet een camera die automatisch detecteert of
mensen een lift binnenkomen ook. Je gaat er
echter niet van uit dat ergens in zo’n systeem
ook iets ontstaat als bewustzijn. Dus waarom
hebben wij dat wel? Als we een visuele prikkel
krijgen, waarom zien we die dan? Waarom
krijgen we een plaatje voor onze ogen?
Niemand weet het antwoord op die vraag en
dat maakt het leuk.’

Een directe collega verweet u een tijdje geleden
in de Volkskrant dat uw vakgebied van de
neurocognitie is gebaseerd op drijfzand. Heeft u
vijanden in de wetenschap?
‘Er zijn meer mensen die het echt niet met
me eens zijn. Het komt voor dat mensen mijn
artikelen proberen te torpederen. Dat is de
gangbare wetenschappelijke boosheid. Maar de
aanhang groeit wel. Langzaam.’
En vrienden?
‘Mijn grootste fan is grappig genoeg een
filosoof. Een bewustzijnsfilosoof uit New York,
Ned Block. Hij heeft vanuit de filosofie een
soortgelijke conclusie getrokken: dat er zoiets
moet bestaan als bewustzijn zonder dat je dat
rapporteert. Hij vindt het leuk dat ik vanuit de
neurobiologie tot iets vergelijkbaars kom.’
Zijn er wetenschappers die u zelf bewondert?
‘Wolf Singer, de directeur van het Max Planck
Instituut in Frankfurt. Wat ik jammer vind in
de wetenschap is dat mensen elkaar zo vaak
napraten en allemaal hetzelfde roepen. Er zijn
maar weinig wetenschappers die een duidelijk
standpunt innemen van “ik vind dat het zo
is en met mijn lab, mijn mensen, mijn geld
en mijn tijd wil ik mij echt hard maken voor
deze zaak”. Dat is precies wat Singer wél heeft
gedaan. Hij heeft daarmee veel fans gekregen,
maar ook veel vijanden. Toch is hij altijd

blijven geloven in zijn eigen standpunt. Het is
nog steeds onduidelijk of hij gelijk heeft, maar
hij heeft daarmee wel veel debat en hele leuke
en belangrijke experimenten niet alleen zelf
gedaan, maar ook aangejaagd doordat anderen
probeerden aan te tonen dat hij wel of niet
gelijk had. Dat vind ik een goede manier van
wetenschap bedrijven: dat je echt ergens voor
staat en probeert dat met wetenschappelijke
argumenten te bewijzen of juist aan te tonen
dat het onzin is, wat de tegenstanders weer
doen. Plus dat het een hele sympathieke man is
natuurlijk.’
J

Naam: Victor Lamme (1959) _ Studie:
Geneeskunde _ Doctoraal: 1988 cum laude_
Promotie: 1992 cum laude _ Werk: 1992-1993
onderzoeker MIT, Cambridge (VS) _ 19942001 KNAW-fellow en hoofdonderzoeker
Interuniversitair Oogheelkundig Instituut
KNAW _ 2002-heden hoogleraar Cognitieve
neurowetenschap UvA _ Belangrijke publicatie:
‘Towards a True Neural Stance on Consciousness’.
Trends in Cognitive Sciences 10, 494-501 (2006) _
Toekenning: ERC Advanced Investigator Grant van
2,3 miljoen euro (2009) _ V.A.F.Lamme@uva.nl
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Johan van Benthem (1949, Wijsbegeerte 1972

Alexander Ribbink (1964, Nederlands recht

en Wis- en natuurkunde 1973, beide cum laude,

1988, MBA EUR 1990), voormalig chief operating

promotie 1977), universiteitshoogleraar Logica

officer van TomTom, is de nieuwe voorzitter van

aan de UvA, is benoemd op de endowed Henry

de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum

Waldgrave Stuart Chair van Stanford University

in Amsterdam.

(Californië, VS). Ook is Van Benthem benoemd

_

tot Weilun Visiting Professor of Humanities aan

Steph Scholten (1961, Kunstgeschiedenis 1991)

Tsinghua University (Beijing, China).

is sinds februari directeur divisie Erfgoed van de
UvA (waarbinnen de Bijzondere Collecties en het
Allard Pierson Museum vallen). Zie ook pagina

Maud van de Reijt wint Nationale Scriptieprijs 2008

27. Zijn voorganger Judith Belinfante (1943,
Geschiedenis 1969) heeft afscheid genomen als
hoofdconservator Bijzondere Collecties.

_

Foto: Dirk Gillissen

Rob Schouten (1954, Nederlandse taal- en let-

_

Maud van de Reijt (1982, Duitslandstudies

kwestie leidde destijds tot heftige reacties

terkunde 1982 cum laude) is toegetreden tot de

2008) heeft de achttiende editie van de Na-

vanuit de samenleving, waarop de regering

adviesraad van het Fonds voor de Letteren.

Pepijn Bierenbroodspot (1965, Communicatie

tionale Scriptieprijs gewonnen. Zij kreeg deze

besloot zich uit te spreken tegen een gezamen-

_

wetenschap 1992), presentator van het SBS6-pro-

onderscheiding voor haar afstudeerscriptie over

lijke herdenking met Duitsers. Sindsdien laait

Marjan Schwegman (1951, promotie Geschie-

gramma Reportage, kreeg de Nieuwe Schrijver-

de Duitse aanwezigheid bij de Nederlandse

de discussie om de paar jaar op. Van de Reijt

denis 1989), directeur van het Nederlands Insti-

sprijs 2008-2009 voor zijn debuutroman Femplex.

dodenherdenking. Aan de prijs van Het Parool

laat zien dat de kwestie lokaal intussen soms

tuut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), maakt

De prijs is een initiatief van AKO en Free Muske-

en de UvA is een geldbedrag verbonden van

al lang is opgelost. Sinds halverwege de jaren

deel uit van de commissie-Davids, die onderzoek

teers om onbekend talent te ontdekken.

_

€ 3500. Van de Reijts scriptie is getiteld Zestig

negentig worden in de steden Nijmegen en

doet naar de Nederlandse politieke steun aan

jaar herrie om twee minuten stilte. De Duitse

Venray ook Duitsers uitgenodigd voor de lokale

de oorlog tegen Irak. Ook staatsrechtgeleerde

Frits Bolkestein (1933, Wijsbegeerte 1959 cum

aanwezigheid bij de Nederlandse lokale doden-

ceremonies, met als argument dat een aanzien-

Tim Koopmans (1929, Rechtsgeleerdheid 1953,

laude) is voorzitter van de jury van de Ida Ger-

herdenking vanaf de jaren negentig als nieuwe

lijk deel van hen zelf ook slachtoffer is geweest.

promotie 1962), voormalig advocaat-generaal bij

hardt Poëzie Prijs.

_

fase in de herinnering aan de Tweede Werel-

Inmiddels wordt in 33 plaatsen in Nederland

de Hoge Raad der Nederlanden, maakt deel uit

doorlog (1945-2008). Daarin analyseert zij de

hetzelfde beleid gevolgd.

van de commissie. Schwegmans voorganger Hans

Marcel Canoy (1963, promotie Economie

ontwikkelingen rond zestig jaar dodenherdenk-

Uit 237 inzendingen werden zeven scripties

Blom (1943, promotie Geschiedenis LEI 1975),

1993), Chief Economist bij bureau voor research

ing. Vlak na de Tweede Wereldoorlog moest

genomineerd. Onder de auteurs daarvan waren

emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis

en consulting Ecorys Nederland, is benoemd tot

consensus bereikt worden over de dag waarop

ook UvA-alumni Anneke Klein (1963, bachelor

aan de UvA, leidde destijds als NIOD-directeur

bijzonder hoogleraar Concurrentie en regelgev-

de herdenking diende plaats te vinden. Ze gaat

Religiestudies 2008), Joris Stegeman (1981, SWI

het onderzoek naar de rol van Nederlandse mili-

ing in de zorg aan de Universiteit van Tilburg.

_

vooral in op de discussie in de jaren negentig

2005, bachelor Organisatie-economie 2008) en

tairen tijdens de val van Srebrenica.

over de vraag of er ook Duitsers uitgenodigd

Hugo van der Wedden (1975, bachelor Sociolo-

_

Hans Chang (1945, Wis- en natuurkunde 1968,

moesten worden voor de herdenking. Deze

gie 2008).

Moustafa Stitou (1974, propedeuse Wijsbeg-

Foto: Jeroen Oerlemans

promotie 1972) is per 1 juli benoemd tot

eerte) is de nieuwe stadsdichter van Amsterdam.

directeur algemene zaken en directeur bedrijfs-

Tijdens het Gedichtenbal in januari werd hij

voering van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

_

gepresenteerd aan het publiek. Stitou neemt het

_

stokje over van Robert Anker (1946, Nederlandse

Hans Gerson (1947, Planologie 1973), directeur

in India, vertegenwoordigde ons land op de

taal- en letterkunde 1976). Stitou debuteerde in

Tatjana Daan (1966, Nederlandse taal- en let-

van het Amsterdamse havenbedrijf, volgt de af-

Olympische Spelen van Mexico (1968) in de

1994 als dichter met zijn bundel Mijn vormen.

terkunde 1990) ontvangt het Elly Jaffé Stipendium

getreden Tjeerd Herrema op als wethouder Ver-

Holland Acht en roeide ook op diverse EK’s

Zijn echte doorbraak volgde in 2003 met de bun-

van € 7000, bestemd voor een veelbelovende

keer, Vervoer en Infrastructuur van Amsterdam.

en WK’s.

beginnende vertaler. Daan, voormalig directeur

Hij krijgt daarmee het hoofdpijndossier Noord/

_

del Varkensroze ansichten, waarvoor hij twee

van Poetry International, vertaalde in 2008 onder

Zuidlijn onder zijn hoede.

lang stadsdichter noemen.

poëzieprijzen kreeg. Stitou mag zich een jaar

meer Les bijoux indiscrets van Denis Diderot,

_

Tina Nijkamp (1972, Communicatiewetenschap
1996), programmaleider bij SBS6, is door Broad-

_

in het Nederlands verschenen als De loslippige

Martine Gosselink (1969, Kunstgeschiedenis

cast Magazine uitgeroepen tot Omroepvrouw

Kees van Twist (1953, kandidaats Geschiedenis

sieraden, en Mémoires d’une dame turque van

en archeologie 1995) is het nieuwe hoofd van de

van het jaar.

afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum. Ook

_

1978) is na een jaar in New York werkzaam te

Abbé Prévost, uitgegeven als Memoires van een
Turkse dame.

_

verzorgt zij als extern curator voor het Nationaal

Jeroen Oerlemans, fotograaf van o.a. SPUI,

land weer terug op zijn oude stek, als directeur

Archief de expositie ‘New Amsterdam. The Island

won de derde prijs in de serie Binnenlands nieuws

van het Groninger Museum.

Margot Dijkgraaf (1960, Franse taal- en let-

at the Center of the World’, die in september in

van de Zilveren Camera. Zijn fotoserie brengt het

_

terkunde 1984), programmaleider van Acade-

New York opent.

Rineke Verbrugge (1965, promotie Wiskunde

zijn geweest als cultureel attaché voor Neder-

misch-cultureel centrum SPUI25 en literair critica,

_

leven in beeld van de soldaten van de Charlie
Compagnie van de luchtmobiele brigade op de

en informatica 1993) is benoemd tot adjunct-

is benoemd tot Ridder in de Orde van het Legio-

Ruud van Helden (1947, Rechtsgeleerdheid

compound van de Nederlandse patrouillebasis in

hoogleraar Logica en cognitie aan de

en van Eer (Chevalier de la Légion d’Honneur),

1972), notaris en oprichter van de Stichting Vrien-

Chora, Afghanistan. Oerlemans kreeg eerder o.a.

Rijksuniversiteit Groningen. Ook ontving zij een

de hoogste onderscheiding die in Frankrijk wordt

den van de schilder Martin Monnickendam, is be-

een eervolle vermelding voor World Press Photo

Vici-subsidie van NWO.

uitgereikt voor het verlenen van buitengewone

noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

(2006, categorie Spot News).

verdiensten aan de Franse natie. Schrijver Geert

vanwege zijn inzet om het werk van Monnicken-

Iris Wentholt (promotie Geneeskunde 2008)

Mak (1946, Nederlands recht 1972) ontvangt

dam te conserveren en voor de vergetelheid te

kreeg de Dr. F. Gerritzen-prijs 2008 voor haar

dezelfde onderscheiding, mede vanwege zijn

behoeden. Een tentoonstelling met zijn werk is

promotieonderzoek naar glucosesensoren, een

bijdrage aan het Europese project met zijn boek

nog tot en met 3 mei te zien in het Stadsarchief

onderwerp dat relevant is voor suikerziekte.

In Europa.

Amsterdam.

_
_

_

Hans Wiegel (1941, kandidaats Politicologie

Sytze van der Laan (1959, Politicologie 1985)

1965) wordt ambassadeur van Châteaux et

is de nieuwe directeur van de Filmacademie te

Résidences Gastronomiques, een organisatie

Amsterdam. Eerder werkte hij als scenarist, de af-

van restaurants die zijn gevestigd in kastelen en

gelopen vijftien jaar produceerde hij televisiefilms

_

in Duitsland. Daar initieerde hij ook programma’s

Herman Pleij (1943, Nederlandse taal- en let-

_

voor talentvolle jonge filmmakers.

_

terkunde, promotie 1979), emeritus hoogleraar

Nachoem M. Wijnberg (1961, Economie 1984,

Historische Nederlandse letterkunde, is verkozen

promotie 1990), hoogleraar Cultureel ondernem-

Bertie van der Meij (1952, Scandinavische talen

als lid van de Belgische Koninklijke Academie

erschap en management aan de UvA en dichter,

en hun letterkunde 1995) ontving van de Sticht-

voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Hij is de

is met zijn bundel Het leven van een van de vijf

_

ing Leonora Christina de Amy van Marken ver-

opvolger van het overleden buitenlands erelid

genomineerden voor de VSB Poëzieprijs 2009. De

taalprijs, voor haar vertaling Sterven van liefde en

Kees Fens (1929-2008, eredoctoraat UvA 2004).

winnaar is bekendgemaakt op 9 april.

Adriaan van Dis (1946, Zuid-Afrikaanse taal- en

leven van wijn, een bloemlezing uit de liederen

letterkunde 1976) krijgt de E. du Perronprijs 2008

van de Zweedse auteur Carl Michael Bellman

van de Gemeente en Universiteit van Tilburg voor

(1740-1795).

Foto: Eddy Posthuma de Boer

zijn verhalenbundel Leeftocht. Hij won ook De

_

Gouden Ganzenveer 2009 van de Academie

Eric Niehe (1943, Rechtsgeleerdheid 1970) is de

De Gouden Ganzenveer voor zijn hele oeuvre.

nieuwe preses van de Koninklijke Nederlandsche

Foto: Jeroen Oerlemans

Roeibond. Niehe, voormalig ambassadeur
Foto: Jeroen Oerlemans
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landhuizen.

Wereldverbeteraar
Joke Kniesmeijer 1948-2008

J

oke Kniesmeijer, op 17 december 2008
op zestigjarige leeftijd overleden, wilde
de wereld verbeteren en bestreed met
heilig vuur het opkomend racisme en antisemitisme. Jarenlang was zij het gezicht van de
Anne Frank Stichting, maar werd na een bitter
conflict in 1992 ontslagen. In 1987 behoorde
zij tot de initiatiefnemers van een protest
tegen de opvoering van ‘Het Vuil, de Stad
en de Dood’, het van antisemitisme betichte
toneelstuk van Rainer Werner Fassbinder.
Zij dacht in zwart en wit, voerde actie, liep
met spandoeken, hield overal toespraken, wat
columnist Jan Blokker eens deed uitroepen:

overleden

• Robert von Hinke Kessler

‘Daar heb je haar weer’. Zij had een passie
voor boekenmarkten en ontdekte op het Waterlooplein een doos met boeken, papieren
en portretfoto’s van Fritz Pfeffer, de raadsel
achtige tandarts en medebewoner van het
Achterhuis die Anne Frank in haar Dagboek
Albert Dussel noemde. Zij vond ook Pfeffers
afscheidsbrief aan zijn vrouw.
Johanna Cornelia Maria Kniesmeijer werd
in Amsterdam-Noord geboren, als tweede in
een vroom katholiek gezin met zes kinderen.
Ze had een blije jeugd, was bruidje bij processies, speelde in de jeugdfanfare en over de oorlog werd in clichés gesproken. ‘Dit bordje pap,

tologie in Nederland. Zijn inspirerende

daar deden ze in de oorlog een moord voor.’
Joke kon goed leren en haar moeder zorgde
ervoor dat zij naar de hbs op het Waterlant
College kon gaan. Daar ontstond haar liefde
voor literatuur. Aan huishoudelijk werk had
ze een hekel, afwassen deed ze niet. Op de hbs
verloor zij haar geloof en na haar eindexamen
verliet zij het ‘bekrompen Amsterdam-Noord’.
Met een vriendin ging ze wonen in een kraakpand in de Utrechtsedwarsstraat. Ze kreeg
een baantje bij de rk Openbare Leeszaal en
Bibliotheek en daarna bij de Academische
Boekhandel Vermeulen. Toen zij geen chef
kon worden, omdat ze vrouw was, nam ze
meteen ontslag. Ze was fel links en geëngageerd, maar bij de cpn heeft zij zich bewust
nooit aangesloten. ‘Die boekencensuur die ik
in communistische landen zag, was voor mij
volstrekt niet te pruimen.’
Via een advertentie kwam zij als receptioniste in dienst bij de Anne Frank Stichting.
Ze voelde zich meteen thuis en zag het als een
morele taak om toeristen die vroegen ‘where
lives this Anne Frank now?’ te vertellen waar
het echt om draait. Na een wereldreis van een
jaar met haar vriend en marketingadviseur
Cees Schreurs werd zij beleidsmedewerker
van de Stichting. In haar avonduren ging ze
Geschiedenis studeren, studeerde in 1990 af
op de scriptie ‘Statenlozen in Nazi-Duitsland
en Nederland, 1933-1945’ en zag duidelijker

en oprichter van Cleerdin & Hamer
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TEKST: peter brusse fotografie: Frans Nieuwenburg; Het Parool

de wortels van het steeds weer terugkerend
racisme en fascisme. Ze organiseerde alarmerende tentoonstellingen, hield lezingen en
ageerde tegen de Centrumpartij van Janmaat.
Ze werd de belichaming van de Anne Frank
Stichting, die zich, schreef Het Parool, opwierp
‘als de soms irritant prekende hoedster van de
publieke moraal’. Haar directeur Hans Westra
(1945, kandidaats Opvoedkunde 1973) wilde
van het Anne Frank Huis weer allereerst een
museum maken, maar hij kon niet op tegen
Jokes bevlogenheid en gemak van optreden.
Uit onmacht bediende hij zich van minder
fraaie praktijken om haar te ontslaan.
Joke liet zich niet kennen, maakte in
Moskou, Frankrijk en New York tentoonstellingen over de Jodenvervolging en werd
voorzitter van het Mozeshuis, het vormings
centrum van de (katholieke) Mozes en
Aäronkerk in Amsterdam dat allochtonen en
autochtonen, Joden en Palestijnen dichter bij
elkaar wil brengen – maar Israël zou zij nooit
verloochenen. In de loop der jaren werd Joke
milder, kreeg oog voor andermans standpunten en zei: ‘racisme, nee, doe het niet’.
Ze schreef boekrecensies voor het Nieuw
Israëlietisch Weekblad, hield van moderne
kunst, keek naar tennis op televisie en genoot
van cricket in het Amsterdamse Bos.
J

• Jan Smit

• Henk Kema

(1948, Rechtsgeleerdheid 1983), oprichter

persoonlijkheid, onorthodox denken,

Status Plus Conferences en directeur

doorzettingsvermogen, kennis en kunde

International Society for Sexual Medicine

maakten dat de parodontologie kon

(1944, Psychologie 1970),

(24 november)

uitgroeien tot haar huidige niveau. Door

psycholoog,

zijn toedoen zijn vele studenten

psychotherapeut en coach,

(1967, promotie Natuurwetenschappen

Tandheelkunde aangeraakt met het

publiceerde onder meer

1998), onderzoeker bij SourceCapital

parodontologievirus en dragen zij het vak

(1939, Nederlands recht 1968),

(1948, Persoonlijkheidsleer 1975),

(24 november)

uit bij de patiëntenbehandeling en in de

verlegenheid, sociale vaardigheidstrainingen

medeoprichter van de Vereniging voor

hoogleraar Verkeerspsychologie

wetenschap (24 december)

en ongehoorzaamheid in organisaties.

Klachtrecht en medewerker van het

Daarnaast fotografeerde hij, bij voorkeur

Tijdschrift voor Klachtrecht, voormalig

• Dimitri Neumann

• Michael Sanders
(1944, Geneeskunde 1972), specialist

• Willy Kamp

Advocaten (29 december)
• Theo IJzermans

over werkstress, fobieën,

(1954), oud-student Prehistorie van

(1943, kandidaats Scheikunde en Farmacie

West-Azië en lid van de Amsterdamse

1964), klinisch chemicus en oud-voorzitter

Academische Club (11 januari)

van de Raad van Bestuur van medisch

• Willem Bussink
(1929, Economie 1953) (19 januari)

diagnostisch centrum ATAL-mdc
(15 februari)
• Talib Rothengatter

• Thea Quant

Rijksuniversiteit Groningen (20 februari)
• Huub Kroeze

Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam

(1923, Wis- en natuurkunde en Farmacie

tijdens zijn reizen in Midden- en Zuid-

gemeentelijk ombudsman van Utrecht,

(1942, Geneeskunde 1989), voormalig

(12 december)

1952) (24 december)

Amerika (30 december)

oud-bestuurslid Alliance Française Utrecht,

docent aan de opleidingen apothekers-,

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,

dokters- en tandartsassistenten Zadkine

• Joke Kniesmeijer

• Marlous van Twist

• Ep van Vark

(1948, Geschiedenis 1990), vele jaren het

(1981, Psychologie 2007), onderzoeker bij

(1931, kandidaats Wis- en natuurkunde

Draagster van de Speld van de stad Utrecht

gezicht van de Anne Frank Stichting en

TNS NIPO (24 december)

1959), voormalig medewerker

(21 januari)

prominent strijder tegen racisme, onder

• Siegfried Tuinier

meer ook voorzitter van het Mozeshuis.

(1943, Geneeskunde 1972),

Kniesmeijer vestigde bij het Amsterdams

wetenschappelijk auteur en waarnemend

Universiteitsfonds met haar partner Cees

opleider en onderzoeker Bibliotheek GGZ

Schreurs het Schreurs-Kniesmeijer Fonds

Noord- en Midden-Limburg (26 december)

voor historisch onderzoek. Zie ook het In

• Henk Lamberts

Rijksuniversiteit Groningen (31 december)
• Martin Louis Fuldauer
(1917, Geneeskunde 1951), zenuwarts
(1 januari)
• Ineke Bosma-Stants
(1927, Geneeskunde 1956), gepensioneerd

(24 februari)
• Otto Sigling

• Ineke Bakker

(1931, Geneeskunde 1957), huisarts in

(1951, Onderwijskunde 1994) (30 januari)
• Tineke Ross-Tholen

ruste (2 maart)
• Jan de Cler

(1935, Psychologie 1972), psychologe/

(1915, Geneeskunde 1964),

psychotherapeute (3 februari)

huisarts in ruste,

• Els van Dongen

radiomaker, zanger en

Memoriam door Peter Brusse hierboven

(1940, promotie Geneeskunde LEI

medisch directeur Bloedbank Utrecht,

(1946, promotie Culturele

(17 december)

1969), huisarts en emeritus hoogleraar

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, lid

antropologie en niet-

Huisartsgeneeskunde AMC/UvA (27

van verdienste Nederlandse Vereniging voor

westerse sociologie UU

het succesvolle programma Negen heit de

Slechthorenden (4 januari)

1994), docent Sociologie en

Klok voor de KRO-radio, waarvan het lied

Antropologie UvA (6

De familie Van Tutte bekend werd. In 1950

• Simon Heij
(1919, Geneeskunde 1952) (18 december)
• Dieter Stevenhaagen

december)
• Siebrand Bakkenist

• Jan van der Waals

(1944, kandidaats Actuariële

(1914, Accountancy 1946), voormalig

(1947, Kunstgeschiedenis en archeologie

wetenschappen 1971) (18 december)

vennoot Bakkenist, Spits & Co,

1978), kunsthistoricus (5 januari)

• Matty Kosten

vicevoorzitter Raad van Bestuur Akzo,

• Joop Los

februari)
• Robert van de Vrugt

liedjesschrijver. De Cler
bedacht eind jaren veertig

schreef hij het voetballied Hup Holland
Hup, dat bij duels van het Nederlands elftal

(1958, Internationaal juridische opleiding

werd uitgezonden. De Cler paste de tekst

(1930, Psychologie 1962), psychologe en

voorzitter VNO, vicevoorzitter Sociaal-

(1922, Wis- en natuurkunde 1956 cum

1993), beleidsmedewerker/jurist Facilitair

per wedstrijd aan. Later schreef hij liedjes

psychoanalytica (22 december)

Economische Raad, penningmeester

laude), emeritus hoogleraar Atoom- en

Bedrijf Gemeente Amsterdam (8 februari)

voor Johnny Jordaan en Wim Sonneveld.

Nederlandse Sport Federatie, Ridder in de

molecuulfysica UvA, oud-wetenschappelijk

(1921, promotie

Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in

directeur FOM-Instituut voor Atoom- en

(1922, Geneeskunde 1953), internist

Geneeskunde 1972),

de Orde van Oranje-Nassau (28 december)

Molecuulfysica, lid Koninklijke Nederlandse

(11 februari)

• Leo Coppes

emeritus hoogleraar

• Els Plantenga-Kuiper

Akademie van Wetenschappen,

• Herman Heijermans

• Odilia van Gulick

Parodontologie en stichter

(1944, Nederlands recht 1969), advocaat

Doutoramento Honoris Causa pela

(1928, Geneeskunde 1954)

tandheelkundig centrum

(28 december)

Universidade Nova de Lisboa

(15 februari)

ACTA vanuit de UvA. Coppes was de
grondlegger van de moderne parodon

• Gerard Hamer
(1954, Nederlands recht 1981), strafpleiter

(9 januari)

Tussen het creatieve werk door studeerde
hij Geneeskunde en begon een
huisartspraktijk (4 maart)
Foto: EuromediArts Show Web

• Dick Drost
(1945, Psychologie 1976), docent
Psychologie en grondlegger Social Skills Lab
UvA (15 maart)
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Met de geesteswetenschappen
gaat het uitstekend. Red
de geesteswetenschappen!
Dat is de boodschap
van de commissie
Nationaal Plan Toekomst
Geesteswetenschappen.
Inhoudelijk zitten onderwijs
en onderzoek goed in
elkaar, organisatorisch
kan het beter. Daarvoor is
structureel veel geld nodig.
Geld? In tijden van crisis?
Geesteswetenschappendecaan
José van Dijck: juist in tijden
van crisis!

VERSTERK DE
geesteswetenschappen
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A

fgezien van zoiets prozaïsch
als de noodzaak van financiering, floreren de geesteswetenschappen als nooit
tevoren. De studentenaantallen nemen al
jaren toe, net als de maatschappelijke belangstelling voor onderwijs en onderzoek. Ook de
kwaliteit is op orde: gevisiteerde opleidingen
krijgen (zeer) goede beoordelingen. En Nederlandse geesteswetenschappers doen absoluut
niet onder voor hun buitenlandse collega’s,
getuige hun succes bij het verwerven van
internationale onderzoekssubsidies. Jammer
genoeg is dat maar één kant van het verhaal.
Een reeks problemen vormt een ernstige bedreiging voor een duurzame toekomst van de
geesteswetenschappen (zie kader). Serieuze
zorgen zijn gerechtvaardigd, aldus de commissie onder leiding van de Amsterdamse
burgemeester Job Cohen in haar advies aan de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Duurzame geesteswetenschappen.
Hoofdprobleem is de financiering. De
geesteswetenschappen moeten het hebben
van de eerste geldstroom, de basisfinanciering

door de overheid, vooral omdat het zulke studentrijke faculteiten zijn. Minder dan andere
wetenschapsgebieden profiteren zij van de
tweede geldstroom (nwo-subsidies) en nog
minder van de derde (geoormerkt overheidsgeld en bedrijfsopdrachten). Doordat de universiteiten subsidies uit de derde geldstroom
(en sommige tweedegeldstroomactiviteiten)
zelf moeten matchen, wordt een onevenredig
deel van de eerste geldstroom weggezogen.
De commissie-Cohen pleit daarom voor een
‘structuurversterking’ van de eerste geldstroom
naar de geesteswetenschappen, die van twintig
miljoen euro dit jaar zou moeten oplopen tot
zeventig miljoen in 2015. Een toezegging dat
dit geld er gaat komen is er nog niet (bij het
ter perse gaan van spui waren nog geen officiële reacties op het rapport bekend). Bij de presentatie van het rapport, afgelopen december,
zei minister Ronald Plasterk wel dat hij hoe
dan ook vijftien miljoen euro beschikbaar stelt
voor de periode tot 2011. Fors minder dus dan
wat de commissie-Cohen vraagt.
Toch is decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen prof. dr. José van Dijck

(1960, promotie Comparative Literature,
Universiteit van Californië, San Diego 1992)
gelukkig met de toezegging van de minister.
‘Het is een eerste steun in de rug. Net als
het rapport zelf. Dat kon niet vroeg genoeg
komen. De geesteswetenschappen hebben
die structuurversterking echt hard nodig. Uit
de cijfers blijkt dat we veel meer doen dan
waarvoor we betaald krijgen: met hetzelfde
personeelsbestand bedienen we veertig procent meer studenten dan tien jaar geleden!
Iedereen hier steekt veel meer tijd in onderwijs en studenten dan ervoor staat. Ik kan
niet genoeg benadrukken hoe gemotiveerd
en loyaal de wetenschappers aan onze faculteit zijn. Alleen daardoor kunnen we de zaak
draaiende houden. En intussen teren medewerkers door de verhoogde onderwijslast ook
nog in op hun onderzoekstijd.’
De vergrijzing van de wetenschappelijke
staf is een ander probleem. Veel docenten
en onderzoekers zitten langdurig op hun
plek, waardoor jong talent nauwelijks doorstroomt. Zelfs nu de babyboomers en masse
met pensioen gaan, is het maar de vraag welke
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	Problemen voor een duurzame
toekomst van de Nederlandse
geesteswetenschappen
- krapte verschillende geldstromen
- 	vergrijzing wetenschappelijke staf,
onvoldoende doorstroming jong talent
- 	sterk gestegen onderwijslast, druk op
onderzoekstijd
- 	zwak afstudeerrendement, vooral
in de bachelor
- 	versnipperd opleidingsaanbod,
vooral in de master
- nadelige kleinschaligheid
- 	onderbenutting maatschappelijke
uitstraling
- 	inadequaat instrumentarium

Oplossingen commissie-Cohen
- 	substantieel structuurbudget (oplopend
van twintig tot zeventig miljoen euro
op jaarbasis), beheerd door te vormen
Regieorgaan Geesteswetenschappen,
uitkering aan faculteiten op basis van
concreet plan
- 	versterking tweede geldstroom,
honoreringspercentage
vernieuwingsimpuls en open competitie
NWO minstens dertig procent
- 	KNAW ontwikkelt hanteerbaar en op
geesteswetenschappen toegespitst
model van kwaliteitsbeoordeling

kwaliteitsobjectivering

kansen dat jongeren werkelijk biedt. Van
Dijck was eind vorig jaar genoodzaakt flink te
bezuinigen, waardoor het aantal vacatures de
komende jaren beperkt zal zijn. Daarbij komt
dat een reeks coryfeeën recent afzwaaide:
historicus Fik Meijer (1942, promotie Klassieke letteren lei 1973), letterkundige Herman
Pleij (1943, promotie Nederlandse taal- en
letterkunde 1979), filmwetenschapper Thomas Elsaesser (1943, promotie Comparative
Literature, University of Sussex 1971), slavist
Willem Weststeijn (1943, promotie Slavische
taal- en letterkunde 1983) en filosoof Frans
Jacobs (1943, promotie Wijsbegeerte 1985).
Voor boegbeelden als letterkundige Marita
Mathijsen (1944, Nederlandse taal- en letterkunde 1975, promotie uu 1987) en historicus
Piet de Rooy (1944, promotie Geschiedenis
1977) is het emeritaat in zicht. ‘Dat zijn grote
verliezen voor de faculteit’, aldus Van Dijck.
Een aantal van hen is inmiddels vervangen,
mede dankzij een maatregel uit het ‘nieuwegeneratieoffensief ’ uit 2003. Toen stelde het
College van Bestuur extra geld beschikbaar
om vooruitlopend op de uitstroom van de
grijze golf in een ‘dakpanconstructie’ alvast
een tiental jonge wetenschappers aan te stellen. Van Dijck: ‘Dat is een heel belangrijke
impuls geweest. Een deel van deze groep is
intussen ook doorgestroomd.’ Zo is Thomas
Vaessens (1967, promotie Nederlandse taal- en
letterkunde uu 1998) sinds 2005 hoogleraar
Moderne Nederlandse letterkunde, naast
Mathijsen. Haar opvolging, en de continuïteit
van het vakgebied, zijn daarmee gewaarborgd.
‘Ik zou dolgraag nog een keer zo’n offensief
inzetten.’
BIJ DE LES HOUDEN
Dat de geesteswetenschappen als geheel steeds
meer studenten trekken, is een twijfelachtig
genoegen. De achterblijvende financiering
leidt tot een verhoogde onderwijslast en de
gemiddelde staf-studentratio is gezakt naar
een magere één op 42. Voor het studierendement is dat niet bevorderlijk, al ligt dat ook
buiten de geesteswetenschappen laag en is de
situatie sinds de invoering van de bachelormasterstructuur wel verbeterd. Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen is dat mede
te danken aan een pakket maatregelen om de
bachelorstudenten beter bij de les te houden,
onder het motto ‘beginnen = meedoen = afronden’. Van Dijck: ‘We brengen ze doorzettingsvermogen bij en het besef dat als wij ons
aan hun studie committeren, zij dat zelf ook
moeten doen. Maar de verwachtingen moeten
wel realistisch blijven. Je studietijd is ook een
periode om je intellectueel te ontwikkelen,

tot rijping te komen. Nu verwachten we dat
een achttienjarige precies weet wat hij wil,
en op z’n 22-ste helemaal klaar is. Terwijl de
maatschappij er alleen maar ingewikkelder op
is geworden.’
Versnippering terugdringen
De bachelor-masterstructuur bracht ook
een ruime verdubbeling van het opleidingsaanbod. Alle bestaande opleidingen werden
opgeknipt en binnen de masters is bovendien
uitgebreid gedifferentieerd – veel meer dan in
andere wetenschapsgebieden – tussen gewone,
duale en onderzoeksmasters. Het huidige aanbod van de faculteit telt zo’n dertig
bachelors en ruim vijftig masters. Dit lijkt
goed voor de concurrentiepositie, maar
meer is niet altijd beter. Studenten worden
nauwelijks wijs uit het enorme aantal labels.
Commissielid Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar te Utrecht, voormalig knawpresident en beoogd voorzitter van het op te
richten Regieorgaan Geesteswetenschappen,
vergeleek het versnipperde palet eerder met
de menukaart van een slechte Chinees. Het
breekt ook de staf op, want al die programma’s vergen organisatie. Van Dijck overlegt in
landelijk verband over het terugdringen van
het aantal labels. ‘We denken aan een stuk of
twaalf brede opleidingen: geschiedenis, wijsbegeerte, taalkunde – op dat niveau. Dat zou
een boel administratie schelen. En geld: nu
betalen we alleen al aan accreditatie van onze
opleidingen anderhalve ton per jaar. Binnen
die brede opleidingen komt de flexibiliteit om
diverse programma’s in te richten.’
De problemen komen niet alleen van buiten. Cohen c.s. signaleren een ‘onderbenutting van de maatschappelijke uitstraling’ van
de geesteswetenschappen, waaraan de sector
vooral zelf iets moet doen. Zo is de verwevenheid van de geesteswetenschappen – als toeleverancier van eerstegraads docenten – met het
voortgezet onderwijs verdwenen sinds de lerarenopleiding bij aparte instituten buiten de
faculteiten is ondergebracht. De banden met
het voortgezet onderwijs moeten aangehaald,
vindt ook Van Dijck. De lerarenopleidingen,
nu ondergebracht in aparte masters van één
jaar, moeten weer terug naar de faculteit,
dicht bij de inhoud. Ze moeten ook aantrekkelijker worden door een educatieve minor
van één semester in de bachelor aan te bieden,
liefst met een tweedegraads bevoegdheid daaraan gekoppeld. Ook moeten er meer gepromoveerde leraren voor de klas, bijvoorbeeld
door de leraar-assistent-in-opleiding (laio) in
het leven te roepen, zoals Mathijsen afgelopen
jaar bepleitte: wie promoveert aan de univer-

siteit heeft een onderwijstaak in deeltijd op
een middelbare school. Zo wordt meteen het
lerarentekort aangepakt.
Ook het initiatief van het Amsterdams
Universiteitsfonds om middelen te werven
die docenten uit het voortgezet onderwijs in
staat stellen een proefschrift aan de UvA af te
ronden, krijgt bijval van Van Dijck. ‘Ik ben
daar een groot fan van. De universiteit en
het voortgezet onderwijs kunnen beide hun
profiel versterken door intensiever samen te
werken. Zo zijn er docenten van het Amsterdamse Barlaeusgymnasium hier gepromoveerd, die nu onderwijs bij ons verzorgen. Die
wisselwerking is fantastisch.’
ECLATANT SUCCES
Onder de ‘maatschappelijke uitstraling’ valt
ook de aantrekkingskracht die de geesteswetenschappen uitoefenen op mensen die levenslang willen leren. Vooral de babyboomers
(daar zijn ze weer) vormen een interessante
doelgroep: welvarend en qua levensfase in
wat rustiger vaarwater. De UvA organiseert
geen specifiek hoger onderwijs voor ouderen
(hovo), maar via de publieksactiviteiten van
de ‘Illustere School’ kunnen belangstellenden wel aanschuiven bij vele colleges uit het
brede programma van de faculteit. Van Dijck:
‘Minstens zo belangrijk voor de uitstraling
is spui25, het academisch-cultureel centrum
waarvan onze faculteit partner en medeinitiatiefnemer is. spui25 is een eclatant succes, omdat we er daar uitstekend in slagen het
publiek deelgenoot te maken van ons werk.
Veel onderwerpen én sprekers komen uit de
hoek van de geesteswetenschappen. Ik kom er
zelf zeer regelmatig, en altijd zit de zaal vol en
is het programma een succes. Daarnaast zie ik
onze medewerkers voortdurend in de krant en
op televisie. De kritiek dat geesteswetenschappers niet zichtbaar zouden zijn, deel ik dan
ook niet. Misschien profileren ze zich niet als
zodanig, want ze schrijven als historicus, als
letterkundige, of als columnist. Maar je ziet ze
overal, en ze hebben een belangrijke taak. Zoals Patricia Cohen onlangs schreef in The New
York Times: juist in deze crisistijd kan iedere
econoom wel een cursus ethiek gebruiken. Als
het ergens is misgegaan, dan is het wel dat er
te weinig kritisch bewustzijn is en te weinig
reflectie op het hoe en waarom. Daarover
iets zinnigs opmerken, dat is bij uitstek de
bijdrage van de geesteswetenschappen.’
Over de oplossingen is de commissieCohen in haar rapport een stuk korter dan
over de problemen, die onderling sterk verweven zijn en neerkomen op een combinatie van
‘gebrek aan scherpe strategische keuzes van de

sector zelf ’ en ‘een zichzelf versterkende
financiële achterstand’. De voorgestelde
aanpak is dan ook overwegend financieel
van aard. Naast het structuurbudget ter versterking van de eerste geldstroom moet nwo
uit de tweede geldstroom meer aanvragen
van geesteswetenschappers honoreren. De
faculteiten zijn aangrijpingspunt: daar waar
de problemen samenkomen, moeten ook de
oplossingen worden geformuleerd, in een
samenhangend plan. De kaders voor hoe een
facultair plan eruit moet gaan zien, ontbreken
nog, maar een aantal stappen heeft Van Dijck
al gezet of is in voorbereiding: op het terrein
van de formatie, het opleidingsaanbod en de
maatschappelijke uitstraling. De faculteit zet
ook stevig in op de tweede geldstroom. Van
Dijck: ‘Afgelopen jaar hebben we mensen met
succes gemotiveerd om aanvragen in te dienen. Dit jaar hebben we drie keer zoveel aanvragen als vorig jaar. Maar de aanvraagdruk
is groot en het toekenningspercentage klein.
Bovendien gaat er enorm veel werk in zitten,
we zijn de grens van een verantwoorde tijdsinvestering al lang gepasseerd. Die versterking
van de eerste geldstroom is het belangrijkst,
en echt noodzakelijk. We kunnen niet langer
kaasschaven. We móéten vernieuwen en verjongen. Dat kan alleen door te investeren in
personeel.’
J

Duurzame geesteswetenschappen
H
 et rapport Duurzame geestesweten
schappen van de commissie Nationaal
Plan Toekomst Geesteswetenschappen is
verschenen bij Amsterdam University Press.
Het kan worden besteld of gedownload
via www.aup.nl
Meer informatie over:
- F aculteit der Geesteswetenschappen:
www.hum.uva.nl
-P
 ublieksactiviteiten ‘Illustere School’:
www.hum.uva.nl/illustereschool
- Academisch-cultureel centrum SPUI25:
www.spui25.nl
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BEELD: Kunsthistorisch Instituut

het proefschrift

Optimale efficiëntie?
Proefschriften leggen de basis voor weten
schappelijke carrières, nieuwe uitvindingen
en praktische innovaties. René Haijema (1976)
loste optimaliseringsvraagstukken op met
behulp van een techniek die stamt uit de jaren
vijftig maar pas nu kan worden toegepast.

het beeld van
robbert dijkgraaf
Door welk beeld laten UvA-wetenschappers zich
inspireren? Als eerste in deze nieuwe rubriek:
universiteitshoogleraar en KNAW-president Robbert
Dijkgraaf. Zijn favoriete schilderij is ‘De val van Icarus’
van Pieter Brueghel den Oude (ca. 1555/1558).

‘I

k heb dit beeld als achtergrond op
mijn laptop staan. Prominent op het
schilderij staat de boer, die achter een
paard aanloopt, en het fantastische uitzicht
over de zee en bergen. De eerste reactie van
veel mensen bij dit schilderij is: “Het heet toch
de val van Icarus? Waar is Icarus?” Dan zie je
hem plotseling rechtsonder in het water vallen.
Er fladderen nog wat veertjes na. Ondertussen
gaat iedereen gewoon zijn gang. Je kunt hier
twee interpretaties aan geven. De eerste is dat
niemand om Icarus’ val maalt. De tweede is
dat precies het moment is weergegeven waarop
hij net het water raakt, de klap doorklinkt, en
dat dit schilderij weergeeft wat er gebeurt een
fractie voor de impact plaatsvindt. Toch zijn we
geneigd naar die eerste interpretatie, op zich al
interessant.
Ik vind deze afbeelding een mooi symbool.
De mens probeert de hoogste toppen te
bereiken, maar het leven gaat rustig door, de
boer ploegt verder. Als wetenschappers hebben
we natuurlijk wel iets van Icarus. Terwijl wij
onze hoogvliegende dingen doen, kijkt onze
omgeving hier toch iets anders naar. Dat mijn
laptop mij hieraan elke ochtend herinnert, vind
ik wel een prettig relativerend commentaar.
Ik ben trouwens erg verzot op zoekplaatjes.
Je hebt van die fantastische negentiende-eeuwse
prenten die dan bijvoorbeeld als onderschrift
“de jaguar” hebben. Dan zie je slechts een
enorm oerwoud en nergens een jaguar. Maar
ga je verder kijken, dan zie je opeens een paar
ogen in het struikgewas schemeren. Daarna

kun je dan niet meer naar de afbeelding kijken
zonder direct de jaguar te zien. Dat speelt bij
dit schilderij ook. Juist dat verborgen beeld
heeft een enorme aantrekkingskracht. En ook
dit komt natuurlijk terug in het werk van een
wetenschapper.

De mens probeert de
hoogste toppen te
bereiken, maar het
leven gaat rustig
door, de boer ploegt
verder.
Los van al deze theorie is het gewoon ook een
prachtig schilderij. Het is een heel archetypische
voorstelling. Er loopt een mooie diagonaal
door en de kleuren zijn krachtig. Brueghel
heeft het ook vrij gedurfd geschilderd. De boer,
bijvoorbeeld, is heel plastisch en grof. Terwijl
bijvoorbeeld het schip en de blaadjes in de
bomen heel gedetailleerd zijn. Die balans in het
schilderij geeft het een blijvende emotionele
waarde. Men denkt natuurlijk vaak dat je
als wiskundige een kunstenaar als Escher als
favoriet zult hebben. Ik vind zijn werk ook
prachtig en inspirerend. Maar een echt groot
kunstwerk heeft meerdere lagen, waardoor je
steeds opnieuw geraakt wordt. Dat heb ik bij
Escher minder. En bij dit werk wel.’
J

Naam: Robbert Dijkgraaf (1960) _ Studie: Gerrit Rietveld Academie (schilderen) n.a. _

W

at hebben het productiebeheer van bloedplaatjes en het
regelen van verkeerslichten met elkaar gemeen? Beide vormen
zogenoemde Markov-beslissingsproblemen. Dat zijn optimaliseringsvraagstukken waarbij regelmatig een soortgelijke beslissing genomen
moet worden. Zo stellen bloedbanken zichzelf elke ochtend de vraag: ‘Hoeveel
bloedplaatjes moeten we vandaag produceren?’ En bij verkeerslichten speelt
steeds het probleem: moet het licht op dit moment op rood of op groen staan?
René Haijema ontwikkelde wiskundige methoden om vraagstukken rond deze
twee voorbeelden op te lossen. Hij promoveerde op 19 december aan de UvA
bij Kwantitatieve economie onder supervisie van hoogleraar Stochastische operationele research Jan van der Wal (1947, promotie Technische wetenschappen
tue 1980) en hoogleraar Operationele research en management Nico van Dijk
(1956, promotie Wiskunde lei 1983).
Haijema heeft de vraagstukken aangepakt met behulp van dynamisch programmeren, een wiskundige techniek om optimale planningen of strategieën
te bepalen. Bij de verkeerslichten heeft hij gezocht naar een manier om de
wachttijd zo veel mogelijk te beperken. In de door hem ontwikkelde methode
wordt bijvoorbeeld elke twee seconden gekeken hoeveel auto’s op een kruispunt voor elk verkeerslicht staan. Vervolgens wordt de kleurveranderingscyclus
van de verkeerslichten aangepast aan de actuele verkeersdrukte. De nieuwe
methode is dermate snel dat besluiten ook iedere honderdste van een seconde
genomen kunnen worden. Haijema: ‘Uit computersimulaties blijkt dat onze
methode, vergeleken met een aantal bestaande regelmethoden, in veel situaties
een wachttijdreductie van twintig procent of meer geeft. Maar: onze methode
is nog niet geschikt om toe te passen in de praktijk. Daarvoor moet het model
eerst nog verder getest worden, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei
extra factoren. Wat is bijvoorbeeld het effect van filevorming tijdens de spits?’
Het belangrijkste probleem rond de productie van de – zeer kostbare –
bloedplaatjes is dat ze maar beperkt houdbaar zijn. Na vijf dagen moeten ze
worden weggegooid. Dit is het zogeheten verval. De vier Nederlandse bloedbanken die bloedplaatjes produceren en leveren aan ziekenhuizen kampen met
een verval van ongeveer vijftien procent. Dat kost de Nederlandse bloedbanken ongeveer een miljoen euro per jaar. Haijema ontwikkelde een model
voor de productie van bloedplaatjes dat onder meer rekening houdt met de
variabele vraag van ziekenhuizen, de leeftijd van de bloedplaatjes die in voorraad zijn en het feit dat er in het weekend geen plaatjes worden geproduceerd.
Haijema: ‘Het blijkt dat je met de optimale strategie het verval kunt terugbrengen naar slechts twee procent of minder. Bovendien hebben we deze vrij
ingewikkelde strategie weten om te vormen tot een aantal redelijk eenvoudige
regels, waarmee ook een verval van slechts twee procent te behalen valt.’
Haijema kreeg positieve reacties op zijn onderzoek: ‘De bloedbank van
Zuidoost-Nederland past onze software voor het afleiden van optimale
strategieën nu toe in de praktijk, mede dankzij Nikky Kortbeek (1983, master
Operations Research and Management 2008 cum laude). Het onderzoek krijgt
ook internationaal steeds meer aandacht.’
Het benaderen van optimaliseringsvraagstukken als een Markovbeslissingsprobleem en deze vervolgens oplossen met behulp van dynamisch
programmeren is niet nieuw. De eerste theorieën rond deze aanpak stammen
van eind jaren vijftig. Tot in de jaren tachtig is vooral veel theorie ontwikkeld,
met name ook door Nederlandse onderzoekers, onder wie Haijema’s promotor
Van der Wal. Haijema: ‘Maar in die tijd kon er eigenlijk nauwelijks gerekend
worden aan echt grote praktijkvraagstukken. Daarvoor waren de computers
destijds niet krachtig genoeg. Met de huidige computers kunnen die theorieën
steeds beter toegepast worden, maar grote praktijkvraagstukken vergen een
creatieve, probleemgerichte aanpak.’
J

Natuurkunde _ Doctoraal: UU 1986 cum laude _ Promotie: UU 1989 cum laude _ Werk:
1989-1992 research associate / long-term member School of Natural Sciences, Institute for
Advanced Study, Princeton University (VS) _ 1992-2004 hoogleraar Mathematische fysica
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Stroom
stootjes
in de
hersenen

Psychiatrische behandelingen zijn

vaak weinig effectief. Maar in het
AMC wordt onderzoek gedaan

naar een veelbelovende nieuwe

techniek. Sommigen van de voor
een dwangstoornis behandelde
patiënten raakten grotendeels
klachtenvrij.

E

lk half uur volgens een vast ritueel je handen wassen.
De hele dag bezig zijn met controleren of het gas
wel echt uit is. Bang zijn dat jou of een ander iets
overkomt als je niet lichtknopjes volgens een bepaald patroon
aan- en uitklikt. Dwangstoornissen of, zoals ze officieel heten,
obsessieve-compulsieve stoornissen, kunnen het leven van
mensen behoorlijk overheersen. Medicijnen of therapie helpen
lang niet altijd. Maar voor mensen die aan een ernstige vorm
van zo’n stoornis lijden en bij wie tot nu toe niets hielp, gloort
er hoop. Hoogleraar Psychiatrie Damiaan Denys van het amc
doet onderzoek naar het implanteren van kleine elektroden in
de hersenen waarmee dwanggedrag kan worden onderdrukt.
En boekt hiermee goede resultaten. Denys: ‘Van de zestien
door ons behandelde patiënten zijn er negen voor driekwart
klachtenvrij. Dat is vrij bijzonder. Psychiatrie is een vakgebied
waarbij successen meestal beperkt zijn. Veel behandelingen
leiden slechts tot een geringe afname van klachten.’
De door Denys gebruikte techniek heet deep brain stimulation
(dbs) en wordt al enige tijd toegepast bij de ziekte van
Parkinson. Denys’ studie is tot nu toe de grootste naar het
toepassen van dbs bij mensen met psychiatrische klachten. Hij
werkte ervoor samen met neurochirurg Rick Schuurman (1968,
Geneeskunde 1991), die al ervaring had met het aanbrengen van
elektroden in de hersenen van Parkinsonpatiënten.

‘Wat wij dachten dat één
ziektebeeld was, kent
biologisch verschillende
mechanismen’
De aangebrachte elektrode werkt als een soort pacemaker.
Dwangstoornissen hangen samen met het overactief zijn van
een bepaald hersengebied. De elektrode registreert de activiteit
in het gebied. Zodra deze verhoogd raakt, geeft de elektrode
een zwak stroompje af dat de activiteit remt, waardoor het
dwanggedrag uitblijft. Aan de buitenkant zie je zo goed als niets
van de geïmplanteerde elektrode en de patiënt heeft er niet echt
last van. Denys: ‘De elektrode wordt stevig vastgemaakt aan
de schedel. Het kabeltje dat eraan vastzit, wordt onder de huid
gelegd en loopt langs de hals naar de borstkas. In de borstkas
wordt een klein sneetje gemaakt waarin een apparaatje met
batterijtje komt. Eventueel kan dat ook in de buikholte, dan zie
je er al helemaal niets van.’
Het systeem met de elektrode kan op afstand aan- en uitgezet
worden. Tijdens de anderhalf jaar durende testperiode hebben
Denys en zijn team hiervan slim gebruikgemaakt om te kijken
of de techniek echt werkt en er geen sprake is van een placeboeffect. Zij schakelden de elektrode een tijd lang uit zonder
dat de patiënten dit wisten. Als ze dit deden, kwamen de

ander hersengebied betrokken en helpt het om de elektrode in
dat gebied te plaatsen, dat weten we nog niet. Maar wat wel
nieuw is, is dat wij met deze techniek hebben laten zien dat wat
wij dachten dat één ziektebeeld was biologisch verschillende
mechanismen kent.’
Elektrode of pil
dwangklachten terug. In theorie zouden patiënten ook een eigen
afstandsbediening kunnen krijgen om de elektrode aan of uit
te zetten. Denys: ‘Bij mensen met Parkinson is het gebruikelijk
dat zij die krijgen. Maar de mensen die wij behandelen hebben
een dwangstoornis. Bij hen bestaat dus de mogelijkheid dat ze
de hele tijd controleren of het apparaat nou aan- of uitstaat. We
hebben wel een patiënt bij wie de therapie niet goed aanslaat en
die zich heel afhankelijk voelt van ons. Hem gaan we nu toch
zelf controle geven; misschien dat het dan wel effect heeft.’
Zinnige dwangstoornissen
Hoe is Denys er eigenlijk bij gekomen om onderzoek te gaan
doen naar zo’n volledig nieuwe techniek? ‘Ik werkte een paar jaar
geleden aan het umc Utrecht op de angstafdeling, die benaderd
werd door de fabrikant van deze apparatuur. Ik dacht toen:
‘Dit is veelbelovend, dat moeten we oppakken.’ Er waren op
dat moment wereldwijd ongeveer zes mensen op deze manier
behandeld, het was nog heel experimenteel. Ik ben gaan kijken
op een paar plekken waar men deze techniek al toegepast had
en ben naar een paar kleinschalige congressen geweest die waren
georganiseerd door de fabrikant. De rest is feitelijk trial and error
geweest. Dat was erg spannend. Wat gebeurt er precies als je de
elektrode op deze plek implanteert? Hoe lang duurt het voor
het werkt? Wie kun je wel helpen en wie niet? We hebben ook
veel energie gestoken in de contacten met onze patiënten en in
het motiveren van hen om ermee door te gaan. Als dan de eerste
resultaten komen, en het blijkt te werken, is dat erg motiverend.
Inmiddels hebben we daardoor een stuk meer zelfvertrouwen.’
Bij de mensen bij wie de dbs-therapie aansloeg, gebeurde
dit heel snel. Al binnen enkele uren namen hun klachten af.
De bijwerkingen bleken gering te zijn: sommigen hadden na
de operatie last van een euforisch gevoel in combinatie met
verhoogde prikkelbaarheid, maar dit verdween binnen twee
tot drie dagen. Hoewel de therapie bij negen van de zestien
patiënten goed aansloeg, waren er zeven bij wie weinig tot geen
resultaat werd geboekt. Denys: ‘Dit lijkt samen te hangen met
het type klachten. De therapie slaat slechter aan bij mensen
met een dwangstoornis die bestaat uit een handeling waar zij
volledig achter staan. Mensen met bijvoorbeeld smetvrees of een
angstgebonden dwangstoornis hebben vaak wel door dat wat
zij doen onzinnig is. Maar mensen met een perfectionistische
stoornis, die bijvoorbeeld de hele dag bezig zijn alles in huis
perfect symmetrisch te maken, staan hier vaak achter. Zij
vinden echt dat wat zij doen moet. Misschien is hierbij een

Denys ziet veel potentie voor dbs, zowel voor de behandeling
van psychiatrische stoornissen als voor fundamenteel onderzoek
naar de werking van de hersenen. Doordat met de elektroden
heel gericht bepaalde hersengebieden geprikkeld kunnen
worden, ook diepliggende, kan de werking daarvan in detail
worden onderzocht. Denys en zijn team gaan zelf de komende
tijd uitproberen of de behandeling die zij hebben toegepast bij
dwangstoornissen ook helpt tegen andere stoornissen. Denys:
‘Het is mogelijk dat bijvoorbeeld afhankelijkheidsstoornissen
en eetstoornissen zoals anorexia op dezelfde manier behandeld
kunnen worden. Ook hierbij spelen tenslotte compulsieve
gevoelens een rol. Binnenkort beginnen we met een studie
waarbij we de elektrode implanteren bij 25 patiënten die aan een
zeer ernstige vorm van depressie lijden. Hier zijn we toegekomen
toen we zagen dat bij de patiënten met een dwangstoornis een
flinke stemmingsverbetering optrad na de behandeling. Wellicht
dat het dus ook werkt tegen depressie.’
Als dbs zo goed werkt tegen bepaalde dwangstoornissen, en
mogelijk ook tegen andere stoornissen, moet dit dan in de
toekomst de voorkeursbehandeling worden? Denys: ‘Dat is een
lastige kwestie. We hebben een werkgroep ingesteld die kijkt
naar de ethiek rond deze behandeling. Onlangs hebben we in
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde criteria gepubliceerd
waaraan volgens ons een patiënt moet voldoen voordat tot dbs
wordt overgegaan. Zo zou de stoornis zeer ernstig moeten zijn en
geen enkele bestaande behandeling effect moeten hebben gehad.
Het kost tenslotte weinig moeite om eerst gedragstherapie
en vier of vijf medicijnen uit te proberen. Het is ethisch niet
echt verdedigbaar om bij iemand een elektrode in het hoofd te
stoppen terwijl een pil ook zou kunnen helpen. Maar: dingen
evolueren snel in onze moderne samenleving. Misschien denken
we hier over een paar jaar heel anders over.’
J

Naam: Damiaan Denys (1965) _ Studie: Geneeskunde
en Wijsbegeerte _ Doctoraal: Universiteit Leuven
_ Promotie: Universiteit Utrecht 2004 cum
laude_ Werk: 2002-2007 staflid / hoofd sectie
Angststoornissen psychiatrisch centrum UMC Utrecht
_ 2007-heden hoogleraar Psychiatrie en hoofd
psychiatrisch centrum AMC/UvA _ Toekenningen:
Veni-subsidie NWO en Ramaer-medaille voor
uitmuntend onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie (beide 2005) _ d.denys@amc.uva.nl
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de buluitreiking

Media
moet
je doen

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 of
fundamentele vragen. Na haar
bachelor ging Nadia Palesa
Poeschmann (1981, Media
en cultuur 2007) werken in
Hilversum. De lokroep van de
praktijk won het van de wens
om een master te doen.
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A

ls je een baan vindt bij de televisie, hoe
gek is het dan dat je het bij een bachelor
Media en cultuur laat? Niet zo heel gek, zal
iedereen je vertellen die in de televisiewereld werkt. Alles draait daar om ervaring en hoe leuk een master ook
is: afgezien van onderzoekservaring leer je daar niet hoe
het werkt op de redactie van een tv-programma.
Of wat een camjo (cameraman-journalist) allemaal
moet kunnen. Dus toen Nadia Palesa Poeschmann een
van de weinige plekjes bemachtigde op de Summerschool van de gerenommeerde Media Academie in
Hilversum, en de vara haar daarna een contract aanbood, zei ze natuurlijk ja. Ze werkt nu op de redactie
van Blikvoer.tv, een online videocommunity van de
vara die in februari is gestart.
‘Ik vond mijn studie heel leuk’, zegt Poeschmann.
‘De vraag in hoeverre wij de media beïnvloeden en
omgekeerd vond ik interessant. Door een vak als filmgeschiedenis leerde ik wat mooie shots zijn, en goede
montagetechnieken. Maar tijdens de bachelor begon
het gaandeweg te kriebelen. Ik had behoefte aan meer
praktijk in de studie, want ik wilde in de media aan de
slag.’ Ze zorgde zelf al voor die praktijk, zag door rolletjes in producties van de Filmacademie hoe het er voor
en achter de schermen aan toegaat, werkte bij Emma tv
(van het kinderziekenhuis van het amc) en was te zien
in diverse commercials (als het streakende meisje in de
Andrélon-reclame bijvoorbeeld). Om haar studie te
betalen bleef ze ook haar oude vak trouw, het modellenwerk – voordat Poeschmann ging studeren, was ze ruim
twee jaar fulltime model, met de wereld als werkterrein.
Omdat ‘het leven uit een koffer eenzaam maakte’, was
ze gaan studeren.
Haar bachelorscriptie ging over schoonheidsidealen en
de maakbaarheid daarvan in make-overprogramma’s.
Als model weet Poeschmann als geen ander hoe het is

om op je uiterlijk beoordeeld te worden: een paar
centimeter kunnen bepalen of je een opdracht krijgt
of niet. En ze kreeg regelmatig opmerkingen over haar
gewicht (te dik natuurlijk).
Tijdens de Summerschool, afgelopen zomer, had
Poeschmann les van regisseurs en programmamakers.
Ze leerde monteren, de productie en redactie doen van
programma’s. Hoe je een idee omzet in een format,
een programma-idee, en hoe je daarvan weer een tvprogramma maakt. Die kennis past ze nu toe bij het
maken van items voor Blikvoer. ‘Als ik meer geleerd heb
over goed filmen en snel monteren, zou ik ook wel een
documentaire willen maken.’ Presenteren wil ze ook
graag. Dat deed ze al eerder, onder meer voor Veronica,
en ze presenteerde een scholentour door Nederland
voor Dance4Life.
Een master wil Poeschmann nog steeds wel doen. ‘Maar
zolang ik in beeld ben in Hilversum, blijf ik daar graag.
Bovendien: een master biedt geen garantie op een beter
salaris.’ Modellenwerk doet ze ook nog steeds, maar dat
komt nu op de tweede plaats. Met een lachje: ‘Al blijft
het raar dat je bij de televisie best hard werkt en dan net
zoveel verdient als een model in twee dagen.’ Meteen
erachteraan, relativerend: ‘Nou ja, als je er anorexia
tegenaan gooit, kun je als model op de Keizersgracht
wonen. Maar geluk en persoonlijke ontwikkeling zijn
ook wat waard.’ J
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De passie van marc van roosmalen

Als kind was het zijn droom om
een aap als huisdier te houden. Die
passie leidde Marc van Roosmalen
uiteindelijk naar het Amazonegebied
in Brazilië en maakte hem tot een
van de beroemdste primatologen
ter wereld.

‘L

iefde voor de natuur heb ik altijd gehad. Als tijdens de
vakantie de rest van de familie lag te bakken in de zon,
trok ik samen met mijn broer en een gids eropuit om
vogels te kijken. Kikkers, hagedissen en giftige slangen nam ik
mee naar huis. In terraria probeerde ik ze dan in leven te houden.
Maar doordat ik niks wist over hun voedselpatronen, de manier
waarop ze voedsel zochten en op welke tijdstippen, legde het
overgrote deel van mijn verzameling al snel het loodje. In die tijd
is, denk ik, de basis gelegd voor mijn ecologische visie. Je kunt
het wezen van een dier niet begrijpen als je niet op de hoogte
bent van zijn ontwikkeling of van zijn gedrag in de natuurlijke
omgeving.’
Vanuit deze overtuiging koos Marc van Roosmalen voor de
studie Biologie. Zijn kandidaats haalde hij in Utrecht, daarna
vertrok hij naar Amsterdam voor een master aan de UvA. ‘Door
mijn ecologische visie, die totaal afweek van de gangbare manier
van onderzoek doen, botste ik al vrij snel met de big shots van de
Primatologie. Op de UvA was dat Adriaan Kortlandt.’ Anders
dan deze hoogleraar, betwistte Van Roosmalen het nut van het

bestuderen van apen in kooien. ‘Je kunt wekenlang observeren
en met de meest uitgebreide diagrammen komen, maar zonder
de ecologische context zegt het helemaal niks over gedrag. Vooral
de voedselecologie is ontzettend belangrijk. Je moet de tantaluskwelling van een dier bestuderen om het te begrijpen. Maar
goed, wie was ik als onbetekenend studentje om kritiek te uiten?
Van ecologie had men toen nauwelijks gehoord. In die zin was ik
mijn tijd ver vooruit.’
Vrijwel vanaf het begin richtte Van Roosmalen zich op apen.
Een keuze die voortkwam uit zijn jongensdroom om een aapje
te houden als huisdier. ‘Inmiddels weet iedereen dat zoiets onmogelijk is, maar in de jaren zeventig kon je nog legaal aapjes
kopen bij een dierenwinkel. Ik kocht vijf soorten, waaronder een
doodshoofdaapje, een slinger- en een wolaap. Ze zaten allemaal
bij mij op de woonboot.’
Apen zijn leuk zolang ze klein zijn, maar eenmaal groot kun
je ze thuis niet meer houden. Daar kwamen de kopers van zo’n
aap al snel achter: zij brachten hem terug naar de winkel. Van
Roosmalen: ‘En die brachten ze weer naar mij omdat ze niet wisten wat ze met die beesten aan moesten. Binnen de kortste keren zaten er op mijn woonboot twintig apen, waarover nagenoeg
niets bekend was.’ Om ze beter te kunnen begrijpen, besloot Van
Roosmalen zich ten doel te stellen een beurs te krijgen voor het
bestuderen van slingerapen in Suriname. ‘Ik was totaal gedetermineerd, volgde zelfs vakken over planten waarin ik totaal geen
interesse had, puur omdat ik die kennis later nodig zou hebben
bij het bestuderen van hun voedselgedrag.’
De keuze om zijn grote passie te volgen maakte hem, zegt Van
Roosmalen, tot een buitenbeentje. ‘De meeste studenten deden
onderzoek naar onderwerpen aangedragen door hoogleraren, die
dan de gegevens voor hun eigen onderzoek konden gebruiken.
Ik koos een onderwerp dat losstond van hun publicaties. Omdat ik mijn complete studierichting zelf verzon, moest ik overal
toestemming voor vragen. Wetenschappelijk gezien was ik een
einzelgänger, die voor de gevestigde orde van primatologen een
bedreiging vormde omdat ik hun onderzoeksmethoden openlijk
bekritiseerde.’

In 1976 vertrok hij voor zijn promotieonderzoek naar Suriname.
‘Drie jaar heb ik daar gezeten, waarvan tweeënhalf in het bos. Uiteindelijk promoveerde ik in Wageningen bij M.F. Mörzer Bruyns
omdat mijn onderwerp viel onder ecologie en natuurbehoud. Een
bewuste keuze om niet weer bij het oude clubje primatologen
terecht te komen.’
In 1986 kreeg Van Roosmalen op uitnodiging van de Braziliaanse overheid een vast contract als onderzoeker. Samen met
zijn gezin vetrok hij naar Manaus in het Amazonegebied, waar hij
ruim twintig jaar verbleef. Hij ontdekte er vijf nieuwe apensoorten, verschillende andere grote zoogdieren en beschreef een groot
aantal tot dan toe onbekende bomen. In 2007 werd hij echter
door de Braziliaanse overheid opgepakt en veroordeeld tot veertien jaar celstraf omdat hij geen vergunning zou hebben voor zijn
opvanghuis voor weesapen. Een jaar zat hij gevangen, waarna in
hoger beroep het vonnis werd omgezet in een straf van één jaar.
Terugkeren om zijn werk uit te voeren is volgens Van Roosmalen
niet langer mogelijk. ‘Ik ga daar hooguit naartoe om de familie
van mijn Braziliaanse vrouw te bezoeken. Mijn werk zal ik in de
toekomst vanuit het buitenland moeten doen want als ik in Brazilië doorga met mijn onderzoek, krijg ik vroeg of laat een kogel.
Ik ben gewoon te bedreigend voor het beleid dat de regering met
het Amazonegebied voor ogen heeft. Het liefst zie ik mezelf in
dienst van een internationale organisatie als ambassadeur die zich
inzet voor het behoud van het regenwoud in de Amazone. Mijn
passie, die ooit begon met apen, wil ik nu gebruiken in de strijd
tegen global warming.’J

Naam: Marc van Roosmalen (1947) _ Studie: Biologie _ Doctoraal:
1974 _ Promotie: 1980 _ Werk: 1986-2003 onderzoeker National
Institute for Amazonian Research, Manaus, Brazilië _ 1989-1994
oprichter Center for the Rehabilitation and Re-introduction of
Endangered Wildlife _ Onderscheidingen: Officier in de Orde
van de Gouden Ark (1999) _ Hero for the Planet, Time Magazine
(2000) _ Mr. C.Th.F. Thurkow-prijs van Stichting Het Kronendak,
Wageningen (2001) _ Boek: Blootvoets door de Amazone. De
evolutie op het spoor (2008) _ www.marcvanroosmalen.org
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van september (Prinsjesdag),

14 MEI, 17.00 – 18.00 UUR

6 E N 7 JUNI

Maatschappij- en

vanaf 17.00 uur in het Atrium

Bijzondere lezing: Jiddisj in

Geschilderde gebeden: studiedag

Gedragswetenschappen

16 APRIL, 17.30 UUR

aan het Binnengasthuisterrein.

Mokum: een tof verhaal, door

over het middeleeuwse getijden-

Lezing Arnold Schilder, voorzitter

Contactpersoon is Willem Setzekorn,

prof. dr. Shlomo Berger. Uitleg

boek met dr. Klara Broekhuijsen en

16 APRIL, 10.00 – 13.00 UUR

van de International Auditing and

020-679 7251

van het bestaan, het gebruik en

bezoek tentoonstelling Beeldschone

College prof. ir. drs. Willem

Assurance Standards Board (IAASB)

de cultuur van het Jiddisj in een

Boeken, Museum Catharijneconvent

Vrakking: Noodzakelijk versus

te New York en voormalig directielid

Nederlands jasje. Toegang gratis.

te Utrecht. Toegang: € 192 (plus

gedreven verandermanagement.

www.hum.uva.nl/illustereschool

€ 8,50 museumentree).

Laatste college in de Parade

www.hum.uva.nl/mastercourses

van hoogleraren, alumnikring

Algemeen

van De Nederlandsche Bank, spreekt

Economie en Bedrijfskunde

over de kredietcrisis en accountancy.
Locatie: Amsterdamse Academische

16 APRIL, 18.00 UUR

15 MEI, 10.30 – 12.00 UUR

Andragologie. Locatie: Nieuwe

Club. Aanmelden:

FEB Alumnilezing door Nout

Stadswandeling: Joodse aan-

Prinsengracht 130, zaal 5.52.

Wellink. Jaarlijkse bijeenkomst met

wezigheid in Mokum, door prof.

Toegang: leden gratis, niet-leden

de president van De Nederlandsche

dr. Shlomo Berger. Nog een beperkt

€ 20. Meer informatie: www.alumni.uva.nl/andragologie

www.uva.nl/academischeclub
20 APRIL, 17.00 – 18.00 UUR

Bank over het DNB-jaarverslag, met

aantal plaatsen beschikbaar. Toegang:

De stelling van… Ieme van der

zijn visie op de Nederlandse econo-

€ 8,50 / AUV-leden: € 7,50.
www.hum.uva.nl/illustereschool

mie en gelegenheid om met Wellink
van gedachten te wisselen. Locatie:

prominente wetenschappers zich uit-

Roetersstraat 15, zaal A. Borrel na

16 MEI, 13.00 – 18.00 UUR

Sociologie en Antropologie.

spreken over zowel de grondslagen

afloop. Toegang gratis. Aanmelden:

Geschaakt: (on)vrijwillige liefde

Thema: De economische crisis: de

als de grenzen van hun vakgebied.

alumni-feb@uva.nl of 020-525 7267

in beeldende kunst, literatuur,

nieuwe rijken in paniek. Locatie:

en muziek. Voorjaarsmiddag AUV-

Common Room, Spinhuis, Oudezijds
Achterburgwal 185.

www.spui25.nl

De andere blik. Lezingenreeks

14-17 MEI

Kring Antieke Cultuur. Programma

21 APRIL, 20.00 UUR

KAE-studiereis naar Helsinki.

met vier lezingen rond het thema

Amsterdamlezing Lodewijk

Meer informatie: www.kae.nl

(on)vrijwillige liefde, belicht vanuit

Asscher, over ‘In de spiegel van

Aanmelden: adaverm@xs4all.nl

de beeldende kunst, literatuur en

New York’. Vierhonderd jaar relaties

Catharina van Kleef, heilige familie

24 APRIL, 16.00 UUR
Lezing prof. dr. Jelle Visser:

muziek. Sprekers: Lucinda van Dirven

19 JUNI, 15.30 – 16.30 UUR

Variaties in arbeid en organisatie.

tussen ‘Oud’ en ‘Nieuw’ Amsterdam

10 SEPTEMBER, 14.30 UUR

(vazen), Irene de Jong (de nieuwe

Voorjaarsmiddag AUV-Kring

Wat veranderde er in de jaren negen-

nodigen uit de historische en actuele

Oratie prof. dr. M.P. Pradhan,

Sappho), Piet Gerbrandy (Proserpina,

Frans: een literair-muzikale bijeen-

tig en hoe relevant is het Rijnlandse

betekenis van New York voor onze

bijzonder hoogleraar Project and

Claudianus) en Hein van Eekert

komst rond Proust en Beethoven,

model? Organisatie: Kring van

hoofdstad nader te bezien. Locatie:

Program Evaluation for International

(opera). Informatie en aanmelden:

verzorgd door Sabine van Wesemael

Amsterdamse Sociologen. Locatie:

Aula UvA, Singel 411.

Development, vanwege de Stichting

www.alumni.uva.nl/antiekecul-

en Joep van Brederode. Borrel na

Oudemanhuispoort, zaal A008.

Toegang gratis. Aanmelden:

Amsterdam Institute for International

tuur, secr.gltc-fgw@uva.nl of

afloop. Zaal open om 15.00 uur.

www.uva.nl/adamreeks

Development

020-525 2545

Locatie: Bungehuis, Spuistraat 210,

9 MEI, 14.00 – 17.00 UUR

zaal 1.01. Aanmelden:

De beroepspraktijk van antropo-

alumnikring-frans-fgw@uva.nl

logen. Veel antropologen dromen

Foto: Jeroen Oerlemans

19 MEI, 14.30 UUR
Geesteswetenschappen en

Oratie prof. dr. J.H.G. Gawronski,

Illustere School

hoogleraar Maritieme en urbane

10-15 AUGUSTUS

ontwikkelingssamenwerking. Maar

archeologie van de late middeleeu-

19th International Conference

hoe kom je daar? Welke kennis en

wen en de vroegmoderne periode,

on Historical Linguistics.

kunde heb je daarvoor nodig? Wat

in het bijzonder de stad Amsterdam

Meer informatie: ICHL19@let.ru.nl,

kun je als antropoloog betekenen

www.ru.nl/cls/ichl19/

voor een ngo? En waarmee moet je

23 APRIL, 17.00 – 18.00 UUR
Bijzondere lezing: Ischa Meijer,

van een baan in het buitenland in de

rekening houden als je in het bui-

Israël, en de soldaat van Oranje,

door prof. dr. Evelien Gans. Zij

28 AUGUSTUS

tenland gaat werken? Diverse antro-

11 T/M 14 MEI

spreekt over het tweede deel van

Symposium Hermetische filosofie

pologen geven tips en vertellen over

Amsterdams Studenten Festival.

haar dubbelbiografie over vader en

en verwante stromingen, ter ere

hun ervaringen in het ontwikkelings-

Cultureel festival door studenten,

zoon Meijer. Toegang gratis.

van tienjarig bestaan leerstoelgroep

werk. Na afloop borrel en gelegen-

ook voor alumni. www.amster-

www.hum.uva.nl/illustereschool
31 AUGUSTUS-2 SEPTEMBER

AUV-Kring ANCA. Locatie: SPUI25.

heid tot netwerken. Organisatie:

damsstudentenfestival.nl
25 APRIL

Workshop Practice-based

Meer informatie:

18 MEI, 17.00 – 18.00 UUR

La bande dessinée. Dag van de

19 MEI

Philosophy of Logic and

www.ancaweb.blogspot.com

De stelling van… Louise Gunning.

Marcel Proust Vereniging Nederland

Carrièredag Europese Studies.

Mathematics, voor filosofen, logici

www.spui25.nl

gewijd aan de ‘bande dessinée’.

Studievereniging Europese Studies

en wiskundigen. Meer informatie:

13 MEI 2009, 16.00 UUR

Kuifjespecialist Jan Baetens houdt

(SES) roept alumni op om te komen

www.illc.uva.nl/pplm/

Lezing prof. dr. Francisco

26 MEI, 20.00 UUR

een inleiding, Stéphane Heuet

met informatie over potentiële

Amsterdamlezing Ian Buruma.

verzorgt een lezing over zijn ‘ver-

werkgevers en stageplaatsen voor

Voor een toelichting op het thema

stripping’ van Proust. Locatie:

studenten. Maak de Carrièredag tot

‘In de spiegel van New York’, zie

Maison Descartes, Vijzelgracht 2A,

een succes en neem contact op via

23 APRIL, 14.30 UUR

Control and the Brain. Locatie:

onder de Amsterdamlezing op 21

Amsterdam.

acquisitie@ses-uva.nl

Oratie prof. dr. J.C. Goslings,

Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek,

april. Toegang gratis. Aanmelden:

Toegang: introducétarief voor leden

hoogleraar Chirurgie, in het bijzon-

Singel 421.

www.uva.nl/adamreeks
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.

23 APRIL, 17.30 UUR

Poel. De stelling van... is een reeks

uitdagende voordrachten waarin

alumnikring Frans: € 7,50.

28 MEI

Aanmelden: www.marcelproust.nl

Afscheidsreceptie Henriëtte

6 JUNI

Barcelo, hoogleraar Psychobiology,

Geneeskunde

University of the Balearic Islands,
Spanje. Titel: Uncertainty, Cognitive

der de traumatologie
5 JUNI, 14.30 UUR

Ritter, docent moderne Franse let-

Oratie prof. dr. M.N.C. Aarts,

Universiteitsdag. Hét evenement

8 MEI, 14.30 UUR

terkunde. Locatie en tijd nog onbe-

bijzonder hoogleraar Strategische

voor alumni, vrienden en medewer-

Oratie prof. dr. R. Rogers,

kend. Aanmelden: voor 1 mei bij het

communicatie, vanwege de Stichting

kers van de UvA.

hoogleraar Nieuwe media en digitale

secretariaat van de alumnikring Frans:

Logeion

www.uva.nl/universiteitsdag

cultuur

alumnikring-frans-fgw@uva.nl

15 JUNI, 17.00 – 18.00 UUR

28 MEI, 20.00 – 22.00 UUR

De stelling van… Michiel

Nieuwsbericht Uitgelicht!:

Leezenberg. www.spui25.nl

Ethische kwesties. Dr. Gijs van

Donselaar en drs. Pieter Pekelharing

24 APRIL, 14.30 UUR

15 SEPTEMBER, 17.00 UUR

nemen een actueel onderwerp

Oratie prof. dr. P. Portegies, bij-

Bijeenkomst Olofspoort. De

onder de loep. Toegang gratis.

zonder hoogleraar Neurologie, in het

voormalige studentenvereni-

www.hum.uva.nl/illustereschool

bijzonder de consultatieve neurolo-

ging Olofspoort komt zoals elk

Foto: Jeroen Oerlemans

Hospital AMC/OLVG

jaar bijeen op de derde dinsdag
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Foto: Jeroen Oerlemans

gie, vanwege de Stichting Teaching

Illustere School Activiteiten van de Faculteit der

De Amsterdamse Academische Club (AAC), de sociëteit

Geesteswetenschappen, toegankelijk voor iedereen.

van de UvA, is gevestigd aan de Oudezijds Achterburgwal 235. Het

AUV-leden krijgen tien procent korting. Meer informatie

lidmaatschap staat open voor medewerkers en alumni van de UvA.

en aanvragen programmabrochure januari-juni 2009:

Secretariaat AAC: Spui 21, Amsterdam. Postadres: postbus 94325,

illustereschool-fgw@uva.nl, 020-525 4594,

1090 GH Amsterdam aac@uva.nl, 020-525 3769

www.hum.uva.nl/illustereschool

www.alumni.uva.nl/aanmelden

29 MEI, 14.30 UUR

Universiteitsbibliotheek /

Alumniavond

Oratie prof. dr. G. Rothenberg,

Bijzondere Collecties

Communicatiewetenschap met

hoogleraar Heterogene katalyse en

Esther Rozendaal MSc. Sinds kin-

duurzame chemie

Allard Pierson Museum

Alumnibureau

SPUI

18 JUNI, 18.30 UUR

Het primaire aanspreekpunt voor alumni en donateurs

T/M 27 MEI

is Alumnirelaties en Universiteitsfonds. Dit bureau is

deren enkele decennia geleden wer-

Tentoonstelling Honderd jaar

verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering

den ontdekt als marketingdoelgroep

Tijdschrift voor Wijsbegeerte,

van alumnibeleid, fondsenbeheer en fondsenwerving

is op kinderen gerichte reclame

een eeuw spiegel van de Nederlandse

van de UvA, de Amsterdamse Universiteits-Vereniging

onderwerp van discussie. Daarbij

filosofie. Boeken, tijdschriftnum-

(AUV) en het Amsterdams Universiteitsfonds.

spelen vragen als: Hoe ziet de com-

mers, archiefstukken en foto’s uit

Adres: Spui 25-27, Amsterdam

merciële mediawereld van kinderen

de ‘Wijsgeerige Verzameling’ van

Postadres: postbus 94325, 1090 GH Amsterdam

eruit? Hoe wijs staan ze tegenover

de Bijzondere Collecties. Locatie:

alumni@uva.nl, 020-525 2138 (secretariaat)

reclame? En is die reclamewijsheid

Universiteitsbibliotheek, Singel 425.

www.alumni.uva.nl

T/M 14 JUNI

Alumnibestand

een verdedigingsmechanisme tegen

Foto: Jeroen Oerlemans

negatieve effecten van reclame?
2 JUNI, 15.00 UUR

Tentoonstelling Jan Six de

25 JUNI, 20.00 UUR

Afscheidscollege Henk Schenk,

archeoloog.

Er zijn inmiddels ruim 75.000 adressen achterhaald

Lezing prof. dr. Christof Koch,

hoogleraar Chemische kristallografie.

Een bijzondere Amsterdammer.

van de naar schatting 110.000 in leven zijnde alumni.

hoogleraar Cognitive and Behavioral

Locatie: Aula UvA, Singel 411.

Alumni kunnen helpen om de gegevens in de alumni-

13 APRIL, 10 MEI EN 14 JUNI,

Biology, California Institute of

database te verbeteren door hun eigen gegevens

Technology. Titel: The Neural

14 JUNI

14.30 UUR

T/M 5 OKTOBER

te corrigeren of gegevens door te geven van alumni

Correlates of Consciousness. Locatie:

Kun je meten wat je niet ziet?

Maak de Zondag Bijzonder.

Toekomst voor het verleden.

die SPUI niet ontvangen. Neem contact op met:

Tinbergenzaal, Het Trippenhuis,

Wakker Worden kinderlezing

Rondleiding tentoonstelling Jan Six,

Jubileumtentoonstelling 75 jaar

020-525 2138, alumni@uva.nl of via

Kloveniersburgwal 29.

door natuurkundige prof. dr. Stan

met koffie en (paas)gebak in het

Allard Pierson Museum, dé plek in

www.alumni.uva.nl/aanmelden

Bentvelsen over de zoektocht naar

Museumcafé. Voor UvA-alumni,

Amsterdam waar je kennismaakt met

17 SEPTEMBER, 18.30 UUR

elementaire bouwstenen in CERN.

-medewerkers en -studenten €7,50

Egyptische mummies, Grieks aarde-

Alumniavond

Meer informatie:

(i.p.v. €10). Aanmelden: 020-525

werk en Romeins beeldhouwwerk.

Communicatiewetenschap met

www.kinderlezingen.nl

7300 of receptie-otm@uva.nl
15 T/M 17 EN 20 T/M 24 APRIL,

en beheert fondsen ter bevordering van de

TOT EIND 2009

16 APRIL, 10.00 – 17.00 UUR

14.00 UUR

wetenschapsbeoefening en het studentenleven aan

Darwintentoonstelling in Artis.

Symposium Atlas van der Hem.

Week van de Klassieken.

de UvA. Met deze fondsen worden activiteiten van

Meer informatie: www.artis.nl,

Verre Wereld in Beeld, over de

Diverse gratis activiteiten.

studenten en studentenverenigingen ondersteund

www.science.uva.nl

zeventiende-eeuwse Amsterdamse

drs. Ben Tiggelaar. Zie ook onder

AUV-kringen, pagina 17.

Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica
19 APRIL

Rechtsgeleerdheid

Wat is een virus? Wakker Worden

Amsterdams Universiteitsfonds (AUF)
Het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) werft

en voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening

verzamelaar Van der Hem, zijn

26 APRIL

gesubsidieerd, zoals leerstoelen, bibliotheekcollecties

milieu, zijn atlas en zijn tijd, naar

De Romeinen komen! Romeinse sol-

en tentoonstellingen, waarin de overheidsfinanciering

aanleiding van de hoogwaardige

daten marcheren door het centrum

niet voorziet. Het bestaande fondsenpakket is ontstaan

facsimile-uitgave van de beroemde

van Amsterdam, onderweg wordt

door giften en legaten aan de UvA en de AUV.

kinderlezing door viroloog

17 APRIL, 14.30 UUR

Atlas Blaeu-Van der Hem. Toegang:

geofferd. Start- en eindpunt: het

Adres: Spui 25-27, Amsterdam

dr. Hans Zaaijer (AMC) over het

Oratie prof. dr. B.M. Oomen, bij-

voor UvA-alumni en -medewerkers

museum.

Postadres: postbus 94325, 1090 GH Amsterdam

doen en laten van virussen.

zonder hoogleraar Rechtspluralisme,

€ 32,50 (i.p.v. € 65).

www.allardpiersonmuseum.nl

universiteitsfonds@uva.nl, 020-525 2138

Meer informatie:

vanwege de Stichting Amsterdams

www.kinderlezingen.nl

Universiteitsfonds

23 APRIL, 17.00 UUR

18 MEI, 13.30 – 17.00 UUR

www.auf.nl

Amsterdamse Universiteits-Vereniging
(AUV)

Maandelijkse Boekensalon.

Het Allard Pierson Museum

22 EN 23 APRIL

Presentatie Archief Kees Nieuwen

jubileert, lezingen en rondleidin-

6th International Symposium on

huijzen in het Museumcafé

gen. Sprekers: Robert Lunsingh

Networks in Bioinformatics.

Bijzondere Collecties

Scheurleer (oud-directeur APM), Jan

De AUV is de algemene alumnivereniging van de UvA,

Six (hoofd Oude Meesters Sotheby’s

opgericht in 1889. De AUV wil de band versterken

28 MEI, 17.00 UUR

Amsterdam), Wim Weijland

tussen de UvA en haar alumni, en tussen alumni

Maandelijkse Boekensalon

(directeur Rijksmuseum van Oud

onderling. Jaarlijks organiseert zij de AUV-dag. Leden

heden). Toegang: € 27,50 / AUV-leden

ontvangen de UvA-Alumnipas, die korting of gratis

en vrienden van het APM: € 25.

toegang geeft op allerlei faciliteiten en instellingen.

Meer informatie:

www.science.uva.nl/actueel
24 APRIL
Leve de Wiskunde! Congres voor

Foto: Jeroen Oerlemans

docenten Wiskunde met voor-

25 JUNI T/M 27 SEPTEMBER
Jubileumtentoonstelling Best

Het lidmaatschap staat open voor alle UvA-alumni en

drachten van wetenschappers van

19 SEPTEMBER, 14.00 – 17.30

Verzorgde Boeken. Opening 25

voor andere relaties van de AUV en de UvA.

het Korteweg-de Vries Instituut en

UUR

juni, 17.00 uur (onder voorbehoud).

Adres: Spui 25-27, Amsterdam

het Institute for Logic, Language

POORT PAO met prof. mr. E. du

and Computation. Meer informatie:

Perron, decaan. Vooraankondiging

12 JULI, 9 AUGUSTUS EN 13

auv@uva.nl, 020-525 2138

www.science.uva.nl/congres

van een middag postacademisch

SEPTEMBER, 14.30 UUR

www.alumni.uva.nl/auv

onderwijs voor alumni waarin

Zomerstadswandeling: Op

Postadres: postbus 94325, 1090 GH Amsterdam

14 MEI, 14.30 UUR

docenten inzicht geven in de actu-

zoek naar Blaeu en andere

Oratie prof. dr. P. Timmerman,

ele stand van zaken op juridisch

kaartenmakers. Duur: 1,5 uur.

bijzonder hoogleraar Protein

gebied. Organisatie: AUV-Kring

Start: Museumcafé Bijzondere

Mimetic Chemistry, vanwege het

Oudemanhuispoort en het Eggens

Collecties.

Genootschap ter bevordering van

Instituut. Meer informatie:

natuur-, genees- en heelkunde

www.jur.uva.nl/eggens

Colofon
Roodfigurige stamnos

24 MEI 2009
Wanneer ben je muzikaal?
Wakker Worden kinderlezing

door muziekwetenschapper
dr. Henkjan Honing over waarom je
ook muzikaal kunt zijn als je geen
instrument speelt. Meer informatie:
www.kinderlezingen.nl

Foto: Jeroen Oerlemans

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

Uitgever_Alumnirelaties en Universiteitsfonds UvA • Redactie_
Albert Goutbeek (eindredacteur), Wim Koning (hoofdredac
teur), Margreet Korsten, Daan Meijer, Maarten Vervaat •
Redactieraad_Janine Beulink, Frank van den Bosch, Jim Jansen,
Nienke van den Hoek, Marije Hulsinga, Tineke Jong, Marjan
Kuiper, Ton Smit, Ger Wieberdink • Aan dit nummer werkten
verder mee_ Binnert de Beaufort, Nadine Böke (wetenschapsredacteur), Peter Brusse, Karel van Delft, Bastiaan Geleijnse, Inge
Klinkers (eindcorrectie), Iris Koppe, Philip van Praag, John Stuart
Reid, Philippe Remarque, Marion Rhoen, Manon Sikkel, Saskia
Stolk, Ellen Stoop, Jean Tillie, Jean-Marc van Tol, Machteld Vos
Fotografie_Monique Kooijmans, Jeroen Oerlemans • Vormgeving_
Studio Marise Knegtmans • Basisvormgeving_Charlotte Lokin
• Druk_Thieme Rotatie • Reacties_SPUI, Alumnirelaties en
Universiteitsfonds UvA, Postbus 94325, 1090 GH Amsterdam,
e-mail: SPUI@uva.nl • ISSN 667-939X
De redactie heeft ernaar gestreefd de rechthebbenden van de foto’s
te achterhalen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden kunnen contact opnemen met Alumnirelaties en
Universiteitsfonds van de UvA. SPUI is een magazine voor, door en
over alumni van de Universiteit van Amsterdam. SPUI is een uitgave
van Alumnirelaties en Universiteitsfonds. SPUI verschijnt drie keer per
jaar in een oplage van 80.000 en wordt toegezonden aan alle alumni
van de UvA (van wie het adres bekend is) en aan medewerkers van
de UvA.

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

Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV)

Stadswandelingen met Amsterdam City Walks

M

et de UvA-Alumnipas krijgen

onlangs voor het eerst sinds jaren de

AUV-leden korting of gratis

deuren heropend van het legenda-

Gratis familie mee
naar Universiteitsdag

toegang tot steeds meer universitaire

rische Theatrum Anatomicum in de

Veel UvA-alumni staan in een familie

en culturele voorzieningen in Amster-

Waag op de Nieuwmarkt, waar de

traditie. Ook familieleden, vaak van

dam. Een daarvan is Amsterdam

beroemde anatomische lessen in de

verschillende generaties, studeerden

City Walks, met jarenlange

Gouden Eeuw plaatsvonden.

ervaring op het gebied van

Amsterdam City Walks organiseert

het organiseren van stads-

excursies voor groepen op afspraak

eerstelijns familielid meenemen naar de

wandelingen, rondleidingen

en heeft een agenda met stadswan-

Universiteitsdag op zaterdag 6 juni: een

en cursussen. De gidsen zijn

delingen en rondleidingen waaraan

kind, kleinkind, vader, moeder, broer of

universitair opgeleide (kunst)-

geïnteresseerden op individuele basis

historici die met enthousiasme over

kunnen deelnemen. Leden van de

Net als voorgaande jaren biedt

kind meenemen om alvast kennis te

hun vak vertellen. Regelmatig ont-

Amsterdamse Universiteits-Vereni-

de AUV in 2009 in samenwer-

maken met de Universiteitsdag voor

wikkelt Amsterdam City Walks nieu-

ging betalen voor de stadswandelin-

king met het Holland Festival op

alumni. Geef bij uw aanmelding

we stadswandelingen, waaronder op

gen € 6,50 (in plaats van € 8) en voor

vertoon van de UvA-Alumnipas

expliciet aan dat u als AUV-lid een

verzoek van de UvA een wandeling

de rondleidingen € 5 (in plaats van

weer speciale aanbiedingen en

familielid introduceert. J

over de geschiedenis van de univer-

€ 6,50). De agenda staat op www.

academische introducties bij

siteit. Ook werkt Amsterdam City

amsterdamcitywalks.com. Meer

programmaonderdelen. Leden

Walks samen met musea en andere

informatie: 06-182 57014 of info@

van de AUV worden hierover de

instellingen. In samenwerking met de

amsterdamcitywalks.com.

komende tijd per e-mail geïnfor-

Waag Society zijn

J

meerd. J

aan de UvA. AUV-leden kunnen dit jaar

Holland Festival

kosteloos één aan de UvA afgestudeerd

zus. U mag ook een studerend (klein)

Algemene Leden
vergadering AUV
Datum: 6 juni, 10.00 uur
(voorafgaand aan de Universiteitsdag)
Locatie: Senaatskamer van de Aula,
ingang Handboogstraat 6.
Agenda: vanaf mei beschikbaar op
www.uva.nl/auv
Nadere informatie: auv@uva.nl
J

Voucher

Workshops Loopbaanprogramma

Lezersaanbieding

op Universiteitsdag

Old Masters of Amsterdam

;

Tot en met 9 augustus 2009 presenteert het Amsterdams
Tijdens de Universiteitsdag op zater-

- verandermanagement

dag 6 juni kunnen bezoekers kennis-

(workshop ‘s ochtends,

maken met het Loopbaanprogramma

duur twee uur)

voor UvA-alumni. Met dit Loopbaan-

Historisch Museum de tentoonstelling Old Masters of
Amsterdam, met tal van meesterwerken van onder
anderen Rembrandt, Jacob van Ruisdael en Ferdinand

-	coachend leiderschap

programma biedt de Amsterdamse

(workshop ‘s middags,

Bol. De stad Amsterdam beschikt over ruim duizend

Universiteits-Vereniging alumni van

duur een uur)

schilderijen van voor het jaar 1800 en bezit daarmee een

-	oriëntatie op je carrière

de Universiteit van Amsterdam de
mogelijkheid om in een academische

(workshop ‘s middags,

setting tegen een aantrekkelijke prijs

duur een uur).

van de rijkste verzamelingen oude schilderijen. Uniek is
dat veel van deze doeken nu in één tentoonstelling zijn
samengebracht. Sommige zijn voor deze expositie tijdelijk

te werken aan de verdere ontwikkeling van hun loopbaan. Op de Uni-

De workshops zijn gratis toegankelijk

uit het depot gehaald. Bezoekers zien dus schilderijen die

versiteitsdag verzorgen professionele

voor deelnemers aan de Universiteits-

alleen voor deze gelegenheid worden tentoongesteld.

coaches drie workshops, als inleiding

dag.

op de leertrajecten die over deze

Meer informatie:

thema’s worden aangeboden binnen

www.uva.nl/universiteitsdag

het Loopbaanprogramma:

J

Lezersaanbieding
Amsterdams Historisch Museum
SPUI-lezers ontvangen vijftig procent
korting op de volwassenenentree voor
Old Masters of Amsterdam.
Geldig voor één persoon.
Barcode: 150044

Lezers van SPUI krijgen tegen inlevering van de voucher
vijftig procent korting op de toegang.
J
Jacob Franszn (ca. 1635-1708) en zijn familie in de werkplaats,1669
Egbert van Heemskerck (1634/’35-1704)

feiten en cijfers
auv-reisprogramma:
Reis naar en lezingen
over Magna Graecia

AuV-Reisbeurzenfonds in 2008
Geografische verdeling van studentenreisbeurzen

Het Amsterdams Universiteitsfonds

Studenten van de Faculteit der

Facultaire verdeling van studentenreisbeurzen

in 2008

kende in 2008 voor € 107.600 aan

Maatschappij- en Gedragsweten-

in 2008

188 individuele reisbeurzen toe uit

schappen weten het Amsterdams Uni-

het AUV-Reisbeurzenfonds Graeve

versiteitsfonds het best te vinden. De

Tandheelkunde (ACTA)

7

(oud-)UvA-docenten en -alumni. Het

Francken. De subsidies gaan naar stu-

grootste onderwijsfaculteit heeft zo’n

Geneeskunde (FdG)

1

Reisprogramma van de Amsterdamse

dertig procent van het totale aantal

Rechtsgeleerdheid (FdR)

17

Universiteits-Vereniging biedt reizen

N Europa
N Noord-Afrika en Midden-Oosten

10
5

Academische inspiratie en verdieping op locatie in gezelschap van

N Afrika ten zuiden van de Sahara

30

denten die vanwege hun opleiding

N Azië

27

een half jaar in het buitenland stu-

UvA-studenten, terwijl bijna de helft

Economie en Bedrijfskunde (FEB)

23

op het gebied van literatuur, kunst

N Australië en Nieuw-Zeeland

31

deren of voor hun masterscriptie

van het aantal reisbeurzen naar stu-

Geesteswetenschappen (FGw)

30

en geschiedenis die de academische

N Latijns-Amerika

40

onderzoek of veldwerk verrichten

denten van deze faculteit gaat. Voor

Maatschappij- en

N Verenigde Staten en Canada

45

buiten Nederland. Bestemmingen

de Faculteit der Geesteswetenschap-

Gedragswetenschappen (FMG)

188

ver weg zijn populair: voor Europa

pen is hier nog winst te behalen.

Natuurwetenschappen,

worden relatief weinig beurzen aan-

Voor de Faculteit der Geneeskunde is

Wiskunde en Informatica (FNWI)

gevraagd. Hoewel de meeste reizen

het beeld vertekend, omdat hier niet

Interfacultaire instituten

richting de Verenigde Staten en

de reisbeurzen zijn meegeteld die

totaal

Canada gaan, winnen de niet-

het AMC zelf aan studenten

westerse bestemmingen het getals

toekent.

matig van de westerse. De verdeling

J

totaal

culturele verkenning van Zuid-Italië.

6

Voorbereidende lezingen over deze

188

reis vinden plaats in Academischen 10 september. Meer informatie en

90

aanmelding:

80

taire gebieden komt globaal overeen

50

www.alumni.uva.nl/reisprogramma.

60

J

40
30
20
10
0
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17

cultureel centrum SPUI25, op 18 juni

70

studenten over de faculteiten.

De eerstvolgende reis gaat van 18-25
oktober naar ‘Magna Graecia’: een

100

van de toekenningen over de faculmet de verdeling van het aantal

nieuwsgierigheid blijven prikkelen.
87

1

2

3

4

5

6

7

8

SPUI

Auv-kringen
Antieke Cultuur:

Antropologie:

geschaakt

beroepspraktijk ontwik-
kelingssamenwerking

Op 16 mei organiseert de kring Antieke

Frans:

Cultuur haar jaarlijkse voorjaarsmiddag voor

afscheid Elisabeth van der Linden
Op 22 januari hield dr. Elisabeth van der

tweede taal toe. Toch zijn ook ouderen in staat

Linden (1946, promotie Letteren 1985) haar

om nog heel goed veel talen te leren. Van der

alumni Griekse en Latijnse taal en cultuur,

Veel antropologen dromen na hun studie

afscheidscollege als universitair hoofddocent

Linden liet een aantal treffende voorbeelden

Oude geschiedenis, Antieke wijsbegeerte

van een baan in het buitenland bij een

Tweede-taalverwerving (van vooral de

zien via filmpjes op YouTube. Bovendien heeft

en Mediterrane archeologie. Andere

ontwikkelingsorganisatie. Maar hoe kom

Romaanse talen), getiteld ‘Hoe meer talen

onderzoek uitgewezen dat meertalige mensen

belangstellenden zijn natuurlijk ook welkom.

je daar terecht? Welke kennis en kunde

hoe meer vreugd’. Van der Linden betoogde

die hun talen dagelijks gebruiken minder

Thema is dit jaar: ‘Geschaakt: (on)vrijwillige

heb je nodig? Wat kun je als antropoloog

onder meer dat meertaligheid mondiaal

vaak Alzheimer ontwikkelen. Een hoopvolle

liefde in beeldende kunst, literatuur, en

betekenen voor een ngo? En waarmee moet je

gezien vaker voorkomt dan eentaligheid. Zo

gedachte, aldus de gepensioneerde.

muziek’. Sprekers zijn Lucinda Dirven (1966)

rekening houden als je in het buitenland gaat

heeft een land als Togo het Frans als enige

J

over achtervolgingsscènes op Grieks aardewerk,

werken? Verschillende antropologen geven

officiële taal, maar worden er daarnaast nog

Irene de Jong (1957, promotie Klassieke talen

tips en vertellen over hun ervaringen in het

38 inheemse talen gesproken. De meeste

1987) over de ‘nieuwe Sappho’, Eos en Tithonus,

ontwikkelingswerk. Na afloop is er een borrel

Togolezen beheersen twee of meer talen. Ook

Piet Gerbrandy (1958) over Claudianus en

en gelegenheid tot netwerken. Datum: 9 mei

in Europese landen komt meertaligheid veel

Proserpina, en Hein van Eekert, over geschaakte

2009, tijd: 14.00-17.00 uur. Locatie: SPUI25,

voor. Roemenië, bijvoorbeeld, kent naast het

vrouwen in de Franse opera. Borrel na afloop.

Amsterdam. Meer informatie: www.ancaweb.

Roemeens als officiële taal achttien erkende

Toegang: gratis voor AUV-leden, niet-leden

blogspot.com

minderheidstalen.

betalen € 15. Meer informatie en aanmelden:

J

De vraag hoe mensen succesvol meertalig
kunnen worden, is nog steeds niet afdoende

www.alumni.uva.nl/antiekecultuur,

beantwoord. Onderzoek bij kleine tweetalige

secr.gltc-fgw@uva.nl, 020-525 2545.
J

Communicatiewetenschap:

kinderen laat zien dat zij hun talen weliswaar

Ben Tiggelaar spreekt

als twee verschillende moedertalen verwerven,

De kring Communicatiewetenschap organiseert

beïnvloeding. Naarmate men ouder wordt,

op 17 september een alumniavond met drs.

neemt de invloed van de moedertaal op de

maar dat daarbij ook sprake is van wederzijdse

Ben Tiggelaar (1969, Communicatiewetenschap
1997). Een van Nederlands bekendste sprekers
en alumnus Communicatiewetenschap
zoekt zijn oud-medestudenten aan de
UvA op. Tiggelaar werkt vanuit zijn eigen
praktijkonderzoek; zijn plezierig gevoel voor
entertainment en gedegen achtergrond

Sociologie:

lezing Johan Goudsblom

in gedragswetenschap zorgen ervoor dat

Op 6 februari hield emeritus hoogleraar

er tijdens zijn (razendpopulaire) seminars

Sociologie Johan Goudsblom (1932, promotie

geluisterd en gelachen wordt.

Politieke en sociale wetenschappen 1960) voor

J

de Kring van Amsterdamse Sociologen een
lezing getiteld ‘De seizoenen komen terug,
sociologische beschouwingen over tijd’. Hij
leverde daarin scherpzinnige kritiek op denkers
van Parmenides tot Parsons, die verandering
zien als oppervlakkige schijn en zoeken naar
het onveranderlijke dat zij daarachter menen
te ontwaren en wezenlijker achten. Goudsblom
benadrukte daarentegen dat we ons in de
(sociale) wetenschappen, of we dat nu willen
of niet, altijd bezighouden met processen: de

Zeus achtervolgt een jonge vrouw. Roodfigurige Attische

verschijnselen die we onderzoeken bestaan

amfoor, ca. 450 v. Chr.

nu eenmaal onvermijdelijk in tijd. Op de
vraag of sociale wetenschappers in staat zijn
toekomstige ontwikkelingen te voorspellen
gaf Goudsblom een antwoord dat tot veel

Economie:

discussie leidde: ‘we kunnen de toekomst

tachtig jaar KAE

niet voorspellen en dat zullen we ook nooit

De Kring van Amsterdamse Economen

alumni.uva.nl/sociologie. J

kunnen’. De lezing is terug te zien via www.

(KAE) bestaat tachtig jaar. De oprichting
in het crisisjaar 1929 geeft blijk van de

Foto: Corb!no

maatschappelijke betrokkenheid van de
initiatiefnemers van deze kring. Tachtig jaar
later, midden in een nieuwe economische crisis,

Politicologie:

Obama watching

is de KAE een levendige vereniging met ruim
600 leden. Om het tachtigjarig bestaan te

De Alumnikring Politicologie heeft sinds

de titel ‘Toekomstscenario’s voor Amerika in de

is gegaan en hoe in datzelfde jaar de trans-

vieren wordt op 13 november een lustrumfeest

november 2008 een nieuw bestuur, bestaande

wereld in 2012: kan Obama de uitdaging aan?’

Atlantische verhoudingen zijn gewijzigd. Ook

georganiseerd, waarbij de aftrap plaatsvindt

uit Claartje Brons (1980, Politicologie 2005;

In een vol Academisch-cultureel centrum SPUI25

waagde men zich aan de vraag of in 2012

op de beursvloer. Na de afsluitende gongslag

voorzitter), Wybren Meijer (1979, Politicologie

schetsten drie kenners van de Amerikaanse

een nieuwe balans is gevonden tussen wit en

door kringvoorzitter Ton Smit (1943, Economie

2005; secretaris), Anita van der Stap (1967,

politiek verschillende toekomstscenario’s voor

zwart, conservatief en democratisch Amerika.

1972) is er een receptie op de beursvloer met

Politicologie 1993; secretaris), Anna Herweg

het Amerika na de eerste ambtstermijn van

De geschetste scenario’s verschilden sterk van

aansluitend in de Industrieele Groote Club op

(1978, Politicologie 2002; penningmeester),

Obama.

elkaar, vooral waar het de vraag betrof of

de Dam een lustrumlezing en een gezellige

Willemijn Verkoren (1978, Politicologie 2003,

Jos de Beus (1952, promotie Economie 1989),

Obama erin zal slagen het economisch tij te

avond met walking dinner en muziek.

promotie 2008) en Catherine de Vries (1978,

hoogleraar Politieke theorie en columnist

keren. Gouda was hierover beduidend minder

Intussen organiseert de KAE dit voorjaar ook

Politicologie 2002 cum laude, promotie VU

Buitenhof, Frances Gouda (1950, Geschiedenis

optimistisch dan haar medepanelleden. Toch

weer de jaarlijkse studiereis. In mei reizen

2007). De ambitie is een forum te vormen

1976), hoogleraar Vrouwenstudies, en Frans

overheerste bij alle sprekers het optimisme. Het

de deelnemende KAE-leden naar de Finse

waar (oud-)politicologen elkaar – in levenden

Verhagen, voormalig Amerika-correspondent

publiek liet met speciale ‘Obama-dollars’ weten

hoofdstad Helsinki, waar zij de Nederlandse

lijve dan wel virtueel – kunnen ontmoeten

voor Het Financieele Dagblad en de Volkskrant

welk toekomstbeeld men het meest geloof- én

ambassade en diverse bedrijven bezoeken

en discussiëren over actuele politieke

en auteur van een boek over Obama,

dollarwaardig vond, wat een levendige discussie

en culturele activiteiten ondernemen. Meer

onderwerpen.

debatteerden onder leiding van Mark Koster

opleverde.

informatie: www.kae.nl.

De eerste door het nieuwe bestuur

(1969, Amerikanistiek 1995; De Pers, Canvas

Zie ook: www.alumni.uva.nl/politicologie.

J

georganiseerde activiteit vond plaats op

TV) over hun verwachtingen van het beleid van

J

22 januari, vlak na de inauguratie van de

de nieuwe president. Zo werd vooruitgeblikt

Amerikaanse president Barack Obama, onder

naar hoe Obama in 2012 de kredietcrisis te lijf
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UvA-scriptieprijs 2009

6 en 7 mei:
alumnibijeenkomsten Spanje

Tijdens de feestelijke slotceremonie van
de Universiteitsdag op 6 juni worden de
drie winnaars bekendgemaakt van de UvAscriptieprijs. Deze prijs is bedoeld voor
talentvolle afgestudeerden die met hun scriptie
de beste wetenschappelijke prestatie van het
afgelopen jaar leverden. De winnaars van
de eerste, tweede en derde prijs ontvangen
respectievelijk € 3000, € 2000 en € 1000.

Dick Pels Foto: Robert Buzink

Studenten met een 8,5 of hoger voor hun

Symposium Journalistiek
over media en populisme

master- of doctoraalscriptie die tussen 5 mei
2008 en 6 mei 2009 afstudeerden, kunnen hun
scriptie inzenden tot dinsdag 6 mei om 12.00
uur. Meer over nominaties en reglementen:

Piet Borst opent
Universiteitsdag 2009

www.uva.nl/uva-scriptieprijs.

J

Op 5 februari organiseerde de opleiding
Herman Philipse

Foto: Ivar Pel

Journalistiek ter gelegenheid van de jaarlijkse
gecombineerde afstudeer- en alumnidag een

Nadat de UvA-universiteitshoogleraren Rob-

enerverend debat over populisme, media en

bert Dijkgraaf en Louise Fresco in 2007 en 2008

populaire cultuur. Het symposium werd ingeleid

Op zaterdag 6 juni vindt op diverse locaties

Madrid en Barcelona bezochten, reist dit jaar

door socioloog Dick Pels (1948, Sociologie

in Amsterdam de Universiteitsdag plaats, hét

de Utrechtse universiteitshoogleraar Herman

1976 cum laude) en voortgezet in een panel

jaarlijkse evenement voor en door alumni,

Philipse naar Spanje voor een alumnilezing.

met NOVA-journaliste Nynke de Zoeten,

vrienden en (oud-)medewerkers van de

Philipse verzorgt in Madrid (6 mei) en Barcelona

UvA-politicoloog Jaap van der Spek (1984,

UvA. De openingslezing in de Aula wordt

(7 mei) een lezing voor (tijdelijk of permanent)

Politicologie 2006) en Geert Dales, voorzitter

dit keer verzorgd door emeritus hoogleraar

in Spanje woonachtige afgestudeerden, studen-

van het College van Bestuur van Hogeschool

Klinische biochemie Piet Borst. Hij spreekt

ten en docenten van o.a. de UvA. Deze alumni-

INHolland. De door Pels verdedigde opvatting

over kwakzalverij. Gelijktijdig zijn er diverse

bijeenkomsten worden dit jaar gecoördineerd

dat het populisme in de verhouding tussen

door de Universiteit Wageningen. In Spanje

burger en politiek ook als een positieve kracht

woonachtige alumni van wie het e-mailadres

kan worden ingezet, gaf aanleiding tot een

bekend is bij de UvA ontvangen een uitnodi-

stevige discussie onder leiding van voorzitter

ging. Kent u alumni, docenten of studenten in

Ronald Olsthoorn (1980, Rechtsgeleerdheid

Spanje van wie het adres mogelijk niet bij de

2005) van Het Gesprek. Het symposium werd

universiteit bekend is, neem dan contact op met

mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams

jOUw scriptie is
geld waard

stadswandelingen en rondleidingen door
musea. De lunch wordt aangeboden op
rondvaartboten. Het middagprogramma
bestaat uit een kennisfestival in de

Uva-scriptieprijs 2009

Oudemanhuispoort met colleges en debatten.

EEn 8,5 of hogEr voor jE mastEr- of
doctoraalscriptiE en afgestUdeerd tUssen
5 mei 2008 en 6 mei 2009 ?
ZEnd dan jE scriptiE in voor dE Uva-scriptiEprijs En
maak kans op € 3.000, € 2.000 of € 1.000.

Onder de vele sprekers zijn:

Nathalie Rijk: N.Rijk@uva.nl of 020-525 2823.

Arnoud Boot

André Nollkaemper

Melle Daamen

Patricia Pisters

Leon Deben

Corinne de Ruiter

José van Dijck

Hans Strikwerda

Robbert Dijkgraaf

Dick Swaab

Louise Fresco

Abram de Swaan

alumni@germainecusters.com

Jo Hermanns

Jan Tromp

Barcelona: Ellen Fleurke, (+34) 93 3635420,

Jef Huisman

Patti Valkenburg

ellen.fleurke@minbuza.nl J

Frans Jacobs

Frank van Vree

Len de Klerk

Claes de Vreese

Marcel Levi

Frans van Winden

Geert Lovink

Arie van der Zwan

der Weij en Ernst van der Pasch worden de
UvA-scriptieprijzen uitgereikt. Ook zijn er
workshops, optredens en een borrel. De dag
wordt afgesloten met een concert door het
UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck in de Oude Kerk.
Aanmelden: via de antwoordkaart in de
uitnodigingskrant die u in mei thuis ontvangt,
of via www.uva.nl/universiteitsdag.
J

Registratie en informatie
U kunt zich telefonisch of per e-mail registreren
www.uva.nl/uva-scriptieprijs
Dat u M P r i J S u i t r e i K i n g Universiteitsdag 6 juni 2009 // l o c at i e Oudemanhuispoort
t o e g a n g gratis voor recent afgestudeerden (na 5 mei 2008)
i n f o r M at i e e n i n S c h r i J v i n g u n i v e r S i t e i t S Dag www.uva.nl/universiteitsdag
M e e r i n f o r M at i e e n r e g l e M e n t e n

Speciale aanbieding

Tijdens de slotmanifestatie met Mieke van

Universiteitsfonds. J

				

voor de bijeenkomsten in Barcelona en Madrid.
Madrid: Germaine Custers, (+34) 63 5195700,

Alumnitas

Op zoek naar een leuk cadeau voor een

Een praktische (college)tas van bijna onver-

UvA-alumnus of -alumna in spe? Speciaal

slijtbaar materiaal: dat is de nieuwe Alumni-

voor baby’s en peuters is er nu de Alumni-

tas Postman Bag. De tas heeft een flap met

mini, een uniek UvA-shirt voor de kleine

klittenbandsluiting en diverse insteekvakjes

maatjes. Met lange mouw kost het T-shirt

aan de binnenkant. Afgestudeerde bachelors

€ 12,50, met korte mouw € 10. Foto’s van

krijgen de tas cadeau van de UvA. Andere

de shirtjes en informatie over de beschik-

alumni kunnen hem aanschaffen voor de

bare maten vindt u op www.alumni.uva.

vriendenprijs van € 17,50. Bestellen kan via

nl/alumnimini. Bestellen kan via N.Rijk@

N.Rijk@uva.nl of 020-525 2823.

uva.nl of 020-525 2823. J

Alumni van tien Nederlandse universiteiten in Parijs

Nog een hoofdredacteur:
Walther de Willebois

De AUV is initiatiefnemer van de eerste alumni-

In reactie op de SPUI Loopbaan in het vorige

bijeenkomst van tien Nederlandse universiteiten

nummer, waarin hoofdredacteuren Birgit

in Parijs, die op 8 april plaatsvond. Organisator

Donker (NRC handelsblad) en Hans van Dalfsen

is de Nederlandse ambassade in Parijs. Zowel in

(Z Magazine) werden geportretteerd, meldden

Frankrijk wonende Nederlandse afgestudeerden

zich diverse (oud-)hoofdredacteuren die de re-

en vrienden van deze universiteiten als hun Fran-

dactie over het hoofd zag in het lijstje ‘Andere

se oud-studiegenoten waren daarbij welkom.

hoofdredacteuren die aan de UvA studeerden’.

Hoofdbestanddeel van het programma was het

Onder hen jhr. drs. W.R.T.I.M. van der Does de

debat ‘De crisis: bron van energie voor duurzame

Willebois (1926, Economie 1958), die een relaas

ontwikkeling?’ tussen UvA-universiteitshoog-

stuurde over zijn ervaringen in de jaren vijftig

leraar Louise Fresco (1952, promotie Tropische

als hoofdredacteur van het interuniversitaire

plantenteelt WAU 1986) en Patrick Roméo, CEO

studentenblad Forum Academiale. Hij beschrijft

van de Shell Groep in Frankrijk, onder leiding van

hoe periodieken ook in die jaren te lijden hadden onder teruglopende inkomsten. Forum wist

schrijver en UvA-docent Fouad Laroui (1958). Bij
het ter perse gaan van dit nummer had de bij-

Links: Louise Fresco. Foto: Jeroen Oerlemans

hij voor het eerst winstgevend te maken, maar

eenkomst nog niet plaatsgevonden. Een verslag

Rechts: Fouad Laroui

desondanks werd het blad niet lang na zijn

is te lezen op www.alumni.uva.nl/nieuws.

vertrek opgeheven. De volledige reactie van

J

Walther de Willebois is te lezen op
www.alumni.uva.nl/dewillebois.
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Links: Kester Freriks
Rechts: Steph Scholten ontvangt cheque
Foto’s: Monique Kooijmans

SPUI

amsterdams universiteitsfonds

Kester Freriks presenteert Vogels kijken
Amsterdams Universiteitsfonds steunt Iconographia Zoologica

O

p 5 maart ontving auteur Kester Freriks (1954,
Nederlandse taal- en letterkunde 1981) het eerste
exemplaar van zijn nieuwe boek Vogels kijken uit
handen van bioloog en UvA-alumnus Midas Dekkers
(1946, Biologie 1972 cum laude). De boekpresentatie
in het museumcafé van de Bijzondere Collecties van de
Universiteitsbibliotheek markeerde het begin van het
grote digitaliseringsproject van de prentenverzameling
Iconographia Zoologica, dat mede mogelijk wordt gemaakt
met steun van het Amsterdams Universiteitsfonds.
Het tweede exemplaar reikte Freriks uit aan Maarten
Vervaat (1970, Franse taal- en letterkunde 1996 cum

laude), plaatsvervangend directeur van het Amsterdams
Universiteitsfonds. Vervaat overhandigde op zijn beurt
een cheque aan UvA-Erfgoed-directeur Steph Scholten
(1961, Kunstgeschiedenis 1991) ter waarde van ruim
€ 10.000. Ruim tweehonderd donateurs brachten dit
bedrag bijeen voor de Iconographia Zoologica gedurende
de eerste twee maanden van de Jaarfondscampagne 2009.
Freriks schreef portretten van alle driehonderd
Nederlandse vogelsoorten (maar vergat de kip, aldus
Dekkers). Hij behandelt de kleur van het verenkleed,
het vliegbeeld, de zang en het gedrag, en geeft ze een
plaats in onze cultuur. Vogels kijken is een gids voor

vogelaars en een literaire beschrijving van het wezen
van vogels. De zeshonderd illustraties zijn alle ontleend
aan de Iconographia Zoologica. Vanwege het nationale
digitaliseringsprogramma ‘Het Geheugen van Nederland’
is de Bijzondere Collecties gestart met het digitaliseren
van circa 20.000 prenten van zoogdieren en vogels uit
deze unieke verzameling dierenprenten uit de Artis
Bibliotheek.
De Jaarfondscampagne loopt nog tot eind 2009.
Meer informatie: www.auf.nl.
J

bijna € 50.000 voor
Jaarfondscampagne

D

Grand Tour naar de Kaukasus

E

en gebied met een veelzijdige geschiedenis dat door
studenten niet gemakkelijk op eigen gelegenheid
te bezoeken is. Dat is het criterium voor de jaarlijkse
‘Grand Tour’ van de Stichting Historische Studiereizen,
waaraan de Kaukasus als reisbestemming volledig
voldeed. Afgelopen jaar bezocht een groep van 27
studenten Armenië en Georgië. Dat behalve de historie
ook de actuele situatie in de regio uiterst interessant is,
ondervonden de studenten ter plaatse én vlak na hun
terugkomst, toen een korte oorlog uitbrak tussen Georgië
en Rusland.
Voorafgaand aan de reis gaven uiteenlopende experts
een semester lang colleges over het gebied, onder wie
voormalig Rusland-correspondent Karel Onwijn (1967,
Politicologie 1997) en onderzoeker en Armeniëkenner
Ugur Üngör (1980, Geschiedenis 2005 cum laude;
winnaar van de UvA-scriptieprijs 2006). Daardoor
was het reisgezelschap goed voorbereid. De studenten
bezochten onder meer Armeense en Georgische

kerken, musea als het Stalinmuseum en de Tbilisi State
University. Ook maakten zij een briefing en patrouille
mee van unomig, de vn-missie die toezicht houdt op
het fragiele bestand tussen de Georgische en Abchazische
troepen, en genoten van de indrukwekkende Georgische
supra’s (traditionele maaltijden). Hoogtepunt was het
bezoek aan Edouard Sjevardnadze (zie foto), voormalig
president van Georgië en eerder Sovjetminister van
Buitenlandse Zaken onder Michail Gorbatsjov. De
studenten spraken hem in zijn zwaar bewaakte huis
over zijn rol in de ontspanningspolitiek aan het einde
van de Koude Oorlog en zijn opkomst en ondergang als
president van Georgië.
De Grand Tour naar Georgië en Armenië werd
mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van het
Amsterdams Universiteitsfonds.
J

e Jaarfondscampagne 2009 van het Amsterdams
Universiteitsfonds heeft tussen de lancering van de
campagne medio december en eind maart al bijna
€ 50.000 aan donaties opgeleverd. Ruim 620 donateurs
deden een gift aan de bijzondere projecten die via de
Jaarfondscampagne mogelijk worden gemaakt.
Alumni, medewerkers en vrienden van de UvA
ondersteunen reisbeurzen voor talentvolle studenten
en promotiebeurzen voor docenten uit het voortgezet
onderwijs. Daarnaast zijn er drie projecten op het gebied
van onderscheidend onderzoek, academisch erfgoed en
voorzieningen voor wetenschappers en studenten. Dit jaar
gaat het om het digitaliseren van een bijzondere collectie
van de Artis Bibliotheek (zie ook het bericht hierboven),
juridische expertmeetings over klimaatverandering
en de formulering van een objectieve meetlat voor de
taalvaardigheid van dove kinderen.
Het Amsterdams Universiteitsfonds kent naast
de Jaarfondscampagne een programma voor Fondsen
op Naam (minimaal startkapitaal € 30.000) en een
nalatenschapsprogramma. Sinds het Amsterdams
Universiteitsfonds in 2007 startte met actieve fondsen
werving, zijn uit de poule van Jaarfondsdonateurs tien
instellers van een Fonds op Naam voortgekomen, terwijl
vier donateurs het fonds in hun testament opnamen. Los
van de testamenten brachten donateurs in twee jaar tijd
meer dan € 450.000 bij elkaar.
J
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Economie en bedrijfskunde

Geesteswetenschappen

Maatschappij- en
gedragswetenschappen







Klimaatbeleid bij internationale
bedrijven

Internationale bedrijven spelen een belangrijke rol in de
huidige klimaatproblematiek. Zij zijn immers verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde
CO2-uitstoot. Maar ook financiële instellingen hebben
met deze kwestie te maken, bijvoorbeeld via hun investeringen. Hoe bedrijven omgaan met het klimaatvraagstuk
staat centraal in het recent bij Routledge verschenen
International Business and Global Climate Change van
hoogleraar Duurzame bedrijfsvoering Ans Kolk (1965,
Politicologie 1990, promotie Economie 1996) en postdoc
Jonatan Pinkse (1978, doctoraal Economie 2001, promotie 2006). Aan de hand van data van een groot aantal
internationale bedrijven behandelt dit boek, binnen het
kader van relevante managementliteratuur, verschillende ontwikkelingen in het
beleid en de activiteiten van
bedrijven op lokale, regionale
en wereldschaal. Het eerste
deel beschrijft het klimaatbeleidslandschap en vrijwillige initiatieven vanuit het
bedrijfsleven. Het tweede
deel bestudeert innovatieen compensatiestrategieën,
zoals de handel in CO2emissies. Wetenschappers
en professionals uit het veld
vormen de doelgroep van
deze publicatie.
www.routledge.com



Experimenteel bewijs relatie
ongelijkheid en rellen
Economische ongelijkheid werkt rellen in de hand, zo
wordt algemeen gedacht. Zij zou bijvoorbeeld de oorzaak
zijn van de massale rellen door Franse jongeren in 2004.
Maar hoe zulke ongelijkheid precies tot rellen leidt,
is onduidelijk. Bovendien is er nog geen overtuigend
wetenschappelijk bewijs voor een relatie tussen beide factoren. Een aantal internationale wetenschappers, onder
wie UvA-econoom Klaus Abbink (1968), besloot met
behulp van de speltheorie op experimentele wijze bewijs
te zoeken voor de veronderstelde relatie. De resultaten
zijn opgenomen in een working paper op de website van
het instituut Creed.
De economen ontwierpen voor hun experiment een spel
waarin zes deelnemers strijden om geld. Het was zo opgezet dat in de eerste ronde een ongelijkheid ontstond: drie
spelers wonnen veel en de andere drie raakten achtergesteld. Zij konden er in de tweede ronde voor kiezen geld
van de winnende spelers te vernietigen. Maar dit moest
wel een unaniem besluit zijn en zelf wonnen zij hier niets
bij; de beslissing kostte hen juist geld. Opvallend was dat
velen er toch voor kozen de winnende spelers dwars te
zitten. De onderzoekers zien dit als bewijs voor een relatie tussen ongelijkheid en rellen, aangezien het bij rellen
ook draait om een beslissing die een groep moet nemen
en die geen voordeel oplevert. De onderzoekers keken
verder naar de invloed van de mate van ongelijkheid op
het opstandige gedrag. Opmerkelijk was dat naarmate de
ongelijkheid groeide, de verliezende partij minder vaak
maatregelen nam.
www1.fee.uva.nl/creed/papers.htm
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UvA ontvangt werken Anton de Kom

Foto: Dirk Gillisen

De UvA is eind februari in het bezit gekomen van het literair archief van Anton de Kom (1898-1945). Als een van
de eerste antikoloniale schrijvers in het Caraïbisch gebied
heeft De Kom een prominente plek in de Surinaamse
cultuur. Zijn historische essay Wij slaven van Suriname
(1934) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
bewustwording van het Surinaamse volk. De grootste
wonde van drie eeuwen slavernij was volgens De Kom dat
het volk zijn eigen geschiedenis niet kende. En wie zijn
eigen geschiedenis niet kent, schreef hij, zal altijd met een
minderwaardigheidsgevoel behept blijven. In de Tweede
Wereldoorlog vocht De Kom in Nederland als verzetsstrijder; hij overleed in een Duits kamp.
Een flink aantal van De Koms manuscripten is jarenlang zoek geweest. Eind 2008 heeft de Vereniging Ons
Suriname geholpen verscheidene werken boven water
te krijgen. De Koms kinderen hebben het archief van
hun vader overgedragen aan bijzonder hoogleraar WestIndische letteren Michiel van Kempen (1957, Nederlandse
taal- en letterkunde run 1982, promotie UvA 2002).
Hij benadrukte tijdens de overdracht dat deze vondst de
vooroorlogse geschiedenis van de Surinaamse literatuur,
toen er nog bijzonder weinig auteurs van Surinaamse
herkomst waren, verandert. De handgeschreven werken
zullen worden gedigitaliseerd voor onderzoeksdoeleinden.
Op termijn zal het archief worden overgedragen aan het
Nederlands Letterkundig Museum te Den Haag.



Ritmegevoel is aangeboren

Pasgeboren baby’s kunnen de beat van muziek herkennen.
Ritmegevoel is dus niet aangeleerd maar aangeboren, zo
heeft een team van muziekcognitiewetenschappers aangetoond, onder wie UvA-muziekwetenschapper Henkjan
Honing (1959, promotie Muziekwetenschap City University of London 1991). Het onderzoek is eind januari
gepubliceerd in het tijdschrift Pnas. Kinderen vertonen
vaak al op jonge leeftijd ritmegevoel. Tot nu toe namen
wetenschappers aan dat dit wordt aangeleerd door onder
meer het wiegen van zuigelingen. Om dit te testen deden
zij een experiment met pasgeborenen: zij stelden hen
bloot aan muziek met een duidelijk ritme, dat af en toe
verstoord raakte. De hersenactiviteit van de baby’s werd
gemeten met op hun schedel geplakte elektroden. De
momenten waarop het ritme niet klopte, waren duidelijk
terug te zien in de hersenpatronen van de zuigelingen. Er
trad dan een elektrische activiteit op in de hersenen die
correspondeert met het waarnemen van iets onverwachts.
www.uva.nl/actueel

Angst kan worden gewist
Het is mogelijk om met behulp van medicijnen een
angstrespons te ‘wissen’, waarna deze niet langer optreedt, zo blijkt uit onderzoek onder leiding van hoogleraar Experimentele klinische psychologie Merel Kindt
(1967, Psychologie 1991, promotie 1996). De door Kindt
ontwikkelde methode, die draait om het toedienen van
de bètablokker propranolol, werkt beter dan cognitieve
gedragstherapie, de gangbare behandeling van angstklachten. De resultaten zijn op 15 februari gepubliceerd in het
vooraanstaande tijdschrift Nature Neuroscience.
Tot nu toe werd aangenomen dat als een angstherinnering
is vastgelegd, deze permanent ligt opgeslagen. Dat blijkt
onjuist. Bij het vastleggen van angst in het langetermijngeheugen zijn bepaalde eiwitten betrokken die worden
aangemaakt op het moment van de vastlegging, maar
ook vlak voordat de herinnering wordt opgehaald. Kindt
heeft laten zien dat als je met behulp van propranolol deze
eiwitaanmaak verstoort, de herinnering wordt gewist.
Kindt leerde proefpersonen een angstrespons aan door
hen een pijnprikkel toe te dienen op het moment dat zij
een foto van een spin te zien kregen. Dit leidde ertoe dat
zij na enige tijd ook angstig reageerden op de foto als zij
geen pijnprikkel kregen. Vervolgens liet Kindt een deel
van de proefpersonen de angst herbeleven terwijl ze hen
de bètablokker toediende. Hierna bleek de angstrespons
sterk verminderd: de proefpersonen reageerden niet langer automatisch angstig op de foto. Bij proefpersonen die
een placebo kregen, bleef de angstreactie bestaan, evenals
bij proefpersonen die de bètablokker toegediend kregen
op een ander moment dan tijdens het herbeleven van de
angst. Kindt en haar team gaan nu het langetermijneffect
onderzoeken van de toediening van propranolol.
www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/nwoa_7pbbgn



Veel onbevoegde leraren
voor de klas
Een kwart van de docenten in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs geeft wel eens zelfstandig les zonder
hiervoor bevoegd te zijn. Dat blijkt uit gezamenlijk
onderzoek van het sco-Kohnstamm Instituut van de UvA
en het instituut its van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onbevoegd lesgeven gebeurt bijvoorbeeld door
docenten met een mastertitel in het vak dat zij geven,
maar die hun lerarenopleiding nog moeten afronden. De
onbevoegde noch de bevoegde docenten zijn blij met de
situatie, maar vanwege het lerarentekort is er vaak geen
andere oplossing.
www.uva.nl/actueel



Pedagogiek voor peuters
De Nederlandse kinderdagverblijven werken al jarenlang
zonder een wetenschappelijk onderbouwd pedagogisch
kader. Daarin kan verandering komen dankzij het boek
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar, dat eind januari
verscheen bij uitgeverij Elsevier. Een van de auteurs is
Elly Singer (1948, Ontwikkelingsleer 1975), onderzoeker
bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de
UvA. Volgens Singer is er in ons land de laatste jaren
vooral aandacht geweest voor kwantiteit in plaats van
kwaliteit in de kinderopvang.
www.uva.nl/actueel
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Volwassenen die kanker hebben gehad, vinden vaak
moeilijk een baan. Wereldwijd is onder deze groep de
werkloosheid maar liefst veertig procent hoger dan
onder gezonde volwassenen, blijkt uit onderzoek van het
Coronel Instituut van het amc. De vindingen zijn op 18
februari gepubliceerd in het tijdschrift jama.
Uit een meta-analyse van 38 internationale onderzoeken
over de relatie tussen kanker en werkgelegenheid, waaraan
in totaal zo’n 20.000 oud-kankerpatiënten en 160.000
gezonde volwassenen meededen, bleek dat volwassenen
die hersteld zijn van kanker vaak last houden van fysieke
of psychische klachten. De leeftijd waarop iemand kanker
krijgt, bleek niet van invloed op de kans om na herstel
(opnieuw) een baan te vinden. Het soort kanker wel.
Mensen die aan bloed-, prostaat- of zaadbalkanker hebben
geleden, hebben de grootste kans om weer aan de slag te
kunnen. Borst-, maag-, lever- of darmkanker verkleinen de
kans op een baan aanzienlijk. Dit komt mede doordat ze
sterkere blijvende effecten op de gezondheid hebben, zoals
vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen.
www.amc.nl/?pid=5473&contentitemid=196&itemid=95

Scheikundigen van de UvA zijn erin geslaagd een
chemisch complex te maken dat met behulp van licht
waterstof kan vormen, een potentiële groene brandstof
van de toekomst. Bij de verbranding ervan wordt alleen
water gevormd, geen CO2 of andere schadelijke gassen.
De vindingen van hoogleraar Supramoleculaire katalyse
Joost Reek (1967, promotie Scheikunde 1996), Sander
Kluwer (1963, promotie Scheikunde 2004), Ruta Kapre
(1977) en Fred Brouwer (1956, promotie Scheikunde lei
1987) zijn eind januari gepubliceerd in wetenschappelijk
tijdschrift pnas.
De chemici hebben zich bij de ontwikkeling van hun
complex laten inspireren door de natuur. Veel levende wezens bevatten hydrogenases: enzymen die snel en efficiënt
waterstof kunnen vormen uit protonen. Hiervoor is wel
energie nodig. Planten kunnen via fotosynthese zonlicht
omzetten in chemische energie. Reek en zijn team hebben
synthetische varianten gemaakt van hydrogenases en een
bij fotosynthese betrokken enzymcomplex en deze aan
elkaar gekoppeld met een soort chemisch klittenband.
Daardoor is een ‘supramoleculair complex’ ontstaan dat
zijn eigen energie vormt uit zonlicht en dit gebruikt voor
de productie van waterstof.
De techniek is nog kleinschalig en ongeschikt voor commercieel gebruik. Reek: ‘Wanneer het lukt om dit op
grote schaal toe te passen, kun je een belangrijke bijdrage
leveren aan het oplossen van het wereldwijde energieprobleem. We halen de protonen die nodig zijn voor de
vorming van waterstof momenteel uit azijnzuur. Eigenlijk
willen we ze graag uit water halen, omdat daar veel makkelijker aan te komen is. Maar het splitsen van water is
vrij lastig.’ www.uva.nl/actueel

File sharing – het via internet verspreiden en downloaden
van bijvoorbeeld muziek of films – kent fikse economische voordelen. Dat valt te lezen in het half januari verschenen rapport Ups and downs. Economische en culturele
gevolgen van file sharing voor muziek, film en games van
het tno, de Stichting Economisch Onderzoek en het
Instituut voor Informatierecht van de UvA, geschreven in
opdracht van de ministeries van ocw, ez en Justitie.
Zo’n 4,7 miljoen Nederlanders vanaf vijftien jaar heeft
het afgelopen jaar wel eens muziek of een film gedownload. Hoewel op dergelijke bestanden auteursrechten
rusten, is het downloaden ervan voor privégebruik in
Nederland niet strafbaar; het verspreiden wel. De industrie vreest al langer dat file sharing tot inkomstenderving
zal leiden. Maar dat is dus niet per se waar, volgens het
rapport. Behalve de duidelijke economische voordelen
voor de consument – die op goedkope wijze in aanraking
komt met cultuur – lijkt het fenomeen van downloaden
ook voor de producent zo slecht nog niet te zijn. De
cd-verkoop is de laatste jaren weliswaar sterk gedaald,
maar de inkomsten van muziekproducenten daalden veel
minder sterk. Consumenten blijken namelijk meer geld
dan voorheen uit te geven aan zaken als concerten en
merchandise, mede doordat zij dankzij het downloaden
in aanraking komen met nieuwe soorten muziek, waaraan
zij geen geld zouden hebben uitgegeven als zij de cd’s
hadden moeten kopen.
Bij films liggen de zaken iets anders. De verhuur van
dvd’s daalt, maar het bioscoopbezoek en de dvd-verkoop
groeit nog altijd. Hierop heeft file sharing vooralsnog
dus geen negatieve invloed. Mensen die regelmatig films
downloaden, blijken zelfs vaker dan gemiddeld dvd’s te
kopen. De onderzoekers waarschuwen wel dat met steeds
betere internetverbindingen het makkelijker wordt om de
zware filmbestanden te downloaden, zodat er nog dingen
kunnen gaan veranderen in deze markt.
www.seo.nl/nl/publicaties/rapporten/2009/2009-02.
html

Kanker vermindert kans
op een baan



Aanwijzing voor ontstaan
Kawasaki gevonden
Een internationaal team van geneeskundigen, onder wie
amc-kinderartsen Taco Kuijpers (1962, Geneeskunde
1989, promotie 1992 cum laude) en Willemijn Breunis
(1975, Geneeskunde 2000), heeft een eerste aanwijzing
gevonden voor het ontstaan van de ziekte van Kawasaki.
Deze raadselachtige ziekte, waarbij bloedvaten door het
gehele lichaam ontstoken raken, stond begin dit jaar in
de belangstelling toen de zoon van acteur John Travolta
eraan overleed. In het Westen komt de ziekte voor bij
slechts 1 op de 10.000 kinderen; in Japan bij 1 op de
1000. Symptomen zijn plotse huiduitslag, gezwollen klieren en hoge koorts, waarna sommige kinderen hartproblemen ontwikkelen, waaraan zij kunnen overlijden.
Of Kawasaki een auto-immuunziekte is of veroorzaakt
wordt door een bacteriële of virusinfectie is nog altijd
onbekend. Het internationale team heeft nu het genoom
nageplozen van kinderen die aan Kawasaki lijden en dit
vergeleken met het genoom van gezonde kinderen. Vijf
genen blijken sterk samen te hangen met de kans dat
een kind de ziekte ontwikkelt. De onderzoeksresultaten
zijn begin januari gepubliceerd in PLoS Genetics. ‘De
gevonden genen zullen waarschijnlijk meer duidelijkheid
geven over het onderliggende mechanisme van de ziekte’,
stelt Kuijpers in het amc Magazine van februari. ‘Van
daaruit kunnen we weer verder onderzoek doen naar de
oorzaak ervan.’
www.amc.nl/?pid=5704

Productie waterstof met behulp
van licht

Foto: Joost Reek

Downloaden biedt economische
voordelen



Betere verdediging voor
internationaal strafhof



Bijdrage ibed aan kaart visserij
impact
Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (ibed) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een
kaart van de wereldwijde ecologische impact van visserij,
een initiatief van de Nederlandse afdeling van het iucn,
een van de belangrijkste internationale organisaties op het
gebied van natuur- en milieubescherming.
De afgelopen decennia is de wereldwijde vissersvloot
flink gegroeid. Bovendien zijn in rap tempo methoden
ontwikkeld om op grotere schaal vis te kunnen vangen.
Beide ontwikkelingen hebben geleid tot overbevissing
en een snelle wereldwijde achteruitgang van mariene
ecosystemen. De kaart toont zowel globaal als regionaal
de visserijintensiteit, naast gedetailleerde informatie over
zaken als de socio-economische effecten van het eu-visserijbeleid en een lijst met aanbevelingen om tot duurzame
visserij te komen.
De kaart is mede ontwikkeld door de gis-studio van het
ibed. gis staat voor Geographical Information Systems:
een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of
informatie over geografische objecten kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd.
www.gis-studio.nl

Er valt nog redelijk wat te verbeteren aan de verdediging van verdachten voor internationale straftribunalen.
Dat stelt Jarinde Temminck Tuinstra (1975), die op 30
januari promoveerde op een uitgebreid onderzoek naar
de verdediging aan straftribunalen zoals het Rwanda en
het Joegoslavië Tribunaal en het Internationaal Strafhof.
Daarbij gaat het vaak om uiterst complexe aanklachten
wegens oorlogsmisdaden, genocide of misdaden tegen
de menselijkheid. Het blijkt dat bij de oprichting van de
tribunalen vaak niet goed is nagedacht over de verdedigingswijze. Zo werd bij de eerste zaak voor het Joegoslavië Tribunaal slechts één advocaat aangesteld – volstrekt
onvoldoende voor een effectieve verdediging. Ook leverde
de wens van Slobodan Miloševic en Radovan Karadžic
om zichzelf te verdedigen allerlei problemen op.
Temminck Tuinstra wijt veel van de problemen aan het
feit dat het processtelsel van de internationale stafhoven
een samenraapsel is van diverse nationale strafprocessystemen. Zij doet verschillende aanbevelingen. De naleving
van verdedigingsrechten zou hier en daar opgeschroefd
kunnen worden, bijvoorbeeld waar het rechtsbeginsel equality of arms in het geding is. Verder moeten er
duidelijke financiële afspraken komen, moeten advocaten
volledig toegang krijgen tot het bewijs en moet hun rol
duidelijk afgebakend worden. Alleen zo kan een effectief
en efficiënt proces worden gevoerd en kan het bestaansrecht van de strafhoven worden gewaarborgd.
www.uva.nl/actueel

Foto: Levien Willemse
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europarlementARIËR

W

anneer de jonge Thijs Berman (51)
vroeger thuis in Zuid-Laren – een dorp
onder de rook van Groningen – aan de
avondmaaltijd zat, werd er bijna altijd over politiek
gesproken. Vader was pianoleraar aan het Groningse
conservatorium en moeder lerares Italiaans. Berman
voltooide in Groningen het Praedinius Gymnasium.
De huidige PvdA-lijstaanvoerder voor de verkiezingen voor het Europees Parlement is van moederskant kleinzoon van Marinus van der Goes van
Naters, de markante PvdA-politicus die zowel in de
Tweede Kamer als in het Europees Parlement heeft
gezeten. Tot aan zijn dood in 2005, op 104-jarige
leeftijd, bleef hij zijn partij kritisch volgen en van
commentaar voorzien. ‘Mijn vader was communist.
Dat botste enorm met mijn grootvader, die daar
helemaal niets van moest hebben.’
In huize Berman gold het ‘dienen van de publieke
zaak’ als een vanzelfsprekendheid. ‘Je werd geacht
je in te zetten voor een betere wereld.’ Zoals zoveel
jongeren in de jaren zeventig droomde ook Berman
van een socialistische samenleving. ‘Daar schijn je
volgens mensen als Frits Bolkestein nu een “mea
culpa” voor te horen uitspreken. De jaren vijftig
gelden nu plotseling als een geweldig decennium.
Toen bestond er nog orde en saamhorigheid. Men
vergeet dat Nederland destijds een verstarde
samenleving was. In de jaren zestig eisten burgers
hun autonomie en democratie op.’
Avontuur
Op de middelbare school koesterde Berman liefde
voor het toneel. ‘Ik speelde in hypermoderne stukken
van Jan Wolkers, maar ook van Herman Heijermans,
Shakespeare en in De Meeuw van Tsjechov.’ De

studie aan de Toneelschool van Maastricht duurde
echter slechts twee jaar. ‘Toen moest ik weg. Ik was
niet goed genoeg. Mijn toekomstbeeld werd wreed
verstoord.’
Als student Psychologie – ‘achteraf niet de beste
keuze, ik had voor Filosofie moeten kiezen’ – liep
hij in 1982 ook mee in de demonstratie tegen
kernwapens in Amsterdam. ‘Ik hoorde daar een
dochter tegen haar moeder zeggen: “Deze mensen
willen het goede”. De moeder antwoordde: “Maar
ze denken allemaal: wacht maar totdat ik de macht
heb”. Sindsdien wantrouw ik macht. Ik wantrouw
vooral ideologen die menen de waarheid in pacht
te hebben. Zeker als het een nationalistische – de
andere culturen uitsluitende – ideologie is, zoals die
van Geert Wilders.’
Sovjetrijk
In 1984 ging Berman in Parijs een jaar Filosofie
studeren om daarna nog drie jaar aan de UvA de
specialisatie Ontwikkelingspsychologie te volgen.
In 1987 ging hij terug naar Parijs, als correspondent
voor onder meer De Groene Amsterdammer en de
ikon. ‘Bij de journalistiek viel alles op z’n plaats
en hervond ik de zekerheid die ik was kwijtgeraakt
toen ik van de Toneelschool was gestuurd.’ In 1989
ontmoette hij zijn huidige Franse vrouw in de trein
van Parijs naar Amsterdam. ‘Zij zou naar Moskou
gaan als correspondent voor het televisiejournaal
van Antenne 2. Ik ben met haar meegegaan.’ Vanuit
Moskou bediende hij diverse Nederlandse media
met verhalen over het desintegrerende Sovjetrijk.
Zo mocht hij ook ervaren wat het betekent om
journalist te zijn in oorlogsgebied. ‘Begin jaren
negentig deed ik verslag van de oorlog in Nagorno

Karabach, dat zich wilde afscheiden van de
voormalige Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. Ik maakte
daar een beschieting mee en liep er rond in de
loopgraven. Dat was een beangstigende ervaring. De
enige debriefing die journalisten toen kregen, was
een glas whisky. Ik heb er nog enkele nachtmerries
van gehad.’
IJsland
In 2004 verruilde Berman de journalistiek voor de
politiek. Aan zijn politieke debuut ging geen stevig
lobbywerk vooraf: ‘Ik heb gewoon gesolliciteerd. De
PvdA zocht een parlementariër voor het Europees
Parlement. Ik was op mijn veertigste lid geworden
van de PvdA.’ Waarom Europa? ‘Omdat ik ervan
overtuigd ben dat er ook in Europa een eerlijke
en duurzame welvaartsverdeling moet zijn. Juist
nu, in deze tijden van crisis. Dat betekent niet dat
ik een voorstander ben van overdreven Europese
regelzucht.’ Berman zal tijdens de verkiezingen voor
het Europees Parlement in juni ook de PVV van
Wilders tegenkomen. Wilders staat in de landelijke
peilingen tegen de dertig zetels. Hoe gaat hij de
Wilders-aanhang in ‘de oude wijken’ bekeren tot de
PvdA? ‘Door ze op te zoeken. Wilders is fel tegen
Europa. Maar als er één land geprofiteerd heeft van
de interne markt dan is het wel Nederland met zijn
handelseconomie. En zonder de euro zou Nederland
zijn afgegleden tot een soort IJsland. Dát ga ik zijn
aanhangers vertellen. Met Wilders zijn ze slechter af.’
J
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an buiten oogt de flat in het Amsterdamse
stadsdeel Oost-Watergraafsmeer als een
grauwe woonfabriek. Maar van binnen is het
lichte penthouseappartement van de lijstaanvoerder
van GroenLinks voor het Europees Parlement, Judith
Sargentini (35), erg gezellig. De boekenkast bevat
linkse lectuur en aan de muur hangt hippe tribal
art. De huidige fractievoorzitter van GroenLinks in
de Amsterdamse gemeenteraad houdt van Afrika: ‘Ik
heb veel door Afrika gereisd en er ook een paar jaar
ontwikkelingswerk gedaan.’ Sargentini wortelt in
stevig links-pacifistische grond, werd al op haar vijftiende lid van de psjg, de Pacifistisch Socialistische
Jongeren Groepen, oftewel: de jeugdafdeling van de
psp, en stootte daarna door naar de studentenvakbond. Niet echt een cv dat het lekker doet in een
tijdperk waarin multiculti-jagers en andere exponenten van de geenstijlafbraakcultuur de jacht hebben
geopend op iedereen met een (vermeend) militant
links verleden. Maar Sargentini heeft niets te verbergen: ‘Ik deed al mee aan onder meer de grote antikernrakettendemonstraties van de jaren tachtig (in
1981 was ik overigens zeven en liep mee met mijn
vader), maar was zeker niet militant. Ik heb altijd
geloofd in een democratische oplossing.’

een basisschool in de Jordaan. Moeder doorliep de
Middelbare Meisjes School: ‘Mijn ouders waren vroeger mild katholiek maar uiteindelijk deden ze er niks
meer aan. Ze werden links.’ Sargentini deed vwo aan
het Spinoza Lyceum en was niet bepaald een opstandige puber: ‘Ik werkte hard, wilde altijd hoge cijfers
halen.’ Ze werd politiek actief bij de psjg, die zelfs
nog even bleef bestaan toen de psp al was opgegaan in
GroenLinks. In haar puberjaren nam ze deel aan op
pacifisme gerichte internationale jongerenkampen.

die aan de UvA studeerden:

GroenLinks, niet herkiesbaar
-	Sam Cherribi (1959, Sociologie 1988,
promotie 2000): nummer 25 op de

-	Karin van den Berg (1970, Planologie
1997): nummer 15 op de GroenLinks-lijst
-	Emine Bozkurt (1967, Europese studies
1992): zittend parlementslid PvdA en
nummer 2 op de lijst
-	Kathalijne Buitenweg (1970, Europese
studies 1994): zittend fractievoorzitter
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Instituut Zuidelijk Afrika _ 2007-heden
consultant Eurostep, netwerk progressieve ontwikkelingsorganisaties _ Politieke functies: 1991-1992 bestuurslid
Dwars (jongerenorganisatie GroenLinks) _ 1995-1996 secretaris Landelijke

Hippie

VVD-lijst
-	Marijke Clerx (1950, Algemene politieke
en sociale wetenschappen 1978):
nummer 6 op de PvdA-lijst

Studentenvakbond _ 1998 bestuurslid

Wereldoorlog

‘Geschiedenis was op de middelbare school mijn
lievelingsvak. Met wiskunde en economie had ik niet
zoveel. Dat heb ik later wel ingehaald. Ik ben zeer
goed in staat de gemeentebegroting te lezen.’ Maar
het verbaasde niet dat ze Geschiedenis ging studeren
– specialisatie Nieuwe en nieuwste geschiedenis. Aan
de UvA, uiteraard, want Sargentini zag geen reden
om Amsterdam te verlaten. Haar studententijd
stond in het teken van studentenpolitiek en vooral
vakbondswerk. ‘Ik was in 1995 en 1996 secretaris van
de Landelijke Studenten Vakbond (lsvb).’ Juist in
die periode raakte de studentenbeweging een beetje
in de versukkeling, vierde het hedonisme hoogtij,
Katholiek
leken studenten vooral uit op een goedbetaalde baan
en zeker niet op het realiseren van een pacifistischOorspronkelijk waren de Sargentini’s – zoals de naam
socialistische heilstaat. ‘Ik heb mij pas na mijn tijd
al doet vermoeden – brave katholieken van Italiaanse
bij de lsvb gerealiseerd hoe weinig betrokken veel
komaf. ‘Marskramers die met gipsen heiligenbeeldjes
studenten destijds eigenlijk waren. Dat heb je zelf
over de Alpen trokken om ze in Noordwest-Europa
niet in de gaten omdat je er helemaal in opgaat.’
te verkopen. Zes generaties geleden besloten ze in Maar begin jaren negentig waren studenten nog niet
Amsterdam te blijven.’ Linkse activiteiten ontplooi- helemaal bevangen door lethargie: ‘Ik was bij de
den de Sargentini’s aanvankelijk niet. Vader deed
demonstratie tegen het beleid van minister Jo Ritzen
de kweekschool, werd leraar en is nu directeur van
op 8 mei 1993. Ik herinner me een mooie cartoon

	Andere (kandidaat-)Europarlementariërs

uit die tijd, met Ritzen in 1966 als hippie met een
spandoek: “Wij willen de macht”. Eronder zag je
Ritzen als minister: “Wij hebben de macht”. Zo
voelde dat ook echt.’
Uiteindelijk vond Sargentini – naast haar
vakbondsactiviteiten – toch nog tijd om af te
studeren. Ze bewaart goede herinneringen aan
hoogleraar Nederlandse geschiedenis Piet de
Rooy (1944, promotie Geschiedenis 1977) en aan
politicoloog Philip van Praag (1949, Politicologie
1975 cum laude).

Europese Federatie Studentenvakbon-

Het ‘Europagevoel’ kwam in 1995, in de tuin van
een hotel in Boedapest aan de Donau: ‘Ik was daar
voor een bijeenkomst van de Europese Federatie van
Studentenvakbonden, waarvan ik later bestuurslid
geworden ben. Die avond werd het tamelijk liederlijk:
zingen en huilen. Het contact met Kroatiërs, Bosniërs,
Sloveniërs en Macedoniërs deed me het belang van
een sterk en democratisch Europa beseffen.’
Het pure pacifisme was door de jaren heen wel
wat weggesleten: ‘Ik had toen een mooie zilveren
vredesketting maar die ben ik kwijtgeraakt.’ Het
omslagpunt was de Eerste Balkanoorlog van begin
jaren negentig, toen vooral de Servische moordzucht
vroeg om een stevig militair antwoord. ‘Het zou
me ook heel wat waard zijn als het Westen militair
ingreep in Kongo. Daar is een verschrikkelijke
wereldoorlog aan de gang, verschillende landen
en rebellengroepen staan er tegenover elkaar.’ Ze
vindt het niet moeilijk om Europa te wijzen op
haar verantwoordelijkheid in Afrika. Sarcastisch:
‘De Belgen hebben het in Kongo “héél netjes”
achtergelaten.’ J

-	Elsbeth van Hijlckama Vlieg (1948,

-	Eric Meijer (1944, Sociale geografie

Planologie 1977): nummer 8 op de

1972): zittend parlementslid SP en

PvdA-lijst

nummer 33 op de lijst

- At Ipenburg (1945, Algemene politieke
en sociale wetenschappen 1973):
nummer 18 op de D66-lijst
-	Hanja Maij-Weggen (1943, Sociale

-	Judith Merkies (1966, Nederlands recht
1993): nummer 4 op de PvdA-lijst
-	Gerhard Mulder (1967, Politicologie
1995): nummer 6 op de D66-lijst

den (ESIB) _ 1998-heden fractievoorzitter GroenLinks gemeenteraad Amsterdam _ judithsargentini.blogspot.com

-	Johan Piet (1947, Economie 1973, promotie 1996): nummer 12 op de D66-lijst
-	Alexander de Roo (1955, Politicologie
1982 cum laude): zittend parlementslid
GroenLinks, niet herkiesbaar
-	Marietje Schaake (1978, Amerikanistiek
2005): nummer 5 op de D66-lijst

-	Rena Netjes (1966, Semitische talen

-	Dorette Corbey (1957, Sociale geografie

pedagogiek 1971): was langjarig

1987): zittend parlementslid PvdA, niet

parlementslid CDA en lijsttrekker

en culturen 1992): nummer 13 op de

herkiesbaar

Europese Verkiezingen 1994 en 1999

CDA-lijst

	Aanvullingen zijn welkom via
SPUI@uva.nl

23 _ SPUI 29 _ 2009 | 1

SPUI

Nieuw centrum stimuleert
ondernemerschap studenten

mentconsultant bij adviesbureau McKinsey
& Company. Sinds 2004 was Noordam bijzonder hoogleraar Atoom- en molecuulfy-

Op 22 januari opende burgemeester Job

sica aan de UvA. In 2005 werd hij benoemd

Cohen het Centrum van Amsterdamse

om de Randstedelijke Rekenkamer op te

Scholen voor Entrepreneurship (CASE). Met

zetten en deze als bestuurder/directeur te

dit initiatief willen de UvA en de VU en de

leiden. Hij maakte zich onder meer in zijn

twee Amsterdamse hogescholen, de HvA

oratie sterk voor de opleiding en positie van

en INHolland, gezamenlijk het onderne-

promovendi en andere jonge onderzoekers.

merschap onder Amsterdamse studenten

De huidige FNWI-decaan, prof. dr. Karel

stimuleren en – in nauwe samenwerking

Gaemers (1944, promotie Natuurkunde LEI

met ondernemers en bedrijven – het onder-

1974), gaat per 1 mei met emeritaat.

nemingsklimaat in de hoofdstad versterken.

www.uva.nl/nieuwsarchief

CASE wordt ondersteund door de Gemeente

J

Amsterdam (Topstad), de Kenniskring, de
Kamer van Koophandel, Jong MKB Nederland, de ministeries van Economische Zaken

Albert Feilzer nieuwe decaan
Tandheelkunde

en OCW, en een netwerk van ondernemers
en bedrijven. www.case-amsterdam.nl

Foto: Dirk Gillissen

J
Mathieu de Bakker UvA Docent
van het Jaar

De andere vijf genomineerde docenten ontvingen van de studentjury een speciale prijs
die hun individuele kwaliteiten benoemt:

Tijdens de 377ste Dies Natalis van de UvA

Eerste paal nieuwbouw
sportcentrum

-	dr. ir. Leo Dorst (1958; opleiding Kunstma-

op 8 januari is Mathieu de Bakker, docent

tige intelligentie): theorie én praktijk;

Griekse en Latijnse taal en cultuur, uitge-

-	dr. Bernard Kruithof (1952, Geschiedenis

Collegevoorzitter Karel van der Toorn sloeg
op 12 februari met studentvertegenwoor-

roepen tot UvA Docent van het Jaar 2008.

1976; opleiding Gedrag en samenleving):

digers de eerste paal voor de nieuwbouw

Rector magnificus Dymph van den Boom

interdisciplinair onderwijs;

van het Universitair Sportcentrum (USC) op

en voorzitter van de studentjury Thomas

-	prof. dr. Jeroen Groenendijk (1949, Wijs-

het Science Park Amsterdam. Het nieuwe

Smits overhandigden de prijs – een gouden

begeerte 1974 cum laude, promotie 1984;

sportcentrum, naar een ontwerp van archi-

sculptuur van stelten – aan De Bakker (1975,

opleiding Wijsbegeerte): academische

tect Rudy Uytenhaak, wordt medio 2010

Griekse en Latijnse taal en cultuur 1999,

feedback;

in gebruik genomen. Het bestaat uit twee

promotie 2007). Stelten zijn het symbool

-	drs. Dan Hassler-Forest (1973, Engelse

sporthallen, vier squashbanen, een riante

van de goede docent, die boven de anderen

taal- en letterkunde 2003 cum laude;

fitnesszaal met gewichthefruimte (de speci-

uitsteekt maar daarbij een wankel evenwicht

opleiding Media en cultuur): inspirerende

ale vloer met veren voorkomt dat naburige

moet zien te bewaren. Bij De Bakker zit het

methoden;

wetenschappers in hun proeven hinder

college geven in zijn bloed. Hij weet zijn

-	dr. Jean-Sébastian Caux (1971; opleiding
Natuurkunde): inzichtelijke materie.

studenten naar grote hoogten te begeleiden

ondervinden van trillingen), een klimwand
en zalen voor gym, aerobics, yoga, spinning

door zijn gedrevenheid, zijn oneindig grote

Op de UvA-site is een filmpje te zien waarop

en vechtsporten. Op het internationale bèta-

vakkennis en zijn passie voor het vak, aldus

de genomineerden zich presenteren.

kenniscentrum wordt ook gebouwd aan de

het juryrapport.

www.student.uva.nl/docentvanhetjaar J

nieuwe Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica en het Amsterdam

Foto: Jeroen Oerlemans

University College.

Prestigieuze prijzen voor vijf
UvA-geleerden

Rubicon-subsidie voor jonge
UvA-onderzoekers

www.uva.nl/nieuwsarchief

Prof. dr. Albert Feilzer (1957, Tandheel-

J

kunde 1981, promotie 1989) is per 1 juni

De Nederlandse Organisatie voor Weten-

NWO kende aan drie jonge UvA-weten-

schappelijk Onderzoek (NWO) heeft vijf

schappers een Rubicon-subsidie van maxi-

Bart Noordam nieuwe decaan
bètafaculteit

Vici-subsidies toegekend aan UvA-onder-

maal € 80.000 toe, die pas gepromoveerde

heelkunde van de UvA en de VU. Feilzer

zoekers. Deze vernieuwingsimpuls voor zeer

onderzoekers de kans biedt onderzoekser-

is sinds 1998 werkzaam bij ACTA, eerst als

ervaren onderzoekers bedraagt maximaal

varing op te doen in het buitenland. De

directeur Zorg en wetenschappelijk mede-

€ 1.250.000. Hoogleraar Fonetische we-

gehonoreerden zijn drs. Riekelt Houtkooper

werker, vanaf 1999 ook als bijzonder hoog-

tenschappen prof. dr. Paul Boersma (1959,

(1981, Bio-medische wetenschappen 2004;

leraar, en sinds 2003 als gewoon hoogleraar

promotie Fonetische wetenschappen 1998)

onderzoek naar nieuwe behandelmogelijk-

Tandheelkundige materiaalwetenschappen.

krijgt de Vici-subsidie voor zijn onderzoek

heden voor metabool syndroom), dr. Dorota

Ook is hij voorzitter van de afdeling Functie-

naar de manier waarop mensen onbewuste

Mokrosinska (1968, promotie Ethiek 2007;

leer en Restauratieve tandheelkunde. Van

kennis over de wereld en taal opslaan in de

onderzoek naar de schadelijkheid van de

2001 tot 2007 was hij bovendien bijzonder

hersenen. Hoogleraar Simulaties van bio-

schending van de individuele privacy voor de

hoogleraar Standaardisatie en normalisatie

moleculaire systemen prof. dr. Peter Bolhuis

samenleving als geheel) en dr. Mangalika de

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

(1968, promotie Scheikunde UU 1996) onder-

Silva (1965, promotie Sociologie en Antro-

Feilzer publiceerde vooral over funda-

zoekt hoe eiwitten door samen te werken bi-

pologie 2008; onderzoek naar gebruiken en

menteel onderzoek op het gebied van de

ologische structuren kunnen opbouwen, wat

populaire representaties van de islamitische

materiaalkunde en vervulde redacteur-

moet leiden tot een beter begrip van ziekten

criminele onderwereld in Sri Lanka). www.

schappen bij verschillende wetenschappe-

als Alzheimer en Parkinson. Sterrenkundige

uva.nl/nieuwsarchief

lijke tijdschriften. In 2010 betrekt ACTA de

decaan van het Academisch Tandheelkundig
Centrum Amsterdam (ACTA), het samenwerkingsverband van de Faculteiten der Tand-

DE UvA IN BEWEGING

dr. Simon Portegies Zwart (1965, Sterrenkun-

nieuwe huisvesting aan de Amsterdamse

de 1992) onderzoekt of zwarte gaten van

Zuidas. Feilzer volgt de jurist prof. dr. Jaap

verschillende sterrenstelsels ook op elkaar

Artisleerstoel

Foto: Bram Belloni

botsen als deze sterrenstelsels met elkaar in

Zwemmer (1945, Rechtsgeleerdheid 1971,
promotie 1975) op, die sinds 1 september

aanraking komen. Ook dr. Kostas Skenderis

De UvA heeft vanaf komend studiejaar een

Prof. dr. Bart Noordam (1964, Natuurkunde

2008 interim-decaan was.

(1972) van het Instituut voor Theoretische

speciale Artisleerstoel, met hetzelfde motto

1987 cum laude, promotie 1990 cum laude)

www.uva.nl/nieuwsarchief

Fysica bestudeert zwarte gaten: hij wil de

als dierentuin Artis: natura artis magistra (de

is per 1 mei de nieuwe decaan van de Facul-

J

kwantummysteries daarvan ontrafelen met

natuur is de leermeester van de kunst). De

teit der Natuurwetenschappen, Wiskunde

behulp van de snaartheorie. Hoogleraar Ont-

nog te benoemen hoogleraar gaat colleges

en Informatica (FNWI). Hij is tegelijkertijd

wikkelingspsychopathologie prof. dr. Rein-

verzorgen over de relatie tussen cultuur

benoemd tot hoogleraar Experimentele

out Wiers (1966, Psychologie 1992, promotie

en natuur, het waarborgen van erfgoed en

natuurkunde aan de UvA. Tot die datum is

1998) onderzoekt nieuwe perspectieven op

onderzoek doen naar de actuele betekenis

Noordam directeur Development & Engi-

en behandelingen voor verslavingen. Hoe

van het negentiende- en twintigste-eeuwse

neering bij ASML, een van de belangrijkste

kunnen mensen de automatische processen

stadspark en de mogelijkheden daarvan voor

leveranciers van lithografiesystemen voor

beïnvloeden die hen naar het verslavende

de hedendaagse stedelijke ontwikkeling.

de halfgeleiderindustrie. Eerder was hij

middel leiden, om zo hun verslavingsgedrag

www.uva.nl/nieuwsarchief

onder meer bijzonder hoogleraar Ultrasnelle

te verminderen? www.uva.nl/nieuwsarchief

J

laserspectroscopie aan de VU en manage-

J
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fotografie: jeroen oerlemans

het dubbelleven van
ieke Spiekman


SPUI

TEKST: Karel van Delft

Ieke Spiekman is historicus en
kunstschilder. Ze verzorgt rondleidingen
en stadswandelingen voor het Joods
Historisch Museum, de Portugese
Synagoge en de Hollandse Schouwburg.
Ze schildert in haar atelierwoning in de
Jordaan. ‘Mijn schilderijen zijn als poëzie,
daar heb ik geen rationeel verhaal bij.
Via geschiedenisstudie wil ik mensen
begrijpen en een verhaal vertellen.’

‘I

k ga toch ook niet in een zwembroek op slippers een
kerk of moskee binnen? Zelfs de koningin moet in
de moskee haar schoenen uitdoen. Je hoeft het er
niet mee eens te zijn, het is een kwestie van respect.’ Met dit
argument overtuigt Ieke Spiekman middelbare scholieren die
moeite hebben om een keppeltje op te zetten in de Portugese
synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein. ‘Sinds 1675 is hier
niets veranderd’, vertelt ze in het immense gebedshuis. ‘Het
hardhout van de ark komt uit Brazilië. In 400 jaar is er geen
barstje in gekomen. Op de grond ligt volgens oud-Hollands
gebruik zand. Om vocht en stof aan te trekken en de houten
vloer geschuurd te houden. Kachels en elektriciteit zijn er nog
steeds niet. De sjammasj, de koster, steekt bij gebedsdiensten
duizend kaarsen aan.’
Spiekman verhaalt tijdens rondleidingen over Portugese
vluchtelingen die in Amsterdam een nieuw leven opbouwden.
‘Ik vertel over de geschiedenis van mensen, over schrijvers
als David Franco Mendes en over Ets Haim, de oudste
nog functionerende Joodse bibliotheek ter wereld, die hier
is ondergebracht. Maar ik spreek ook over waarden als
democratie, godsdienstvrijheid, vrouwenemancipatie en
tolerantie. Voor velen lijken die waarden vanzelfsprekend,
maar ze zijn tot stand gekomen doordat mensen er offers voor
brachten. Ik voel in deze synagoge hoe kwetsbaar die waarden
zijn en dat je ervoor moet knokken om ze te beschermen.’
Spiekman is als historicus (‘ik gebruik altijd de mannelijke
vorm’) een laatbloeier. Pas na haar veertigste begon ze aan de
UvA haar zesjarige studie. ‘Ik ging studeren omdat ik me intel-

lectueel wilde ontwikkelen én omdat ik hoopte een baan als
docent te krijgen. Dat laatste is er nog niet van gekomen.
Gelukkig kan ik als rondleider iets met mijn kennis doen.
Ik laat scholieren overeenkomsten zien met hun eigen leven. Geschiedenis komt op locatie beter tot leven dan in een
schoollokaal. Met geschiedenis is het net als met schilderijen:
je moet leren kijken. Mensen zijn gevangen in hun zelfbeeld.’
Na het atheneum deed Spiekman een hbo-opleiding Logopedie, maar al snel bleek dat ze zich niet thuis voelde in dat beroep. Als 23-jarige volgde ze haar hart en schreef ze zich in bij
de Rietveld Academie. ‘Ik heb daar geleerd mijn eigen wereld
te creëren in olieverfschilderijen, etsen en tekeningen. Als ik
een dag niet schilder, voelt het als een verloren dag.’ Ze maakt
vooral portretten, veelal van mensen die verwonderd de wereld
in kijken of in iets opgaan. Op de achtergrond is een object of
landschap te zien, maar dat ontgaat de geportretteerde volledig.
‘Ik schilder figuratief, maar niet naar de werkelijkheid. Vaak
laat ik me inspireren door literatuur, bijvoorbeeld door Babel,
Kafka of Homerus.’
Eenmaal per jaar exposeert Spiekman, onder meer in Galerie Josine Bokhoven aan de Prinsengracht. Ook ontvangt ze
kopers in haar atelier op de vijfde etage van een pand aan de
Westerstraat. Ze heeft er een prachtig uitzicht en diffuus noorderlicht. Ze is bestuurslid en medeorganisator van de tweejaarlijkse open atelierroute in de Jordaan. ‘Ook bereik ik mensen
via mijn site. Die heb ik zelf gemaakt in rustige uren tijdens
een baantje als receptionist.’ Het leven als kunstschilder is geen
vetpot. ‘Ik leef sober en heb steeds bijbaantjes gehad.’ Twaalf
jaar werkte ze ’s avonds en ’s nachts als internationaal telefonist
voor kpn. ‘Omdat dat op den duur zwaar werd, ben ik gaan
nadenken over een alternatief. Dat werd dus een studie
Geschiedenis. Kennelijk moet er iets gebeuren voor je een
nieuwe weg inslaat.’
Van haar studie aan de UvA heeft Spiekman geen
moment spijt gehad. ‘Ik zoog als een spons alles op. Er waren
uitstekende docenten als Frits Boterman, Henk van Nierop en

Boudien de Vries, die me nieuwe inzichten gaven. Bij Hilde
Pach heb ik Jiddisj gestudeerd en bij Irene Zwiep oudHebreeuws. Heerlijk! Het heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik
kon bijvakken volgen zoveel ik wilde, zoals geschiedenis van
de boekdrukkunst en retorica.’ Spiekman studeerde af op de
berechting van Joodse Nederlanders voor en na de burgerlijke
gelijkstelling in 1796. ‘Dat gebeurde onder invloed van de
Franse bezetting. De Joodse Nederlanders leefden toen tussen
hoop en vrees.’
In het tijdschrift Grine Medine publiceerde Spiekman
vorig jaar het artikel ‘Kaan Sjoeve uit Doesburg’ (Geen
bericht uit Doesburg) over in het Jiddisj geschreven brieven
uit de achttiende eeuw. ‘Die maakten deel uit van een nooit
aangekomen postzending. Ik kreeg toegang tot het materiaal
via mijn tweelingzus, die documentalist is bij het Haagse
Museum voor Communicatie, het voormalige Postmuseum.’
Twee keer per week bezoekt Spiekman de bibliotheek
van de UvA aan de Oude Turfmarkt. ‘Ik wil contact houden
met de wetenschappelijke wereld. Ik geniet van de stilte en
de boeken. Prachtig: doordat ik lid ben van de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging ben ik automatisch lid van de
Universiteitsbibliotheek en kan ik er studeren, boeken lenen
en bijzondere werken aanvragen. Misschien kom ik ooit nog
toe aan meer eigen publicaties.’
Een gezamenlijke noemer tussen schilderen en geschiedenis
ervaart Spiekman niet. ‘Ze bijten elkaar. Het kost allebei veel
tijd als je het goed wilt doen. Met schilderen heb ik een manier
gevonden om met mijn omgeving om te gaan. Dat gebeurt
waarschijnlijk met geschiedenis ook. Het moet alleen nog
indalen. In the long run.’
J

Naam: Ieke Spiekman (1959) _ Studie: Hbo logopedie (1980) _ Rietveld
Academie schilderen en grafiek (1989) _ Geschiedenis, UvA _ Doctoraal:
2006 _ Werk: historicus en kunstschilder _ www.iekespiekman.nl
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SPUI GESCHIEDENIS

TEKST: ELLEN STOOP

De VOETSPOREN
VAN DE
familie Kisch

Als enig kind was hij voorbestemd om de
importzaak van aardewerk en porselein

Tussen Israël en Nederland

Hanan
(1935)
Geologie 1960,
promotie 1962

Shifra
(1966)
promovenda Culturele
antropologie

in Amsterdam voort te zetten. Maar op de
handelsschool bleek Izaak Kisch meer een
studiehoofd. Na enig aandringen mocht hij
naar de universiteit. ‘Dan maar rechten’, zei
zijn vader, ‘daar hebben we nog wat aan.’
Izaak, die liever Semitische en Romaanse
talen had gestudeerd, zei later tegen zijn
zoons: ‘Je mag alles doen, maar doe geen
rechten. Het is zo’n vervelend vak.’

Izaak Kisch
(1905-1980)
Rechtsgeleerdheid 1927,
promotie 1932

Eldad
(1937)
Geneeskunde 1962

Ilan
(1946) kandidaats
Wijsbegeerte 1971

Irith
(1965) Film- en televisie
wetenschappen en
Hebreeuws 1995

Aroon
(1984) bachelors
Bèta-gamma en
Psychobiologie 2008

Ina Houthakker
(1908-1949)
Rechtsgeleerdheid 1932

N

a het staatsexamen A begon Izaak
(Iek) in 1923 met Rechtsgeleerdheid
aan de UvA. Hij werd assistent
van hoogleraar Paul Scholten (1875-1946)
en studeerde in 1927 cum laude af, werkte
en studeerde in Londen en Parijs en promoveerde in 1932. In 1935 werd hij aangesteld
als privaatdocent Rechtsvergelijking en bui
tenlands recht. Iek was inmiddels getrouwd
met Ina Houthakker, die hij kende uit de
zionistische jeugdbeweging en die als studente
nog colleges bij hem volgde. Ze kregen twee
zoons, Hanan (1935) en Eldad (1937). In november 1940 werd Iek ‘door de bezettende
autoriteiten ontheven’ van zijn functie. In zijn
afscheidscollege – de Duitsers waren vergeten
de privaatdocenten een ontslagbrief te sturen
– riep Kisch zijn studenten op tot verzet.
Izaak Kisch was een principieel en moedig
man die het gevaar niet schuwde. In 1941
stond hij als eerste Jood op tegen het beleid
van de Joodse Raad. Toen hij vanaf eind 1942
onder bescherming kwam van de Barneveldgroep (circa 670 Joodse kunstenaars en wetenschappers werden in Barneveld beschermd)
mocht hij bij hoge uitzondering als ‘consul
van Barneveld’ in Amsterdam blijven wonen
– en kon zo doorgaan met zijn illegale werk.
Uiteindelijk is ook de Barneveld-groep
gedeporteerd.
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Op 30 augustus 1945 – kort na zijn terugkeer
uit bijna twee jaar concentratiekampen, Westerbork en Theresienstadt – werd Kisch benoemd
op de leerstoel van zijn leermeester Scholten:
Wijsbegeerte des rechts en rechtsvergelijking.
In 1946 kregen Iek en Ina hun derde zoon, Ilan.
Als overtuigd zionist werd Ina bestuurslid van
Joods Maatschappelijk Werk en oprichtster/
voorzitster van Women’s International Zionist Organization in Nederland (in Israël is een
wizo-kinderhuis naar haar vernoemd). Toen
zij ziek werd en in 1949 stierf, verdween ook
de drijvende kracht achter hun plannen voor
emigratie naar Israël.
Iek was begin jaren zestig kort lid van de Hoge
Raad en bleef tot 1976 hoogleraar aan de UvA.
Ilan bezocht eens zijn college en herkende in de
docent dezelfde begenadigde causeur als in de
huiselijke kring. Ieks juridische publicaties (zie
voor een bloemlezing Uitgelezen opstellen, 1981)
betroffen vaak randgebieden van het recht.
Daarnaast schreef hij graag over geschiedenis,
literatuur en theologie. Zo recenseerde hij de
boeken van historicus Lou de Jong. Toen Ilan
als kind eens vroeg wat zijn vader tot diep in
de nacht achter zijn bureau deed, kreeg hij
als antwoord: ‘Jongetje, voor de wijze zijn gedachten daden.’ Iek sprak zijn zoons én zijn
medewerkers graag aan met jongetje.

Tweede generatie

Derde generatie

Hanan begon in de jaren vijftig met Geologie.
Als Amsterdammer was het nooit bij hem
opgekomen om niet aan de UvA te gaan
studeren en in Geologie kwamen zijn beide
interesses samen, geschiedenis en geografie.
Bovendien zou het in Israël een nuttig vak
zijn. Hij was actief in de zionistische jeugdbeweging (Haboniem) en studentenorganisatie,
lid van het corpsdispuut breero en van de
Geologische Vereniging Amsterdam. Eind
jaren vijftig verbleef hij lange periodes in een
afgelegen gebied in midden-Noorwegen, voor
geologische kaartering en bemonstering voor
petrologisch en mineralogisch onderzoek. In
1962 promoveerde hij als een van de eersten
in de Lutherse Kerk. Begin 1972 vestigde hij
zich met zijn gezin definitief in Israël. Aan het
jonge Department of Geology van de BenGurion Universiteit in Beer-Sheva werd Hanan
hoogleraar Mineralogie-Petrologie en stond
hij mede aan de basis van de huidige opleiding met specialismen waaraan in Israël grote
behoefte is: ingenieursgeologie, hydrogeologie
en environmental geology. Ook na zijn pensioen
(in 2005) doet hij nog onderzoek naar metamorfe gesteenten.
Ook Eldad ging naar de UvA en werd lid van
breero. Waarom hij Geneeskunde koos weet
hij niet, misschien wel door de vroege dood
van zijn moeder. Na zijn afstuderen in 1962
emigreerde Eldad met zijn vrouw naar Israël.
Hij twijfelde er nooit aan, het was een gegeven.
Tijdens zijn opleiding tot endocrinoloog werkte hij aan het Weizmann Instituut in Rehovoth
en vervolgens in het Ichilov ziekenhuis in Tel
Aviv en voor verschillende ziekenfondsen. Als
gepensioneerd arts is hij werkzaam bij Physicians for Human Rights, een organisatie die
(illegale) gastarbeiders in Israël helpt en samenwerkt met Palestijnse artsen op de Westelijke
Oever. Ook schrijft hij columns.
Ilan ging in 1964 Wijsbegeerte studeren,
werd lid van de Olofspoort, deed Wiskunde
als bijvak en haalde zijn onderwijsakten.
Vanaf 1969 stond hij al voor de klas, in 1971
behaalde hij zijn kandidaats Filosofie, was
kandidaatsassistent Mathematische logica, deed
bijvakken bij Psychologie. In totaal was hij
achttien jaar ingeschreven als student. Na het
Barlaeus- en Vossiusgymnasium geeft hij sinds
de oprichting in 2005 wiskunde op Het 4e
Gymnasium in Amsterdam-West.

Hanans dochter Shifra (1966) is sinds 2004
promovenda bij de UvA, Amsterdam School
for Social Research. Haar beide grootmoeders
studeerden toevallig samen aan de UvA; ook
Marie Averes behaalde in 1932 haar doctoraal
Rechtsgeleerdheid. Shifra studeerde in 2000
cum laude af in de Sociologie en Antropologie
aan de Universiteit van Tel Aviv. Voor haar
antropologisch veldwerkonderzoek naar doofheid onder Bedoeïenen in de Negev woestijn
woonde ze lange periodes bij een familie met
meerdere dove leden om de lokaal ontwikkelde gebarentaal te leren. Nu schrijft ze haar
proefschrift en geeft medische en linguïstische
antropologie aan het University College
Utrecht.
Eldads dochter Irith (1965) kwam in 1986 naar
Nederland voor de Rietveld Academie, maar
vlak voor afronding van die opleiding ging
ze Hebreeuws studeren aan de UvA. In 1995
studeerde ze af in Film- en televisiewetenschappen en Hebreeuws. Ze vond studeren enig,
had er een dagtaak aan. Met haar scriptie over
Joodse identiteit en Jiddische film in de jaren
dertig won ze een scriptieprijs. Nu is ze tolkvertaler bij Justitie, bibliothecaresse bij de rabbijnse opleidingen en docent Hebreeuws aan de
Universiteit van Gent.
Ilans zoon Aroon (1984) heeft geen studie
advies kunnen krijgen van zijn opa en verspilde twee jaar in de Rechtenfaculteit. In
2008 haalde hij twee bachelors, Bèta-gamma
en Psychobiologie, nu is hij masterstudent
Psychonomie. Met zijn keuze voor de UvA
trad hij ook in de voetsporen van zijn moeder,
kunsthistorica Ester Wouthuysen (1949), die
in 1982 afstudeerde, en zijn grootvader Siegfried Wouthuysen (1916-1996), van 1955 tot
1984 hoogleraar Theoretische natuurkunde
aan de UvA.
De hechte familie treft elkaar regelmatig. Op
wat nuanceverschillen na staan ze politiek op
één lijn. Shifra is betrokken bij Een ander Joods
geluid, Eldad en Hanan zijn ‘weinig gelukkig’
met de politieke ontwikkelingen in Israël: ‘de
verrechtsing, de nederzettingen, het tolereren
van de excessen van de kolonisten, het gebrek
aan serieuze pogingen tot een vergelijk met de
Palestijnen, de discriminatie van Israëlische
Arabieren en Bedoeïenen, om maar eens wat
te noemen’.
J

UvA Erfgoed:

van de
Iconographia
Zoologica
tot het
computermuseum

I

n 2008 is UvA Erfgoed gevormd: één overkoepelende
organisatie die verantwoordelijk is voor alle materialen en
collecties die als deel van het erfgoed van de Universiteit van
Amsterdam worden beschouwd. De divisie Erfgoed is daarmee
een van de grootste erfgoedorganisaties in Nederland. Niet
alleen de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek,
het Universiteitsmuseum en het Allard Pierson Museum, maar
ook minder bekende verzamelingen zoals de Artis Bibliotheek
en het computermuseum behoren tot de rijke nalatenschap van
de UvA.
Hoewel een computermuseum niet het eerste is waaraan
men denkt bij het begrip ‘erfgoed’, maakt het wel degelijk deel
uit van de universitaire erfenis. ‘Computers zijn relatief nieuw,
maar ze verouderen snel. Al op een vroeg moment hebben
UvA-medewerkers zich gerealiseerd dat oude computers, zoals
de Atari 64, zouden verdwijnen als ze niet gedocumenteerd
zouden worden. Ook zulke verzamelingen zijn waardevol.’ Aan
het woord is Steph Scholten (1961, Kunstgeschiedenis 1991),
sinds 1 februari directeur van UvA Erfgoed. Hij studeerde
op de plek waar nu een groot deel van het erfgoed van de
UvA is ondergebracht: de Oude Turfmarkt in het historisch
hart van Amsterdam. ‘Het feit dat alle verzamelingen nu zijn
ondergebracht bij één organisatie vergemakkelijkt het beheer
en de ontsluiting van de collecties.’

Gaius Julius Caesar, De bello
Gallico. Eerste helft negende
eeuw. Handschrift op perkament. Bijzondere Collecties
Universiteit van Amsterdam.
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Anno 2009 betekent ontsluiting van de collecties dat een steeds
groter deel ervan wordt gedigitaliseerd. Scholten: ‘Bijdragen
van het Amsterdams Universiteitsfonds bijvoorbeeld maken het
dit jaar mogelijk om 20.000 vogelprenten uit de Iconographia
Zoologica, een van de verzamelingen uit de Artis Bibliotheek,
te digitaliseren. Dat vergroot de toegankelijkheid van zo’n
collectie enorm.’ (Zie hierover ook pagina 19.)
De huisvesting aan de Oude Turfmarkt noemt Scholten
‘het gezicht van de universiteit naar de stad’. ‘Hier kunnen
we onderwijs en onderzoek van de UvA zichtbaar maken.
Studenten en UvA-medewerkers behoren tot de belangrijkste
doelgroepen. Daarnaast willen we met vernieuwende
tentoonstellingsprogramma’s een steeds breder algemeen
publiek bereiken. Wetenschappelijk onderzoek kunnen we
in tentoonstellingen en symposia illustreren met stukken uit
bijvoorbeeld de Bijzondere Collecties of het Allard Pierson
Museum.’
Wat zijn Scholtens persoonlijke favorieten uit het UvAerfgoed? ‘De collecties zitten vol met schatten. De betekenis
van de voorwerpen zit niet in hun schoonheid, maar in de
verhalen achter de voorwerpen. Het kattebelletje van Darwin
geeft aanleiding tot een verhaal over de evolutie en het
onderzoek naar de sleutelbloem door Hugo de Vries kan de
aanzet vormen tot een verhandeling over genetica.’ J
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Maagdenhuisbezetting
slechts prestigestrijd

H

et is bijna weer zover. Half mei zullen de media
weer uitgebreid aandacht besteden aan de
Maagdenhuisbezetting van veertig jaar geleden.
Die heeft zich inmiddels ontwikkeld tot hét symbool van
het Nederlandse studentenprotest: spontaan en massaal.
Maar spontaan was de bezetting allerminst. Begin mei 1969
was de Hogeschool van Tilburg enige tijd ‘ingenomen’ en
omgedoopt tot Karl Marx universiteit. Bestuurders van de
Amsterdamse asva, onder wie voorzitter Johan Middendorp
(1943, Gedragsleer 1979 cum laude), gingen daar enkele
keren op bezoek en kwamen tot de conclusie: ‘in Amsterdam
doen wij dat beter’. Er moest alleen een goede aanleiding
worden gevonden. Ze werden op hun wenken bediend door
de vriendelijke maar onhandige rector magnificus August
Belinfante (1911-2000, Rechtsgeleerdheid lei 1933), die zo
eerlijk-naïef was de democratiseringseis ‘one man, one vote’
weg te zetten als een loze kreet.
Op dinsdag 13 mei 1969 werd de Aula aan het Singel
uitgeroepen tot permanent discussiecentrum van de studenten.
Het aanvankelijke enthousiasme was groot, maar de actie
begon zodanig te verlopen dat men vreesde voor een nagenoeg
lege Aula in het weekend. Om dat te voorkomen werd bedacht
om vrijdagavond in de Aula nog een discussie te organiseren. In
het diepste geheim besloten enkele leden van het asva-bestuur
om op die vrijdagavond het Maagdenhuis te bezetten. Op
donderdag werd in het kantoor van de Studentenvakbeweging
aan de Rozengracht geoefend in het geruisloos intikken van een
ruitje. Op vrijdagavond stormden halverwege de vergadering
enkele opgewonden activisten de Aula binnen; zij riepen
iedereen op zo snel mogelijk naar het sinds enkele minuten
bezette Maagdenhuis te gaan omdat de politie elk moment zou
kunnen arriveren. Als een kudde makke schapen schuifelde
iedereen inderdaad het Maagdenhuis in. Enkele uren later
sloot de politie het Spui hermetisch af en gelastte Belinfante
vanuit een politiebusje de studenten het pand te verlaten.

Tevergeefs. De bezetting zou
tot woensdag duren, kreeg
steeds meer publiciteit en
veroorzaakte grote onrust
onder politici.
Vooral de reactie van
de autoriteiten maakte
dat de bezetting heeft
kunnen uitgroeien tot
een blijvend symbool van
verzet tegen regenten.
De studentenbeweging
van die dagen was ervan
overtuigd dat de theorie van
repressieve tolerantie van de neomarxist Herbert Marcuse tot
het leidende gedachtegoed van de autoriteiten behoorde. Een
enorme overschatting van haar tegenstanders. Als dezen de
studenten rustig hadden laten zitten, was de bezetting als een
nachtkaars uitgegaan. Nu groeide die uit tot een prestigestrijd
tussen studenten en gezagsdragers. Na het wegslepen van
de bezetters uit het Maagdenhuis was het duidelijk wie de
morele overwinnaar was. Het kon echter niet voorkomen dat
de studentenbeweging al vrij snel haar massabasis begon te
verliezen.
De werkelijke processen achter de feitelijke gebeurtenissen
dwingen tot een behoorlijke relativering van de historische
betekenis van de bezetting. In Europees perspectief was het
een onbetekenende actie, die bovendien een jaar te laat kwam.
De echte bijdrage van Amsterdam aan de internationale
protestbeweging van de jaren zestig is op nog geen honderd
meter van het Maagdenhuis geleverd, door Provo. In alle
internationale studies naar de jaren zestig neemt deze ludieke
beweging een prominente plaats in, de Maagdenhuisbezetting
schittert door afwezigheid.
J

Boven: Johan Middendorp (links, met papier in
hand) spreekt bezetters toe in hal Maagdenhuis.

Het fotoboek De Maagdenhuisbezetting van Paul van Riel verschijnt in mei
bij Thieme Art. ISBN: 978 90 789664
322. Prijs: € 24,95. Een klein deel van
de oplage verschijnt als limited edition,
met een gesigneerde foto. De inleiding
is geschreven door Annemarie de Wildt,
curator van het Amsterdams Historisch
Museum, waar van medio mei t/m september een tentoonstelling plaatsvindt
met foto’s uit het boek, posters, pamfletten, film- en radiofragmenten. Meer
informatie: info@paulvanriel.com
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De Nedercult

‘Papoea’s hadden
het schip met
voorouders al
voor de kust zien
liggen’

Naam: Jean Tillie (1961) _ Studie: Politicologie _
Doctoraal: 1986 _ Promotie: 1995 _ Werk: 19952004 onderzoeker Instituut voor Migratie en
Etnische Studies (IMES), UvA _ 2000-2001 fellow
Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) _ 2001 visiting

Nederland moet in het reine komen met de
multiculturele samenleving. Dat kan alleen als we
de vicieuze cirkel van de Nedercult doorbreken,
meent hoogleraar Electorale politiek Jean Tillie.
Daarvoor moeten we een einde maken aan het
huidige collectieve autisme en de grenzen van het
democratische debat bewaken.

W

at gebeurt er met mensen als de sociale omgeving waarin ze leven vernietigd wordt? Als alles
wat bekend en veilig was er niet meer is? Het
overkwam de inwoners van Zuid-Limburg toen de kolenmijnen sloten. De sociale infrastructuur, die grotendeels rond de
mijnen was georganiseerd, werd weggevaagd. De werkloosheid
nam enorm toe en veel plekken waar men elkaar ontmoette,
zoals de gezelligheidsverenigingen die door de mijndirecties
waren opgezet, hielden op te bestaan. Het overkwam ook de
inwoners van Oost-Berlijn toen na de val van de Muur de
sociale infrastructuur van de oude ddr verdween.
Een bekend voorbeeld uit de Nederlandse geschiedenis
is de kolonisatie van Nieuw-Guinea. Door de komst van de
blanken werden veel oude gemeenschapsverbanden vernietigd.
Duizenden Papoea’s werden gedwongen op de plantages te
werken, hadden geen contact meer met hun dorpsgenoten,
hun stam en cultuur en leefden in barakken. In de dorpen
waar zij vandaan kwamen, ontstond een tekort aan arbeidskrachten, daalde de agrarische productiviteit en ontstond
hongersnood. De Nederlandse kolonisatie leidde tot sociale,
culturele en economische desintegratie die uitmondde in de
‘Vailala-razernij’.
In zijn studie Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (1961)
beschrijft theoloog en godsdienstpsycholoog Fokke Sierksma
de gebeurtenissen: ‘Het gehele gebied langs de Koraal-Zee en
het daarachter liggende binnenland leken in 1919 één gekkenhuis. […] Niemand werkte meer. Zwarte arbeiders wandelden
zo maar de kamers van hun meesters binnen en sloegen daar
wartaal uit. […] De mannenhuizen, in oude en nieuwe tijd
heiligste der heiligen, werden door opgewonden mannen
geopend. […] De mensen bleven bevangen door een geest, die
zij zelf niet kenden, maar die hen dwong te breken met het
leven dat zij vóór 1919 hadden geleefd. Had de profeet immers
niet gezegd, dat een zwarte huid waardeloos was en dat de
Papoea’s een blanke huid zouden krijgen? De profeet had trouwens nog veel meer gezegd. De voorouders zouden op aarde
terugkeren en grote rijkdommen met zich meebrengen. Er zou
een nieuwe tijd op aarde aanbreken. Er waren al Papoea’s die
met eigen ogen het schip met de voorouders voor de kust hadden zien liggen en met eigen oren de ankerkettingen van het
schip hadden horen ratelen. Men maakte zich dan ook gereed
voor de grote dag.’
Hysterische leiders

scholar, John F. Kennedy School of Government,
Harvard University _ 2004-heden universitair hoofddocent Politicologie, UvA _ 2005-heden adjunct-directeur IMES, UvA _ 2006 gasthoogleraar Université Libre de Bruxelles (ULB) _ 2007-heden bijzonder
hoogleraar Electorale politiek, in het bijzonder de relatie tussen
electorale processen en hun economische, culturele, etnische en
maatschappelijke context, vanwege de Stichting Kiezersonderzoek
Nederland (SKON) _ Recentste publicatie: Gedeeld land. Het multiculturele ongemak van Nederland (2008) _ J.N.Tillie@uva.nl
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Deze Vailala-razernij is een mooi voorbeeld van een cargocult:
het geloof dat er een groot schip zal arriveren met voedsel en
wapens (cargo) om de blanken eruit te zetten en zo de statusquo ante te herstellen. Sierksma noemt een aantal kenmerken
van een cargocult. Ten eerste wordt een kosmische catastrofe
aangekondigd die voorafgaat aan de door de profeet voorspelde
nieuwe wonderwereld. Ten tweede is er sprake van een col-

lectief autisme: men raakt ‘in zichzelf opgesloten’ en leeft van
wensfantasieën. Alle informatie wordt gezien als bewijs van het
eigen gelijk. Alle verschijnselen wijzen in de richting van die
ene oplossing voor alle sociale problemen. Ten slotte treden
personen met een instabiele, ‘hysterische’ persoonlijkheidsstructuur op als charismatische leiders. De cargocult is een
pathologisch antwoord op een plotselinge en extreme vorm
van sociale desintegratie; het ‘schip met geld en wapens’ is een
deus ex machina die de misère, de vernedering en de sociale
desintegratie in één klap zal opheffen en de oude samenleving
in ere herstelt.
Niet letterlijk natuurlijk, maar de kenmerken van de cargocult van de Papoea’s zijn ook in de Nederlandse samenleving
aanwijsbaar. Er is sprake van een Nedercult. Voor autochtonen
zijn, met name na 9/11, de islamisering van Nederland of de
verwachte immigratie uit Oost-Europa de komende catastrofen, waaruit de angst voor alles wat ‘anders’ is voortvloeit.
Oude sociale verbanden worden vernietigd en alleen door een
herstel van de Nederlandse cultuur en het verbannen van de
islam uit de Nederlandse samenleving kunnen de problemen
worden opgelost. Ook inwoners van Nederland met een nietNederlandse achtergrond beschouwen de bedreiging van de
eigen cultuur als een catastrofe. Veel moslims, bijvoorbeeld,
vrezen dat ze hun godsdienst niet kunnen uitoefenen.
Het ‘collectief autisme’ en ‘in zichzelf opgesloten’ zien we
in de Nedercult bij zowel autochtonen als allochtonen terug
als een sociaal isolement dat radicalisme en extremisme bij de
diverse bevolkingsgroepen bevordert. Verder hebben tegenstanders van de multiculturele samenleving het democratisch debat
een hysterische wending gegeven. En wat de charismatische
leiders betreft: het charisma van Pim Fortuyn was onomstreden
en een politicus als Geert Wilders trekt veel kiezers door de
aard van zijn leiderschap.
Taboes
In de Papoeacargocult openden hysterische mannen de
mannenhuizen, het heiligste der heiligen, en openbaarden
zij de sacrale fluiten en maskers die geen enkele vrouw ooit
had gezien. De kern van de cultuur werd te grabbel gegooid.
Zo erg is het in Nederland nog niet, maar de democratische
samenleving staat wel onder druk. Het politieke vertrouwen in
Nederland daalt. Dit wordt duidelijk als we een aantal gegevens uit de Nationale Kiezers Onderzoeken van 2002 en 2006
naast elkaar zetten. In 2002 had 32 procent van de Nederlandse
kiezers geen of weinig vertrouwen in het parlement; in 2006
was dat 38 procent. Voor ambtenaren waren de percentages in
2002 52 procent en in 2006 61 procent. Verder had in 2002 83
procent van de kiezers vertrouwen in de democratie, tegen 77
procent in 2006. Door de kredietcrisis is ook het economisch
vertrouwen naar een dieptepunt gedaald. Nederland is een low
trust-land geworden.

Veel van het Nederlandse onbehagen spitst zich toe op kwesties rond de multiculturele samenleving. Uit onderzoek van de
Amerikaanse politicoloog Robert Putnam en de Nederlandse
sociologen Jaap Dronkers (1945, promotie Sociologie vu 1976,
voormalig UvA-hoogleraar Empirische sociologie) en Bram
Lancee (1978, Sociale geografie 2005) blijkt dat etnische diversiteit in een samenleving op de korte termijn leidt tot sociale
desoriëntatie en ‘schildpaddengedrag’: mensen trekken zich
op hun eigen eiland terug en bezien de sociale omgeving met
wantrouwen. In het sociale isolement dat zij ervaren, wordt de
boze buitenwereld steeds bozer. Allochtone Nederlanders en
autochtone Nederlanders voelen zich psychologisch onveilig.
De multiculturele samenleving krijgt de schuld van deze situatie. Een meerderheid van de inwoners van Nederland heeft
het gevoel gediscrimineerd te worden en slachtoffer te zijn van
een onrechtvaardige, onoverzichtelijke maatschappij. Dit leidt
tot passiviteit, starheid en het onvermogen om de omgeving
met een genuanceerde blik te bekijken. In de politiek mondt
dit uit in een overtrokken debat over ‘de’ Nederlandse cultuur,
over Marokkaanse ‘straatterroristen’ en over ‘extremistische’
moslims.

De hysterie in de Nedercult is de regelmatige overschrijding,
door politici, columnisten en ‘opinieleiders’, van de grenzen van het democratisch debat. In de democratie zijn er
drie ‘taboes’ die ervoor moeten zorgen dat conflicten op een
geweldloze manier worden opgelost: men mag niet oproepen
tot geweld, men mag leden van de politieke gemeenschap niet
uitsluiten en de menselijke waardigheid van de deelnemers
aan het debat moet altijd worden gerespecteerd. Deze regels
werden en worden, vooral door en in reactie op radicale tegenstanders van de multiculturele samenleving als Pim Fortuyn,
Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, Rita Verdonk en Geert
Wilders, regelmatig met voeten getreden. ‘Jongerenimam’
Abdul-Jabbar van de Ven schendt de ‘geen geweldsregel’ als
hij hardop hoopt dat Wilders zal sterven. Verdonk schendt de
‘geen uitsluitingsregel’ als zij aan een orthodoxe moslim met de
Nederlandse nationaliteit, die vrouwen geen hand wil schudden, vraagt waarom hij eigenlijk in Nederland blijft. En Van
Gogh schond de menselijke waardigheid van moslims door ze
voortdurend met ‘geitenneukers’ te vergelijken. Veel schendingen van de taboes op het democratisch debat zijn overigens
subtieler. Met name het betitelen van tegenstanders als ‘politiek correct’ of ‘racist’ is een verhullende manier om niet met
mensen in discussie te willen gaan. Het zijn vooral kranten als
nrc Handelsblad en de Volkskrant die deze vorm van uitsluiting
hanteren. Een groot deel van de Nederlandse cargocult woedt
in de hoofden van het ‘intellectuele’ gedeelte van de bevolking.

‘Het blijkt met het
gevaar van de islam
reuze mee te vallen’
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voorbij?

‘Nederland is een
low trust-land
geworden’

Pragmatische verdraagzaamheid
Het sociale isolement in de samenleving maakt partijen als
Trots op Nederland (ton) en de Partij Voor de Vrijheid (pvv)
populair. Zij bieden met hun nationalisme een aantrekkelijk
alternatief voor het collectieve autisme in de Nedercult. Door
het verdedigen van ‘de’ Nederlandse cultuur (‘het schip met
voorouders’) geven ze mensen het gevoel bij een fictieve, want
verdwenen, gemeenschap te horen. Ze geven een monocultureel alternatief als antwoord op sociaal isolement en sociale desoriëntatie. Verdonk en Wilders hebben niet de neiging om het
autisme en het hysterische debat in de Nedercult te bestrijden.
Zij winnen er immers Kamerzetels mee.
Ondertussen blijkt het met het gevaar van de islam reuze
mee te vallen. Als reactie op de cargocult zien we vooral een
democratisch antwoord van allochtone Nederlanders. De
politieke participatie bij gemeenteraadsverkiezingen stijgt.
Aangezien politieke participatie identificatie met Nederland
en democratische opvattingen bevordert, stijgt hiermee de politieke integratie van moslims. Het is maar een zeer klein deel
van de moslimbevolking dat een andere reactie vertoont. Bij
hen stijgt de gevoeligheid voor radicalisme en extremisme. Dat
komt door het sociale isolement in etnische gemeenschappen.
Dezelfde factor die de populariteit van ton en de pvv verklaart,
beïnvloedt ook de gevoeligheid voor radicalisme en extremisme
onder een kleine minderheid van de Nederlandse moslimbevolking. De Nederlandse cargocult zit daarmee in een vicieuze
cirkel: sociaal isolement bij de autochtone Nederlanders leidt
tot psychologische onveiligheid bij de moslimbevolking. Psychologische onveiligheid bij moslims vergroot de gevoeligheid
voor moslimradicalisme en extremisme, wat weer de sociale
desoriëntatie bij de autochtone bevolking versterkt.
Het komt er dus op aan om het sociale isolement in de
Nederlandse samenleving te bestrijden. Het probleem van de
multiculturele samenleving is niet het naast elkaar bestaan van
diverse culturen en religies, maar een gebrek aan sociale cohesie. We leven in een multiculturele samenleving, er zullen altijd
verschillen tussen mensen blijven bestaan. Binnen de regels van
de democratie móéten deze verschillen ook bestaan omdat ze
de maatschappij voortdurend scherp houden. Wat voor de één
vanzelfsprekend is, is dat voor de ander niet. Culturele verschillen in een samenleving zijn onontkoombaar en zeer gewenst
– zolang de grenzen van de democratie maar worden bewaakt.
Multiculturalisme is een feit en pragmatische verdraagzaamheid dus een noodzaak. Wil Nederland in het reine komen
met de multiculturele samenleving, dan is doorbreking van
de Nedercult noodzakelijk. We kunnen dan de vrijgekomen
energie besteden aan andere urgente zaken, zoals het draaiende
houden van de economie of het bewaken van de natuurlijke
leefomgeving.
J
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Betreft: Inauguratiedag

Naam: Philippe Remarque (1966) _ Studie: Ruslandkunde
(Oost-Europese studies) _ Doctoraal: 1995 _ Werk: 1991-1996
Moskou-correspondent De Telegraaf, De Groene Amsterdammer
en diverse radiozenders _ 1996-1998 buitenlandredacteur de
Volkskrant _ 1999-2004 Berlijn-correspondent de Volkskrant
_ 2004-2007 politiek redacteur de Volkskrant in Den Haag
_ 2007-heden Washington-correspondent de Volkskrant _
p.remarque@volkskrant.nl
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et was verschrikkelijk koud op Inauguratiedag.

de beurs verder ingestort. Maar Obama heeft wel

Itzhak Perlman bespeelde zijn viool daarom

laten zien dat hij ook als president de zelfverzekerde,

alleen playback, bleek achteraf. Ik was blij dat ik mijn

begenadigde communicator is die we leerden kennen

oude bontmuts had opgedaan, in Rusland speciaal

tijdens de campagne. Ik stond op het balkon van het

voor mijn grote hoofd gemaakt van een bisamrat (dat

Huis van Afgevaardigden bij mijn en zijn eerste ‘State

geldt daar als chic). Op de foto poseer ik met Mary

of the Union’, en vond hem erg sterk. Veel beter dan

Ashman, een 76-jarige vrouw uit Detroit die in 1963

zijn voorganger weet hij te formuleren waarom en hoe

nog bij Martin Luther Kings ‘I have a dream’-speech was

moet worden ingegrepen in de economie. En met de

geweest, aan de andere kant van The Mall. En nu zat ze

veranderingen die hij wil doorvoeren, kun je het als

dus naar de inauguratie van de eerste zwarte president

Europeaan alleen maar eens zijn.

te kijken, en probeerde niet te huilen.

Maar ik hield ook mijn hart vast. Want Obama kondigde

Ik zat naast haar en voelde iets van de ontlading na al

transformaties aan die de meeste presidenten in

de pijnlijke jaren van slavernij en discriminatie. En weer

gewone tijden niet eens voor elkaar krijgen: een nieuwe

hoorde ik in mijn hoofd de opgewekte toon waarop

energievoorziening, ziektekostenverzekering voor

mijn vriend en collega-correspondent Hans Verbeek in

iedereen, een grote hervorming van het onderwijs, een

Duitsland altijd uitriep, als we samen iets spannends

geneesmiddel voor kanker. En o ja, hij halveert ook nog

deden: ‘Wat een geluk dat we hierbij mogen zijn’. Zo is

het begrotingstekort.

het maar net.

‘Wij zijn hier niet gekomen om kleine dingen te doen’,

Op de Herengracht, in het schimmige eenmansinstituut

zei hij laatst in zijn wekelijkse ‘radiopraatje’. Hybris?

van de geweldige hoogleraar Politicologie Hans Daudt

Soms denk ik dat. Hoe kan Obama in zijn begroting

(1925-2008, Politicologie 1956, promotie 1961) dat

uitgaan van fikse economische groei in 2010? En hij

altijd maar in oprichting was, las ik met een klein clubje

heeft inmiddels toch ook een paar keer zijn neus

studenten de integrale memoires van Henry Kissinger:

gestoten, waardoor hij steeds meer op een gewone

‘Mijnheer Remarque, vertelt u eens wat u vond van

sterveling begint te lijken.

hoofdstuk 16’. Twintig jaar later loop ik zelf rond tussen

Maar toch fantaseer ik soms dat door zijn investeringen

het witte steen dat de Amerikaanse macht herbergt.

Amerika de weg terug vindt en voor ons allemaal de

Mary Ashman was heel blij met Obama, maar ze vond

schone energiecentrale uitvindt. Als het lukt, landen

wel dat ‘ze’ voor hem een enorme puinhoop hadden

we over een paar decennia niet op Reagan maar op

E-MAIL UIT DE VERENIGDE STATEN
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Van: Philippe Remarque

achtergelaten. De grap dat het weer een zwarte is die de Obama National Airport. Als het mislukt, blijken de
rommel moet opruimen, hoorde ik die dag wel vaker.

grote woorden leeg te zijn geweest. Ik zal dan meewarig

Obama is er nu druk mee bezig, en het valt niet mee.

terugblikken op de naïeve Obamakoorts die ik in 2008

Sinds hij begon, is de werkloosheid fors gestegen en

heb meebeleefd.

J

Tekst: Marion Rhoen BEELD: PRIVÉCOLLECTIES; BIJZONDERE COLLECTIES UvA

de STudie van
sano: het Universitair
Sport Centrum (USC)
biedt studenten – en
anderen! – een keur
aan sportfaciliteiten.
Frans Boom (1949)

Frans Boom |

Mens sana in corpore

komt er al meer dan

op muziek; roeister
Marloes Bolman
(1977) trainde er met
haar boot voor de
Olympische Spelen in
Sydney.
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Marloes Bolman

veertig jaar en sport

1968 > In gym ben ik nooit goed
geweest, maar trainen vond ik wel zinnig. Dus toen ik ging studeren, ging
ik naar Stilos (Stichting lichamelijke
opvoeding voor studenten, red.), zo
heette dat toen, op de Hobbemakade.
Jongens en meisjes sportten daar
gescheiden. In de loop der jaren heb
ik conditietraining gedaan, aerobics,
thai-bo, bodyshape, streetdance, en
zelfs steps voor gevorderden. Ik ben
daar een van de weinige mannen, en
nu nog een oude ook.
					
		
1996 > Toen ik ging studeren,

wilde ik sporten én lid worden van
een vereniging. Nereus was een
combinatie van die twee. Ook wij
hadden het nog over Stilos, dan
bedoelden we het sportcentrum
aan de De Boelelaan. De trainers
noemden het zo en dat namen we
over. We deden daar conditie- en
krachttraining voor roeiers. Bewegen
op muziek deden we nooit, maar als
we er na onze training wel eens naar
keken, zag het er altijd leuk uit.

Het bommen in de jaren negentig.
Met tweehonderd meiden in een
voetbalzaal, de leraar in het midden
op een verhoginkje. Gedempt licht,
harde muziek: dan kon ik er goed
in opgaan. Door de endorfine ging
ik er het laatste kwartier nog harder
tegenaan. Als het vroor, kwamen de
roeiers er ook bij, maar die konden er
niet veel van.
Hoogtepunt

De Ergohead: een wedstrijd op de
ergometer. Al die ergometers in de
grote zaal! Ze hebben zo’n typische
zoem als je eraan trekt. Dat gonst
door de hele ruimte. Al is mijn
verhouding met de ergometer
complex: het is extreem zwaar, iedere
haal vergt alles van je. Ik heb wel
eens moeten overgeven toen ik ervan
afstapte, zo diep was ik gegaan.

M’n knieën stribbelen tegen, dus
ik kan nu geen zware dingen doen.
Eén keer per week spetteren is het
maximum. Bij gogo-dance blijf ik
een springende postzak. Vrienden
zeggen: jij belast je lijf te veel, maar
dat geloof ik niet. Louter op sporten
bij het USC heb ik vijf keer de halve
marathon gelopen!
Dieptepunt

De dag dat de waterbespaarders
op de douches kwamen. De
oude douches waren de beste die
ik ooit heb gehad, Olympische
accommodaties konden er niet
aan tippen. Door die bespaarders
veranderde de enorm hete, harde
straal in een soort damp, een nevel
waarvan je haast niet nat werd.

De komst van de meisjes, met
het bommen, het bewegen
op muziek. Dat verving voor
mij de conditietraining, een
mannenaangelegenheid. De meisjes
waren wat minder fanatiek. Niemand
zegt er iets van als ik de enige man
in een groep ben. Iedereen wordt
gewoon geaccepteerd.
Grootste verandering

Ineens stonden er veiligheidspoortjes
bij de ingang van het sportcentrum.
De ongedwongen sfeer verdween, het
persoonlijke ging ervan af. Terwijl ik
dat heel belangrijk vind. De mensen
aan de balie zeiden je geen gedag meer
bij binnenkomst, ze stonden vaker
snoep te verkopen om de hoek.

N
Naam: Iris Koppe (1985) _
Studie: Politicologie _ Master:
_ Boek: Rosiri (2007) _ iris.
koppe@gmail.com

wetenschappen 2004) kreeg ik ‘Russische en Oost-Europese politieke stelsels’, een vak dat in sneltreinvaart uit de doeken deed
hoe men in het hedendaagse Rusland omgaat met dissidenten,
oude marxisten en corruptie in het algemeen. Het waren één en
al sensatieverhalen over bestuurders die per ongeluk waren overreden door vrachtwagens, politici die gechanteerd werden met
foto’s van zichzelf met hoeren en politieke tegenstanders die na
een ongeluk met een hijskraan levend waren ingemetseld. Het
vak is me erg bijgebleven, de docent ben ik daarna nog één keer
tegengekomen. Hij legde een bloemetje bij de herdenking van
Anna Politkovskaja, de vermoorde Russische journaliste.
Met de studenten van Politicologie was ik ondertussen getuige van belangrijke historische gebeurtenissen. In mei 2004
vierden we feest op het Heldenplein in Boedapest vanwege de
toetreding van Hongarije tot de Europese Unie. ‘Jullie mochten
er van mij al véél eerder bij, hoor!’ kraaide een studente met
dubbele tong tegen een Hongaarse jongen. Een jaar later mochten we met dezelfde groep richting Turkije om te kijken of dit
land ook al voldeed aan de Kopenhagen-criteria. Mooi was het
om te zien dat sommige studenten de illusie koesterden dat zij
min of meer het lot van een Europees Turkije in handen hadden. Men had praatjes. In het partijkantoor van Erdogan pakte
een ongeduldige student de microfoon en scandeerde: ‘Erdogan,
kassa vier alstublieft’. Deze vrijpostigheid werd ons niet in dank
afgenomen. Ik heb nog steeds het idee dat sinds onze studiereis
de Turken niet meer bij de eu willen.
Graag koester ik de illusie dat ik via Politicologie telkens
vooraan stond. Er gebeurde tenminste wat en ik was getuige. Er
zijn saaiere studies te bedenken. J

column

2009 _ Werk: schrijver/columnist

iemand wist in het eerste jaar waarom ie Politicologie
was gaan studeren. De studenten waren wel geïnteresseerd, maar niemand wist waarín hij precies geïnteresseerd was.
In het tweede jaar werd iedereen hard met z’n neus op de
feiten gedrukt. Plotseling leek het alsof de politiek zich met
geweld in onze studie drong. Als geen ander herinner ik me de
avond dat ik met een aantal studenten en Theo van Gogh op het
pleintje voor crea stond. Er zou een debat plaatsvinden over de
grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Nu waren er zo veel
aanmeldingen dat de organisatie in beraad ging of er wellicht
buiten gedebatteerd kon worden. Nog geen half uur later zat ik
rug aan rug op de koude tegels in de vroeg vallende schemering.
Door het licht van de lantaarns trokken silhouetten van sprekers
vluchtig over het plein. Van Gogh gaf het startsein voor het
debat met de uitspraak: ‘Ik vind dat alle moslims geitenneukers
zijn, kom maar op, mevrouw Vos’. Het was de eerste keer dat
ik die uitspraak ‘live’ hoorde en later, toen die zin mythische
proporties begon aan te nemen, dacht ik er nog vaak aan terug.
Marijke Vos ging onder luid gejoel van het publiek met hem
in discussie, terwijl Rob Oudkerk (1955, Geneeskunde 1983)
als gespreksleider de rust in de tent probeerde te bewaren. Er
vlogen continu helikopters over die het hele gebeuren nogal onheilspellend maakten. Een paar maanden later werd Van Gogh
vermoord, een gebeurtenis die de Politicologiestudent in één
klap met beide benen op de grond zette. Iedereen was plotseling
bevlogen en had een mening. Bij Politicologie gebeurde het.
Ik volgde in de tussentijd een aantal vakken bij Oost-Europese studies. Van docent Ben de Jong (1947, promotie Geestes-
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Bij Politicologie gebeurt het

Naam: Frans Boom (1949) _ Studie: Economie (verkeerseconomie, externe organisatie) _ Doctoraal: 1976 _ Op het USC:
1968-heden _ Werk: 1976-1984 econoom,

Thuis, in de Casa, in stilte. Het
Maupoleum vond ik niets, daaruit
kwam ik altijd met hoofdpijn weer
naar buiten.
Beste studieplek

De UB, maar dat was veel te gezellig.
Het beste was thuis, met een pot
thee en mijn eigen koelkast in de
buurt. Dan kon ik lekker snaaien.

Externe organisatie, van Anton
Dreesmann (zie foto boven). Hij
wás V&D, vertelde veel over zijn
ervaringen. Tentamen deed ik
bij hem thuis, ook daar was híj
voornamelijk aan het woord.
Favoriete college

De klinische colleges, onder meer
van neuroloog Pim van Gool (zie
foto onder). Dat waren mijn eerste
contacten met patiënten, iemand
kwam dan vertellen over wat hem
mankeerde.

Hesp, dat was dicht bij de Casa.
Een bruine kroeg, we waren er elke
vrijdag, nog voordat de kranten er
kwamen. ‘Geef mij maar een Trapje’,
die uitdrukking bezigden we vaak.
La Trappe was toen al populair.
Stamkroeg

De IJsbreker, waar we na trainingen
een karnejus dronken en tosti’s aten.
Bier drinken deden we vooral op
Nereus, voor we in training gingen.
Nog steeds zijn we er bij grote
wedstrijden, om te ‘ioeien’ naar
Nereusploegen.

Positief: het eigenwijze, recalcitrante.
Negatief: het grote aantal studenten.
Van het hele kleine Amsterdamse
Vondelgymnasium waar iedereen
meetelde, kwam ik in een anonieme
groep van 150 man.

afdeling Volksgezondheid, gemeente
Amsterdam _ 1984-2002 financieel
beleidsadviseur, afdeling Financiën, gemeente Haarlem _ 2000-heden verdeling
kunstensubsidies, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Amsterdam
_ fpboom@kpnplanet.nl

Positief/negatief aan de UvA

Positief: het warme van de stad,
en daar op mijn fietsje doorheen
fietsen. De mooie ligging van de
Poort, midden in het oude centrum.
Iets negatiefs kan ik eigenlijk niet
bedenken.

Naam: Marloes Bolman (1977) _ Studie:
Geneeskunde _ Doctoraal: 2003 _ Op
het USC: 1996-2007 _ Roeien: Olympische
Spelen Sydney 2000 _ diverse wereldkampioenschappen _ Werk: 2006-2007: poortarts, Flevoziekenhuis, Almere _ 2007-2008:
IC-arts, Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp _
2008-heden: arts in opleiding tot specialist
(aios) anesthesiologie, LUMC, Leiden _
mmhbolman@hotmail.com
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UNIVER SITEITSDAG
ZATERDAG 6 JUNI 2009
REDE PIET BoRsT oVER kwAkZAlVERIJ
sTADswANDElINGEN // RoNDVA ART // DEBATTEN
CollEGEs // woRksHoPs // PRIJsUITREIkING
oPTREDENs // BoRREl // CoNCERT

Hét jaarlijks evenement voor en door alumni, donateurs en (oud-)medewerkers van
de Universiteit van Amsterdam. Gevarieerd programma op diverse UvA-locaties in de binnenstad.
zaterdag 6 juni 2009 van 10.30 tot 23.00 uur // ToEGANG UvA-alumni € 25
AUV-leden € 20, UvA-medewerkers en recent afgestudeerden (na 5 mei 2008) gratis
AANmElDEN www.uva.nl/universiteitsdag // CoNTACT universiteitsdag@uva.nl // 020-525 3500
DATUm

www.uva.nl/universiteitsdag

