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Antoon Moorman:
‘Niet in het wilde weg stamcellen
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De UvA in beweging
Op 1 november ontvingen 22 jonge talentvolle onderzoekers de NWO-Mozaïeksubsidies 2007. Met acht winnaars is de UvA ‘hofleverancier’. In haar speech tijdens de uitreiking gaf rector magnificus Dymph van den
Boom aan trots te zijn op het hoge aantal UvA- en AMC-laureaten: ‘Dat leidt ongetwijfeld tot acht toponderzoeken aan de UvA de komende jaren.’ Met de Mozaïeksubsidie kunnen talentvolle allochtone afgestudeerden
vier jaar lang een promotieonderzoek uitvoeren. De gehonoreerden ontvangen daarvoor ieder € 180.000. De
UvA-winnaars zijn: Zeynep Gunduz (Mediastudies), Yurii Khomskii (Wiskunde), Marino Marinkovic (Biologie),
Ana Miskovska Kajevska (Politicologie), Tan Nguyen (Orthopedie), Sameer Rana (Geneeskunde), Khoa Thai (Geneeskunde) en Günay
Uslu (Cultuurgeschiedenis van Europa). www.uva.nl/nieuwsarchief

De aanvankelijke euforie over de benoeming van
topwetenschapper Ronald Plasterk tot minister is
snel geluwd. Al snel bleek dat ook Plasterk geen
wonderen kan verrichten en dat de nodige miljarden
voor verbetering van het academisch onderwijs en
onderzoek uitblijven. De alom geprezen voorstellen
van de commissie Chang-Pinkster voor versterking
van het wetenschapsbedrijf, waarover SPUI 22 rapporteerde, zijn in de la verdwenen. De ﬁnanciering
van een grootscheepse aanpak van het lerarentekort
blijkt goeddeels een sigaar uit eigen doos. En het
voornemen om academisch geschoolde leraren beter
te betalen is van de baan. De argumentatie is steeds
dezelfde: er is geen geld, nieuwe wegen, prachtwijken en jeugdzorg eisen hun deel van de groeiende
staatsinkomsten.

De Universiteit van Amsterdam is de beste universiteit van
Nederland, volgens de THES-QS World University Rankings 2007.
Dit overzicht van de 200 beste universiteiten ter wereld wordt
jaarlijks gepubliceerd in het Times Higher Education Supplement
(THES). De UvA steeg van de 69e naar de 48e plaats en passeerde daarmee de Technische Universiteit Eindhoven, die vorig
jaar als beste Nederlandse universiteit gold. Het is voor het
eerst dat Nederland voorkomt in de top 50. In de top 200 staan
elf Nederlandse universiteiten. De Verenigde Staten en GrootBrittannië domineren nog altijd. Nummer één is opnieuw Harvard
University, gevolgd door Cambridge, Oxford en Yale. UvA-partner
New York University staat op 49, een plaats onder de UvA. De ranglijst is samengesteld op basis van onder meer peer review, de verhouding docenten-studenten en het aantal citaties per faculteit.
www.topuniversities.com

De UvA levert de meeste topondernemers
af. Dit blijkt uit onderzoek van hoogleraar
Ondernemerschap en organisatie Mirjam van
Praag en afgestudeerde Francesca Cardia van
het Amsterdam Center for Entrepreneurship
(ACE). Zij brachten het opleidingsprofiel in
kaart van de 200 succesvolste Nederlandse
Mirjam van Praag ondernemers - definitie: mensen die zelf een
bedrijf oprichtten, niet topbestuurders van grote bedrijven. De
resultaten spreken het stereotiepe beeld tegen dat topondernemers weinig of geen opleiding nodig hebben. Ruim 60 procent
van de succesvolle ondernemers heeft een universitair, 28 procent
een hbo-diploma. Succesvolle ondernemers waren succesvolle
studenten. De grootste leverancier is de UvA, met 19 procent van
de academische topondernemers. www.ace-uva.nl

Wat hierbij opvalt is dat het onderwijs telkens als
kostenpost wordt gezien en niet als investering. Het
is een gedachtegang die wijdverbreid is in Europa,
getuige ook de oproep van OESO-topman Andreas
Schleicher om het systeem van kwaliteitsbeoordeling
te veranderen:
‘Today’s rankings do not help governments assess whether
they get a return on the money they give universities to
teach their undergraduates.’

De Universiteit van Amsterdam verleent tijdens de Dies Natalis
op 8 januari 2008 eredoctoraten aan de Amerikaanse socioloog
Randall Collins en auteur Jules Schelvis. Collins (University of
Pennsylvania) behoort tot de meest vooraanstaande sociologen
van dit moment. Hij ontwikkelde een ‘geopolitieke’ theorie over
de dynamiek van concurrentie en conflicten tussen staten, met
behulp waarvan hij in 1980 de ontbinding van het Sovjetrijk
voorspelde. Schelvis overleefde het vernietigingskamp Sobibor
en publiceerde na diepgravend bronnenwerk de eerste volwaardige publicatie over het kamp. Zijn boek geldt nog steeds als
standaardwerk. www.uva.nl/nieuwsarchief

Tijdens de opening van het academisch jaar op 3 september is het Instellingsplan 2007-2010 van de UvA en HvA
gepresenteerd. Onder de titel Leren Excelleren wordt
geschetst hoe de instellingen zich de komende jaren willen profileren en welke keuzes daarbij gemaakt worden.
Vooropstaat een verdere intensivering van de samenwerking tussen UvA en HvA, zodat doorstroming en eventueel stapeling van universitair en beroepsonderwijs gemakkelijker
wordt. Daarnaast ligt de nadruk op de bereidheid van studenten,
docenten en onderzoekers om te willen excelleren in onderwijs
en onderzoek. Aanvragen exemplaren: secretariaat-bc@uva.nl of
020 - 525 3762.
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Academisch-cultureel centrum SPUI25
geopend
Op 28 september vond in de Aula de officiële opening
plaats van het nieuwe academisch-cultureel centrum SPUI25.
Initiatiefnemers zijn de Universiteit van Amsterdam (Faculteit
der Geesteswetenschappen) en de Amsterdamse UniversiteitsVereniging, met als externe partners uitgeverij Amsterdam
University Press, Athenaeum Boekhandel en weekblad Vrij
Nederland. Na een welkomstwoord van Marita Mathijsen, voorzitter van het bestuur van het centrum en hoogleraar Moderne
Nederlandse letterkunde, spraken schrijfster
Nelleke Noordervliet en
cognitiewetenschapper
Rens Bod een column
uit. Filosoof en dichter Maarten Doorman
hield de openingslezing
‘Het verloren publiek’.
Verkorte versies van de
lezing en columns staan op de pagina’s 18-20. SPUI25 vormt een
platform voor activiteiten op het raakvlak van de wetenschapsbeoefening aan de UvA en de culturele praktijk in de breedste
zin. www.spui25.nl

Ateliergebouw geopend
Op 8 november opende minister Plasterk van OCW het nieuwe Ateliergebouw aan de Amsterdamse Hobbemastraat. Hier
bevinden zich de onderzoeks- en restauratieateliers van het
Rijksmuseum Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en het
Instituut Collectie Nederland. Restauratoren, onderzoekers en
studenten werken multidisciplinair samen aan behoud en beheer
van cultureel erfgoed. Onder meer de prestigieuze masteropleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed is in het
Ateliergebouw ondergebracht.
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Elsevier: vier FMG-opleidingen als beste
beoordeeld

Ec o n o m i e e n b e d r i j f s ku n d e

Elsevier Thema Studeren beoordeelde ook dit jaar bijna veertig
populaire academische opleidingen aan de hand van oordelen van studenten, universitair hoofddocenten en hooglera-

De Amsterdam Business School (ABS) van de UvA en de Vlerick
Leuven Gent Management School lanceren samen een nieuwe
Executive Master of Business Administration. Het programma
Independent EMBA duurt achttien maanden en is bedoeld voor
managers die in deeltijd willen studeren zonder hun carrière te
hoeven onderbreken. Afgestudeerden ontvangen twee MBAdiploma’s, van de ABS en Vlerick. www.abs.uva.nl

ren. De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
onderscheidt zich net als in 2006 met vier topposities: Communicatiewetenschap, Culturele antropologie en Psychologie worden door de hoogleraren als de beste van Nederland beoordeeld.
De studenten geven de opleiding Sociale geografie en planologie
van de UvA een eerste plaats. In de totaalbeoordeling voor beste
brede universiteit staat de UvA evenals vorig jaar op de derde
plaats. De Universiteit Utrecht voert de lijst aan.
www.uva.nl/nieuwsarchief www.elsevier.nl

Nieuwe Executive MBA Amsterdam Business
School en Vlerick

8	HOOFDZAAK. Het lerarentekort: wat kan
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Bijna alle studenten kwamen uit Hoensbroek, Susteren of
Langelille, maar ik, geboren Amsterdamse, kwam te laat op het
eerste college. Ik had me vergist in de gracht, en eenmaal in het
achterste pand van het Lambert ten Kate-huis raakte ik verdwaald
in een lunapark vol trappetjes en doodlopende gangen.
‘Komt u er gezellig bij’, sprak de grijze docent met de dictie van
een Polygoon-nieuwslezer, toen ik met een rood hoofd binnensloop. ‘Wij hadden het net over literatuur. Houdt u van literatuur?
Enno Endt is de naam.’ Twintig eerstejaars lachten besmuikt. Op
zoek naar dekking bleven mijn ogen rusten op glanzend rood haar.
Niet peentjesoranje, maar dieprood, en daaronder donkerbruine
ogen in een bleek gezicht. Naast deze jongen kon ik veilig gaan
zitten.
De docent las voor. ‘Gij zijt een stille witte blinkesneeuw,/ gij zijt
een blinke zeeë tintelzee…’ Als dat geen poëzie was. Zijn stem trilde
een beetje. Hij zag er gedistingeerd uit, een doorleefde ﬁlmster
uit de jaren twintig, maar droeg een merkwaardige trui over zijn
overhemd. Een pluizig ding, met ingebreide motieven. Toen hij
opstond om met brede armgebaren het gedicht te voltooien, zag ik
dat de trui van achteren opkroop, als bij een kleuter. Ineens richtte
hij borend het woord tot me. ‘U denkt zeker, heeft die man niets
beters om aan te trekken? Nee! Dit is het mooiste kledingstuk dat
ik bezit. Dít, dames en heren, is niet zomaar een oude trui. Het
is de trui van Herrrman Gorrrter, de grootste dichter uit ons taalgebied.’ We zwegen geïmponeerd.
Of het tijdens dit eerste college was dat Endt een zak apennootjes
leegstortte op tafel, weet ik niet meer. De wind gierde en
de regen gutste tegen de ramen. ‘Wat hebben wij toch een
mooi vak hè’, zei de letterkundige verkneukeld. ‘Andere
mensen moeten straten maken met dit weer. Of ze zitten
op een droevig kantoor. Maar wij pellen samen apennootjes en lezen poëzie.’ Toen wist ik dat ik goed zat. Bij deze
vriendelijke excentriekeling was ik thuis. Ik was Nederlands
gaan studeren om te lezen en erbij weg te dromen. Reve,
Couperus en Slauerhoff, de helden van mijn puberjaren.
Ook ik woonde liever in gedichten. Taalbeheersing was net
zo’n geweldig vak. Tijdens het tweede college wurmde ik
mij in het ‘subgroepje’ van mijn roodharige reddingsboei.
We gingen onderzoek doen naar teksten op café-wc’s.
Boeiend taalfenomeen! Elke avond verrichtten we veldwerk, hij op de heren ik op de dames, en daarna dicht
tegen elkaar aan de bar. Wat een studie.
Daarna werd het minder. Ontleden moest met transformationele
taalbomen. Ik leerde me suf en haalde een zeven. Een forse ASVAdame posteerde zich bij de ingang en deelde pamﬂetten uit. Dit
tentamen mocht ab-so-luut niet meetellen. Het was schandelijk
‘selectief ’. Waren tentamens daar dan niet voor? Op mijn lievelingsboeken werden intersubjectieve beoordelingsmodellen losgelaten. Een Taalbeheersing-docente beweerde dat dyslexie werd
veroorzaakt door machinaties van het grootkapitaal. Een beetje
excentriek was leuk, maar sommigen hier leken niet goed snik.
Enno Endt trok zich met trui en al terug in zijn Gorterdocumentatie. Ik verschanste me op mijn kamer met mijn romans
en kartonnen pakken Pinard. In die romans stierven ze als ratten,
en in de liefde ging het altijd uit. Buiten stonden kernraketten
op ons gericht. Ik hield de hele dag
mijn pyjama aan. Niemand miste me
op colleges. De bruinogige had al een
vriendin. Je kon wel gek worden.
Nu was Taalbeheersing mijn reddingsboei, de verstandige richting, die van
de argumentatietheorie, het vak van als
A, dan nooit B. Daarna ging het leven
vanzelf. De roodharige is nu grijs, maar
ligt nog elke nacht naast me. Onze wc
hangt vol boeiende teksten.

Naam: Aleid Truijens (1955) _ Studie: Nederlandse taal- en
letterkunde _ Doctoraal: 1981 _ Werk: 1982-1988 literair criticus NRC Handelsblad _ 1983-1989 docent School voor de
Journalistiek Utrecht en Universiteit Leiden _ 1989-1996 kunsten eindredacteur Elsevier_ 1996-heden journalist, literair criticus en columniste de Volkskrant _ biograaf F.B.Hotz _ Boeken:
(selectie) Een beetje levensbestemming (2002) _ Geen nacht
zonder (2004) _ Vriendendienst (2007) _ a.truijens@volkskrant.nl

van het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de UvA. SPUI verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 70.000 en wordt
toegezonden aan alle alumni van de UvA (van wie het adres bekend is) en aan medewerkers van de UvA.
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UvA en HvA publiceerden samen Parallelle agenda’s.
Daarin getuigen beide instellingen van hun ‘grote
maatschappelijke verantwoordelijkheid’ en presenteren zij zich als ‘natuurlijke partners van maatschappij en politiek’. UvA en HvA willen laten zien dat
behalve fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
ook onderzoek wordt verricht dat nauw verbonden
is met actuele maatschappelijke thema’s. Het boekje presenteert
een aantal voorbeelden daarvan, zoals onderzoek naar slimme
beveiligingscamera’s, een betaalbare ziektekostenverzekering
voor Afrika, wachttijden in de jeugdzorg, Nederlands als tweede
taal en het Europees Burgerlijk Wetboek. Aanvragen exemplaren:
secretariaat-bc@uva.nl of 020 - 525 3762.

naar regeneratie falende harten
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Leren excelleren
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UvA levert meeste topondernemers
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Times: UvA beste Nederlandse universiteit

Van Oostroms analyse snijdt vooral hout omdat zijn
kritiek niet alleen is gericht op de overheid. Ook
het bedrijfsleven en particulieren laten het afweten.
Onderwijs wordt niet als ‘goed doel’ gezien en studenten willen niet lenen voor hun studieonderhoud.
Het besef ontbreekt dat onderwijs een essentiële
investering is voor de economie, de beschaving en
het persoonlijk welzijn. Maar gelukkig nemen hier
en daar organisaties en individuen zelf het heft in
handen. Dit nummer van SPUI getuigt van enkele
hoopgevende initiatieven. Zo wordt besproken hoe
de universiteit een nieuwe rol kan spelen in de opleiding van leraren en worden enkele alumni geportretteerd die hun loopbaan in het bedrijfsleven inruilden om als zij-instromer het onderwijs te versterken.
Ook het Amsterdams Universiteitsfonds draagt dit
jaar zijn steentje bij door een fonds te vormen voor
academisch geschoolde leraren die willen promoveren. Als u hart heeft voor het onderwijs en geeft om
wetenschap, doneer dan aan dit AUF-project.

Res Academicae

Mozaïeksubsidies voor jong UvA-talent

Redactioneel

De gedachte dat het hoger onderwijs beter wordt
door meer kostenefﬁciëntie werd onlangs terecht
gekapitteld door KNAW-president Frits van
Oostrom.
‘OCW geldt als spending department bij uitstek, terwijl volgens alle vergelijkingen het eigenlijk vrij weinig
besteedt. De schaamte voor “kosten” en de reflex om
niet meer te willen vragen zit diep in onze cultuur.
Meer investeren in het hoger onderwijs stond in alle
verkiezingsprogramma’s, maar als het echte geld wordt
verdeeld lijkt het te verdampen. Rinnooy Kan pleitte
voor verhoging van de lerarensalarissen. Iedereen zei:
hij heeft gelijk, ga maar snel zoeken op de onderwijsbegroting.’

foto: jeroen oerlemans

Foto: jeroen oerlemans

Res Academicae

SPUI

SPUI gesprek

Res Academicae
TEKST: ANGELA RIJNEN
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‘Ik kan geen auto maken voordat
ik het wiel heb uitgevonden’
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Zwakke harten versterken met stamcellen

Antoon Moorman over studie, werk
en drijfveer
Bacterieel DNA

De laatste jaren staat stamceltherapie volop in de belangstelling. Stamcellen
kunnen uitgroeien tot verschillende soorten weefsel en zouden daarmee mensen
kunnen genezen van chronische orgaanziekten zoals diabetes en hartfalen.
De verwachtingen zijn hooggespannen, maar de tegenstand is groot.
Zo is de regering-Bush fel gekant tegen het onderzoek, vanwege het gebruik van
embryo’s. Moleculair anatoom Antoon Moorman kreeg veel geld voor zijn
onderzoek naar de regeneratie van falende harten met behulp van stamcellen.
Antoon Moorman is hoogleraar Embryologie en moleculaire biologie van hart- en vaatziekten aan de Faculteit der
Geneeskunde AMC-UvA. Sinds januari 2006 leidt hij een
omvangrijk Europees onderzoek, uitgevoerd met 26 vooraanstaande onderzoeksgroepen, om te achterhalen hoe zwakke
harten zijn te herstellen met behulp van stamcellen. Voor dit
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek heeft de Europese
Commissie ruim elf miljoen euro uitgetrokken.
Wat is het voor onderzoek?
‘Wij hebben gebruikgemaakt van een call van de Europese
Commissie voor onderzoeksvoorstellen op het gebied van
genomics of cardiac development and repair. Maar in ons voorstel
kun je lezen dat we ons niet bezighouden met de specialisatie
van beenmergcellen in hartcellen.’
Waarom niet?
‘Als wetenschappers al tien jaar lang ruziemaken over de vraag
of beenmergstamcellen überhaupt hartspiercellen kunnen worden, dan zijn het er hooguit zo weinig dat het weinig zoden aan
de dijk zet. De wereld wil geloven dat het gebeurt, want het
betekent hoop. Maar dat kan niet, vind ik. Wij hebben met 26
partners gezegd: kennelijk is er een gebrek aan basiskennis. Als
ik een auto wil maken, maar het wiel nog niet heb uitgevonden,
houdt het op. Met ons project willen we basiskennis leveren die
nodig is om de verschillende soorten hartspiercellen te maken.’
Moorman pakt een geprepareerd hart uit de kast. ‘Het hartoortje wijkt moleculair af van de andere boezemcellen. Ook
de sinusknoop, de natuurlijke pacemaker van het hart, bestaat
uit weer andere cellen, die zorgen dat de hartspier regelmatig
samentrekt. Je wilt geen pacemakercellen in de hartkamers.
Dat leidt tot levensbedreigende ritmestoornissen. We weten een
heleboel elementaire dingen niet, bijvoorbeeld hoe hartspiercellen gespecialiseerde cellen worden van de boezems, kamers, de
pacemaker of het geleidingssysteem. Het geld kan beter besteed
worden aan het zoeken naar antwoorden op fundamentele vragen dan aan het in het wilde weg cellen inspuiten bij mensen.’
Waarom helpt er niets tegen hartfalen?
‘Na een hartinfarct sterft een stuk van het hart af en vermindert
de pompkracht. De uitgevallen hartcellen worden vervangen
door bindweefsel. Daardoor trekt het hart minder goed samen
en vermindert de pompfunctie verder. Je kunt het vergelijken
met een automotor waarvan een of meer cilinders zijn versleten.
De cilinder staat voor de hartcellen. Als je een derde van je
cilinders kwijt bent, kun je met betere benzine, doorsmeren of
nieuwe banden je auto nog wat opkrikken. Maar dat is louter
om de last te verminderen. Voor de patiënt is een dergelijke ver-

lichting weliswaar van groot belang, maar voor echt herstel zijn
meer hartspiercellen nodig. In onze beeldspraak: om de motor
op te knappen moeten er cilinders bij.’
‘Dan zijn er twee opties. Eén: het hart zo gek krijgen dat het zelf
voldoende nieuwe cellen maakt. Sommige wetenschappers zeggen dat hartspiercellen kunnen delen. Dat betwijfel ik. Ze vernieuwen zich wel, door hun bouwstenen continu te vervangen,
maar na een infarct maakt het hart er geen extra cellen bij. Dan
zou het spontaan kunnen genezen. Het is wél een interessante
optie het hart te stimuleren om in beperkte mate te delen, dan
wel om de overvloedig voorkomende bindweefselcellen te veranderen in hartspiercellen. De tweede optie is cellen bijgeven waarmee hartspiercellen gemaakt kunnen worden, stamcellen dus.’
Maar u zei dat de resultaten daarvan somber stemmen.
‘Het toedienen van beenmergstamcellen heeft in tien jaar tijd
weinig opgeleverd. Van klinische studies is bekend dat ze wel
naar het hart toegaan, maar geen hartspiercel worden. Dat kan
betekenen dat deze cellen een boodschap moeten meekrijgen,
bijvoorbeeld een molecuul dat zegt: jij wordt een kamercel.’
‘Van embryonale stamcellen kunnen we hartspiercellen maken,
dat weten we honderd procent zeker. Ook in ons lab hebben we
ze in een kweekschaaltje tot een klompje kloppend hartweefsel weten om te vormen. En op een congres waar ik net ben
geweest, liet een onderzoeker zien hoe embryonale stamcellen
zich prachtig in een hart genesteld hadden.’
Is dat dan wel therapiewaardig, als we de ethische bezwaren
voor dit moment buiten beschouwing laten?
‘Nee, het is nog veel te vroeg voor toepassing bij de mens. Het
vergt miljarden cellen, honderdduizenden liters kweekvloeistof
en een vermogen om het hart te kunnen repareren. Technici
en industrie moeten de procestechniek eerst ontwikkelen.
Bovendien kan een ingespoten embryonale stamcel die niet tot
hartspiercel uitgroeit, later een tumor worden. En stel dat we
toestemming krijgen om embryo’s te gebruiken, dan hebben
we het praktische probleem van afstotingsgevaar, want het zijn
lichaamsvreemde cellen die je inspuit. Wij willen in de eerste
plaats weten hoe je, door middel van moleculaire boodschappen, een stamcel kunt laten uitgroeien tot een bepaalde gewenste hartcel. Dat wil je gecontroleerd kunnen doen.’
Vindt u het verantwoord om - als een therapie mogelijk is daarvoor embryo’s te gebruiken?
‘Ik zou er geen bezwaar tegen hebben embryo’s te kweken voor
dat doel. Er zijn mensen die embryo’s in het eerste stadium als ze uit slechts tientallen cellen bestaan - beschouwen als een
menselijk individu omdat ze het potentieel hebben een volledig
mens te worden. Anderen leggen die grens pas bij een bepaald
aantal weken van de ontwikkeling, als bijvoorbeeld de hersenen
zijn aangelegd of het hart. In deze latere stadia zou je ze niet
moeten gebruiken, denk ik. Dan is het einde in de discussie
zoek. Want waar leg je de grens? Maar cellen isoleren uit een
embryo van enkele dagen oud - het allerjongste stadium - daar
zou ik geen moeite mee hebben. Christine Mummery van het
Hubrecht Laboratorium, die ook aan het Europese project
meewerkt, doet overigens al jarenlang belangrijk fundamenteel onderzoek met menselijke embryonale cellijnen die in het
buitenland zijn geïsoleerd. Als wij onderzoek met stamcellen

‘Ik studeerde Biologie, met als hoofdvak Plantenfysiologie.
Professor Durk Stegwee (1925, Biologie 1951) gaf zeer
enthousiast college. Van hem hoorde ik de theorie dat chloroplasten (de bladgroenkorrels in plantenbladeren) evenals
mitochondriën (de energiecentrales van cellen) bestaan uit
bacterieel DNA dat tijdens de evolutie in cellen van andere
organismen is terechtgekomen. Dat vond ik fascinerend. Zo
kwam ik terecht bij hoogleraar Biochemie Piet Borst (1934,
Geneeskunde 1957, promotie 1961).’

Revolutionaire methode
‘Bij Borst ben ik gepromoveerd op de vraag hoe de mitochondriën van gistcellen zich ontwikkelen. Na mijn promotie
werd ik postdoc aan het Institut für Molekularbiologie in
Zürich. In die tijd publiceerden Köhler en Milstein een revolutionaire methode om monoklonale antistoffen te maken.
Toen ik in 1980 naar Amsterdam terugkeerde, was ik een van
de eersten in de stad die deze techniek beheerste. Ik paste
die toe op verschillende ontwikkelingsbiologische vragen,
waaronder de ontwikkeling van het hart.’

Laminaire flowkasten

maatschappelijk relevant vinden, dan moet het mogelijk zijn ze
op een verantwoorde manier te gebruiken, vind ik. Hetzelfde
geldt voor proefdieren. Want zeg nu eerlijk: hoeveel mensen
weigeren geneesmiddelen te gebruiken omdat proefdieren nodig
zijn geweest voor het onderzoek ernaar?’
Op welke manier zoekt u naar het antwoord op de vraag
hoe stamcellen of hartspiercellen het hart zouden kunnen
genezen?
‘Wij doen in ons laboratorium moleculair-biologisch onderzoek
naar de ontwikkeling van het hart. Wat bepaalt of een gen
aan- of uitstaat in een hartboezem? Wat bepaalt dat een cel in
het hart kamercel wordt? Het verschil is de moleculaire samenstelling, waardoor hartspiercellen verschillende functies krijgen. Met kleuringsmethoden maken wij speciﬁeke moleculen
zichtbaar in de cellen van muizen- of kippenembryo’s. Van de
embryonale weefsels maken we hele dunne plakjes met behulp
waarvan we de moleculaire samenstelling bepalen. Aan de hand
daarvan reconstrueren we het hele embryo, dat we omzetten
in 3D-computerbeelden. Om die modellen zijn we wereldwijd
bekend. Op dit moment doe ik veel aan 3D-modellering en
-reconstructie, een ander doet meer aan aangeboren hartafwijkingen en zo heeft iedereen zijn eigen niche.’
Moorman showt op zijn pc een model van het hartje van een
kippenembryo. Hij laat zien dat de celdeling volledig buiten het
hartbuisje plaatsvindt. ‘Het hart bestaat in dit stadium alleen
nog maar uit cellen die de linkerhartkamer gaan vormen, maar
die niet meer delen, terwijl de cellen voor de rest van het hart
nog moeten worden toegevoegd. We hebben ontdekt dat er net
buiten het hart een gebied is dat heel snel deelt en dat de cellen
levert voor de rest van het hart. En hier is een muizenembryo
van negen dagen oud. Dat is in ontwikkeling vergelijkbaar met
een mensenembryo van vijf weken. De hartcellen zijn blauw
gekleurd. We hebben hier de zogenoemde transcriptiefactor
Tbx3 aangetoond. Op 11 oktober is Willem Hoogaars (1979,
promotie Geneeskunde 2007) op dit onderwerp gepromoveerd.
Hij heeft laten zien dat wanneer Tbx3 actief is in embryonale

hartspiercellen, het genen kan aanschakelen die ervoor zorgen
dat deze cellen zich gaan gedragen als sinusknoopcellen, die het
hartritme aansturen.’
Waarom focust u op de ontwikkeling van het hart?
‘De ontwikkelingsbiologie bestudeert hoe uit een enkele
bevruchte eicel zoiets divers en ingewikkelds als een individu kan
ontstaan. Die vraag is veel te omvangrijk om te kunnen onderzoeken. Dus moeten we haar terugbrengen tot kleinere vragen.
Aangeboren hartafwijkingen komen veel voor. Vanaf 1980,
toen ik hoofd werd van de subafdeling Chemische embryologie
van het Anatomisch Laboratorium, zijn we ons steeds meer gaan
richten op de ontwikkeling van het hart.’
Het onderzoek dat u leidt is basale wetenschap. Is de weg
van dit type onderzoek naar werkbare therapieën niet onafzienbaar lang?
‘Wij verwachten niet dat we alles in een keer kunnen oplossen,
daarvoor weten we nog te weinig. Maar we nemen de lessen van
het embryo ter harte en hopen zo te leren hoe we stamcellen de
juiste instructies kunnen geven om het hart te repareren.’
‘Het is voor ons een doorbraak als je een molecuul vindt dat
tegen een hartspiercel zegt: jij wordt een sinusknoopcel. Dat
kan relevant zijn voor mensen die geen sinusknoop hebben, in
de zin dat je kunt gaan denken aan het lokaal inbrengen van dat
molecuul in cellen op de plek in het hart waar de sinusknoop
hoort te zitten. De transcriptiefactor Tbx3 is een voorbeeld van
zo’n doorbraak. Die kan wellicht als fundament gaan dienen
voor een gentherapie voor mensen die hun sinusknoop missen.
Daarvoor moet je een veilige manier van inbrengen vinden, en
dat is niet de specialiteit van mensen die weten hoe het hart
zich ontwikkelt. Dus moet je samenwerken met de mensen
die daar wel verstand van hebben. Dat doen wij hier in het
Hartfalencentrum. Het basale onderzoek aan stamcellen is de
basis van het verdere onderzoek. Ieder moet doen waar hij goed
in is, want dat motiveert. Ik wil ontdekken hoe iets in elkaar zit.
En dan hoop ik oprecht dat daar iets uitkomt dat kan leiden tot
een klinische toepassing.’

‘Het Anatomisch Laboratorium waar ik in 1977 ging werken,
was naar de maatstaven van de toenmalige biochemie archaïsch. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt! Er werden planten gekweekt in laminaire flowkasten, die steriel moeten
zijn. Met de inhuizing in het AMC is er veel verbeterd en is
het lab uitgegroeid tot een van de beste in Europa. We hebben hier ook meer dan tien promovendi aan het werk: op
hen draait de tent.’

Informele uitwisseling
‘Het Hartfalencentrum in het AMC (dat in december 2006
onder Moormans leiding de deuren opende, redactie)
heeft drie fundamenteel-wetenschappelijke afdelingen:
Anatomie en embryologie, Experimentele cardiologie en
Fysiologie. We werken nauw samen met artsen van Klinische
cardiologie, Klinische genetica, Inwendige geneeskunde en
Kindercardiologie van het AMC. De senior onderzoekers zijn
wetenschappelijk zelfstandig, maar delen kennis en materialen. Doordat we de ruimten samen gebruiken en we tijdens
de koffie met elkaar praten, is informele wetenschappelijke
uitwisseling goed mogelijk.’

Drijfveer
‘Het geeft een kick om te ontdekken hoe de ontwikkeling
van bevruchte eicel tot levend organisme in elkaar zit. Maar
ik doe mijn onderzoek ook omdat ik iets wil doen dat maatschappelijke impact heeft. Hartziekten vormen doodsoorzaak
nummer één.’

Naam: Antoon Moorman (1947) _ Studies: Biologie en
Scheikunde _ Doctoraal: 1973 _ Promotie: 1978 _ Werk:
1977 onderzoeker Chemische embryologie (Anatomisch
en embryologisch laboratorium UvA) _ 1978-1980 postdoc Institut für Molekularbiologie, Zürich _ 1980 hoofd
Chemische embryologie UvA _ 1998 hoogleraar Embryologie
en moleculaire biologie van hart- en vaatziekten AMC-UvA _
2000 hoofd afdeling Anatomie en embryologie AMC _ 2006
hoofd Hartfalencentrum AMC _ a.f.moorman@amc.uva.nl
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TEKST: marion rhoen

De buluitreiking markeert een belangrijke stap in het leven van de academicus.
Afscheid van het vrije studentenbestaan, of van een periode waarin er ruimte
was voor bezinning of fundamentele vragen. SPUI interviewt een bachelor,
een master en een gepromoveerde op de drempel van hun nieuwe bestaan.

Noodgedwongen overstap
Met haar bachelordiploma op zak verliet Charlotte Valkenet (1982,
bachelor Communicatiewetenschap 2007) de UvA. Aan die andere hoofdstedelijke universiteit doet ze nu een master Communicatieorganisatie.
Terwijl het gros van de studenten de bachelor- en masteropleiding aan dezelfde universiteit volgt, doet Charlotte Valkenet wat met
de invoering van de bachelor-masterstructuur
óók werd beoogd: meer mobiliteit, meer studenten die elders een master gaan volgen.
De overstap was min of meer noodgedwongen. Het masterprogramma dat Valkenet aan
de UvA had willen volgen, Communicatie en
organisatie, wordt na een herproﬁlering vanaf
komend studiejaar niet meer aangeboden.
De soortgelijke master die ze nu aan de Vrije
Universiteit (VU) volgt, blijft wel bestaan.
Ze hád dit jaar nog de UvA-master kunnen
doen. Maar handig leek dat haar niet. ‘Ik
ging liever naar een programma dat al langer
draait en bovendien blijft bestaan.’ Dus,
op naar de open dag in Buitenveldert, voor
Beleid, communicatie en organisatie. Daar
kwam ze enthousiast van terug.
Administratief was de overstap gemakkelijk.
Ze hoefde bij de VU slechts een brief te
laten zien dat ze al haar bachelorvakken had
gehaald. Een schakelprogramma volgen was
niet nodig. Wel werd haar geadviseerd een
boek te lezen over strategisch management,
want dat had ze nog niet gehad. Verder sloten de curricula goed op elkaar aan. Onlangs
kwam Valkenet er tijdens een voorstelrondje
in een werkcollege achter dat er nog drie
UvA-overstappers waren.
Valkenet is nog steeds enthousiast. De vakken
zijn leuk, zij het dat ze wat schools worden
gegeven en strak zijn ingepland. In januari
begint ze aan haar afstudeeropdracht, als het

lukt bij een groot organisatie- en adviesbureau. Haar scriptie wil ze schrijven over de
manier waarop managers in grote organisaties
zich opstellen bij fusies en reorganisaties.
Valkenet ziet wel verschillen tussen de twee
onderwijsinstellingen. De docenten zijn
aan de De Boelelaan toegankelijker dan ze
gewend was. ‘Als je ze belt, nemen ze gewoon
op! Dat was aan de UvA wel anders, daar
was geen belcultuur. Al gaat het hier wel
ver: als je twijfelt over een deelvraag van je
onderzoekje, dan is het: kom, we bellen de
docent even.’
Misschien komt dat ook door de prestatiegerichte instelling van de VU-studenten.
De studenten met wie ze tot nu toe samenwerkte, vond ze nogal zakelijk. Geen werkbespreking bij een kopje kofﬁe, zoals aan de
UvA, maar hup, hup: doe jij dit, dan doe ik
dat, en tot ziens. ‘Ze denken over het algemeen meer aan hun eigen gewin dan aan de
groep, is mijn indruk.’ Ongelovig: ‘Ze aarzelen niet elkaar onvoldoendes te geven als ze
elkaars werk moeten beoordelen! Dat zou aan
de UvA echt nóóit gebeuren! En waarom?
Omdat ze denken hiermee indruk te maken
op de docent.’
Maar last heeft Valkenet niet van die houding. Ze is in de eerste plaats op de VU om
te studeren, niet om vrienden te maken - al is
het natuurlijk mooi meegenomen als dat wel
gebeurt. Ze zal zich na aﬂoop van haar studie
ook meer een UvA-alumna voelen. ‘Ik heb er
langer gezeten, ken veel docenten. En UvAstudenten zijn gewoon meer mijn type.’

FOTOGRAFIE: JEROEN OERLEMANS

Liever kennis toepassen

Eindeloos duiken in het op twee na grootste meer ter wereld, op zoek
naar krabben. Saskia Marijnissen (1972, Marinebiologie RUG 2000,
promotie UvA 2007) deed haar promotieonderzoek in Tanzania.

Werken met bredere blik
Alle verloven ingetrokken! Wie naast een baan een
Master Business Studies wil halen, moet concessies doen. Roland Deege
(1974, Master Business Studies 2007) had het er graag voor over.
Geen ﬁtness meer, minder uitjes met vrouw
en kind, en de scriptie mee met vakantie. Drie
jaar lang was dat de praktijk voor Roland
Deege, die studeerde naast zijn baan als manager planning en control bij de Financierings
Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
(FMO). Eind september haalde hij zijn bul,
cum laude. Deege maakte deel uit van de
eerste lichting afgestudeerden van het nieuwe
MSc-programma Business Studies van de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
Trots was hij, opgelucht ook. De combinatie
van werk, studie en gezinsleven was zwaar.
‘Gelukkig ben ik gedisciplineerd aangelegd.
Bovendien was het tijdelijk.’ Met de titel
Master of Science op zak heeft Deege zijn
Hotelschoolachtergrond deﬁnitief achter zich
gelaten. ‘Toen ik zes jaar geleden uit de hotellerie wilde overstappen naar iets anders, vroegen mensen zich vaak af of ik dat wel kon.
Nu heb ik ook een universitair diploma.’
Binnen de FMO wilde hij graag ‘op een
abstracter niveau naar dingen kijken dan ik
op de Hotelschool had geleerd’. Dus besloot
hij een master te gaan doen. Hij leverde
vakantiedagen in, het werk gaf dagen cadeau.
Elke vrijdag spoorde hij van zijn woonplaats Woerden naar Amsterdam. Op het
Roeterseiland had hij college, met een klasje
van twintig. ‘Een leuke break in de week, lekker in spijkerbroek. Dat studentikoze gevoel
kwam weer over me: dat je bezig bent om
kennis te absorberen, de wereld aankunt. We
lunchten met een vast groepje, dronken een
biertje. Soms deden we dat ’s avonds tussen
twee colleges. Op je werk doe je dat niet zo
snel, tussen twee vergaderingen in. Na zo’n

vrijdag had ik mijn uitje weer gehad. Ik
kwam ook met hele andere verhalen thuis
dan de rest van de week.’
Op vrijdag de lol, de rest van de week het
werk. ‘Na slechts zeven weken had je tentamen. ’s Avonds en in het weekend hield ik de
stof goed bij.’ Zijn verlangen naar abstractie
werd ruimschoots bevredigd. Deege noemt
het college Marketingmanagement, waarin
het ging over scenarioplanning en de ontwikkeling van een visie. ‘Laatst heb ik nog
teruggelezen hoe ik het zou aanpakken als ik
manager was van de afdeling waar ik werk.’
Bij Strategie en concurrentievoordeel leerde
hij over de verbanden tussen managementtheorieën. Daar grijpt hij nog wel op terug.
‘De FMO opereert in voortdurend veranderende omgevingen. Die theorieën helpen
me daar systematisch over na te denken.
Bovendien kun je ze beter plaatsen, met de
kennis die je hebt door je werk. Dat is een
groot verschil met studeren als je midden
twintig bent. Je weet dan nog niet wat je
ermee gaat doen. Nu valt die kennis in veel
vruchtbaarder aarde.’ Bovendien heeft Deege
gestructureerder leren schrijven.
Met de master op zak wil hij bij FMO doorgroeien naar een andere managementfunctie.
‘Ik vind het leuk om met mensen te werken
en op strategisch gebied een visie te ontwikkelen.’ Of de mastertitel een snellere carrière mogelijk maakt, dat moet hij afwachten.
Voorlopig kan hij nog vooruit op zijn huidige
plek. Bovendien heeft hij eindelijk weer vrije
tijd. ‘Mijn zoontje van drie is nu oud genoeg
om mee te gaan voetballen. Dat wil ik ook
wel weer eens doen.’

Soms een zicht van rond de zestien meter, net
als bij een koraalrif. Een promotieonderzoek
kan saaier zijn. Saskia Marijnissen glundert
nog als ze terugdenkt aan haar veldwerkperiode rond het Tanganyikameer, aan de westgrens van Tanzania, maar haast zich te vertellen dat het ook hard werken was. ‘Soms wel
drie duiken per dag, en allerlei problemen
om op te lossen. De motor van je bootje die
het voor de zoveelste keer begeeft, het conserveren van al die krabben bij dertig graden
overdag, het transport naar Nederland om
hun genetisch materiaal te bekijken.’
In Nederland bekeek ze het genetisch materiaal van de diverse krabbensoorten. Deze
bleken genetisch nauwelijks van elkaar te verschillen. Een teleurstelling, vond ze aanvankelijk: ze had iets anders verwacht. Maar het
gebrek aan variatie kan er ook op duiden dat
de genen later veranderen dan de morfologie
van de dieren, en dat zou kunnen betekenen
dat de soorten op dit moment juist bezig zijn
aan een evolutionaire ontwikkeling.
Ruim een jaar geleden begon Marijnissen
alvast met zoeken naar een baan voor na haar
promotie. Ze werd uitgenodigd in Vancouver
voor ‘heel leuk postdoconderzoek als marinebioloog, dat ideaal zou zijn voor een verdere
loopbaan in de wetenschap’. Toch was ze
niet zo enthousiast als ze zou moeten zijn,
vond ze. Hoe kwam dat? Een weekend lang
deed ze geen oog dicht en dacht alleen maar
na, en toen wist ze het. ‘Ik ga niet door in
de fundamentele wetenschap. Ik wil verder
in de bescherming van biodiversiteit. Ik wil
wetenschappelijke kennis liever toepassen
dan alleen vergaren.’ Zo gek was dat ook weer
niet, voor een meisje dat vroeger op school
lieveheersbeestjes bevrijdde uit jampotjes van
klasgenootjes.

de gepromoveerde

Naam: Michelle Parlevliet (1971) _ Studie: Politicologie _
Doctoraal: 1996 _ International Peace Studies, University of

3x de buluitreiking

de bachelor

‘Weet je wat ik niet snap? Veel donoren benadrukken “do no harm” in ontwikkelingsprojecten
die ze financieren. Wakker bestaande conflicten
niet aan, schaad verhoudingen tussen groepen
niet enzovoort. Dat klinkt goed, maar als wij
opkomen voor de rechten van landlozen in Nepal
en de kwestie van landhervorming aankaarten,
ervaren landbezitters dat als “harm”, want die
agenda bedreigt hun positie. Ons werk veroorzaakt dus een conflict en doet spanningen tussen
landlozen en landbezitters escaleren. Maar als we het niet zouden
doen, blijft een ander “harm” bestaan: de uitbuiting van landarbeiders, de onrechtvaardige positie waarin zij verkeren…’
De vraag komt van een ngo-coördinator die samen met andere organisaties een nationale land rights campaign organiseert die meer dan
60.000 landlozen in Nepal samenbrengt. We zitten midden in een discussie over ontwikkelingshulp, conflictbeheersing en -transformatie,
en de mate waarin pogingen de status-quo te veranderen weerstand
kunnen oproepen. De context is een driedaagse cursus in conflicttransformatie die ik geef met een Nepalese collega van het Deense
ontwikkelingsprogramma voor mensenrechten en goed bestuur in
Nepal, waar ik sinds veertien maanden werk als senior adviseur conflicttransformatie. Ter voorbereiding bezochten we gemeenschappen
van landlozen in een aantal districten in West-Nepal. De omstandigheden waarin ze leven zijn slecht, de manier waarop ze behandeld
worden door landbezitters, politie, overheidsfunctionarissen en
politici is vaak nog erger. Toch stemden de conversaties ons hoopvol:
er zijn verschillende successen geboekt op lokaal niveau, de campagne wordt strategisch aangepakt en is expliciet geweldloos.
Dat laatste is bijzonder in Nepal. Een elfjarige oorlog tussen maoïstische rebellen en de staat heeft velen ervan overtuigd dat geweld de
enige manier is om aandacht te krijgen voor wat men aan de orde wil
stellen. Het vorig jaar gesloten vredesakkoord bevat veel punten die
de maoïsten centraal stelden in de oorlog. Helaas is de coalitieregering nog steeds geneigd pas te luisteren als de bevolking destructief
wordt, dus hebben we regelmatig te maken met wegblokkades,
gesloten bedrijven en gewelddadige demonstraties. Diverse groepen in het zuiden zijn het afgelopen jaar geradicaliseerd en hebben
wapens ter hand genomen om hun eisen kracht bij te zetten. Ja, op
papier is er vrede in Nepal, maar de praktijk is anders.
Wel een interessante werkomgeving, zeker als je politicologe bent
en je je richt op mensenrechten en conflicttransformatie, mijn vakgebied. Als adviseur help ik mijn Nepalese collega’s en onze partnerorganisaties (voornamelijk lokale ngo’s) met de ontwikkeling van nieuwe projecten, coaching, training, planning van activiteiten, het leren
van ervaringen en het analyseren van en aanpassen aan de constant
veranderende context. Daarnaast adviseer ik de Deense ambassade
bij de besteding van geld uit Kopenhagen voor de ondersteuning
van het vredesproces, informeer ik over onderwerpen als conflictanalyse, waarheid- en verzoeningscommissies, community mediation
en reïntegratie van voormalige rebellen, en vertegenwoordig ik het
programma - en soms Denemarken - in donorvergaderingen. Veel
heb ik in de praktijk opgepikt, na mijn studie. Toen ik studeerde was
er weinig aandacht voor terreinen als conflictbeheersing, transitional
justice, ontwikkelingsstudies. Gelukkig is dat inmiddels anders aan de
UvA. In de loop der jaren heb ik af en aan contact met mijn voormalige hoogleraar Gerd Junne (1947). Zo volg ik op afstand wat er nu op
deze terreinen gebeurt aan de UvA.

Over alumni

de master

From: Michelle Parlevliet <michelle.parlevliet@gmail.com>
Aan: alumni@uva.nl; SPUI@uva.nl
Betreft: adviseur conflicttransformatie
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Nu woont ze in de Keniaanse hoofdstad
Nairobi, de standplaats van haar partner, en
zoekt daar een baan op het gebied van water.
Tegelijkertijd zet ze met haar copromotor een
educatieproject op over het Tanganyikameer.
Omwonenden kunnen daar leren hoe ze
beter met het meer kunnen omgaan. De
bedreigingen voor het meer komen namelijk
van het land, vindt Marijnissen. Ook wil ze
snorkelsafari’s organiseren. Het meer ligt op
twee dagreizen van Nairobi, een dagelijkse
duik is er dus niet meer bij. ‘Wel jammer,
maar hier in Nairobi kan ik langs bij alle
grote organisaties die het project kunnen
medeﬁnancieren.’
Haar promotie is haar van nut, ook nu ze
buiten de fundamentele wetenschap werkt.
‘Ik weet precies wat de lokale bevolking wel
en niet weet over biodiversiteit. En ik ben een
kritischer en zelfstandiger denker geworden.
Tijdens het promotietraject schreef ik papers.
De ene coauteur vond dit, de andere dat.
Dan moet je zelf een besluit nemen en dat
verdedigen, en omgaan met tegenstellingen.
Dat gaat me nu beter af.’
Dat bleek ook tijdens de verdediging van
haar proefschrift, in oktober. ‘Ik werd niet
gespaard, de vragen waren kritisch.’ De zenuwen die ze vooraf had, verdwenen toen ze
haar familie en vrienden in de Aula zag zitten. En dan het ritueel. ‘De pedel hoor je
al van ver aankomen, en dan slaat zij met
haar staf. Dat duurde en duurde. Toen de
voorzitter van de commissie uitsprak dat ik
als wetenschapper een verantwoordelijkheid
heb... dat voelde als de afsluiting van een
periode waarin ik enorm ben gegroeid.’
Informatie over proefschrift en project van Saskia
Marijnissen: www.majimakubwa.com.
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De universiteit en
het lerarenprobleem
Het doemscenario: lege lerarenkamers op de middelbare scholen. Om dat voor te zijn, bedacht
de commissie-Rinnooy Kan oplossingen voor het dubbele lerarenprobleem: te weinig docenten,
en steeds minder eerstegraadsdocenten. Behalve een miljard euro is een versterking nodig van
het leraarschap. SPUI inventariseert de verantwoordelijkheid van de universiteit.
Nederland heeft een ‘gigaprobleem’, aldus minister Ronald
Plasterk van OCW. Binnen zeven jaar stroomt driekwart van
het huidige lerarenbestand uit en dreigt een enorm tekort.
Bijkomend probleem is het dalende opleidingsniveau van het
lerarenkorps. Het valt nu al niet mee goed gekwaliﬁceerde
leraren voor de klas te krijgen, in de nabije toekomst wordt
dat alleen maar moeilijker. Een commissie onder leiding van
SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan (1949, kandidaats
Econometrie 1972, promotie 1976) kreeg van Plasterk de
opdracht voor dit ‘dubbele lerarenprobleem’ een oplossing te
bedenken. Op 12 september presenteerde de commissie haar
eindrapport LeerKracht met daarin diverse voorstellen: verhoog
de lerarensalarissen, verbeter de lerarenopleidingen en versterk
de beroepsgroep, onder andere door deze meer invloed te geven.
Samengevat: meer geld, meer steun en meer waardering voor
het leraarschap. De voorstellen zijn niet goedkoop: de uitvoering
gaat de overheid ruim een miljard euro kosten.
Waar het geld vandaan komt, is niet de zorg van de universiteit
- tenzij de geruchtmakende proefballon om te korten op de
studiebeurs het alsnog tot serieus voorstel zou schoppen. Waar
de universiteit wel aan kan bijdragen, is de kwaliteit van de
lerarenopleiding. Waar de commissie-Rinnooy Kan schrijft dat
die moet worden verbeterd, maakt zij geen scherp onderscheid
tussen de verschillende soorten lerarenopleiding (zie kader). Er
is geen reden om aan te nemen dat de kwaliteit van de eerstegraadsopleidingen tekortschiet. Deze zijn - aan alle universiteiten - tot nu toe steeds als goed beoordeeld. Ook het rendement
is goed te noemen. Zo’n 75 procent van alle studenten voltooit
de opleiding binnen de gestelde tijd. Ze hebben zich tenslotte
al eerder bewezen: instromen kan alleen met een voltooide universitaire master. Met de vakinhoudelijke bagage van de aankomende eerstegraadsleraren zit het dus wel snor.
Het probleem is niet de kwaliteit, maar de lage instroom.
Universitaire studenten hebben weinig belangstelling voor een
carrière in het onderwijs en kiezen liever een baan in een andere
maatschappelijke sector. ‘Universiteiten moeten alles op alles
zetten om meer studenten op de lerarenopleiding te krijgen’,
aldus Rinnooy Kan. Hij hoopt dat als alle maatregelen uit zijn
rapport worden geïmplementeerd, de waardering voor en de
beeldvorming over het vak van leraar verandert. De huidige
aandacht voor de kwaliteit van het leraarschap is een kans die de
universiteiten niet mogen laten lopen.
‘We pakken de handschoen zeker op’, zegt Geert ten Dam
(1958, Andragologie 1984), rector van het Instituut voor de
Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam.
‘Dat doen we door de lerarenopleiding bij de faculteiten zo
zichtbaar mogelijk te maken en door nieuwe modaliteiten te
ontwikkelen.’ In vervolg op een module waarin studenten zich
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in de wetenschap maar kiest voor een andersoortige carrière.
Die groep is een aantrekkelijke pool om uit te vissen. Het zou
voor deze mensen aanlokkelijk moeten zijn het onderwijs in
te gaan.’ Overigens vindt binnen de Universiteit van Amsterdam ook overleg plaats met de faculteiten over de vraag hoe de
lerarenopleiding duidelijker zichtbaar kan worden gemaakt
voor zittende studenten.

kunnen oriënteren op het vak van docent, biedt het ILO sinds
kort een minor (30 studiepunten; een halfjaar) aan. Daarbinnen
volgen studenten een aantal didactische vakken en geven ze ook
daadwerkelijk les. Op die manier kunnen ze zich een (goed)
oordeel vormen over het vak van leraar en zijn ze niet afhankelijk
van (verkeerde) beeldvorming. Studenten die zijn afgestudeerd
én deze minor hebben gedaan, kunnen versneld de eerstegraadslerarenopleiding doorlopen. Nieuw is ook het idee dat studenten binnen de universitaire bachelor de mogelijkheid krijgen een
tweedegraadsbevoegdheid te halen. Dat kon tot nu toe alleen
in het hbo, voor universitaire studenten doorgaans een weinig
aantrekkelijke optie.
Wat universiteiten ook kunnen doen om de lerarenopleiding
aantrekkelijk te maken, is een (deeltijd)master aanbieden,
gericht op mensen die al in het onderwijs werken. Doel is leraren de mogelijkheid bieden zich verder te professionaliseren of
extra te kwaliﬁceren. Volgens Ten Dam is het voor studenten
heel belangrijk dat ze zo lang mogelijk zo veel mogelijk opties
kunnen openhouden. Universiteiten moeten daarop inspelen
door verschillende routes aan te bieden en zo veel mogelijk
maatwerk te leveren.
Behalve voor meer academici voor de klas pleit de commissieRinnooy Kan voor een ‘fundatie’: een fonds waaruit de scholing
van leraren wordt betaald, dat ook gebruikt gaat worden voor
een kruisbestuiving tussen voortgezet onderwijs en universiteit. Voor een dergelijke cross-over zijn her en der al potjes
beschikbaar. Zo ﬁnanciert het Platform Bèta en Techniek de
programma’s Sprint UP en DUDOC. Sprint UP is bedoeld
om de personele mobiliteit tussen universiteiten en scholen te

Lerarenopleidingen in Nederland
Nederland kent drie typen lerarenopleiding
Pabo: leidt leerkrachten op voor het basisonderwijs.
Studieduur: 4 jaar. Niveau: hbo-bachelor.
Tweedegraadslerarenopleiding: hogescholen leiden leraren
op voor het beroepsonderwijs, praktijkonderwijs, vmbo
en de onderbouw van havo en vwo. Studieduur: 4 jaar; of
éénjarige kopopleiding voor studenten met een bachelor in
een bepaald vakgebied (bijvoorbeeld heao). Niveau: hbobachelor.
Eerstegraadslerarenopleiding: universiteiten leiden leraren
op voor de bovenbouw van havo en vwo. Ook via een posthbo-opleiding kan (afhankelijk van de hbo-instelling, en voor
een beperkt aantal schoolvakken) een eerstegraadsbevoegdheid worden behaald. Studieduur: 1 jaar; of studieprogramma op maat. Niveau: hbo- en wo-master.

bevorderen. Er is meer dan tien miljoen euro beschikbaar om de
komende jaren ruim 800 universitaire docenten in te zetten in
het voortgezet onderwijs, en, omgekeerd, leraren onderzoek te
laten doen aan de universiteit. Het DUDOC-programma stelt
leraren in staat te promoveren op de didactische vernieuwing
van bètavakken.
Leraren met belangstelling voor onderzoek kunnen bij de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) een zogenaamde vervangingssubsidie aanvragen. Uit
deze subsidie wordt een vervangende docent betaald, zodat de
aanvrager ongestoord zijn proefschrift of een ander onderzoeksproject kan afronden. Bij de afdeling Exacte Wetenschappen van
NWO loopt al enige tijd het programma ‘Leraar in Onderzoek’.
De ervaringen met dit programma zijn positief. ‘Het enthousiasme bij de leraren is ongelooﬂijk en contrasteert nogal met het
imago van afgestompte docenten’, zegt coördinator Lex Zandee
(1949, onderwijsbevoegdheid Natuurkunde 1973).
‘De UvA ondersteunt het initiatief van een fundatie van
harte’, zegt rector magniﬁcus Dymph van den Boom (1951,
Psychologie 1981, promotie 1988 (LEI)). De UvA laat het niet
bij verbale steun, maar is ook bereid zelf middelen in dat fonds te
stoppen. Voor elke afgeronde promotie krijgt de universiteit een
substantieel bedrag van het ministerie van OCW. Als een docent
uit het voortgezet onderwijs aan de UvA promoveert, gaat de
UvA een deel van de OCW-bonus in het fonds storten. Op die
manier blijft er altijd geld voor buitenpromovendi beschikbaar.
Ook het Amsterdams Universiteitsfonds, een initiatief van de
UvA en de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, vraagt in de
fondsenwervingscampagne van dit najaar aandacht voor leraren
die promoveren aan de UvA (zie ook pagina 15). Met het geld
dat donateurs opbrengen, kunnen leraren in de eindfase van hun
proefschrift tijdelijk worden vrijgesteld van onderwijs.
De vraag is natuurlijk of je van onderzoek doen of een proefschrift schrijven ook een betere leraar wordt. Jan Drentje
(1962) is docent in het voortgezet onderwijs en promoveerde
in 2004 aan de UvA op een proefschrift over Thorbecke. Hij
ziet wel degelijk de meerwaarde van het promoveren. Door zijn
onderzoek werd Drentje gestimuleerd om nieuwe wetenschap-

pelijke inzichten in zijn onderwijs te integreren. Zo ging hij
zelf aan de slag met de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s. ‘Het is heel belangrijk dat die leraren genoeg ruimte
krijgen om iets met hun kennis te doen, anders frustreer je
ze alleen maar’, aldus Drentje. Andere voordelen zijn dat een
gepromoveerde leraar beter in staat is een brug te slaan tussen vwo en universiteit en iets extra’s kan doen voor de meest
getalenteerde leerlingen. Dat er voor scholing en onderzoek een
fonds komt, vindt Drentje een goede zaak, maar geld is niet het
enige probleem. ‘Minder onderwijsuren zijn zeker zo belangrijk.
De huidige docent is zo langzamerhand een onderwijskoelie die
nauwelijks tijd heeft voor enige verdieping.’
Je kunt leraren in contact brengen met wetenschappelijk onderzoek, de omgekeerde route is ook mogelijk: promovendi inzetten in het voortgezet onderwijs. De commissie-Rinooy Kan
stelt voor dat promovendi een deel van hun tijd besteden aan
lesgeven. De promovendi zelf plaatsen kanttekeningen bij dit
plan. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) vindt het
niet verstandig (jonge) promovendi zonder enige didactische
bagage voor de klas te zetten en vreest bovendien dat het onderzoek daardoor vertraging oploopt. Rinnooy Kan heeft begrip
voor de houding van de promovendi, maar stelt tegelijkertijd dat
bij elke oplossing wel problemen te verzinnen zijn. ‘Als we niks
doen, hebben we straks een levensgroot probleem. We zijn dus
verplicht alle opties te verkennen.’
Een mogelijke oplossing is wat hoogleraar Moderne Nederlandse
letterkunde Marita Mathijsen (1944, Wijsbegeerte 1976) in
haar column in NRC Handelsblad de leraar-assistent-in-opleiding (laio) noemde. De laio krijgt een voltijdse aanstelling op
een school. Hij of zij geeft tien uur les en schrijft daarnaast een
proefschrift. De universiteit zorgt voor de benodigde begeleiding. Het PNN lanceerde een soortgelijk idee: een volwaardig
duaal traject van zes jaar, waar promovendi veertig procent
onderwijs geven op een school en de rest van hun tijd aan
onderzoek besteden.
Van den Boom ziet nog een andere optie. ‘We moeten niet alleen
kijken naar de promovendi, maar ook naar reeds gepromoveerden. Een substantieel deel van de doctors blijft uiteindelijk niet

Een heel ander initiatief om de kwaliteit van de leraar te verhogen, is de Academische Opleidingschool, een pilot die een
aantal scholen voor voortgezet onderwijs realiseren met een
subsidie van het ministerie van OCW en in samenwerking met
het ILO. Het bijzondere aan de pilot is dat een groot deel van
de opleiding tot eerste- of tweedegraadsdocent plaatsvindt binnen de school. Daarbij is veel ruimte gereserveerd voor reﬂectie
op de effectiviteit van bepaalde onderwijsvormen en voor het
ontwerpen van eigen lesprogramma’s. Dit gebeurt in teams
waarin docenten, leraren in opleiding, universitair docenten
en studenten samenwerken. Eén van de scholen waar de pilot
loopt, in samenwerking met het ILO, is het Montessori Lyceum
Amsterdam (MLA).
MLA-rector Wiebe Brouwer (1957, Geschiedenis 1983) is
enthousiast over de Academische Opleidingschool. ‘Die geeft
een belangrijke verdieping aan het vak van leraar.’ In de
Opleidingschool leren docenten weer zelf onderwijsvormen te
bedenken en ontwerpen. Nog niet zo lang geleden deden veel
docenten dat altijd zelf, maar die praktijk is vrijwel helemaal
verloren gegaan. ‘Docenten zijn te veel serveerders van elders
gezette kofﬁe geworden. Dat is een slechte zaak’, aldus Brouwer.
‘Door zelf de ontwikkeling ter hand te nemen, worden docenten gedwongen zich meer in de inhoud te verdiepen en over
de didactiek na te denken. Docenten raken daardoor meer
betrokken. Bovendien kunnen lesprogramma’s op maat worden
gesneden. Dat is voor de kwaliteit van de leraar, voor de school
en voor de leerlingen van onschatbare waarde.’
Ten Dam van het ILO is eveneens positief over de Academische
Opleidingschool. Zij hoopt dat de pilot een meer structureel
vervolg krijgt, maar dat is onzeker: voor de periode na 2007 is
nog geen ﬁnanciering beschikbaar.
Commissievoorzitter Rinnooy Kan laat intussen geen gelegenheid voorbijgaan om te benadrukken dat het dreigende tekort
aan goede leraren een zeer groot en urgent maatschappelijk
probleem is. ‘We moeten alles op alles zetten om daar tegenwicht aan te bieden, anders zijn de gevolgen niet te overzien.
Universiteiten zijn geen onderdeel van het probleem, maar
kunnen wel substantieel bijdragen aan de oplossing.’ Een beter
vertrekpunt om in actie te komen, is nauwelijks denkbaar.

Opleidingstrajecten Instituut voor de
Lerarenopleiding UvA
Didactiek en communicatie (10 punten): oriëntatie op het
leraarschap tijdens bachelor (keuzevak)
Minor Educatie (30 punten): ter bekwaming in uitoefening
educatieve functies (tijdens bachelor)
Master Lerarenopleiding (60 punten): na master eigen vakgebied, om eerstegraadsbevoegdheid te halen, inclusief uitgebreide stage of betaalde baan op school, in 23 schoolvakken
Flexibele mastertrajecten: voor wie al leservaring heeft
Tweede eerstegraadsbevoegdheid, in een ander vak: verkort
traject
Eerstegraadsbevoegdheid na tweedegraads: met relevant
doctoraal- of masterdiploma beperkt traject; anders via posthbo-opleiding
Zij-instromer in beroep: traject waarbij werkgever (school)
opleiding aan ILO betaalt
Contractonderwijs voor opfrissers met bevoegdheid die al
een tijd niet in het onderwijs werkten
Een studiejaar omvat 60 punten. Aan de toegang tot deze
opleidingstrajecten zijn voorwaarden verbonden. Zie voor
uitgebreide beschrijvingen: www.ilo.uva.nl.
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Alumniservice

8 JANUARI
Dies Natalis van de Universiteit van Amsterdam,
met uitreiking eredoctoraten aan socioloog Randall
Collins en auteur Jules Schelvis. www.uva.nl

28 MAART

4 APRIL, 10.00 UUR

16 FEBRUARI

13 MEI, 19.30 - 21.30 UUR

Themadag Post-Master Accountancy, thema
‘Wat Corporate Governance kan leren van Zen’.
Sprekers: Brent Hire en Philip Wallage.
Informatie en aanmelden: Accountancy Office,
020 - 525 4170, accountancy@uva.nl.
www.postmasteraccountancy.nl

Moderne Spaanse cultuur (1975 tot heden):
film, literatuur en beeldende kunst, studiedag.
Locatie nog niet bekend. Aanmelden en informatie:
illustereschool-fgw@uva.nl

De verbeelding van India, rondleiding en lezing
Antropologie bij tentoonstelling rondom India.
De antropologische regionale oriëntatie op India is
een UvA-traditie. De tentoonstelling ‘Rondom India’
in het Amsterdamse Tropenmuseum biedt een
interessant perspectief op hoe het moderne India
voor het grote publiek wordt tentoongesteld en
verbeeld. Voorafgaand aan de rondleiding is er een
lezing over de verbeelding van India in de antropologie. Ook vertelt een aantal antropologen over
hun ervaringen in India. Deelname: AUV-leden
gratis, niet-leden € 20 (inclusief borrel).
Aanmelding: antropologennetwerk@gmail.com.
www.alumni.uva.nl/antropologie

De beroepspraktijk van antropologen. Themaavond AUV-kring Antropologie. Deelname:
AUV-leden gratis, niet-leden € 15 (incl. borrel).
SPUI25, Amsterdam.
Aanmelding: antropologennetwerk@gmail.com.
www.alumni.uva.nl/antropologie

17 APRIL, 18.30 – 19.30 UUR

16 JANUARI, 17.00 – 19.00 UUR
Nooit meer slapen: over Advocaat van de
hanen van A.F.Th. van der Heijden.
Waarom slapen als er nog zoveel te lezen valt? De
Grote Canon Leesclub bespreekt Nederlandstalige
boeken die iedereen gelezen moet hebben.
Aanmelden: spui25@uva.nl

31 JANUARI, 17.00 – 19.00 UUR
Een welkom academisch gezelschap:
presentatie AUV-geschiedenis
Op verzoek van het bestuur van de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging stelde historicus Rogier
Overman de geschiedenis van de algemene alumnivereniging van de Universiteit van Amsterdam te
boek. Het resultaat van zijn werk is Een welkom
academisch gezelschap. Geschiedenis van de
Amsterdamse Universiteits-Vereniging, 1889-heden.
Een voorpresentatie vond plaats op de AUV-dag
van 10 november, nu wordt het boek officieel ten
doop gehouden.
Aanmelden: spui25@uva.nl

Geesteswetenschappen
17 JANUARI, 20.00 UUR
Nieuwsbericht Uitgelicht! (NU!)
Nieuwe reeks waarin wetenschappers hun visie
geven op onderwerpen in en uit het nieuws. In
deze tweede bijeenkomst van NU! debatteren
hoogleraar Bijbelwetenschappen Jan Willem van
Henten en hoogleraar Arabische taal en cultuur
en Privaatrecht Ruud Peters over martelaarschap.
Aanmelden: nu-fgw@uva.nl

Een historisch-cartografische stadswandeling,
Oude Turfmarkt 129. Aanmelden en informatie:
illustereschool-fgw@uva.nl

Geneeskunde

8 FEBRUARI, 14.30 UUR
Oratie mw. prof. dr.
K.E. Röttger, hoogleraar
Theaterwetenschap
‘Kritiek van het spektakel’: over
de theaterwetenschappelijke
bijdrage aan de analyse van
de relatie tussen beeldcultuur,
media en maatschappij.

Oratie mw. prof. dr. S. Florquin, hoogleraar
Experimentele pathologie, in het bijzonder niercelonderzoek

14 MAART, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. E.J.Th. Rutgers, bijzonder hoogleraar Heelkundige oncologie, in het bijzonder de
diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom, vanwege het Nederlands Kankerinstituut
- Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Oratie mw. prof. dr. M. Wieringa-De Waard,
hoogleraar Huisartsgeneeskunde, in het bijzonder
de opleiding

Maatschappijen Gedragswetenschappen

11 FEBRUARI, 13.30 uur
Rondleiding Agnietenkapel, Oudezijds
Voorburgwal 231. Aanmelden en informatie:
illustereschool-fgw@uva.nl

4 MAART, 15.00 UUR
Auteur Rogier Overman ontvangt bloemen op de AUV-dag

Rondleiding Maagdenhuis, Spui 21. Aanmelden
en informatie: illustereschool-fgw@uva.nl

20 FEBRUARI, 17.00 – 19.00 UUR

12 MAART, 16.00 – 18.00 UUR

Nooit meer slapen: Yra van Dijk bespreekt
De leesclub van M. Februari.
Aanmelden: spui25@uva.nl

Liefde en agressie in de klassieke oudheid, speciaal ontwikkelde collegereeks, SPUI25. Aanmelden
en informatie: illustereschool-fgw@uva.nl

19 MAART, 17.00 – 19.00 UUR

31 MAART, 9.00 – 11.00 UUR en
3 APRIL, 9.15 – 12.00 UUR

27 MAART, 14.00 UUR
28 FEBRUARI, 17.15 - 18.45 UUR

Oratie mw. prof. dr. M. Kindt, hoogleraar
Psychologie, in het bijzonder de Experimentele
klinische psychologie

24 JANUARI, 10.00 - 13.00 UUR
Collegereeks Andragologie door Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar Algemene wijsbegeerte
(UT), over actuele thema’s: ‘Bronnen van geweld’
- vooral het wij/zij-denken - en ‘De markt van
welzijn en geluk’ in historisch perspectief. SPUI25,
Amsterdam. Deelname: AUV-leden € 60, niet-leden
€ 80. Data: 24 januari, 7 en 21 februari, 6 maart.
Aanmelden: secretariaat@andragologie.eu.
www.alumni.uva.nl/andragologie

Lezing Kees Schuyt, Kring van
Amsterdamse Sociologen.
Conflicten tussen boeren, burgers en bestuurders: de bekende
emeritus hoogleraar Sociologie
Kees Schuyt werkt in deeltijd
als bestuursrechter en ziet deze
functie als een sociologische uitkijkpost. De conflicten gaan over dakkapellen, bomen, rotganzen,
woonboten, maar ook over Hells Angels, bierketen
op de Veluwe en de oprichting van scholen. Welk
beeld leveren deze ervaringen op en hoe verhoudt
dit zich met het beeld dat de sociologie doorgeeft?
Deelname: AUV-leden gratis, niet-leden € 20
(inclusief borrel). SPUI25, Amsterdam, aanmelding:
adreskas@uva.nl. www.alumni.uva.nl/sociologie

Economie en
bedrijfskunde
27 FEBRUARI, 18.30 – 19.30 UUR
FEB Alumnilezing door Alexander Rinnooy
Kan, voorzitter SER en hoogleraar Policy analysis.
Meer informatie: www.feb.uva.nl/alumni

De moderne wereld, aanschuifcollege. Maandag:
Oudemanhuispoort zaal D008, donderdag:
Oudemanhuispoort zaal D108. Aanmelden en
informatie: illustereschool-fgw@uva.nl

1 APRIL en 3 APRIL, 18.45 – 20.15 UUR
De verbeelding van geschiedenis in het
gewone Amerikaanse leven, aanschuifcollege.
Dinsdag: Oudemanhuispoort zaal D008, donderdag: Oudemanhuispoort zaal D108. Aanmelden en
informatie: illustereschool-fgw@uva.nl

1 APRIL en 3 APRIL, 18.45 – 20.15 UUR
Inleiding in de kunstgeschiedenis: Nieuwste
tijd, aanschuifcollege. Locatie nog niet bekend.
Aanmelden en informatie: illustereschool-fgw@

Collegereeks Andragologie
door Gerard de Zeeuw, hoogleraar Management en onderzoek (Universiteit van Lincoln)
over veranderingsgericht onderzoek. Deelname: AUV-leden
€ 40, niet-leden € 60.
Data: 25 januari, 29 februari, 25 april.
Aanmelden: secretariaat@andragologie.eu.
www.alumni.uva.nl/andragologie

29 JANUARI, 19.00 UUR
Bijeenkomst ‘Driekwartgroep’ Andragologie,
over thema gezondheid en techniek. SPUI25,
Amsterdam. Aanmelden: secretariaat@andragologie.eu. www.alumni.uva.nl/andragologie

7 MAART, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. D.A.J.P. Denys, hoogleraar
Psychiatrie

Geef een boek! Reclame uit de boekenwereld, tentoonstelling in de Bibliotheek Bijzondere
Collecties, Oude Turfmarkt 129. Tentoonstelling
rond het thema propaganda en reclame voor
het boek, naar aanleiding van Amsterdam
Wereldboekenstad en van de Boekenweek 2008
(12 t/m 22 maart).

Diesviering Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, locatie: Koninklijk
Instituut voor de Tropen. www.science.uva.nl

De andere blik: bijeenkomsten Antropologie
en Sociologie
Serie themabijeenkomsten waar wetenschappers
hun licht laten schijnen over actuele kwesties waarvan de kranten volstaan, zoals de dubbele nationaliteit, ‘De gouden kooi’ en andere reality shows. De
bijeenkomsten zijn bedoeld voor alumni, docenten
en studenten Culturele antropologie en Sociologie.
Omdat de organisatoren zo veel mogelijk willen
inspelen op de actualiteit, wordt de inhoud van het
programma pas enkele weken voor de bijeenkomst
bekendgemaakt.
Deelname: gratis (borrel na afloop op eigen kosten). Locatie: Spinhuis (Common Room), Oudezijds
Achterburgwal 185, Amsterdam. Data: 28 februari,
27 maart, 24 april, 29 mei, van 17.15 - 18.45 uur.
Meer informatie en aanmelding: adreskas@uva.nl,
www.alumni.uva.nl/sociologie;
antropologennetwerk@gmail.com,
www.alumni.uva.nl/antropologie.

25 JANUARI, 10.00 - 13.00 UUR
Nooit meer slapen: Pamela Pattynama
bespreekt Het land van herkomst van
E. du Perron. Aanmelden: spui25@uva.nl

Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica

11 APRIL, 14.30 UUR
Oratie prof. dr. J. Huisman, hoogleraar
Aquatische microbiologie, en prof. dr. L.J. Stal, bijzonder hoogleraar Mariene microbiologie, vanwege
de Stichting AUV-Fonds

Oratie prof. dr. A.M. Brouwer, bijzonder hoogleraar Molecuulspectroscopie, vanwege de Van der
Gaag Stichting John van Geunfonds

Tentoonstellingen
TOT 25 FEBRUARI
Aap, vis, boek. Linnaeus in Amsterdam
Tentoonstelling in de Bibliotheek Bijzondere
Collecties, Oude Turfmarkt 129, naar aanleiding van
Linnaeus’ driehonderdste geboortejaar. De tentoonstelling is op 4 oktober (Werelddierendag) geopend
door Midas Dekkers (1946, Biologie 1973). Enkele
topstukken uit de Artisbibliotheek nemen een
prominente plaats in de tentoonstelling in. De digitalisering van deze stukken werd mogelijk gemaakt
dankzij donaties van alumni en vrienden van de
UvA aan het Amsterdams Universiteitsfonds.

Grote bijeenkomst Alumnikring Andragologie
Thema’s: Internationale Vrouwendag; Zorgrapportage en advies in de forensische wereld. Saskia
Poldervaart, universitair docent Politicologie/
Vrouwenstudies aan de UvA, spreekt over het
thema ‘van andragologie naar vrouwenstudies’. Erik
Heijdelberg, directeur van het Pieter Baan Centrum
en de Forensisch Psychiatrische Dienst, spreekt over
‘zorgrapportage en advies in de forensische wereld.
Hoe handel je daarin als andragoloog?’
Nieuwe Kerk, Amsterdam; AUV-leden gratis, introducés € 10. Aanmelden: secretariaat@andragologie.eu. www.alumni.uva.nl/andragologie

Goed gegoten! 5000 jaar brons
Tentoonstelling in het Allard
Pierson Museum, het
archeologisch museum
van de UvA aan de Oude
Turfmarkt 127. Poetste een
Egyptenaar koper? Waar
spiegelde een Griek zich in?
En hoe maakte een Romein
een bronzen standbeeld? De
ontdekking van brons, zo’n
5000 jaar geleden, betekende een geweldige technologische revolutie. Deze

uva.nl

SPUI25 is een academisch-cultureel podium met lezingen, debatten,
interviews, boekpresentaties, discussies, prijsuitreikingen, e.d., gericht
op de academische gemeenschap van wetenschappers, alumni en
studenten, en op een breed geïnteresseerd literair-cultureel publiek.
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Voor het actuele programma,
zie www.spui25.nl.
Aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief: spui25@uva.nl.

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

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

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

Amsterdamse UniversiteitsVereniging (AUV)

TOT 2 MAART
8 MAART, 13.00 - 16.00 UUR

Alumnibureau

18 APRIL, 14.30 UUR

7 MAART, 17.00 UUR
18 JANUARI, 14.30 UUR

22 FEBRUARI, 14.30 uur
Oratie prof. dr. J. Früchtl, hoogleraar Filosofie van
kunst en cultuur

5 MAART 2008 – 1 JUNI 2009

7 FEBRUARI, 14.30 UUR

27 MAART, 14.30 UUR

foto: eduard lampe

Voor actuele informatie over het volledige
programma-aanbod: www.spui25.nl

FEB Alumnibijeenkomst met Nout Wellink,
president De Nederlandsche Bank.
Meer informatie: www.feb.uva.nl/alumni

4 APRIL, 10.30 UUR

tentoonstelling belicht het gebruik van brons in het
Middellandse Zeegebied, van West-Azië – waar het
begon – via Egypte tot aan de Grieks-Romeinse
wereld. De nadruk ligt op de veelzijdige relatie tussen mens en brons. Vijf topstukken uit vijf regio’s
leiden u de wereld van de mens in brons binnen.
www.allardpiersonmuseum.nl

foto: jeroen mantel

Algemeen

foto: monique kooijmans

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

SPUI

KALENDER

Alumniservice

Olofspoort

De Illustere School

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

Onder de naam ‘De Illustere School’ heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen een brochure uitgebracht met het programma
voor het voorjaar van 2008. U vindt daarin de Open UvA Colleges, en bovendien rondleidingen, lezingenreeksen en studiedagen.
Geïnteresseerd? Stuur een e-mail met uw gegevens aan illustereschool-fgw@uva.nl, o.v.v. ‘aanvraag brochure’.

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV)
is de algemene alumnivereniging van de UvA,
opgericht in 1889. De AUV wil de band versterken
tussen de UvA en haar alumni, en tussen alumni onderling.
Jaarlijks organiseert de vereniging de AUV-dag. Leden ontvangen de UvA-Alumnipas, die korting of gratis toegang geeft op
allerlei (universitaire) faciliteiten en instellingen. Het lidmaatschap van de AUV staat open voor alle UvA-alumni en voor
begunstigers: geïnteresseerden in de AUV en de UvA die geen
alumnus zijn. De contributie is in 2008 € 30. Adres: AUV,
secretariaat, Spui 25-27, Amsterdam; postadres: postbus
94325, 1090 GH Amsterdam, auv@uva.nl, 020-525 2138;
www.alumni.uva.nl/auv

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

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) is de algemene alumnivereniging van de UvA. De
AUV wil de band versterken tussen de Universiteits-Vereniging en haar alumni, en tussen alumni
onderling. Bij de AUV zijn momenteel twaalf disciplinegerichte alumnikringen aangesloten.
Een welkom academisch gezelschap
De geschiedenis van de Amsterdamse UniversiteitsVereniging is tijdens de AUV-dag op 10 november in boekvorm gepresenteerd. AUV-voorzitter Tom van Dijkman
(1940, Biologie 1965) overhandigde tijdens het ochtendprogramma in de Aula het eerste exemplaar aan Karel
van der Toorn (1956, Godgeleerdheid, promotie VU 1985),
voorzitter van het College van Bestuur. Het boek dat
Rogier Overman (1972, Politicologie 2001) schreef op
verzoek van het AUV-bestuur, telt bijna 400 pagina’s. Het
beschrijft de geschiedenis van de AUV als algemene alumnivereniging van de UvA vanaf haar ontstaan in 1889 tot
op heden. Overman heeft twee jaar aan het boek gewerkt.
Wetenschapssocioloog Rob Hagendijk schreef op verzoek
van de redactie van SPUI een recensie, zie pagina 21. Op
31 januari vindt een officiële boekpresentatie plaats in
SPUI25, zie de kalender op pagina 10. Alle AUV-leden
ontvangen het boek gratis. Niet-leden kunnen het boek
bestellen via auv@uva.nl of 020 - 525 2138.

Nieuwe AUV-alumnikringen

Themadag Antieke Cultuur

Dr.-factor in Academische Club

In het voorjaar organiseert de AUV-kring
Antieke Cultuur een thema(mid)dag voor alle
alumni Griekse en Latijnse taal en cultuur,
Oude geschiedenis, Antieke wijsbegeerte en
Mediterrane archeologie. De AUV-kring is voortgekomen uit het vroegere Klassiek Seminarium.
Het programma vindt plaats in de Bibliotheek
Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt,
waar een aantal van deze opleidingen tot voor
kort was gehuisvest, en start met een rondleiding door het nieuwe
onderkomen van de
Bijzondere Collecties. Na
afloop is er een borrel en
een gezamenlijk diner.
Voor leden die zich hebben aangesloten bij
de AUV-kring Antieke
Cultuur is de toegang
gratis. Wilt u op de
hoogte worden gehouden? Meld u dan aan
via de website: www.
alumni.uva.nl/antiekecultuur.

Op 4 oktober organiseerde het Promovendi-overleg binnen de UvA in het Trippenhuis van de KNAW de themamiddag ‘De dr.-factor op de arbeidsmarkt; een carrière
buiten de wetenschap’. Zestig tot zeventig procent van
de promovendi verlaat na de promotie de wetenschap.
Doel van deze bijeenkomst was dat promovendi, en ook hun begeleiders, beter zicht krijgen op de vaardigheden
van de promovendus die
al dan niet van belang
zijn voor een carrière
buiten de wetenschap.
Voorafgaand aan de middag nodigde de AUV de promovendi uit voor een lunch in
de Amsterdamse Academische Club. Ook de promovendus
is immers alumnus van de UvA.
Dit was de tweede activiteit die de AUV dit jaar speciaal
voor promovendi organiseerde. Op de Universiteitsdag
voer tijdens de lunch een aparte promovendiboot. Ook
in 2008 zal de AUV promovendi uitnodigen voor speciale
bijeenkomsten.

In 2007 bestaat de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 85 jaar. Op 6 oktober vond een grote lustrumviering plaats in samenwerking
met de Kring van Amsterdamse Economen, die de dies vierde. Centraal thema was ‘De economie van het wonen – het wonen in de
economie’. Een viertal inleiders sprak over de woningmarkt. Hoe functioneert de woningmarkt in Nederland, wat is de rol van de overheid en van de woningbouwcorporaties? Wat staat de eigenwoningbezitter te
wachten omtrent zijn hypotheekrenteaftrek? Waarom zit de Amsterdamse markt
op slot? Bekende Amsterdamse economen als Coen Teulings (1958, promotie
Economie 1990), directeur Centraal Planbureau, Johan Conijn (1950, Economie
1978, promotie TUD 1995), bijzonder hoogleraar Woningmarkt, en Arnoud Boot
(1960, Economie KUB 1983), hoogleraar Ondernemingsfinanciering, spraken de
ruim 200 aanwezigen toe. In de afsluitende forumdiscussie discussieerden zij en
Marlies Pernot, directeur Vereniging Eigen Huis, met de zaal over de woningHet panel van links naar rechts:
markt. Speciale deelnemer aan het debat was Raoul Heertje, stand-up comedian
Coen Teulings, Marlies Pernot, Arnoud Boot,
en zoon van een van Nederlands bekendste economen, Arnold Heertje (1934,
Johan Conijn en Raoul Heertje
Economie 1956, promotie 1960).
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AUV-dag
2007

Op 8, 9 en 10 november is groots gevierd dat het vakgebied Psychologie in 2007 honderd jaar wordt uitgeoefend
aan de UvA. Vijfhonderd geïnteresseerden woonden het
symposium op 8 en 9 november bij, getiteld ‘The (in)
flexibility of human nature’. Hoe sterk is ons aanpassingsvermogen, hoe flexibel zijn we in veranderende omstandigheden, kunnen mensen worden gestuurd of ligt alles
vast? De (in)flexibiliteit van de menselijke geest roept
essentiële vragen op die bestudeerd worden binnen alle
deelgebieden van de psychologie. Onder het gehoor waren ook ruim 200 alumni.
Tijdens het symposium vond de presentatie plaats van het boek Leve de Psychologie!
van psycholoog en publicist Vittorio Busato (Psychologie 1991, promotie 1998). Hij
beschrijft de geschiedenis van de Psychologie aan de UvA en plaatst deze in de context van (inter)nationale ontwikkelingen in het vakgebied. Op 10 november vond een
groot feest plaats in de Arena. Tijdens de lustrumviering is ook de AUV-alumnikring
Psychologie opgericht. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.alumni.uva.
nl/aanmelden. Het boek Leve de Psychologie! is te bestellen door een e-mail te sturen
aan 100jaarboekteunisse@uva.nl.

Dit jaar bestaat de Commissie Intree 35 jaar en is de Intreeweek
voor nieuwe UvA-studenten voor de 35e keer met groot
enthousiasme en succes georganiseerd. Om dit lustrum te vieren, wordt een reünie georganiseerd voor alle oud-commissieen bestuursleden van Intree. De reünie vindt plaats op zaterdag 19 april 2008. Ook is er een Intree-alumnivereniging in oprichting. Persoonlijke
uitnodigingen voor de reünie volgen, aan diegenen van wie naam en adres bekend
zijn. Meer informatie en aanmelden via de website www.intreealumni.nl.

Karel van der Toorn (l) ontvangt AUV-geschiedenis uit handen
van Tom van Dijkman

Dies Kring Economen en lustrum Faculteit Economie en Bedrijfskunde

zijn disciplinair gerichte verbanden.
Een deel is aangesloten bij de AUV, andere kringen functioneren
zelfstandig. Staat uw kring niet of onjuist vermeld? Stuur dan een
e-mail aan alumni@uva.nl.
Alumnikringen aangesloten bij de AUV
A Andragologie: Kring Andragologie: secretariaat@andragologie.
eu, www.alumni.uva.nl/andragologie • Antropologie: Amsterdams
Netwerk Cultureel Antropologen (ANCA): antropologennetwerk@

100 jaar Psychologie aan de UvA

Reünie voor oud-leden Commissie Intree

Tijdens de 60e AUV-dag op 10 november hebben enkele nieuwe alumnikringen
van de AUV zich voor het eerst gemanifesteerd. De Kring van Amsterdamse
Sociologen en de Kring Andragologie zijn officieel opgericht als AUV-kring.
Het Amsterdams Netwerk Cultureel
Antropologen heeft een doorstart
gemaakt als AUV-kring en het alumniverband Klassiek Seminarium heeft
de eerder ingezette samenwerking
met de AUV bekrachtigd en gekozen
voor een inhoudelijke verbreding (zie
ook ‘Themadag Antieke Cultuur’ op
deze pagina). Onder de naam Antieke
Cultuur bedient deze kring vanaf heden
ook alumni van Mediterrane archeologie, Oude geschiedenis en Antieke
wijsbegeerte. Tijdens de viering van
100 jaar Psychologie aan de UvA is
de AUV-kring Psychologie opgericht
en inmiddels is ook de eerste officiële
AUV-kring uit de bètahoek in oprichting: System and networkengineering, een kring van alumni van de masteropleiding OpenStandaard3 (Informatica). Heeft u belangstelling voor de activiteiten
van een van deze AUV-kringen? Laat het dan weten, via auv@uva.nl. Activiteiten
van diverse kringen zijn ook opgenomen in de kalender op de pagina’s 10-11.
Contactgegevens van de kringen vindt u onder aan deze pagina.

Alumnikringen

Alumnivaria

Nieuwe kortingen UvA-Alumnipas
Medio december ontvangen alle AUV-leden de
UvA-Alumnipas 2008. De bestaande aanbiedingen,
waaronder een gratis lenerspas voor de UB, gratis
toegang tot het Allard Pierson Museum en kortingen op o.a. Open UvA Colleges, Hotel Résidence
Le Coin en het Universitair Sport Centrum, blijven
gehandhaafd. Vanaf 2008 komen daar nieuwe
kortingen bij, op o.a. De Nieuwe Kerk, de
Hermitage Amsterdam, specifieke aankopen bij
Athenaeum Boekhandel en de stadswandelingen
van Citywalks. Per e-mail worden AUV-leden bovendien gewezen op incidentele aanbiedingen, zoals
lezingen en rondleidingen. Voor het volledige overzicht, zie: www.alumni.uva.nl/uva-alumnipas.

SPUI

SPUI

Amsterdamse Universiteits-Vereniging en AUV-kringen

gmail.com, www.alumni.uva.nl/antropologie D Duits: Vrienden van
de Duitse Taal en Cultuur: alumni.duits-fgw@uva.nl, www.alumni.
uva.nl/duits E Economie: Kring van Amsterdamse Economen (KAE):
secr@kae.nl, www.alumni.uva.nl/economie G Geneeskunde: AMC
Alumnipunt: alumni@amc.uva.nl, www.alumni.uva.nl/geneeskunde
• Geschiedenis: Alumnivereniging Geschiedenis: geschiedenis@
uva.nl, www.alumni.uva.nl/geschiedenis • Griekse en Latijnse taal
en cultuur, Archeologie, Antieke wijsbegeerte, Oude geschie-

AVSV-reünie jaar 1957
Op 4 oktober kwamen zestig dames die in 1957 aankwamen bij de AVSV bijeen voor
een reünie in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek. Zij troffen elkaar onder
leiding van dezelfde Commissie van Toezicht die
hen vijftig jaar geleden bijeenbracht in Amsterdam.
Beste UvA-docent van het jaar 2004, Riny van Krieken
(1950, Biologie 1976) van het Instituut voor de
Lerarenopleiding, praatte de aanwezigen bij over
methoden en technieken van het moderne onderwijs.
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan de voormalige sociëteit van de AVSV aan de Herengracht.

Almanak Algemene cultuurwetenschappen
Ter afsluiting van de tweedaagse conferentie ‘Oorlog, erfgoed en herinnering’ organiseerden studenten Algemene cultuurwetenschappen (ACW) op 19 december een
publieksdebat met als onderwerp ‘De toekomst van de oorlog: Nederland, Europa,
Azië’. Onder de aanwezigen waren vele alumni. In de
pauze van het debat werd de Almanak Algemene cultuurwetenschappen 1987-2007 gepresenteerd, uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarige lustrum van
de opleiding. De almanak bevat naast bijdragen van
docenten en studenten een register van alle alumni,
met een overzicht van hun huidige werkzaamheden.
Uit de interviews met alumni blijkt de veelzijdigheid
van de opleiding en de vele mogelijkheden voor ACWafgestudeerden. De almanak is te bestellen via het
ACW-secretariaat: s.zivojnovic@uva.nl.

Robbert Dijkgraaf in New York
Op 4 oktober sprak Robbert Dijkgraaf, universiteitshoogleraar en hoogleraar Mathematische fysica, voor
een gehoor van 45 in New York woonachtige alumni en
studenten van de UvA. De lezing werd georganiseerd
door de AUV en de stichting Friends of the Universiteit
van Amsterdam in New York, in de Faculty Club van New
York University.
Net als in zijn lezingen die Dijkgraaf dit voorjaar hield
voor UvA-alumni in Madrid en Barcelona sprak hij over
de rol van creativiteit in wetenschap en kunst, met specifieke aandacht voor de verbeelding. Na afloop was er een
geanimeerde borrel. Frank Ligtvoet (1954, Nederlandse
taal- en letterkunde 1982), jarenlang contactpersoon van
de Friends of the UvA, droeg zijn functie over aan Tom
Geurts (1964, Economie 1992), docent Vastgoedeconomie
aan NYU. Tom.Geurts@nyu.edu.

denis: Antieke Cultuur: i.j.f.dejong@uva.nl, www.alumni.uva.nl/
antiekecultuur I Informatica: OS3 / System and network engineering:
m.r.koot@uva.nl, www.alumni.uva.nl/os3 P Politicologie: Alumnikring
Politicologie: alumnikring.politicologie@gmail.com, www.alumni.uva.
nl/politicologie • Psychologie: Alumnikring Psychologie: a.s.weil@
uva.nl, www.alumni.uva.nl/psychologie R Rechtsgeleerdheid:
Oudemanhuispoort; kring voor juristen: h.vangalen@uva.nl,
www.alumni.uva.nl/rechtsgeleerdheid S Sociologie: Kring van

Alumnisport in de binnenstad
De UvA is een sportcentrum rijker. Collegevoorzitter Karel van der Toorn (1956) en
roeister en studente Marlies Smulders (1982, bachelor Engels 2007) openden op 20
september PCH Fitness in het P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat. Een lang gekoesterde
wens van het Universitair Sport Centrum (USC) gaat daarmee in vervulling: fitness en
groepsfitness in de binnenstad voor studenten, medewerkers en alumni van de UvA. Er
kan individueel en in groepsverband worden gefitnest. Op het programma staan onder
meer spinning bikes, hometrainers met een zwaar vliegwiel, body shape, een combinatie van eenvoudige aerobics en spierverstevigende oefeningen, en pilates, oefeningen voor lichaamshouding, ademhaling en bewustzijn. Het fitnesscentrum staat open
voor alle geïnteresseerden. Studenten, medewerkers en leden van de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging ontvangen een forse korting.
Meer informatie: www.usc.uva.nl.

Amsterdamse Sociologen (KAS): adreskas@uva.nl, www.alumni.uva.nl/
sociologie
Overige kringen
A Amsterdamsch Studenten Corps: Vereniging van Reünisten ASC/
AVSV: secretaris@reunistenasc-avsv.nl, www.reunistenasc-avsv.nl
B Biologie: m.j.coesel-wouda@uva.nl E Economie: Bureau Alumni:
alumni-fee@uva.nl, www.fee.uva.nl/alumni • Economie (Financiële
economie, accountancy, controlling): studievereniging FSA:

bestuur@fsa.nl, www.fsa.nl • Economie (Kwantitatieve economie): VSAE: info@vsae.nl, www.vsae.nl • Economie, specialisatie
Marketing: Alumnivereniging MAA: info@marketingassociatie.
nl, www.maa.to F Fysische geografie: lulofs@science.uva.nl,
l.h.cammeraat@uva.nl H Hebreeuws: Oud-studenten Kring Juda
Palache Instituut J Journalistiek: f.p.i.m.vanvree@uva.nl
L Luchtvaartvereniging Aerius: info@aerius.nl, www.aerius.nl
P Pedagogische en onderwijskundige wetenschappen:

www2.fmg.uva.nl/pow-alumni S Spaanse taal en cultuur: La Tertulia
de Amsterdam: la.tertulia@internet.nl • SSRA: Reünistenstichting der
SSRA: reunistenssra@planet.nl, www.reunistenssra.nl U Universiteit van
Amsterdam Business School (UvABS): kho-fee@uva.nl, www.agbs.nl
W Wiskunde en statistiek: Alumnikring Wiskunde en Statistiek:
depaepe@science.uva.nl, www.alumni.uva.nl/wiskunde
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Serie van zes colleges door universiteitshoogleraar Kunst en samenleving Henk van Os (1938):
‘In 1951 verscheen Painting in Florence and
Siena after the Black Death van Millard Meiss,
dat de veertiende-eeuwse schilderkunst in
Toscane voor mijn generatie een nieuwe betekenis gaf. Meiss maakte de
kunst van die tijd op een
geheel nieuwe manier de
uitdrukking van wat er in
het geloven en beleven
van mensen plaatsvond.
De laatste decennia is
Meiss’ grandioze visie
echter vrijwel totaal gedemonteerd. Daaraan heb
ik ook een bijdrage geleverd, in de jaren zeventig
in vele gesprekken met Meiss zelf en later op
schrift. Dat demonteren heeft vele nieuwe
inzichten opgeleverd. In dit college ga ik in op
de verschillende visies en kijk ik terug op vijftig
jaar cultuurgeschiedenis van veertiende-eeuwse kunst in Toscane. Daartoe “bezoeken” we
een aantal plekken met prachtige kunst, zoals
de Santa Maria Novella en de Or San Michele
in Florence, de Collegiata in San Gimignano en
het Campo Santo in Pisa. Maar om te kunnen
begrijpen waar die visie van Millard Meiss vandaan kwam, wordt ook aandacht besteed aan
kunst van bijvoorbeeld Marc Rothko en Max
Beckmann.’
De collegereeks vindt plaats in de Aula van
de UvA, Singel 411, op de woensdagen 6, 13,
20 en 27 februari, 12 en 19 maart 2008 van
10.00 tot 12.00 uur (5 maart geen college).
De ochtendcolleges worden ‘s middags van
14.00 tot 16.00 uur herhaald. U kunt zich voor
de ochtend- of de middagcolleges opgeven.
AUV-leden krijgen 10 procent korting en
betalen € 126 (normaal tarief € 140).
Meer informatie over o.a. literatuur en
betaling en inschrijven: www.hum.uva.nl/contractonderwijs, of via contractonderwijs-fgw@
uva.nl of 020 - 525 4594.

Promoveren naast het werk
Vroeger was het heel gebruikelijk dat leraren
naast hun werk op school werkten aan een
dissertatie. Maar leraren kregen een steeds
drukker programma, de dissertaties werden
omvangrijker en het werd steeds minder
gewoon dat iemand zijn vrije tijd nog aan
een promotie besteedde. In de jaren tachtig
kwamen de eerste beurzen voor beroepspromovendi in de letteren. Ook deze ontwikkeling
lijkt een negatieve uitwerking op het promoveren in de vrije tijd te hebben gehad. Intussen
groeit het aantal leraren dat op vrij jonge leeftijd vervroegd met pensioen gaat. De beroepspromovendi hebben eraan bijgedragen dat de
omvang van een proefschrift veel beperkter
is geworden. Bovendien zijn de drukkosten
niet meer zo hoog. Kortom: het is haalbaar
om naast of na het werk te promoveren.
Belangrijk is dan dat een goed afgebakend
onderwerp wordt gekozen en dat de promovendus zich snel op de hoogte stelt van wat al
is onderzocht en waarop hij kan voortbouwen.
In deze cursus wordt uitgelegd hoe de opzet
van een dissertatie kan worden aangepakt.
Deelnemers krijgen uitleg over vraagstelling
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en inperking, over het vergaren van literatuur en over valkuilen. Aan deelname is werk
verbonden: twee weken voor de start dienen
de deelnemers een onderzoeksvoorstel in.
Deze voorstellen (maximaal 1 A4) worden van
tevoren rondgestuurd. Tijdens de bijeenkomst
presenteren de cursisten hun voorstellen, die
worden besproken op haalbaarheid.
Doelgroep: neerlandici, kunsthistorici en historici die willen promoveren.
Docenten: prof. dr. Marita Mathijsen, prof.
dr. Peter Hoppenbrouwers, prof. dr. Eric Jan
Sluijter. Datum: 25 januari 2008.
Programma:
09.30 - 10.00 inloop met koffie
10.00 - 10.30	hedendaagse dissertaties: eisen
en voorwaarden (Mathijsen)
10.30 - 11.00	aio’s en buitenpromovendi over
problemen bij dissertaties
11.00 - 11.30	demonstratie: zoekwegen voor
historici (Hoppenbrouwers)
11.30 - 12.00	demonstratie: zoekwegen voor
kunsthistorici (Sluijter)
12.00 - 12.30	demonstratie: zoekwegen voor
literair-historici (Mathijsen)
12.30 - 14.00 lunch
14.00 - 16.00	atelier: deelnemers presenteren
onderzoeksvoorstel; bespreking
van de onderzoeksvoorstellen
16.00 - 16.30 afsluiting en borrel
Kosten: € 156 (inclusief lunch). AUV-leden
krijgen 10 procent korting.
Meer informatie en aanmelden:
www.hum.uva.nl/mastercourses, of via contractonderwijs-fgw@uva.nl of 020 - 525 4594.

Huwelijksvermogens- en
erfrecht
Het college Huwelijksvermogens- en erfrecht
I wordt aangeboden binnen de masteropleiding Financiële planning (MFP), één van
de specialistische masteropleidingen van de
Amsterdam Business School. In een optimaal
financieel plan is het onderdeel estate planning van vitaal belang. Estate planning vereist
grondige kennis van regelingen omtrent de
juridische verhoudingen tussen echtgenoten,
ouders en kinderen en de verhoudingen tussen (toekomstige) erflater en erfgenamen. In
deze collegereeks komen de voor de praktijk
belangrijkste elementen van het huwelijksvermogens- en erfrecht aan de orde. Daarbij
wordt ook aandacht besteed aan de relevante
fiscale aspecten.
Als de colleges met goed gevolg zijn afgerond,
heeft de student:
• kennis van en inzicht in de belangen die
een rol spelen bij het opstellen van huwelijkse
voorwaarden en testamenten, zowel op civielrechtelijk als op fiscaal gebied,
• kijk op knelpunten en ontwikkelingen in het
vakgebied,
• vaardigheid in het beantwoorden van vragen
van cliënten op het gebied van huwelijkse
voorwaarden en testamenten.
De colleges vinden plaats in het gebouw
van de Amsterdam Business School, in de
Roetersstraat 11. Data: de dinsdagen 15, 22, 29
april; 13, 20 en 27 mei; 3 juni. Tijd: 18.30 tot
20.30 uur. Het tentamen is op 10 juni, ook van
18.30 tot 20.30 uur. Kosten: € 1.250. Speciaal
tarief voor AUV-leden: € 1.000 (inclusief literatuur). De capaciteit is beperkt, vol is vol.
Meer informatie en aanmelden:
www.abs.uva.nl/mfp.

Jaarfonds 2008: vijf nieuwe projecten AUF

Twee jaar geleden publiceerde de Volkskrant voor het eerst de Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. De lijst wordt jaarlijks bijgesteld en verantwoord en lijkt op de
bekende ‘Tweehonderd van Mertens’, die in de jaren zeventig ﬁgureerde om de
machtsstructuren in Nederland bloot te leggen. Opvallend aan de Volkskrant
Top 200 over 2007 is de ruime vertegenwoordiging van personen met een
nauwe relatie tot de Universiteit van Amsterdam. Naast een aantal (oud-)hoogleraren (Jaap Winter, Frans Leijnse, Jaap van Duyn, Cor Herkströter) en (oud-)
UvA-bestuurders als Adri Baan (Raad van Toezicht), Louise Gunning (AMCvoorzitter) en Sijbolt Noorda (VSNU), maken maar liefst 28 UvA-alumni deel
uit van de lijst, van wie zestien in de Top 100 en tien in de Top 50. Aanvoerder
van de lijst is SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, die behalve alumnus
(kandidaats Econometrie 1972, promotie 1976) sinds kort ook hoogleraar
Policy analysis aan de UvA is. Op nummer 6 staat werkgeversvoorzitter Bernard
Wientjes (Nederlands recht 1967) en op nummer 7 Coen Teulings (Economie
1985, promotie 1990), directeur van het Centraal Planbureau. Nieuwkomers
op de lijst zijn Karel van der Toorn, voorzitter van het College van Bestuur,
op plaats 161, Harry Borghouts (Nederlands recht 1977), Caspar van Ewijk
(Economie 1979), Piet Klaver (Economie 1971) en de Amsterdamse wethouder
Lodewijk Asscher (Nederlands recht 1998, promotie 2002). Opvallend is de
afwezigheid van alumnus Ad Melkert (Politicologie 1981) en de UvAuniversiteitshoogleraren Henk van Os, Robbert Dijkgraaf (onlangs benoemd tot
president van de KNAW) en Louise Fresco (kroonlid van de SER). De volledige Top
200 staat op www.volkskrant.nl/macht.

Eind november ontvingen ruim 72.000 alumni en vrienden van de Universiteit van Amsterdam de brochure van
het AUF-Jaarfonds 2008. Naast een toelichting op de
doelen die dit jaar gesteund kunnen worden, legt het
Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) verantwoording
af over de besteding van de binnengekomen donaties
in 2007.

feiten & cijfers

Voor alumni zijn er talrijke mogelijkheden om ook na de studie hun
kennis bij te spijkeren of aan te vullen aan de Universiteit van Amsterdam.
Leden van de AUV ontvangen daarbij interessante kortingen.
Kijk ook op www.alumni.uva.nl/academie.

UvA-alumni aan de top

Om studenten en onderzoekers de ruimte te bieden
zich te ontplooien en hen van eigentijdse faciliteiten te
voorzien, zijn extra middelen nodig. Het Amsterdams
Universiteitsfonds werft fondsen voor activiteiten van
studenten en bijzondere voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening waarin de overheidsfinanciering niet
voorziet. Donateurs aan het AUF helpen de UvA zich te
blijven onderscheiden als een wetenschappelijk instituut
van naam en faam.
Het Amsterdams Universiteitsfonds heeft de steun van
de UvA-alumni hard nodig om de bestaande fondsen
op peil te houden en nieuwe mogelijkheden voor studenten en onderzoekers te creëren. Zo investeert het
AUF elk jaar in nieuwe projecten. Voor de projecten die
het AUF in 2007 heeft gesteund, is in totaal € 56.806
gedoneerd. Dit bedrag werd bijeengebracht door 570
individuele gevers. Daarnaast hebben drie donateurs
een Fonds op Naam ingesteld met een gezamenlijke
waarde van € 90.000. De totale opbrengst van het AUFJaarfonds 2007 komt daarmee op bijna € 150.000.

De invloedrijkste UvA-alumni volgens de Volkskrant:
1 	Alexander Rinnooy Kan, 58, voorzitter SER
6
Bernard Wientjes, 64, voorzitter
VNO-NCW
7 	Coen Teulings, 48, directeur
Centraal Planbureau
15	Herman Tjeenk Willink, 65, vicepresident Raad van State (eredoctor
UvA)
21 	Hans Hoogervorst, 51, oud-minister
en bestuursvoorzitter Autoriteit
Financiële Markten
26 Peter Elverding, 58, oud-topman
DSM
40 Frits Bolkestein, 74, oud-Eurocommissaris en -VVD-leider
45	Paul van der Heijden, 58, collegevoorzitter en rector Universiteit
Leiden, lid SER
47	Victor Halberstadt, 68, econoom en
multi-commissaris
50	Paul Rosenmöller, 51, oud-fractievoorzitter GroenLinks en programmamaker
56	Els Swaab, 61, advocaat en
bestuurder
57 Tom de Swaan, 61, oud-bestuurder
ABN-AMRO
78 Leo van Wijk, 60, vicevoorzitter
Air France/KLM

83 Hans Dijkstal, 64, oud-minister VVD
84	Hans Wiegel, 66, oud-VVD-voorman
en voorzitter Zorgverzekeraars
Nederland
89	Dolf van den Brink, 59, oudbestuurder ABN-AMRO, bijzonder
hoogleraar
106	Piet Klaver, 62, oud-topman SHV
111 Hedy d’Ancona, 69, oud-minister
PvdA en -Europarlementariër
117	René Kottman, 62, oud-topman
Ballast Nedam
122 Sjoerd Eisma, 58, advocaat De
Brauw Blackstone Westbroek
135	Uri Rosenthal, 62, fractievoorzitter
VVD Eerste Kamer, hoogleraar UL
145	Paul van den Hoek, 68, topadvocaat Stibbe en multi-commissaris
153 Irene Asscher-Vonk, 63, hoogleraar
Sociaal recht, multi-commissaris
176	Harry Borghouts, 64, Commissaris
van de Koningin in Noord-Holland
180	Casper van Ewijk, 53, adjunct-directeur Centraal Planbureau
186	Lodewijk Asscher, 32, wethouder
en locoburgemeester Amsterdam
190 Floris Maljers, 74, oud-bestuursvoorzitter Unilever
192	Inge van der Vlies, 59, hoogleraar
Staats- en bestuursrecht

Donateurs kunnen dit jaar bijdragen aan:
• studentenreisbeurzen: jaarlijks ontvangen tientallen
studenten een reisbeurs, waarmee zij een deel van de
studie aan een buitenlandse universiteit kunnen volgen
of daar onderzoek kunnen doen,
• het bètabrugtraject: een éénjarig traject voor talentvolle scholieren die een bètaopleiding willen volgen
maar de juiste vooropleiding missen en met een AUFbeurs een droom kunnen najagen,
• de ontsluiting van een unieke beeldencollectie: het
Allard Pierson Museum bezit een verzameling gipsafgietsels die goed gedocumenteerd en ontsloten moet
worden,
• het jubilerende UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck: UvAstudenten kunnen hun muzikale talent op hoog niveau
ontplooien,
• het academisch gehalte van het voortgezet onderwijs:
het AUF wil docenten uit het voortgezet onderwijs de
ruimte bieden om te promoveren aan de UvA.
Donaties worden beheerd door een onafhankelijk stichtingsbestuur dat als enig doel heeft de binnengekomen
gelden te besteden overeenkomstig de bedoelingen van
de gevers. Elke geschonken euro komt – zonder aftrek
van kosten – ten goede aan het gekozen doel.
Brochure niet ontvangen? Vraag deze aan bij het AUF,
via universiteitsfonds@uva.nl, 020-525 2138 of kijk op
www.auf.nl.

Subsidies door het Amsterdams Universiteitsfonds
Uit het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF), voorheen AUV-Fonds, worden vele subsidies ter beschikking gesteld aan studenten
en onderzoekers en aan universitaire projecten, zoals reisbeurzen, leerstoelen, studentengroepsreizen en bibliotheekvoorzieningen.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van toekenningen.
Irene ter Stege wint scriptieprijs
Europese studies
Tussen 1985 en 2005 reikte de European
Cultural Foundation jaarlijks een scriptieprijs uit aan een student van de UvAopleiding Europese studies. Sinds 2005 zet de
Amsterdamse Universiteits-Vereniging deze traditie voort, daartoe in de gelegenheid gesteld
door een genereuze gift van een anonieme
donateur. Dit jaar is de prijs, € 500 groot, uitgereikt aan Irene ter Stege (1977), voor de
doctoraalscriptie
waarmee ze in 2006
de opleidingen
Europese studies en
Nederlands recht
afsloot: Plea bargaining in Europe: een
rechtsvergelijkend
onderzoek naar
plea bargaining in
Frankrijk en Italië,
alsmede de implicaties ervan voor Nederland. De scriptie, die is
gehonoreerd met een 9, behandelt de in ons
land vooralsnog onbekende praktijk van het
onderhandelen over de aard van de tenlastelegging, een aanpak die hier vooral bekend is
uit Amerikaanse series en films (‘And justice for
all’) maar die inmiddels ook in Europa school
maakt. Albert Rijksbaron (1943, Klassieke taalen letterkunde 1968), emeritus hoogleraar
Oudgriekse taalkunde en bestuurslid van de
Stichting AUV-Fonds, reikte de prijs uit op 3
oktober.

Oratie Wijnberg over Cultureel
ondernemerschap
Op 25 oktober hield Nachoem Wijnberg (1961,
Economie 1984) zijn oratie als bijzonder hoogleraar Cultureel ondernemerschap en -management. Daarin stonden de vragen centraal ‘wat

foto: Dirk Gilissen

Doorleren aan de UvA?

Schilderkunst in Toscane na de
Zwarte Dood van 1348

SPUI

SPUI

Alumniacademie

stelt iemand in staat het risico te nemen iets nieuws te
doen?’ en ‘hoe kan traditie
helpen dergelijk handelen te
legitimeren?’ Wijnberg ging
in op cultureel ondernemen,
innoveren en risico nemen,
classificeren en waarderen, tegen de achtergrond van traditie. Traditie betekent doorgeven, maar doorgeven betekent niet dat hetgeen wordt doorgegeven onveranderd blijft,
of zelfs dat het al bestond voordat het werd
doorgegeven. Het belang van een innovatie
kan alleen goed worden begrepen in het licht
van de traditie waarvan wordt afgeweken.
Hoe die traditie begrepen wordt, is vaak de
kern van de innovatie. De bijzondere leerstoel
is mede mogelijk gemaakt door een gift van
€ 250.000 van de VandenEnde Foundation aan
het AUV-Fonds.

Video in Ghana
Voor haar afstudeerscriptie Sociale geografie
verrichtte Renske Meilof (1982) veldonderzoek
in Ghana. ‘Voorjaar 2007 verzamelde ik data
van migranten van de Dagaara-stam uit het
noorden van Ghana om inzicht te krijgen in de
wijze waarop zij hun dagelijks leven voorstellen aan familieleden. Vanwege hun werk in
de landbouw migreerden ze naar de Brong
Ahafo-regio in centraal Ghana. Mijn data
verkreeg ik met behulp van video, (groeps)interviews, dagelijkse gesprekken en observatie. Ik woonde twee maanden bij een Dagaarafamilie in huis. Eerst wilde ik inzicht verwerven
in de leefomstandigheden van de migranten,
die zichzelf Dagarti noemen. Mijn videomateriaal laat hun dagelijkse activiteiten zien - ogenschijnlijk simpele zaken als eten, landbouw
bedrijven en dieren houden - met verwijzingen
naar de etnische achtergrond en veranderingen in leefgewoonten. Daarna spoorde ik hun

familieleden
op in de Upper
West-regio,
waar de Dagarti
oorspronkelijk
vandaan komen.
Dat was best
moeizaam, met
beschrijvingen
als “vraag maar
naar het chief
palace, daar
kennen ze zijn
tweede vrouw
en die kan je wel
brengen”. Uiteindelijk vond ik gelukkig alle
familieleden. Dan bekeken we de gemaakte
video en vroeg ik hen commentaar te geven.
Zo kreeg ik inzicht in de veranderende levenswijze van de gemigreerde Dagarti. Mede dankzij het AUF heb ik mijn veldwerk probleemloos
kunnen afronden.’ Het onderzoek van Meilof
werd gesteund met een reisbeurs van € 1.200
uit het Gouda-de Vries Fonds.

De binnenstad van Quito
Voor zijn scriptie voor de postinitiële masteropleiding Latijns Amerika Studies reisde Sybren
van den Busken (1975) naar Quito, de hoofdstad van Ecuador. ‘De afnemende bevolkings-

groei en de steeds grotere claim op de ruimte
richten de aandacht van de stedenbouwkundige steeds meer op de bestaande bebouwde
omgeving. Hij moet de stad grondig analyseren
alvorens te interveniëren. Mijn onderzoeksdoel
is de transformatie van de oude binnenstad
van Quito onder invloed van toerisme en
erfgoedrestauratie in beeld te brengen. Het
Centro Histórico heeft, zoals veel binnensteden
in Latijns-Amerika, na decennialange teloorgang weer volop aandacht gekregen van planners. Er zijn verschillende strategieën om het
centrum te rehabiliteren, waarbij het toeristische imago en de aantrekkingskracht van het
culturele erfgoed centraal staan. Ik interviewde
bewoners, gemeentelijke vertegenwoordigers
en wetenschappers die een belangrijke rol
speelden in de stedelijke transformatie van het
Centro Histórico, verzamelde kwantitatieve
en cartografische data over het gebruik van
het centrum en bouwprogramma’s en maakte
foto’s van gebouwen om fysieke veranderingen zichtbaar te maken. Door die naast oude
foto’s te leggen, kun je de actuele situatie vergelijken met de periode 1990-1994. Dat leverde
bruikbare informatie op voor mijn scriptie.
Met mijn contacten in Ecuador bespreek ik een
eventuele publicatie in het Spaans.’ Van den
Busken ontving een reisbeurs van € 500 uit het
Graeve-Francken Fonds.
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Zij-instromer worden
aan de UvA?
Als ze weer echt iets met hun vak willen doen, erachter komen dat ze liever met mensen werken of als de carrière in het bedrijfsleven
tegenvalt, wagen veel afgestudeerden alsnog de overstap en gaan voor de klas staan. Wat beweegt hen, en wat heeft lesgeven ze te
bieden? Twee jonge docenten die aan de UvA studeerden over hun passie voor het onderwijs. Sjoerd van Weele is docent Economie
op het Baken Park Lyceum in Almere. Josien Heijn is docent Wiskunde op de scholengemeenschap Huizermaat in Huizen.

Sjoerd van Weele

‘Een academische
achtergrond helpt om
beter les te geven’
‘Ik had nooit gedacht dat ik ooit voor de klas zou
staan. Die maatschappelijke behoefte kwam pas later,
toen ik weer meer met mijn vak wilde doen. Lange
tijd ging ik ervan uit dat ik na mijn studie Economie
zou uitgroeien tot leidinggevende in een bedrijf. Ik
greep elke mogelijkheid aan om praktijkervaring op
te doen. Na een studiereis in Ierland langs bedrijven,
sloot ik me bijvoorbeeld aan bij Studievereniging
SEFA van de toenmalige Faculteit der Economie
en Econometrie. Ook organiseerde ik samen met
andere economiestudenten een carrièredag en zette
ik een landelijke databank met studentgegevens en
cv’s op. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de
ﬁnanciën van studentenblad Rosta.
Al die activiteiten maakten dat ik er goed voor stond:
in mijn laatste studiejaar werd ik door levensmiddelenconcern Unilever uitgekozen voor een ﬁnanciële
bedrijfsstage in Singapore. Het was bijzonder om te
zien hoe het hoofdkantoor van de wasmiddelendivisie daar wordt geleid door expats. Na mijn doctoraal
heb ik vijf jaar gewerkt bij accountants- en adviesbureau KPMG, waar ik ondernemingsraden adviseerde
over reorganisaties. Ik was ambitieus en verwachtte
dat ik nog jaren in het bedrijfsleven zou werken,
maar door een reorganisatie in eigen huis ondervond
ik wat een koerswijziging echt betekent. De gevolgen
voor de mensen in het bedrijf zijn vaak ingrijpender
dan je kunt voorzien, en dat ging me hoe langer hoe
meer tegenstaan. Ook had ik geen zin meer om voornamelijk achter een beeldscherm te zitten.
Toen ik steeds vaker met tegenzin naar mijn werk
ging, besloot ik iets anders te gaan doen. Ik had al
wel eens aan het onderwijs gedacht en ik wilde uit-

zoeken of het iets voor me was. Het negatieve imago
dat aan lesgeven kleeft, weerhield me daar niet van.
Achteraf: gelukkig. Zo bracht ik een bezoek aan mijn
leraar Economie van de middelbare school. Tijdens
een van zijn lessen trok hij me onverwachts voor
de klas. Ik moest zonder voorbereiding een praatje
houden, wat ik eerst wel spannend vond. Maar
het contact met de leerlingen beviel zo goed dat
ik onmiddellijk ben gaan solliciteren. Ik vond vrij
snel een parttimebaan op een middelbare school in
Bussum en ging aan de slag. Na een halfjaar voor de
klas heb ik mijn baan bij KPMG opgezegd.
Ik wist nu zeker dat ik verder wilde in het onderwijs
en schreef me in voor de eenjarige voltijds lerarenopleiding aan het Instituut voor de Lerarenopleiding
van de UvA. Daar heb ik als afgestudeerd econoom
veel aan gehad. Zo leerde ik een lesplan opzetten en
het werkklimaat in de klas beïnvloeden. Dat was wel
nodig, want mijn eerste dag voor de klas verliep niet
zo soepel. De leerlingen hadden direct door dat ik
nieuw was. Ze zaten luid te kletsen. Pas in de weken
daarna leerde ik door klassikale lessen, praktijkoefeningen en grapjes de orde te bewaren. De lesstof
laten aansluiten op het tempo en de belevingswereld
van pubers is ook een goede manier om ze erbij te
betrekken.
Hoewel lesgeven in je moet zitten, helpt een academische achtergrond enorm. Zo heb ik van hoogleraar Macro-economie en later staatssecretaris van
Cultuur Rick van der Ploeg (1956) geleerd om
de aandacht te trekken met pakkende voorbeelden en een enthousiaste presentatie. Inspirerend
waren ook de colleges van Coen Teulings (1958),
tegenwoordig de baas van het Centraal Planbureau,
die zijn studenten meenam naar het ministerie
van Sociale Zaken. Van mijn scriptiebegeleider,
hoogleraar Empirische milieueconomie Jan Willem
Velthuijsen (1958), destijds ook directeur van de
Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO), leerde ik de kneepjes van economisch onderzoek.
Ik ben nu alweer drie jaar docent Economie op

deze school voor havo, atheneum en gymnasium.
Ik besteed in mijn lessen veel aandacht aan het
onderscheid tussen feiten en meningen. Mijn leerlingen vinden dat erg moeilijk. Ze zijn nog volop
in ontwikkeling en moeten nog leren analytisch te
denken en te plannen. Het nieuwe leren gaat hieraan
soms voorbij, waardoor de kwaliteit van de lesstof
en het kennisniveau van de leerlingen onder druk
staan.
Ik weet niet of ik altijd zal blijven lesgeven: mensen aansturen, dingen regelen en actief zijn in de
schoolorganisatie, vind ik belangrijke aanvullingen op het lesgeven. Zo ben ik betrokken bij het
Aansluitprogramma van de UvA, waarbij studenten
hier op school voorlichting geven over studeren
in Amsterdam. Ook zet ik me sinds een jaar in
als decaan. Ik ben in die functie verantwoordelijk
voor veel verschillende dingen: mentoren begeleiden,
studieproﬁelen opzetten en ouderavonden organiseren. Het is leuk werk dat ik niet zou willen missen.
Daarnaast ben ik sinds een jaar vicevoorzitter van de
medezeggenschapsraad, die zich buigt over de schoolorganisatie en actuele kwesties in het onderwijsveld.
Zo gaat momenteel alle aandacht uit naar een fusie
met een groot aantal scholen in Amsterdam, Utrecht
en Amersfoort. Een beetje terug naar mijn werkzaamheden bij KPMG dus. Met andere woorden: ik
haal inhoudelijk veel meer plezier uit mijn nieuwe
baan, terwijl ik de leuke organisatorische kanten uit
mijn vorige baan heb weten te behouden.’

Naam: Sjoerd van Weele (1973) _ Studie:
Algemene economie _ Doctoraal: 1999 _ Werk:
1999 student-assistent Stichting voor Economisch
Onderzoek _ 1999-2004 adviseur KPMG Bureau
voor Economische Argumentatie _ 2003-2004
docent Economie Goois Lyceum _ 2004-heden
docent Economie en sinds 2005 decaan Baken
Park Lyceum _ s.vanweele@tiscali.nl

Hoe word je zij-instromer?
Als je toe bent aan een nieuwe uitdaging in je werk, kun je ervoor kiezen alsnog het onderwijs in te gaan als zij-instromer. Tot augustus 2006 konden studenten via de
Wet Zij-instroom leraren en op voordracht van hun werkgever een traject als ‘zij-instromer in beroep’ volgen. De subsidieregeling bij deze wet is sindsdien vervallen.
Scholen ontvangen nu binnen de lumpsum geld voor zij-instromers. Het is daarmee hun keuze of zij de opleiding van een aspirant-docent willen financieren. Het is
dus van belang dat je de school waar je aan de slag wilt, kunt laten zien dat je over relevante competenties beschikt. Als de school positief besluit, volgt een assessment. Op basis daarvan kan de examencommissie van de lerarenopleiding het opleidingstraject vaststellen. De afspraken over en de kosten van het opleidingstraject
worden vastgelegd in een overeenkomst tussen student, school en opleiding. Het Instituut voor de Lerarenopleiding (UvA) brengt de kosten rechtstreeks bij de school
in rekening. Zie ook het Hoofdzaak-artikel over de lerarenopleiding op de pagina’s 8 en 9.
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Josien Heijn

‘Voor de klas vind ik
de warmte die ik in het
bedrijfsleven miste’
‘Als ik nu terugkijk op mijn carrière zie ik dat ik al
jarenlang interesse heb in het omgaan met groepen
mensen. Voor ik Econometrie ging studeren, studeerde
ik een jaar Psychologie in Amerika. Toen ik terugkwam,
lag een bètagerichte studie voor de hand: wiskunde lag
me goed en ik hield ervan met wiskunde praktische
problemen op te lossen. Tijdens mijn studie kwam
mijn sociale kant bovendrijven. Ik bracht het liefst zo
veel mogelijk tijd door met andere studenten. Zo sloot
ik me aan bij Studentenvereniging SSRA, waar ik veel
bestuurswerk heb verricht. Ik was voorzitter van mijn
dispuut en organiseerde uiteenlopende activiteiten voor
de leden. Daarnaast was ik penningmeester van het
Mensabestuur en organiseerde ik een tentoonstelling in
het Stadsarchief.
Ik heb goede herinneringen aan de colleges van professor Nico van Dijk (1956). Hij kon boeiend vertellen
en gaf veel praktische voorbeelden. Ik heb bij hem
onder andere de vakken Operationele research en
Operationeel management gevolgd, waarin ik ook ben
afgestudeerd. Vroeger heette dat Besliskunde. Tijdens
mijn afstudeerstage bij het Koninklijk Instituut voor
de Marine sliep ik doordeweeks in het ofﬁciersgebouw
op de Marinebasis in Den Helder. Ik paste overdag een
rekenmethode toe om de verwerking van de radarmetingen te versnellen. Die rekenmethode was ontwikkeld
door Anton Volgenant (1947), die me tijdens mijn
stage heel goed heeft begeleid.
Bij (destijds) Moret Ernst & Young hield ik me als
it-consultant bezig met het opzetten van computersystemen bij bedrijven. Aanvankelijk vond ik het boeiend
werk, maar gaandeweg kreeg ik twijfels. De medewerkers zagen op tegen de nieuwe systemen. Tegen de
tijd dat ze er de voordelen van inzagen, was ik alweer
vertrokken. Dat vond ik zo onbevredigend dat ik
langzaam maar zeker naar ander werk uitzag. Toen een
vriendin de overstap naar het onderwijs maakte, ging er
een lichtje branden. In mijn oude werk genoot ik van
werken met groepen mensen. Ik zag daarvoor als docent
veel mogelijkheden.
Aanvankelijk overwoog ik nog om het basisonderwijs in
te gaan, maar ik wilde liever als vakdocent met oudere
kinderen werken. Ik ben me gaan oriënteren en ontdekte dat de UvA het vak Didactiek en communicatie aanbiedt aan studenten en alumni die docent willen worden.
Dat vak wordt gegeven door Riny van Krieken (1950)
van het Instituut voor de Lerarenopleiding, die in 2006
de prijs kreeg voor de beste UvA-docent. Ik denk met

veel plezier terug aan haar enthousiasmerende colleges.
Na aﬂoop wist ik precies wat ik belangrijk vond in het
onderwijs en op welke soort school ik wilde werken.
Ik schreef me onmiddellijk in voor de lerarenopleiding
van de universiteit en ging solliciteren. Inmiddels ben ik
wiskundelerares op een scholengemeenschap in Huizen.
Ik sta vier dagen per week voor de klas en geef les aan
alle jaarlagen. In mijn mentorklas discussieer ik over
actuele onderwerpen en mijn leerlingen draaien nergens
omheen. Ze reageren vaak heel direct en dat waardeer ik
enorm: ik hou niet van mooie praatjes, maar zeg liever
eerlijk waar het op staat. Met andere woorden: wat ik
aan menselijke warmte miste in het bedrijfsleven, vind
ik terug in het onderwijs. Mijn school kent geen strafcultuur; docenten en leerlingen lossen de problemen
samen op. De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht en moeten vaak samenwerken. Het leraarschap
is mij vanaf het begin goed bevallen: doordat ik begon
met lesgeven aan de brugklas, kon ik direct mijn eigen
stijl ontwikkelen. De jonge leerlingen wisten nog niet
wat ze moesten verwachten van een wiskundeleraar en
gingen overal in mee.
Ik vind lesgeven nu nog leuker dan toen. In het begin
was ik erg bezig met de wijze waarop ik lesgaf, tegenwoordig sta ik heel ontspannen voor de klas. Mijn
leerlingen weten wat ze wel en niet mogen doen. Het
kan gebeuren dat ik moe naar mijn werk ga, maar direct
nieuwe energie krijg zodra ik al die leuke koppies zie.
Lesgeven kan behoorlijk lastig zijn, maar je krijgt er veel
voor terug. Waardering, afwisseling, het gevoel dat jouw
werk iets betekent voor anderen. Zo heb ik een blinde
leerling in mijn mentorklas. Hij is erg zelfstandig, maar
toch is het voor de leerlingen en docenten niet altijd
makkelijk. Hem begeleiden vraagt zowel praktisch als
sociaal om aanpassingsvermogen en dat is echt een uitdaging. Er zit een grens aan wat je kunt verdienen in het
onderwijs, maar mijn ontwikkelingsmogelijkheden zijn
onbeperkt. Vanaf december ben ik bijvoorbeeld afdelingsleider. In die rol ben ik verantwoordelijk voor alle
tweede klassen en een grote groep mentoren. Ook zit ik
in de feestcommissie, ben ik begeleider van een nieuwe
docent, zet ik een nieuwe elektronische leeromgeving
op en werk ik buiten school om aan de ontwikkeling
van het nieuwe vak NLT (natuur, leven en technologie).
Kortom, ik heb geen enkele spijt van mijn overstap naar
het onderwijs, omdat ik zoveel meer van mezelf kwijt
kan in mijn nieuwe baan.’

Naam: Josien Heijn (1970) _ Studie: Econometrie
_ Doctoraal: 1997 _ Werk: 1997-1998 contract support executive DHL International B _ 1998-2003
consultant Cap Gemini Ernst & Young _ 2003-heden
docent Wiskunde SG Huizermaat, 2004-2006 neventaak roostermaker _ jsh@tiscali.nl

Andere zij-instromers die aan de UvA studeerden: • Samira Haddad (1973), Arabische taal en cultuur 1999
(UU), 1e-gr.ler.opl. Arabisch 2005, werkte in Dubai als sales executive, geeft nu Arabisch aan het NOVA College
te Haarlem, samirahaddad@hotmail.com • Erik van Munster (1968), doctoraal Natuurkunde 1992, promotie
Geneeskunde 1998, werkte als onderzoeker o.a. in de VS, nu docent Natuurkunde aan het 4e Gymnasium te
Amsterdam, e.vanmunster@het4egymnasium.nl • Dick Jan Sanders (1959), Vrije studierichting letteren 1987, 1e-gr.
ler.opl. Nederlands 2004, eerder verslaggever en eindredacteur bij o.a. RTL5, dickjan.sanders@orange.nl • Karin
van Straalen (1975), Sociale geografie (UU), 1e-gr.ler.opl. Aardrijkskunde 2005, werkte voor een onderzoeksbureau
en als beleidsmedewerker voor de overheid, en geeft nu Aardrijkskunde aan het Montaigne Lyceum in Den Haag,
karinvanstraalen@gmail.com • Gerard Terburg (1949), doctoraal Griekse en Latijnse taal en cultuur 1990, onderwijsbevoegdheid 1988, werkte jaren bij Athenaeum Boekhandel en werd toen docent Klassieke talen aan het 4e
Gymnasium te Amsterdam, g.terburg@cartesius.esprit-sg.nl • Karel van de Weg (1951), 1e-gr.ler.opl. Natuurkunde
2005, k.van.der.weg@upcmail.nl • Aanvullingen zijn welkom via SPUI@uva.nl
Wie overweegt zij-instromer te worden, kan met genoemden contact opnemen.

2007/3 _ SPUI 25 _ 17

SPUI

SPUI ESSAY

Res Academicae
Tekst: Maarten doorman

Res Academicae

illustratie: illot

Het verloren publiek

Bij de opening van het nieuwe cultureel-academisch centrum SPUI25 betoogde ﬁlosoof
Maarten Doorman dat de bestaansreden voor de geesteswetenschappen de afgelopen
decennia steeds minder ligt in hun bijdrage aan de cultuur. Wantrouwen tegen de canon
en verwetenschappelijking en bureaucratisering van het onderzoek hebben het publiek
buitenspel gezet. Als geesteswetenschappers de arena van de opiniepagina’s en
boekenbijlagen al betreden, gebeurt dat ondanks, niet dankzij het beleid van
universiteit en overheid. De oprichting van SPUI25 kan geesteswetenschappers
stimuleren hun publiek terug te winnen, aldus Doorman.

Daar ligt de belangrijkste bestaansreden voor de geesteswetenschappen, in hun bijdrage aan de cultuur. Althans, dat zou je
zeggen. Inmiddels staat de bijdrage aan het publieke podium
van de humaniora steeds meer onder druk. Daarvoor zijn twee
oorzaken aan te wijzen. De eerste kreeg recent al veel aandacht:
het sinds de jaren zestig ontstane wantrouwen tegen de canon.
De sociologische blik op cultuur kreeg de overhand, veronderstelde elitaire uitingen werden verdacht. De ooit zo frivool op
het Spui gevierde afkeer van de elite transformeerde binnen de
academie tot wantrouwen tegen alle zogenaamde hogere kunst-

‘Geesteswetenschappen
trokken een rookgordijn op’
vormen. De aandelen Bourdieu gingen sky high en staan nog
altijd onwaarschijnlijk hoog. Daar kwam een diepere scepsis van
het postmodernisme jegens de geschiedenis bij, en de geëngageerde invalshoek van cultural studies.
Deze benaderingen werden ingegeven door grote maatschappelijke betrokkenheid, maar leidden paradoxaal genoeg tot een
spectaculaire afname van de academische invloed op de echte
wereld van de cultuur. Publiek, kranten en uitgevers waren namelijk niet bepaald geïnteresseerd in academische haarkloverijen
over gender, representatie en kolonialisme of de boedelverkoop
van poststructuralistisch ideeëngoed. Dat was een aderlating
voor de maatschappij, maar niet voor de geesteswetenschappers
zelf. Zij trokken een rookgordijn op waar zelfs Grootveld niet
van terug zou hebben gehad. Ze creëerden een nieuw podium
en verlegden hun aandacht naar het vaktijdschrift, het besloten
congres en de Angelsaksische universiteitsuitgeverij. Er was dus
nog wel een podium, alleen was het publiek van weleer er niet
meer welkom.
De tweede - zeker zo complexe en dramatische - oorzaak van
het buitenspel zetten van het publiek is de bureaucratisering
en verwetenschappelijking van het geesteswetenschappelijk

onderzoek. Veel instellingen voerden de laatste jaren een puntentelling in om prestaties van onderzoekers te beoordelen.
Deze puntentellerij - waaraan de Amsterdamse Faculteit der
Geesteswetenschappen vooralsnog het hoofd biedt - dwingt de
onderzoeker eieren voor zijn geld te kiezen en zich niet meer
buiten de muren van de academie te bewegen, hoe hard het
publiek ook op de poorten zou bonzen.
Deze terugtrekkende beweging wordt versterkt doordat artikelen die niet in het Engels zijn gesteld veelal niet langer - of in elk
geval als minder - wetenschappelijk worden gezien. Natuurlijk is
Engels de lingua franca, zoals Latijn en Frans dat eerder waren.
Nadeel van dit verengelsen is dat Nederlandse geesteswetenschappers weinig meer op elkaar reageren, omdat ze dan een
provinciale indruk wekken. Dat Nederlandstalige publicaties
door academische autoriteiten schouderophalend van tafel worden geveegd, is zorgwekkend voor wie zich afvraagt wat eigenlijk
de waarde is van geesteswetenschappelijk onderzoek en voor wie
de resultaten zijn bedoeld.
De verwetenschappelijking en de afstand tot het publiek worden
nog vergroot doordat steeds meer onderzoek wordt geﬁnancierd
vanuit de tweede geldstroom. De onderzoekstijd die verloren
gaat met het opstellen en beoordelen van aanvragen is aanzienlijk, terwijl de kans op toekenning uiterst gering is vanwege
de dunne spoeling. Het aandeel van de tweede geldstroom is
intussen groeiende: zie de honderd miljoen euro die minister
Plasterk wil overhevelen van de universiteiten naar NWO, in
de veronderstelling dat dit beter onderzoek oplevert. De ﬁxatie
op toponderzoek in open competitie, samenwerking in onderzoeksteams, internationaal publiceren en beoordelingen op een
geobjectiveerde schaal is gebaseerd op de exacte wetenschappen.
Het voor geesteswetenschappen zo cruciale individuele onderzoek krijgt geen kans zolang het niet in een team wordt ingebed
of onder een NWO-thema valt.
Bij de opening van het Montesquieu Instituut in Den Haag
kondigde Plasterk dit voorjaar dapper aan meer geld en aandacht aan de geesteswetenschappen te zullen besteden. Hij
begreep dat ze moeilijker onderzoeksgeld konden verwerven dan
bèta- en gammawetenschappen, maar ze hadden dat ook aan
zichzelf te wijten, omdat ze nog te veel ‘op eilandjes werkten’.
Plasterk zag ‘nog niet veel beweging om tot grotere landelijke
verbanden te komen’. Een typische bètareﬂex, dat verlangen
naar objectiveerbaar excellente teams. De minister vond de
canon van de Nederlandse geschiedenis van de commissie-Van
Oostrom een voorbeeld van een succesvol initiatief uit de geesteswetenschappen. Maar het succes van dit initiatief is nu juist
het gevolg van maatschappelijke debatten die door individuen
werden aangegaan en kan moeilijk, ik constateer het met spijt,
op het conto worden geschreven van geesteswetenschappers.
Ik heb het canondebat op de voet gevolgd en de geesteswetenschappers hielden zich adembenemend stil. Van hen moesten de
bewoners van de republiek der letteren het niet hebben.
Het verlangen naar internationaal excellent onderzoek van geesteswetenschappers leidt juist tot meer van hetzelfde abstracte

of specialistische, door deskundigen gelegitimeerde onderzoek,
waar het publiek weinig aan heeft - als het er al kennis van kan
en wil nemen. Onderzoek dat vaak voorspelbaar is en met een
eensluidende ideologische strekking bovendien. Juist toen ik
deze zin tikte, kwam per e-mail een uitnodiging tot een bijdrage
voor een boek binnen:
Thamyris / Intersecting: Place, Sex, Race invites articles for an
upcoming volume in its series, titled Theorizing Cultural
Activism: Practices, Dilemmas and Potentialities, which will
focus on contemporary cultural activism that deals with issues
of gender, race, queer, inter-cultural dialogue, political agency
and societal transformation within the broader framework of
contemporary anti-capitalist, anti-consumerist and alternativeglobalization struggles with their particular forms, existing practices, and their further implications and potentialities.

‘Het podium van de openbaarheid
is nog altijd cruciaal’
Zoals je aan een bepaald type stilleven met spiegelende roemer,
oesters en een citroen kunt zien dat het rond 1660 is geschilderd,
zo zal de wetenschapshistoricus deze regels later moeiteloos dateren in het eerste decennium van de 21e eeuw. Maar wat kunnen
deze abstracte formules het publiek eigenlijk schelen? Waar is de
rijkdom van de taal, het intellectuele plezier en de relevantie? Is
het niet wonderlijk dat zulk geëngageerd onderzoek nooit in de
maatschappij zal landen, omdat de waarde ervan de belangstelling van het publiek van onze hedendaagse republiek der letteren
nooit zal wekken? Wat is dan het maatschappelijke nut, of in
recent overheidsjargon, de valorisatie van dergelijk onderzoek?
Of bestaat dat publiek niet meer in het multimediale postmoderne tijdperk, waarin volgens menig geesteswetenschapper feit
en ﬁctie, nieuws en amusement, hedendaags en oud achterhaalde tegenstellingen zijn en waarin de betrokken lezer denigrerend
wordt weggezet als een soort dinosaurus die de digitale revolutie
niet heeft kunnen voltrekken? Dat is een nogal naïeve opvatting
van mensen die iets te snel nerveus worden van het idee de boot
te missen. Cruciaal is nog altijd het podium van de openbaarheid, al is dat door internet, immigratie en globalisering pluriformer en instabieler geworden. Er is nog steeds een aanzienlijk
publiek dat consument is én actief deelneemt aan het openbare
debat doordat het kranten, tijdschriften en boeken leest, ﬁlms
en tv-programma’s bekijkt, websites, theater, festivals, forums en
musea bezoekt en daarmee bijdraagt aan de veelvormige democratische cultuur waarin wij leven.
Het is die cultuur waaraan de geesteswetenschappen hun belangrijkste bestaansrecht ontlenen. Neem die term valorisatie. Die
leek aanvankelijk vooral te betekenen dat kennis aan de universiteit een economische opbrengst zou moeten krijgen, maar in
2005 schreef de toenmalige minister aan de universiteiten dat

Deze tekst is een door de redactie bewerkte en door de spreker geautoriseerde versie van de lezing die Maarten Doorman op 28 september 2007
uitsprak in de Aula van de Universiteit van Amsterdam ter gelegenheid van
de opening van het cultureel-academisch centrum SPUI25.

Naam: Maarten Doorman (1957) _ Studie:
Wijsbegeerte _ Doctoraal: 1984, cum laude
– Promotie: 1994 _ Werk: filosoof, criticus,
dichter, essayist _ 1986-heden universitair
docent Filosofie, Universiteit Maastricht _
2000-2004 bijzonder hoogleraar Literaire
kritiek, Vrije Universiteit _ 2004-heden
bijzonder hoogleraar Journalistieke kritiek van kunst en
cultuur, UvA _ Recente boeken: Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003) _
De romantische orde (2004) _ Paralipomena. Opstellen over
kunst, filosofie en literatuur (2007) _ F.M.Doorman@uva.nl
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Het Spui is een historische plek, een lieu de mémoire voor
de jaren zestig. Dat komt door het Lieverdje, en door het
Maagdenhuis. Bij het standbeeld van een volksjongen voerde
Robert Jasper Grootveld vanaf 1964 zijn openbare rituelen uit
en leverde zijn bijdrage aan wat zou uitgroeien tot provo. Zijn
magische protesten tegen het roken werden massale happenings
die vooral een aanklacht vormden tegen de burgerij, het klootjesvolk. Alles werd plotseling anders, een suf Amsterdam werd
het Magies Centrum van het heelal. De gezelligheid van de
jaren vijftig en de snelle materiële vooruitgang provoceerden een
onrustig verlangen naar bevrijding en spontaniteit.
Aan hetzelfde pleintje vond ook die andere revolutie plaats,
de legendarische Maagdenhuisbezetting. Daarbij ging het niet
alleen om medezeggenschap van een nieuwe generatie, maar
streden de van elders toegestroomde studenten tegen oude
maatschappelijke elites en structuren: de snel toenemende studentenbevolking botste met de geïsoleerde opstelling van een tot
voor kort nogal kleine universiteit. Deze veranderde van binnenuit door de oprichting en groei van een sociale faculteit, en van
buitenaf door maatschappelijke druk en een steeds mondiger
studentenpopulatie, opgestookt door een revolutionair klimaat,
waarvan het brandpunt op het Spui lag. Het Maagdenhuis
bevond zich in de eerste magische cirkel rondom het Lieverdje
en dat bleef niet zonder gevolgen. Binnen enkele jaren waren
de wereldvreemde hoogleraren vertrokken of ‘omgeturnd’ tot
maatschappelijk bewuste medewerkers die hun ondergeschikten
als gelijken behandelden en openstonden voor vernieuwingen.
Bovendien trad door de snelle groei een enorm cohort jonge
docenten toe, die de ramen openzetten.
Binnen deze ontwikkelingen zoom ik in op de geesteswetenschappen. Wat veranderde er, wat ging er in rook op? De bestudering van de maatschappij kwam de universiteit binnen, meest
onder marxistische vlag. Sociale en politiekeﬁlosoﬁe, sociaaleconomische geschiedenis, bevrijdingstheologie, sociolinguïstiek, aandacht voor triviaalliteratuur en allerhande varianten van
neomarxisme bloeiden. Belangstelling voor maatschappelijke
vraagstukken kreeg de overhand. Er verschenen nieuwe leerboeken, collegereeksen en vakken.
Paradoxaal genoeg kende die maatschappelijke betrokkenheid
weinig maatschappelijke gevolgen. De geesteswetenschappen
althans hadden geen invloed op wat zich in de echte wereld
voltrok. Wel ontstond door de aanwas van studenten vanaf eind
jaren zestig een publiek van hoger opgeleiden, en daarmee een
groep lezers die zich kwantitatief en kwalitatief onderscheidde
van de ontwikkelde bovenlaag tot dan toe. De nieuwe lezer
beperkte zich niet tot een geregelde gang naar de Kritiese
Boekhandel Van Gennep of tot de op marxistische en feministische leest geschoeide reeksen vaalgekleurde pockets - ook

literatuur en allerlei non-ﬁctie mochten zich in snelgroeiende
belangstelling verheugen. Een toenemende vraag leidde merkwaardigerwijs niet tot een groter aanbod. Publiceren werd
onder geesteswetenschappers namelijk niet als prioriteit gezien.
De enkeling die overwoog te promoveren, liep hier niet mee te
koop. Dat riekte immers naar conformisme en ambitie, zaken
waar de jaren zestig ons nu juist van hadden verlost.
In de jaren tachtig kromp de arbeidsmarkt en rees de vraag wat
het nut was van al die voor werkeloosheid opgeleide geesteswetenschappers. Mocht de maatschappij ook iets terugverlangen
voor de enorme investeringen in het hoger onderwijs? Geestesen sociale wetenschappers gingen meer publiceren, in obscure
blaadjes, internationale vaktijdschriften en boeken voor het
nieuwe geletterde publiek. Sociologen, historici en ﬁlosofen
schreven boeken voor een binnenlandse markt en publiceerden
met collega’s uit de letteren in de opkomende krantenbijlagen,
weekbladen en literaire tijdschriften. Ook de omzet van buitenlandse non-ﬁctie steeg. Hoewel niet al deze activiteit het
resultaat was van wetenschappelijk onderzoek, beantwoordden
de geesteswetenschappen impliciet aan een verlangen naar maatschappelijke relevantie, door vorm te geven aan het ideaal van
een republiek der letteren.

voortaan ook de maatschappelijke waarde van onderzoek onder
valorisatie zou vallen. Universiteiten werden geacht ook vragen
te beantwoorden van maatschappelijke organisaties en zelfs de
alfa- en gammawetenschappen bleken zo hun nut te kunnen
hebben. Het was een ‘uitdaging’ om los van het maatschappelijk
nut te kijken hoe zij geld konden verdienen, bijvoorbeeld in de
‘creatieve industrie’.
Dat is mooi, maar het biedt een armzalig perspectief op de
waarde van de geesteswetenschappen. Want zijn die niet juist in
staat het publieke debat te voeden met theorie, achtergrond en
geschiedenis? Alle maatschappelijke discussies over immigratie,
religie, onderwijs, identiteit, sociale rechtvaardigheid, nationaliteit, conservatisme, geweld en burgerschap schreeuwen om
doordachte bijdragen en achtergronden vanuit de geesteswetenschappen. Als de politiek telkens normen en waarden agendeert,
moet ze beseffen dat deze niet louter gestalte krijgen in praatprogramma’s op tv maar diepgang krijgen in ﬁlm, geschiedenis,
theater, ﬁlosoﬁe, literatuur en het gesprek daarover: de kritiek.
Moeten geesteswetenschappers hier niet meer aanwezig zijn?
Nu beweer ik niet dat hiervan niets te zien is, de arena van opiniepagina’s en boekenbijlagen wordt vaak door hen betreden.
Dat gebeurt alleen ondanks, niet dankzij het beleid van universiteit en overheid. Die willen gerefereerde publicaties die nooit op
het podium van de openbaarheid belanden. Als beleidsmakers
hun term ‘valorisatie’ serieus nemen, moeten ze stimuleren dat
de geesteswetenschappen hun publiek terugwinnen door uit te
leggen wat de waarde is van ﬁlm, literatuur, ﬁlosoﬁe, beeldende
kunst en geschiedenis; ook voor het vormgeven van de complexe, pluriforme samenleving van nu. Valorisatie roept de vraag
op wat het verband is tussen het onderzoek binnen de academie
en wat in de boekhandel over de toonbank gaat, op festivals
gebeurt, besproken wordt in ﬁlosoﬁsche en historische cafés,
debatcentra, tijdschriften, weblogs, kranten en weekbladen.
Bij de opening van het academisch jaar in september riepen
de bestuurders weer dat ze internationaal toponderzoek wilden
stimuleren. Ik zou op zo’n moment wel eens een dappere geest
willen horen opkomen voor het belang van geesteswetenschappen voor de republiek der letteren en voor het niveau van debatteren in de samenleving. Dan bedoel ik niet de zoveelste lofzang
op ‘de creatieve stad’, die immers nog wat geld in het laadje
brengt. Dat zou getuigen van de middenstandersmentaliteit
die Grootveld bijna een halve eeuw geleden belachelijk maakte.
De bestorming van de universiteit is weer actueel, meer nog
dan in 1969, voor zover het de geesteswetenschappen betreft.
Die dienen hun desinteresse voor het publiek af te leggen en
zich af te vragen welk doel het onderzoek dient. Ik wil ‘valorisatie’ niet belachelijk maken, ik wil de term serieus nemen.
Daarom is SPUI25 een geweldig initiatief. Waar boekhandel,
tijdschrift, uitgeverij, alumnivereniging en bovenal de Faculteit
der Geesteswetenschappen hun krachten bundelen, wordt een
ambitie zichtbaar die het hoofd kan bieden aan de bureaucratisering, verwetenschappelijking en maatschappijvreemdheid die
de geesteswetenschappen te lang in hun ban hebben gehad.

Res Academicae
TEKST: ROB HAGENDIJK

Kleine zielen

UvA-alumni verenigt u!

Zelfs schrijvers en wetenschappers dienen in Nederland hun koppen niet boven het maaiveld uit te steken.
Erudiete literatoren en onderzoekers met verbeeldingskracht ontmoeten niets dan kinnesinne. Die
kleinzieligheid moet bestreden worden, aldus schrijfster Nelleke Noordervliet bij de opening van SPUI25.

september 2007 uitsprak bij de opening van SPUI25.

Naam: Nelleke Noordervliet (1945) _
Studie: Nederlandse taal- en letterkunde
(LEI en UU) _ Werk: 1987 publicatie fictief
dagboek van Multatuli’s eerste vrouw _
voor volgende romans regelmatig prijzen en
nominaties _ was gastschrijver aan diverse
universiteiten _ publiceert essays en lezingen in weekbladen en tijdschriften _ Boeken (selectie): Tine
of De dalen waar het leven woont (1987) _ Pelican Bay (2002)
_ Altijd roomboter (2005) _ www.nellekenoordervliet.nl

Verborgen parel van menselijke cognitie
Keurslijven maken het de hedendaagse wetenschapper onmogelijk een kunstwerk van zijn
wetenschappelijke arbeid te maken. De theorie- en modelvorming uitgezonderd: daar kan de
verbeelding nog een hoge vlucht nemen. Cognitiewetenschapper Rens Bod toont de schoonheid
van in toonladders verscholen wetmatigheden, in zijn column bij de opening van SPUI25.

20 _ SPUI 25 _ 2007/3

Is er enige overeenkomst tussen al die toonladders? Niet in de
lengte: de Chinese Zhou-toonladder heeft vijf tonen, de westerse toonladders zeven, de Indiase Shruti 22 en de microtonale
Johnston-toonladder zelfs 81 tonen. Hoe we toonladders ook
bekeken en onderwierpen aan patroonherkenningsprogramma’s,
er viel geen enkele regelmaat of overeenkomst in te ontdekken.
We lieten de verbeelding de vrije loop, maar onze beperking
school er aanvankelijk in dat we al die toonladders als ééndimensionale sequenties bestudeerden. Een extra dimensie wil nog
wel eens helpen, dus vergeleek promovenda Aline Honingh de
toonladders tweedimensionaal, in een soort assenstelsel.
Elke toon kan worden geschreven als een verhouding ten
opzichte van de grondtoon. Als de grondtoon 1 is, is een octaaf
hoger te schrijven als 2/1, omdat die toon een twee keer zo hoge
trillingsfrequentie heeft. De kwint is 3/2, de kwart 4/3, de terts
5/4, de secunde 9/8. Zo kunnen we elke toon beschrijven ten
opzichte van de grondtoon en in een tweedimensionaal rooster
plaatsen. De grondtoon is het punt (1,1), de volgende toon in
onze westerse majeurtoonladder is een secunde hoger, (9,8),
de daaropvolgende toon (5,4) enzovoort. Het resultaat van
Honinghs onderzoek ontroert me nog steeds. Alle toonladders
uit alle uithoeken van de wereld beschrijven in een tweedimensionaal rooster een ﬁguur zonder gaten of inhammen, een vorm
die wiskundigen convex noemen. Een empirisch resultaat zonder weerga: de kans dat een willekeurige reeks tonen een convexe vorm beschrijft, is namelijk zeer klein tot verwaarloosbaar.
Zelfs kunstmatig geconstrueerde toonladders door componisten
als Wilson, Danielou en Fokker vormen een convexe ﬁguur.
Ze lijken niet anders te kunnen. Hier zijn we een cognitieve
universale op het spoor. Een verborgen parel van menselijke

Dit is een verkorte weergave van Bods gesproken column bij de opening
van SPUI25. Volledige tekst: http://staff.science.uva.nl/~rens/spui25.html

Naam: Rens Bod (1965) _ Studie: Alfainformatica _ Doctoraal: 1990 _ Promotie:
1995 _ Werk: 1995-1998 NWO-onderzoeker,
UvA _ 1998-2000 lecturer, University of
Leeds _ 1997-2000 consulting researcher
Xerox PARC _ 2000-heden cognitiewetenschapper, UvA _ 2005-heden hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, University of St Andrews _
Toekenningen: Advanced Research Fellowship Royal Society
(1998) _ KNAW-fellow (1999) _ Vidi-toekenning (2000) _ Vicitoekenning NWO voor excellente, zeer ervaren onderzoekers
(2006)) _ Boeken Beyond Grammar (1998) _ (Bod e.a.; selectie): Probabilistic Linguistics (2003) _ Data-Oriented Parsing
(2003) _ L.W.M.Bod@uva.nl

foto: eduard lampe

Ooit waren alle wetenschappelijke werken kunstwerken. Neem het anatomische
standaardwerk van Vesalius uit 1543,
De humani corporis fabrica, of het meeslepende werk van Galileo uit 1632, de
Dialogo sopra i due massimi sistemi del
mondo. Omgekeerd waren veel kunstwerken proeven van wetenschappelijke bekwaamheid, zoals botanische, anatomische en
architectonische studies in de schilderkunst. Heden ten dage is
het met het wetenschappelijk werk als kunstwerk echter droevig
gesteld. Populariserende boeken, waarin verbeelding en wetenschap nog samengaan, hebben geen wetenschappelijke status,
terwijl de productie van wetenschappelijke artikelen bijna een
mechanische bezigheid is die door een computer kan worden
uitgevoerd, zonder enige vrijheid in vorm en stijl.
Alleen in de ontwikkeling van modellen en theorieën heeft
de wetenschappelijke verbeelding nog vrij spel. Is wetenschap
dan niet met handen en voeten gebonden aan de empirische
werkelijkheid? Nee. ‘All observation is theory-laden’, aldus
Charles Darwin, die precies samenvat waar wetenschappelijke
vrijheid en verbeelding uit bestaan. De beste theorieën van de
waarneembare werkelijkheid leken aanvankelijk in tegenspraak
met diezelfde werkelijkheid, zoals de valwetten van Galileo of
het copernicaanse, heliocentrische wereldbeeld. Zolang iets niet
vaststaat, laat dan de verbeelding de vrije loop. Voorspellingen
van een theorie moeten weliswaar kloppen, de theorie zelf kan
volkomen contra-intuïtief zijn.
Een voorbeeld uit eigen keuken. Vrijwel alle muziekculturen over
de hele wereld kennen de notie van de toonladder: een verzameling tonen die de basis vormt voor een bepaald muzikaal idioom.

cognitie. Natuurlijk willen kunstenaars, dus ook componisten,
regels doorbreken, maar onderliggende regels waarvan we ons
niet bewust zijn, kunnen we ook niet doorbreken. De verklaring
van het onderzoeksresultaat is overigens verrassend eenvoudig,
en heeft te maken met hoe gemakkelijk we van de ene toon naar
de andere kunnen gaan, analoog aan eigenschappen van convexe
ruimten in de wiskundige topologie. Meer toelichting vindt u in
het proefschrift van Honingh.
Dit voorbeeld laat zien dat er echte wetten bestaan in de cognitiewetenschappen, en ze zijn wonderschoon. Een staaltje van
verbeelding ten top, dat aantoont hoe prachtig alfa- en bètawetenschappen kunnen samengaan. Laat je niet vastpinnen, maar
laat al je cognitieve faculteiten los op het empirische materiaal.
We hadden deze verborgen parel nooit ontdekt in een ééndimensionale ruimte. Darwin had gelijk met zijn theoriegeladenheid van observatie. Wat een vrijheid van verbeeldingskracht
hebben wij tot onze beschikking. Op zulke momenten is een
wetenschapper kunstenaar en onderzoeker tegelijk.

de Studieprijs 2007 (€ 3.000) van de Stichting
Praemium Erasmianum. Zij deed onderzoek
in het beroemde Haus der Künstler in een
psychiatrische inrichting bij Wenen.
Pieter Siekerman en Maurits van der
Schee, studenten System and Network
Engineering, wonnen de Joop Bautz Award
voor hun scriptie over de beveiliging van de
OV-chipkaart.
Jan Six XI (1978, Kunstgeschiedenis 2004),
recent benoemd tot hoofd Oude meesters bij Sotheby’s, is ervan overtuigd dat
een onlangs aan Rembrandt toegeschreven werk inderdaad een zelfportret van
de meester is. Het schilderij werd na de
bekendmaking geveild voor 2,2 miljoen
pond.
Kees van Twist (1953, kandidaats
Geschiedenis 1978), directeur van het
Groninger Museum, is benoemd tot
Ambassaderaad Culturele Aangelegenheden
in New York. Eerder bekleedde Frank
Ligtvoet (1954, Nederlandse taal- en letterkunde 1982) deze functie.
Griet
Vermeesch
(1987,
promotie
Geschiedenis 2006) is winnaar van de
Prof. Van Winterprijs voor het beste boek
over lokale en regionale geschiedenis in
Nederland. Haar dissertatie werd beloond
met € 3.500.
Paul Vitányi (1944, promotie Wis- en natuurkunde 1978 VU), hoogleraar Computer
Science en internationaal toonaangevend
op het gebied van de theoretische informatica, is benoemd tot Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw.

Overleden
Hendrik Swart (1927, Accountancy
1958), accountant (20 augustus) • Betty
van Wonderen (1959, Nederlandse
taal- en letterkunde 1986), medewerker Universiteitsbibliotheek (23 augustus) • Dick Daems (1929, Geneeskunde
1953, promotie UL 1962), emeritus hoogleraar Submicroscopische cytologie en
decaan te Leiden, Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw (28 augustus) •
Roef Ragas (1965, Nederlandse taal- en
letterkunde 1990), acteur (30 augustus) •
Nicolaas van der Made (1946, Sociologie
1995) (1 september) • Peter Rietra (1944,
Geneeskunde 1970), medisch microbioloog
OLVG (28 september) • Frans Böhm (1946,
Vrije letteren 1988), docent scholengemeenschap De Breul te Zeist (12 oktober) • Paul
Niemel (1925, Geneeskunde 1953), ‘vader
van de Surinaamse dermatologie-leprologie’ (18 oktober) • Jacobus van Bork (1922,
Geneeskunde 1950), zenuwarts, Officier in
de Orde van Oranje-Nassau en Drager van
het Verzetsherdenkingskruis (19 oktober) •
Beatrijs Slot (1961, Nederlands recht 1990),
advocaat bij Van Doorne (24 oktober) • Hugo
Verdaasdonk (1945, Franse taal- en letterkunde 1970), hoogleraar Literatuursociologie te
Tilburg (8 oktober) • Robert Linn (1930,
Geneeskunde 1960), arts in ruste (6 november) • Aad Nuis (1933, Politieke en sociale wetenschappen 1958), voormalig D66staatssecretaris, dichter en literair criticus (8
november) • Boeli van Leeuwen (1922, promotie Rechtsgeleerdheid 1950), Curaçaose
schrijver en jurist (28 november) • August
Willemsen (1936, Portugese taal- en letterkunde 1971 cum laude), essayist, auteur
en vertaler van Portugese en Braziliaanse
literatuur (29 november)

Bespreking Een welkom academisch gezelschap
van Rogier Overman

Pasgeleden heb ik een verzuim goedgemaakt. Ik ben bijna dertig jaar na mijn afstuderen lid
geworden van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV). Het zojuist verschenen boek
van Rogier Overman over de meer dan honderdjarige geschiedenis van deze vereniging trok
me over de streep. Het is een lijvige historische studie van wat in 1889 begon met een speciale commissie om de universiteit aan een aula te helpen via een inzamelingscampagne. Die
aula kwam er, vooral dankzij de vrijgevigheid van de gulle Amsterdamse koopman Rudolf
Lehmann. De aan de Oudemanhuispoort gebouwde aula is allang weer verdwenen, maar de
commissie werd een vereniging en is onlangs na een stevige facelift jeugdig en energiek aan
een nieuwe eeuw begonnen.
Toen ik eind jaren zeventig afstudeerde, gold de AUV als een anachronisme, een goedwillend
maar stofﬁg groepje oud-bestuurders van de gezelligheidsverenigingen en het corps.
Mijn in die tijd wortelend beeld van de AUV is de afgelopen vijftien jaar geleidelijk aan
wel bijgesteld, maar ik houd nu eenmaal niet zo van reünies. Na lezing van Een welkom
academisch gezelschap heb ik me alsnog aangemeld.
De AUV ontstond omdat men al snel inzag dat er na de bouw van de aula in 1889
geld zou overblijven. Besloten werd dat geld in een fonds te storten. Een vereniging
ter behartiging van de belangen van de universiteit en de studenten moest het gaan
beheren. Deze vereniging moest zorgen dat het fonds werd gevoed met nieuwe giften,
erfenissen en legaten, en dat geld vervolgens ter beschikking stellen van onderwijs en
onderzoek en andere initiatieven die universiteit en studenten ten goede zouden komen,
zoals bijzondere leerstoelen. In 1876 had Amsterdam eindelijk het recht verworven
een volwaardige universiteit in de hoofdstad te vestigen. Al snel was duidelijk dat dit
alleen met aanvullende ﬁnanciering uit particuliere bron zou lukken. De Nederlandse
overheid was nooit erg gul met de ﬁnanciering van het hoger onderwijs en de gemeente
Amsterdam vormde daarop geen uitzondering.
De AUV is nooit echt groot geweest, maar haar geschiedenis weerspiegelt de ontwikkelingen in de samenleving en aan de universiteit. Opbloei, economische crisis, Duitse
bezetting, wederopbouw, de roerige jaren zestig en zeventig en het elan van het alumnibeleid in het laatste decennium komen in het boek aan de orde. Financieel heeft de
vereniging het de afgelopen eeuw goed gedaan. Uit allerlei grote en kleine bijdragen is
geleidelijk een bonte lappendeken van fondsen ontstaan. Het bestuur belegde ontvangen gelden zo goed mogelijk en behandelde eindeloze stromen verzoeken om ondersteuning
van allerlei aard. Aardig is dat de bestemming steeds heel speciﬁek is: een apparaat voor een
hoogleraar, de vestiging van een bijzondere leerstoel, een handbibliotheek, een beurs voor
een student of subsidiëring van een studiereis. Grotere projecten zijn de stichting van een
mensa en de vestiging van universitaire gastenverblijven. Sommige bestemmingen laten zich
in direct verband brengen met de ontwikkeling van specialismen waar Amsterdam beroemd
om zou worden, bijvoorbeeld subsidies aan de latere Nobelprijswinnaars Van der Waals en
Zeeman. Vaak gaat het om kleine bedragen, maar dat doet aan het belang niets af. Veel van de
beschreven initiatieven zijn achteraf gezien charmant, sommige zelfs vertederend. Duidelijk
wordt ook dat het bestuurswerk in de AUV met
grote toewijding en liefde voor wetenschap en studenten wordt verricht, vaak naast drukke andere
bezigheden. Jaarlijkse studiedagen en reünies zorgen
voor het contact tussen alumni, AUV-bestuurders
en onderzoekers en docenten aan de universiteit.
Inmiddels is de relatie tussen universiteit en vereniging op een nieuwe, beter bij deze tijd passende,
leest geschoeid en heeft ze een nieuw elan. Maar
het basispatroon blijft hetzelfde. Fondsvorming
ter ondersteuning van nuttige en leuke initiatieven
die anders niet van de grond komen. En periodiek
verantwoorde ontspanning en reünieachtige bijeenkomsten voor de alumni.
In moeilijke tijden en als de druk toeneemt,
manoeuvreert de vereniging uiterst voorzichtig om
haar werk en zelfstandigheid te beschermen. Het
hoofdstuk over de lotgevallen tijdens de Duitse
bezetting is zeer beklemmend. Interessant is om te
lezen hoe de vereniging in wisselende perioden samenwerkte met de universiteit en tegelijkertijd ook enigszins afstand hield tot de alledaagse bestuurlijke gang van zaken. De mengeling
van betrokkenheid van alumni bij de universiteit met afstandelijkheid is van bredere betekenis. Veel mensen zijn wel geïnteresseerd in onderwijs, onderzoek en hoe het studenten vergaat,
maar niet in de bestuurlijke perikelen van het universitaire management. Dat is niet wat ze
zich (willen) herinneren en ook niet wat hen bindt aan hun alma mater.
Ten opzichte van de overheid en grote georganiseerde commerciële belangen heeft de universiteit maatschappelijk draagvlak nodig, steun van mensen die zich betrokken voelen bij onderwijs, onderzoek en studenten. De Amsterdamse Universiteits-Vereniging draagt daar met haar
bijzondere aanpak aan bij. Je hoeft geen groot fan van reünies te zijn om dat te onderkennen.
Wie het betwijfelt, kan zich overtuigen door het boek te lezen.

UvA-geschiedenis

Dit is een verkorte weergave van de column die Nelleke Noordervliet op 28

Bregje Bleeker (1970, Geschiedenis 1995)
en Iris Koppe (1985, bachelor Politicologie
2004) publiceerden beiden een debuutroman over een jonge vrouw: De Walrus
(Bleeker) en Rosiri (Koppe).
Jaap Boon (1947, kandidaats Geologie 1970,
doctoraal Geochemie 1974 TUD), bijzonder
hoogleraar Moleculaire paleobotanie, ontving van de KNAW de Gilles Holst
Medaille 2007 voor zijn bijdrage aan
massaspectrometrisch onderzoek
naar de oorsprong van verouderingsverschijnselen van kunst.
Robbert Dijkgraaf (1960, Natuurkunde
1986, promotie 1989 UU), universiteitshoogleraar Mathematische fysica, is vanaf mei 2008 president van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW). Hij
volgt Frits van Oostrom op.
Rudi Fuchs (1942, Kunstgeschiedenis
1967
LEI),
hoogleraar
Kunstpresentatoren, ontving op 31 oktober uit handen van koningin Beatrix de
Eremedaille voor Kunst en Wetenschap
behorende bij de Huisorde van Oranje.
Dariu Gavrila (1967, Informatica 1990 VU),
hoogleraar Intelligente perceptiesystemen,
ontving een I/O Award (€ 5.000). Hij slaagde
er afgelopen jaar het best in resultaten van
ict-onderzoek onder de aandacht van een
breed publiek te brengen.
Bastiaan Geleijnse (1968, Nederlandse taalen letterkunde 1995), John Reid (1968,
Rechtsgeleerdheid 1995), en Jean-Marc van
Tol (1967, Nederlandse taal- en letterkunde
1995), maken sinds oktober elke avond een
Fokke & Sukke-animatie in het tv-programma ‘De wereld draait door’.
Esther Jansma (1958, Archeologie 1985,
promotie 1995) is benoemd tot bijzonder
hoogleraar Dendrochronologie (boomtijdkunde) en paleo-ecologie aan de Universiteit
Utrecht. Jansma is ook bekend als dichter
(zie ook SPUI 24).
Fernando H. Lopes da Silva (1935, promotie
Geneeskunde 1970 UU), emeritus hoogleraar Algemene en vergelijkende dierfysiologie, ontvangt een eredoctoraat van de
Helsinki University of Technology, vanwege
zijn belangrijke bijdrage aan de biofysica en
neurowetenschappen.
Joris Luyendijk (1971, Politicologie 1997)
ontving voor zijn boek Het zijn net mensen,
zijn spraakmakende analyse van de zwakke
plekken in de berichtgeving over het buitenland, zowel de Dick Scherpenzeel Prijs
(€ 4.500) als de NS Publieksprijs (€ 7.500 euro
en een sculptuur van Jeroen Henneman).
Alfred J. Meijer (1940, Scheikunde en
farmacie 1967, promotie 1971), tot eind
2005 universitair hoofddocent Medische
biochemie
AMC-UvA,
ontving
de
Swammerdammedaille vanwege zijn bijzondere verdienste in het onderzoek naar
de stofwisseling in het menselijk lichaam.
De medaille is ingesteld in 1880 en wordt
eens in de tien jaar uitgereikt. Eerdere prijswinnaars waren Sir Andrew Fielding Huxley
(1997), Niko Tinbergen (1973) en Hugo de
Vries (1910).
Gerardjan Rijnders (1949, Rechtsgeleerdheid
1972) regisseerde de beklemmende huwelijksthriller ‘Wie is er bang voor Virginia
Woolf?’, waaraan De Toneelpublieksprijs
2007 is toegekend.
Alexandra Schüssler (1969, Antropologie,
promotie 2006) kreeg voor haar proefschrift

personalia

waaronder Nederland gebukt gaat, wordt pijnlijk voelbaar in het
land der letteren. De wereld van kennis wordt angstvallig buiten
de deur gehouden, de rijkdom van de taal teruggebracht tot de
pasmunt van het gemiddeld gebruik. Het Nederlandse idioom
trekt zich terug op de woordenschat van een twaalfjarige.
In de wetenschap daarentegen heerst bijna morbide angst voor de
vlucht van de verbeelding. Met de poten stevig vastgezogen in de
klei van de beproefde methode, de tredmolen van de retorische
opbouw en didactische herhaling, lopen de ezels van het wetenschappelijk onderzoek hun rondjes. Lees de inhoudsopgave en
inleiding van menig proefschrift en moedeloosheid vouwt zich
om je hart als een natte dweil. Keurige feitjes en hypothesetjes
worden gortdroog opgesomd; de keiharde keutels kennis zorgen
voor knallende constipatie. Dat houdt de wetenschap potdicht
voor ieder nieuwsgierig Aagje. Het bolwerk blijft onaantastbaar.
Het voetvolk vult de gaatjes in de grote theorieën, zoekt een
onooglijk hoekje waarin het zich groot kan wanen en vreest de
bezem van de hemelbestormende vernieuwer.
O wee, als een wetenschapper de brug slaat naar het grotere
publiek. Als de kippen zijn de collega’s erbij om zijn integriteit
in twijfel te trekken, verbeeldingskracht te verwerpen en hem
gebrek aan wetenschappelijke diepgang te verwijten. Historicus
Simon Schama kreeg op zijn falie van jaloerse Nederlandse collega’s. Natuurkundige en Nobelprijswinnaar Richard Feynman
schreef toegankelijke en bevlogen boeken, was de popster van de
fysica, heeft twintig jaar na zijn dood nog een fanclub op internet, en God hoorde alle afgunstige vakbroeders brommen.
Schrijvers van literaire non-ﬁctie krijgen de klappen van beide
zijden tegelijk. Hans Blom, Piet de Rooy en Michaël Zeeman

haastten zich om Geert Mak een kopje kleiner te maken.
Zeeman noemde De eeuw van mijn vader ‘geschiedenisles voor
imbecielen’. Volgens Gerry van der List bevatte het boek geen
enkel vernieuwend inzicht en ontbrak een prikkelende these of
verrassende theorie. ‘Als gewone lezer vind ik zijn boeken heel
aardig, voor ’s avonds op de bank’, zei Piet de Rooy. ‘Maar als
vakhistoricus is me opgevallen dat hij zich regelmatig baseert
op verouderd academisch werk – hij liep wat achter.’ Toen In
Europa een succes werd, stortten de muggenzifters zich op foutjes en ongelukkige formuleringen. Maar als iemand een bijdrage
heeft geleverd aan de revival van de geschiedenis, waarvan de
vakhistorici meeproﬁteren, is het Geert Mak.
In wetenschap, literatuur en op het snijvlak daarvan heerst kinnesinne, grenzeloze kinnesinne. Kleine zielen krioelen rond en
vreten al wat groeit en bloeit kaal als een zwerm sprinkhanen.
Kleine zielen slijpen kwijlend de messen en beroven de wetenschap van haar grandeur en de literatuur van haar vrijheid. Als
SPUI25 iets moet bestrijden, is het die kleinzieligheid. Ze komen
er niet in, die kleine zielen. Daarom is het zaaltje zo klein.

foto: eduard lampe

Het is een idée reçue dat wetenschap
en verbeeldingskracht broer en zus zijn.
Geen wetenschap zonder verbeeldingskracht en geen verbeeldingskracht zonder kritische methode. De wetenschapper
is schrijver, de schrijver is denker. Op
SPUI25 vieren zij de familiebanden en inspireren zij elkaar. Ik
kan een lofrede houden op de duizelingwekkende vergezichten
van een groot wetenschapper en de duizelingwekkende diepten
van een geniaal schrijver, en hoe die samen het complexe beeld
schetsen van de menselijke natuur. En hoe we ons dan leden
voelen van een bevoorrechte stand: de intellectuelen.
Het is een vrome illusie. In letterenland worden kennis en eruditie gewantrouwd. Zij belemmeren volgens velen de vrije loop
van de emotie en wekken ergernis op bij de minderbedeelde
lezer, die via zijn lectuur niet wil opklimmen maar louter zichzelf in al zijn beperkingen bevestigd wil zien. Sommige critici
schieten bij een simpele verwijzing naar de klassieken al in een
kramp, sommige lezers kapittelen auteurs om het gebruik van
moeilijke woorden of zinnen. Naar Van Dale grijpen, daar staat
de pet van de lezer niet naar. Hij wil lezen, niet leren. Maar wat
is lezen zonder leren? We beschikken nu eenmaal over een grammatica die ons in staat stelt uiterst genuanceerde mededelingen
te doen, en over woorden die bij onbruik in de vergetelheid
zouden raken, verbleken en verdwijnen. Als ik een astrofysicus
als personage zou opvoeren, voelt menig lezer zich al bij voorbaat beledigd vanwege de onvermijdelijke moeilijke theorieën.
Daarom zal een astrofysicus in een Nederlandse roman altijd
een emotioneel beperkte schlemiel zijn. De egalitaire dwang
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Res Academicae

Een welkom academisch gezelschap. Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging,
1889-heden. Rogier Overman. Aksant, 2007. Wetenschapssocioloog Rob Hagendijk (1949, Sociologie 1979,
promotie 1996) is decaan van de International School of Humanities and Social Sciences (ISHSS) van de UvA.
In 1980 publiceerde hij Het studentenleven. Opkomst en verval van de traditionele studentencultuur.
Voor informatie over bestellen van het boek: zie pagina 12.
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de STudie van

Coen Stibbe Jeltsje Stobbe

Leon Deben: ‘Een morsige stad
kent morsige bewoners’

Al dertig jaar graven UvA-studenten Archeologie in Satricum, een Latijnse
nederzetting in het kustgebied onder Rome. Coen Stibbe (1925) stond aan de wieg van
het project. Jeltsje Stobbe (1976) plukt daar nu dankbaar de vruchten van.

Op zijn eerste dag in Amsterdam werd hij tijdens een demonstratie onder de voet gelopen. Zijn liefde
voor de stad werd er niet minder om. Integendeel. Leon Deben was vanaf eind jaren zestig op alle mogelijke
manieren betrokken bij de stadsontwikkeling: vanuit de wetenschap, stichtingen en raden en de lokale
politiek. Op 8 november nam hij afscheid van de UvA als universitair hoofddocent Stadssociologie.
‘Voorlopig verdring ik de gedachte aan mijn pensioen.’

Eerste keer
Satricum kreeg ik aangeboden door de Italiaanse In 1995, ik deed nog Geschiedenis, mocht ik mee via
autoriteiten. Ik had op het Nederlands Instituut in een vriend die Archeologie deed. Voorwaarde was dat
Rome veel goodwill gekweekt door hulp te bieden ik er later in mijn studie iets mee zou doen. Ik wist
bij noodopgravingen. Tijdens onze eerste campagne niets van archeologie. Maar ter plekke raakte ik snel
hadden we een soort stal als onderkomen en een kar- verslaafd. Elke dag vind je wel wat, dat is spannend.
tonnen doos als eettafel. Daar had een klein aanrecht Nu ga ik promotieonderzoek doen naar de vondsten
in gezeten, onze eerste aankoop. Pas veel later hadden van Satricum.
we riante opgravingshuizen en magazijnen.
Mooiste vondst
Tijdens de eerste campagne deden we een sensatione- Ha, mijn grote liefde. Die heb ik in Satricum ontle vondst: de oudste doorlopende tekst in het Latijn, moet! Op archeologisch gebied: een heel dik leempakgebeiteld in een steen, gedateerd circa 500 vóór ket van twee bij drie meter, aangestampt en paars van
Christus. Mooi in esthetische zin... Alleen al in een kleur. Ik vond het op mijn eerste campagne. Ik was
votiefdepot troffen wij 80.000 objecten aan, waaron- zo opgewonden, dacht: dit moet ik volgen. Ik heb
der vele fraaie. Ik zou daaruit niet gauw een favoriet alles blootgelegd. Mijn vondst bleek een hutbodem.
kunnen kiezen, om van de rest maar te zwijgen. Daarna heb ik nooit meer zoiets gevonden.
Italianen
Een van de grootgrondbezitters met wie we te maken We hebben een goede verstandhouding met de landhadden, was een paternalistische oude heer. Tijdens eigenaren. De zoon van een van de ferventste tegenhet werken op zijn land binnen het antieke Satricum standers van weleer zegt nu: Satricum is goed voor de
liet hij een bulldozer een deel van een Romeinse villa commercie. Toen de vitrines voor het museum arriverwoesten. Dat leidde tot een brouille. Maar met veerden, snelden de sterke mannen van het dorp toe
de meeste mensen uit de streek was het altijd prima om te sjouwen. Sommigen blijven raar vinden dat wij
samenwerken. Satricum is een archeologisch park bij veertig graden staan te graven. Toch: de open dag
geworden. Het dorp Borgo Le Ferriere, bij Satricum, die we elk jaar organiseren, trekt honderd belangsteleerst een vergeten plek, is helemaal opgebloeid. lenden. Veel meer mensen dan er in het dorp wonen.
Stamkroeg
Café Willemsen op de Heiligeweg, bekend omdat de Eigenlijk meer een stambarkeeper. Appie Vocht
Tachtigers daar bijeenkwamen. Een bruine kroeg. Pal heet hij, what’s in a name. Met een groep Archeona de oorlog was het kroegleven niet zo levendig. We logiestudenten volgden we hem trouw, hij heeft
waren allemaal armoedzaaiers. Je was al blij als je met wel in tien verschillende kroegen gewerkt door heel
je maandgeld rondkwam. Dat café bestaat trouwens Amsterdam. Alles kon en mocht van hem. Wij bepaalniet meer, het is nu een modezaak. den de muziekkeuze, stonden soms achter de bar.
Beste studieplek
Thuis, in mijn onbewoonbaar verklaarde woning aan Thuis, bij voorkeur ’s nachts. Soms met een wijntje
de Beulingstraat. En het Archeologisch Instituut, des- erbij, nooit met kofﬁe. ’s Ochtends even douchen en
tijds gevestigd aan de Amstel, met prachtig uitzicht. dan fris naar een tentamen.
Favoriete college
Archeologie, van professor Emilie Haspels Meer een favoriete docent: René van Royen (1945,
(1894-1980, Klassieke letteren en archeologie, pro- Klassieke talen 1972). Bij hem deed ik ‘Historisch
motie 1935). Een openbaring, op de middelbare lezen Latijn’ en werkgroepen. Heel gezellig, met een
school hoorde je daar niks over. Haspels nam ons man of vijf. We bepaalden samen de onderwerpen.
mee naar het Allard Pierson Museum. Dan ging een Van Royen heeft me bovendien werkstukken leren
vitrine open, kreeg je een scherf in je hand. Vertel schrijven. Dat kon ik niet goed, bij Archeologie
maar wat je ziet, was het dan. Dan merkte je hoe kreeg ik daar een paar keer ﬂink voor op mijn kop.
moeilijk het was om in woorden te vertalen wat je Als hij me niet had geholpen, was ik misschien
met je ogen ziet. gestopt.
Positief/negatief aan de UvA
De universiteit ligt in een grote stad, vol aﬂeiding. De kantines met een eigen kantinejuf vond ik heel
Ik vond het heel goed dat je ook in andere gezellig. Studenten en docenten ontmoetten elkaar
milieus leefde dan alleen het academische. Negatief: daar. Jammer is dat die plekjes langzaam verdwijnen.
eigenlijk alleen de colleges. Hoogleraren vertelden Elkaar kruisen bij een kofﬁeautomaat op de gang is
destijds alleen over wat henzelf interesseerde, en met veel killer. Negatief: de administratieve chaos. Al is
wie ze wetenschappelijke conﬂicten uitvochten. het wel charmant dat er op mijn bul vakken staan die
Dat ging je boven je pet en je had er niets aan. ik niet heb gevolgd en vice versa.
René van Royen

Naam: Coen Stibbe (1925) _ Studie: Klassieke talen
_ Doctoraal: 1955 _ Promotie: 1972, cum laude _
Werk: leraar Oude talen _ 1967-1971 hoofddocent
Oude geschiedenis, Universiteit Leiden _ 1971-1990
onderdirecteur en hoofd archeologische afdeling,
Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR) _
1977-1990 initiator en leider van de opgravingen
van het KNIR te Satricum _ cmstibbe@xs4all.nl
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Naam: Jeltsje Stobbe (1976) _ Studie: Mediterrane
archeologie _ Doctoraal: 2006 _ Werk: 2001-2005
onderzoeksassistent leerstoelgroep Amsterdams
Archeologisch Centrum (AAC) _ 2005-2007 gelieerd
gastonderzoeker (onbezoldigd) bij AAC _ sinds
oktober 2007 onderzoeksmedewerker project New
Perspectives on Ancient Pottery van AAC, zal leiden
tot promotie _ J.A.Stobbe@uva.nl

‘Mijn eerste dag op de UvA verscheen ik keurig in pak, zoals ik
dat gewend was op het adviesbureau waar ik had gewerkt. Om
negen uur kwam ik binnen. Redelijk laat vond ik zelf, maar
ik was de eerste. Langzaam druppelden mensen binnen, tot
iemand riep: “kom, we gaan demonstreren!” Ik ben opgegroeid
in Limburg en had nooit eerder gedemonstreerd. We togen met
zijn allen naar de Nieuwmarkt, waar ik werd opgeslokt door
de joelende menigte. Toen de ME een waterkanon openzette,
draaide de hele stoet plotsklaps. Ik viel op straat en er liepen
mensen over mijn rug. Helemaal verfomfaaid en onder de modder kwam ik na een uur weer terug op de universiteit. Dat was
mijn eerste dag in Amsterdam.’
Een ruwe kennismaking met de stad, waarvan Deben nu zegt
er nooit meer weg te willen. De stad ook die ruim 37 jaar lang
het terrein vormde voor zijn wetenschappelijke carrière. In 1970
werd hij door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
als onderzoeker gedetacheerd bij de UvA, waar hij twee jaar
later samen met socioloog Johannes van der Weiden (1936) de
werkgroep ‘Bouwen en wonen’ opzette. Het vormde de basis van
de huidige sectie Stadssociologie binnen de afdeling Sociologie
van de UvA.
‘Als stadssocioloog moet je met je poten in de modder staan: de
straat op om rond te kijken en vragen te stellen. Zelf heb ik dat
ook altijd gedaan. Ons onderzoeksterrein is de stad en alle fenomenen die zich daar voordoen, van schaarste op de woningmarkt
tot de scheiding tussen arm en rijk, toerisme en daklozen.’
Vooral dat laatste onderwerp ligt Deben na aan het hart.
‘Ik heb veel onderzoek gedaan naar dak- en thuislozen in
Amsterdam. Met een groep van tachtig studenten ben ik
jarenlang, telkens gedurende een paar weken, ’s nachts op
pad gegaan om de daklozen in kaart te brengen. Ik zou
het heel graag nog eens willen doen om te kijken wat er
sindsdien is veranderd.’
Want pensioen of niet, voorlopig blijft Deben - zij het een
paar uur in de week - verbonden aan de UvA. Hij geeft
een aantal colleges en begeleidt studenten bij het schrijven
van hun scriptie. ‘Dat doe ik deels omdat het ontzettend leuk
is kennis over te brengen op jongeren, maar bovenal omdat
je niet zomaar een streep kunt zetten onder wetenschappelijk
werk. Kennisoverdracht gaat altijd door en zoekt zijn uitweg in
maatschappelijke betrokkenheid of het begeleiden van studenten. Zolang ik daartoe in staat ben, verdring ik de gedachte aan
mijn pensioen.’
Dat laatste zal Deben weinig moeite kosten. Naast zijn werk aan
de UvA, is hij voorzitter van de Vrienden van de Plantage, de
culturele buurtvereniging van de Amsterdamse Plantagebuurt,
en maakt hij deel uit van de Studie Commissie Binnenstad van
de PvdA. De groep van voormalige wethouders, oud-raadsleden
en oud-bestuurders brengt advies uit over de inrichting van de
openbare ruimte in de binnenstad. ‘Ik heb het wel eens eerder
gezegd: een morsige stad kent morsige bewoners. Neem de
plaatstalen tramhokjes die een paar jaar geleden overal stonden.
Dat waren smerige pishokken waar mensen achteloos rotzooi
achterlieten. Door de komst van de glazen tramhokjes, die goed
worden onderhouden, is dat verleden tijd. Daarmee wil ik niet
zeggen dat een mooie openbare ruimte alle problemen oplost,
maar wanneer de mens zich prettig voelt in zijn omgeving, zal
hij zich daar ook naar gaan gedragen.’
Vaak worden plannen voor de inrichting van de binnenstad
volgens Deben niet goed doordacht. ‘Neem die brug over de
Amstel tussen de Ceintuurbaan en de Ruyschstraat. Die is
prachtig gerestaureerd, maar vervolgens wordt de verbinding
met de aansluitende straten afgerond met een kwak asfalt en
gele trottoirbanden. Daarmee doe je alles in één klap teniet.’
Alle kritiek op het Damrak ten spijt, noemt Deben het de eerste
keer dat er aandacht werd besteed aan de openbare ruimte. ‘Het

ontwerp is verre van perfect, maar je moet niet vergeten dat het
daarvoor nog veel erger was. Nu stoppen we twee miljard in de
aanleg van de Noord/Zuidlijn. Dat is prima, maar laat die investering dan ook aan de bovenkant haar weerspiegeling krijgen.
Dit is de kans om een boulevard te maken die alle buurten van
het CS tot de RAI met elkaar verbindt. Niet als eenheidsworst,
maar op een weldoordachte manier, zoals dat in het verleden is
gedaan met de grachten, of met Amsterdam-Zuid in de tijd van
de Amsterdamse School.’
Om eventuele misverstanden te voorkomen: Deben is niet
zo somber over de inrichting van de stad. ‘Amsterdam heeft
zoveel kwaliteiten dat ze erg veel kan hebben. Bovendien begint
gelukkig langzaam het besef te groeien dat nadenken over de
openbare ruimte belangrijk is voor een stad. Daar moet je
alleen wel continu op blijven hameren. Of, zoals de Fransen
zeggen, frapper toujours. En dat is precies wat ik van plan ben te
blijven doen.’

Naam: Leon Deben (1941) _ Studie: Sociologie _ Doctoraal:
1969 _ Promotie: 1988 _ Werk: 1968-1970 Associatie voor
Planologie Arnhem _ 1970 Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid _ 1970-heden socioloog aan de UvA _
1987-1992 directeur Centrum voor Grootstedelijk Onderzoek,
UvA _ 1988-1994 organisatie en coördinatie leerstoel
‘Amsterdam’, voorbereiding Wibautleerstoel _ 1995-1997
voorzitter vakgroep Sociologie _ 1997-2000 medevoorzitter
afdeling Sociologie en antropologie _ 2001-2003 opleidingsdirecteur Sociologie _ 2003-heden voorzitter curatorium
bijzondere leerstoel Zorg en de Grote Stad _ Nevenfuncties:
1983-1986 voorzitter Stichting Wonen _ 1989-1999 lid van de
Raad voor de Stadsontwikkeling Amsterdam _ 1983-1990 lid
Raad voor de Volkshuisvesting _ 2002-2006 fractievoorzitter
PvdA Amsterdam-Centrum _ P.L.L.H.Deben@uva.nl
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De KennisKring nodigt u of uw organisatie van harte uit om zich
- kosteloos - aan te sluiten. U ontvangt dan uitnodigingen voor de
netwerkbijeenkomsten en - als u zich aansluit als donateur - ook
de nieuwsbrief.
Wilt u zich aansluiten, of wilt u eerst meer weten over de
KennisKring Amsterdam, neem dan contact op met Rik Bleeker,
directeur (rik.bleeker@kenniskring.nl), of Sven Simons, coördinator
(sven.simons@kenniskring.nl).

‘Lokale samenwerking is een concurrentievoordeel.
Bedrijven en kennisinstellingen werken bijna
allemaal op internationale schaal. Niets bijzonders,
doen de concurrenten immers ook. Maar wie lokaal
goed samenwerkt met sterke partners, staat er in
de internationale markten ook beter voor.’
Karel van der Toorn, voorzitter College van Bestuur van de
Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam, tevens
lid Dagelijks en Algemeen Bestuur KennisKring Amsterdam

wil de regio Amsterdam profileren als concentratie van
hoogwaardige kenniscentra en daarmee de aantrekkingskracht
van Amsterdam als vestigingsplaats vergroten
is een actief netwerk van wetenschappers, ondernemers,
bestuurders en beleidsmedewerkers. De KennisKring versterkt
de regionale kennisinfrastructuur door uitwisseling, het initiëren
van nieuwe ideeën en het stimuleren van samenwerking
organiseert themabijeenkomsten voor bovengenoemden en
daarnaast ook masterclasses voor politici en bestuurders en
strategische ontbijtbijeenkomsten in de ambtswoning van de
voorzitter van de KennisKring, burgemeester Job Cohen
kent 4.700 aangeslotenen en heeft een bestuur waarin alle
belangrijke organisaties en instellingen uit de driehoek van
kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid zitting hebben.

N atuu r l i j k e n i e uw s gi e r igh e id a l s b r o n v o o r k e n n i s uitwi s s e l i n g
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U kunt zich straks
moeilijker verschuilen
achter de krant
NRC Handelsblad is vernieuwd, en ziet er nu uitnodigender en verleidelijker uit
De geliefde vrijdagse bijlagen van NRC Handelsblad, het Cultureel Supplement

en verleidelijker uit. En de inhoud? Die blijft als vanouds. NRC Handelsblad blijft de

en Boeken, verschijnen voortaan op tabloidformaat. Hetzelfde formaat heeft ook de

gezaghebbende krant met de diepgaande artikelen die geschreven worden voor en door

nieuwe zaterdagse bijlage Zaterdag &cetera. Is dat alles wat er verandert? Nee. Door een iets

de werkelijk geïnteresseerden onder ons. Wilt u kennismaken met de vernieuwde

andere opmaak en meer kleur zien de artikelen in de krant er voortaan uitnodigender

krant? Bel 088 - 5720572 of ga naar www.nrc.nl/etalage
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