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Sinds 1948

Hoe vat je de vijfenzestigjarige geschiedenis van het oudste
universiteitblad van Nederland samen in ongeveer tweehonderd
woorden? Door te zoeken naar zaken die in de loop der jaren
eigenlijk nooit zijn veranderd. Bij Folia zijn dat er minimaal twee.
Sinds de oprichting, op dertien oktober 1948, is er altijd geschreven over de Amsterdamse civitas academica; de zogeheten academische gemeenschap. En die verhalen werden voor het grootste
deel gemaakt door jonge journalisten. Daarom hebben we ervoor
gekozen om in dit jubileumnummer van Folia Magazine zeven
emeriti-hoogleraren – een van elke faculteit – als vertegenwoordigers van de eerder genoemde gemeenschap te laten interviewen
door zeven journalisten die aan het begin van hun journalistieke
loopbaan staan. Dit heeft geresulteerd in prachtige interviews
waarin universitaire toppers terugkijken op hun eigen carrière in
relatie tot hun vakgebied. Een groot verschil met ‘vroeger’ is dat
Folia de laatste tien jaar veel aandacht besteedt aan beeld. Omdat
we jubileren, mochten onze zeven vaste illustratoren naar eigen
inzicht aan de slag gaan met het thema vijfenzestig. Tot slot komen
er ook vijfentwintig oud-medewerkers aan het woord die elders in
de journalistiek – onder andere bij NRC Handelsblad, de Volks
krant en Het Parool – een baan hebben gevonden. En dat is ook
een mooie Folia-traditie: de springplank naar een verdere carrière
in de journalistiek.

Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine,
jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)

illustratoren verbeelden 65 jaar Folia 11, 17, 25, 33, 39,

41, 47 en 52
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Aan dit nummer werkten mee
Pepijn Barnard illustratie pag. 11
Vintage fotomodellen, vakantiekiekjes uit Japan, stoffige rasterpatronen: allemaal krijgen ze
een outline in zijn collages.

Roos Menkhorst tekst pag. 42-45
Werkt voor onder meer Folia, Trouw en De
Groene Amsterdammer. Schrijft graag lange
stukken. Zoekt in elk verhaal het verrassende.

Bram Belloni foto’s pag. 48-51
Schiet sinds ’99 mensen in A’dam en omstreken. Freelancend in nieuws. En eigen projecten;
om het leven te begrijpen en te documenteren.

JeRoen Murré illustratie pag. 39
Digitaal kunstenaar, illustrator, fotograaf voor
onder andere Folia Magazine, Esquire, kranten,
uitgeverijen, boekomslagen enzovoort.

Jan van Breda foto’s pag. 6-9
Fotografeert voor o.a. Folia Magazine en Het
Parool. Won 2 x een prijs bij de Zilveren Camera en heeft permanente expositie in Hermitage.

Saskia Naafs tekst pag. 28-31
Studeerde sociologie en (onderzoeks)journalistiek. Schrijft voor Het Parool, De Groene
Amsterdammer en Folia Magazine.

Bob Bronshoff foto’s pag. 28-31
Fotografeert al jarenlang voor Folia en werkt
ook altijd aan eigen projecten, die uiteindelijk
resulteren in een boek en/of tentoonstelling.

Reid, Geleijnse & Van Tol cartoon pag. 25
Studeerden alle drie aan de UvA. Maken Fokke
& Sukke voor onder andere NRC Handelsblad
en nrc.next.

Marieke Buijs tekst pag. 12-15
Studeerde neuroscience en wetenschapscommunicatie. Schrijft sinds 2011 voor Folia
Magazine, vooral over wetenschap.

Gijs van der Sanden tekst pag. 20-23
Studeerde Nederlands en werkte eerder voor
VICE. Sinds 2011 is hij redacteur van Folia
Magazine.

Fred van Diem foto’s pag. 42-45
Fotografeert voor diverse magazines. Motto:
Mensen zijn mooi genoeg van zichzelf. Help ze
dat in te zien en de rest is kinderspel.

Danny Schwarz foto’s pag. 12-15
Potret/documentair fotograaf. Werkt op gevoel. Zoekt naar een verhaal, klein of groot,
waarbij thema of persoon leidend zijn.

Martijn van de Griendt foto’s pag. 34-37
Freelance voor kranten, tijdschriften en reclamebureaus. Maakt verder ook veel fotoboeken
van zijn documentaire projecten.

Catrien Spijkerman tekst pag. 48-51
Schrijft voor o.a. Trouw en nrc.next. Is een van
de journalisten van Bureau Boven, dat kantoor
houdt in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord.

Marc van der Holst cartoon pag. 52
Tekent voor Z!, leest poëzie en maakt daar
muziek bij met Spilt Milk en The Avonden, de
Gerard Reve coverband.

Pascal Tieman illustraties pag. 1 en 17
Doet al jaren de art direction voor Folia Magazine, is grafisch ontwerper, fotografeert en illustreert voor met name kranten en tijdschriften.

Bas Kocken illustratie pag. 33
Werkt als beeldbewerker en technisch DTP-er
voor o.a. Makro en Ballast Nedam.Schept er
genoegen in computers zijn werk te laten doen.

Bob van Toor tekst pag. 34-37
Historicus, schrijft voor o.a. De Volkskrant. Hij
houdt van dat stukje menselijkheid in reportages,
en discussiëren over gender, met een harde g.

Marc Kolle illustratie pag. 41
Maakt illustraties en infographics voor onder
meer Folia Magazine, Elsevier en SP.
Verder tekent hij ook voor ikRotterdam.nl.

Bas Uterwijk foto’s pag. 20-23
Documentair- en reportagefotograaf, won in
2011 een Zilveren Camera met een serie over
Mixed Martial Arts.

Denise van Leeuwen illustratie pag. 47
Maakt illustraties voor onder meer Elle, Lof,
Viva en Red, met handgetekende typografie,
portretten grafietpotlood en mode.

Clara van de Wiel tekst pag. 6-9
Studeerde geschiedenis en filosofie aan
de UvA. Leidt sinds 2011 een boemerangbestaan op de redactie van Folia Magazine.
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De vrije De Swaan
Voor emeritus universiteitshoogleraar sociologie Abram de Swaan is er na zijn pensionering
in 2007 weinig veranderd. Op zijn kamer in het Maagdenhuis denkt en schrijft hij, en dat zal
hij blijven doen. ‘Ik vind dat mensen moeten doorgaan tot ze erbij neervallen.’
tekst Clara van de Wiel / foto’s Jan van Breda

G

eïnteresseerd bekijkt Abram de
Swaan (71) de iPhone die op de
tafel ligt. Zelf heeft hij er geen. De
behoefte ook niet. ‘Ik was altijd
een early adopter,’ vertelt hij. ‘Ik werkte al met
computers in 1965. Maar sociale media; dat
interesseert me totaal niet. Het laatste wat ik wil,
is weten wat andere mensen nu doen.’
Hij grinnikt erbij. Dat doet de emeritus professor wel vaker, als hij tijdens het gesprek iets
vrijpostigs zegt. Inmiddels is het zes jaar geleden
dat hij afscheid van de UvA nam. Dertig jaar
was hij er hoogleraar in de sociologie. Vanaf
2001 droeg hij bovendien de eretitel van universiteitshoogleraar, waardoor hij ook na zijn
vijfenzestigste zijn kamer in het Maagdenhuis
mocht houden. Veel veranderde er voor hem in
2007 dan ook niet. ‘Als socioloog heb je niet veel
nodig. Je moet een potlood hebben, een vlakje,
en een bibliotheek van zes miljoen boeken. Nou,
dat heb ik hier.’ Maar, benadrukt hij, eigenlijk is hij een tegenstander van de verplichte
pensionering van wetenschappers. ‘Ik vind dat
mensen moeten doorgaan tot ze erbij neervallen. Ze moeten dan wel minder gaan verdienen
en krijgen zolang ze nog werken geen pensioen. Uit die bezuiniging kun je dan weer jonge
mensen aanstellen. En als oudere mensen weg
willen, mogen ze dat natuurlijk. Maar verplicht
leeftijdsontslag? Ik heb collega’s van ver in de
tachtig die prachtige boeken schrijven.’
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Als De Swaan over zijn loopbaan vertelt, gaan
zijn ogen af en toe twinkelen. ‘Een vrij beroep in
vaste dienst’, zo karakteriseerde hij zijn bestaan
aan de universiteit eens. Dat ziet hij nog altijd
zo. ‘In mijn tijd had je alle vrijheid om je werk
zo in te richten als het jou beviel. En daar heb
ik ruim van gebruikgemaakt. Ik deed niet veel
waar ik geen zin in had. Maar ondertussen had
ik wel een vast salaris en een kantoor waar de
verwarming het altijd deed. Dus in die zin had
ik ook alle voordelen van een vaste baan.’

‘Ik deed niet veel waar ik
geen zin in had’
De Swaans cv is van die vrijheid waarschijnlijk
de beste illustratie. Als student politicologie
schreef hij al voor Propria Cures, volgens hem
‘de beste journalistieke opleiding van Nederland’. Nog tijdens zijn promotie startte hij een
opleiding tot psychoanalyticus, die hij in 1984
voltooide. In de jaren zeventig maakte hij documentaires en interviewde hij popsterren. Later
was hij redacteur van De Gids en columnist bij
NRC Handelsblad. Voor zijn uitgebreide oeuvre
aan essays won hij in 2008 de P.C. Hooftprijs.
Ook als wetenschapper was De Swaan eigenzinnig. De thema’s van zijn belangrijkste publicaties
lopen uiteen van mathematische coalitietheorie,

via de verzorgingsstaat en het wereldtaalsysteem
tot zijn recente (2007) onderzoek naar massaal
geweld. Van de toenemende specialisering in
de wetenschap lijkt hij zich nooit iets te hebben
aangetrokken. De hedendaagse eisen om onderzoek te ‘valoriseren’ of te disciplineren in ‘topsectoren’ wuift hij weg. ‘Soms schrik ik midden
in de nacht benard wakker, maar dan probeer
ik te denken aan “valorisatie” of “innovatie” en
slaap prompt en met gerust gemoed weer in.’
Zou u er nu nog in slagen geld los te
krijgen voor uw onderzoek?
‘Toen ook niet. Het probleem is dat het in geen
enkel onderzoeksprogramma past en bij geen
enkele faculteit hoort. Dat zit ook in mijn eigen
biografie. Ik ben opgeleid als politicoloog. Toen
ben ik psychoanalyse gaan doen. Dus werd
ik socioloog, want dat zit er tussenin. Of de
resultaten van mijn onderzoek ook “vermarkt”
konden worden heb ik me eerlijk gezegd nooit
afgevraagd. Maar op grond van mijn werk zijn
heel verstandige adviezen te geven.’
Om dat te illustreren geeft De Swaan een korte
privéles over hoe de sociologie het mislukken
van de fusie tussen de UvA en HvA had kunnen
voorspellen. Na een uitvoerig verhaal over statusverschillen, botsende belangen en historisch
gegroeide onderwijsklassen is hij even stil. ‘Zo,’
zegt hij voldaan, ‘wat ik je nu verteld heb is al
zo’n maatschappelijk bruikbaar commentaar,
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dat ik voor de komende vijf jaar wel weer genoeg heb gevaloriseerd.’
In het maatschappelijk debat was De Swaan de
afgelopen jaren minder present. Een bewuste
keuze, legt hij uit. ‘Ik was een heel moeilijk boek
aan het schrijven. En ik wilde geen onzin verkopen over dat onderwerp, dus ik heb me daarop
geconcentreerd en niks anders gedaan. Dat is
een belangrijk voorrecht. Dat mensen je soms
een tijdje met rust laten.’
Genoot u dat voorrecht als hoogleraar al?
‘Toen ben ik soms ook gewoon een jaar weggeweest. Daar werd ruimte voor gemaakt en die
nam ik ook. Dan moet je natuurlijk na een jaar
of twee wel met iets terugkomen. Het kan niet
zo zijn dat alleen je dijkhuisje te Durgerdam
er dan opeens florissant bij staat. Maar je hebt
op de universiteit heel veel mensen met een
enorme werkkracht en ambitie. Die hazewindhonden weten waar ze achteraan rennen en die
moet je dus soms gewoon een tijdje laten lopen.
Dat komt wel goed.’
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sterker dan de uiterlijke druk. Een gemotiveerde
promovendus zal uit zichzelf nog meer willen
lezen en uitpluizen, en daar dan misschien meer
tijd voor nodig hebben. Als iemand alleen de
druk voelt van de autoriteiten, dan is het al te
laat. En een bedrieger is per definitie ongeschikt
voor de wetenschap, juist omdat we zo weinig
gecontroleerd worden. Het is een fantastische,
geprivilegieerde positie. En ik bepleit om die zo
vrij mogelijk te houden. De prijs is dat sommige
mensen na gebleken onvermogen iets anders
moeten gaan doen.’

moeilijk is, die zich verbergt, die niet meteen
aanspreekt. Het is moeilijk om mensen ervan
te overtuigen dat een kunstwerk zich soms niet
meteen geeft. Maar je weet ook uit de liefde:
dat zijn de interessantste mensen. Die waar je
een beetje moeite voor moet doen. En waarvan
de aantrekkelijkheid niet in hun etalage staat.
Ik zou er wel vóór zijn dat studenten een lootje
moeten trekken, met daarop een vak waar ze
nog nooit van gehoord hebben om daarin dan
tien colleges te volgen. Daar kan van alles uitkomen, ook niets.’

Zou de loopbaan van een nieuwe Abram
de Swaan nu nog hetzelfde kunnen
verlopen?
‘Ik denk dat het wel wat moeilijker is. Maar er
zijn in de universiteit altijd wel hoekjes waar je
je als het ware kunt verstoppen om je eigen gang
te gaan. En het is de verantwoordelijkheid van

In tegenstelling tot uw Nederlandse essays, publiceerde u wetenschappelijk
in het Engels. Hoe kijkt u aan tegen het
oprukkende Engels aan de universiteit?
‘Ik kan lang zo goed niet in het Engels als in
het Nederlands schrijven. En dat zeg ik niet uit
bescheidenheid. Ik zou nooit een literaire prijs
hebben gewonnen in het Engels. Wat je moet
doen, is studenten en docenten beter begeleiden
om zich in het Engels uit te drukken. En daar
veel meer geld en tijd in investeren. Ik hoor promovendi vaak zeggen dat ze in het Engels juist
zo makkelijk schrijven. Maar dat komt omdat
ze in die taal maar één woord kennen, waar ze
in het Nederlands uit wel vijf moeten kiezen.
Harry Mulisch zei: als je denkt dat het schrijven
goed gaat, moet je meteen ophouden. Als het
niet moeizaam gaat, dan komt dat omdat je nog
iets over het hoofd ziet.’

‘Het is al heel mooi als je
eens per jaar echt iets
nieuws bedenkt’

Tegenwoordig wordt van mensen juist
verwacht dat ze met flinke regelmaat
artikelen publiceren.
‘Het zou beter zijn als we zouden zeggen:
iemand mag niet meer dan één artikel per jaar
of één boek per drie jaar publiceren. Maar dat
moet dan wel verdomd goed zijn en iets nieuws
bevatten. Dat is veel beter dan dat kinderachtige
gedoe met artikeltjes en citatiescores. Want het
kost geen enkele moeite om twaalf artikelen per
jaar te schrijven. Met twee of drie coauteurs, en
dan spreek je met twintig collega’s in de wereld
af dat je elkaar citeert. En jij schrijft ongeveer
elke keer hetzelfde: “Eerst lopen de mieren op
hun achterpootjes, dan lopen ze op hun voorpootjes.” Weer vier artikelen. Het is al heel mooi
als je eens per jaar echt iets nieuws bedenkt.’

de hoogleraren en bestuurders om te zorgen dat
die plekken blijven bestaan. Toen ik promoveerde was er ook geen geld voor promovendi.
Ik was zo arm als een kerkrat. Dat was helemaal
niet erg, want ik had nog best genoeg te eten.
En ik had zelf wel in de gaten dat het boek dat
ik schreef iets zou worden. Mensen die iets bijzonders willen doen moeten ook bereid zijn om
een risico te nemen. Om dan maar een nachtje
door te werken, en dan maar wat minder geld
te hebben. Ik ben gerustgesteld als ik weet dat
er nog steeds regelmatig onderzoekingen en
proefschriften daverend mislukken. Dan heeft
iemand een risico genomen.’

Diederik Stapel gebruikte de hedendaagse publicatiedruk als argument
voor zijn fraude. Gelooft u hem?
‘Daarmee diskwalificeert hij zichzelf. Er is heus
wel een druk. Maar als mensen echt betrokken zijn bij hun vak is het innerlijke streven

Vorig jaar sprak u in een lezing voor De
Gids over de taak van de elite om mensen te verleiden tot hoge cultuur. Is dat
ook wat de universiteit moet doen?
‘Ik denk het wel. Veel studenten zijn hun avontuurlijkheid al kwijt. En er is zo veel cultuur die
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Zelf doceert De Swaan op zijn eenenzeventigste
nog steeds, op het Amsterdam University College. Met veel plezier. Tijdens colleges, legt hij uit,
moet je er vooral voor zorgen dat studenten zich
niet vervelen. ‘En dat gaat het beste als je jezelf
ook niet verveelt. In mijn geval betekende dat,
dat ik de colleges nooit tot in alle details voorbereidde, anders stond ik mezelf op het podium
te vervelen. En ik heb ze ook weleens te weinig
voorbereid. Dan ging het dus niet zo goed.’
Of hij soms ook een beetje als psychoanalyticus
voor de zaal stond? Misschien wel, denkt hij nu.
‘Het kon soms heel heftig zijn. Ik wilde een keer
demonstreren hoe het sociale ook het fysieke
kan beïnvloeden. Ik ging zwijgend op de rand

van het podium staan, en terwijl al die mensen
me aanstaarden kreeg ik daar een rode kop van.
Maar heel veel studenten gingen ook blozen.
En dan zit je daar opeens allemaal met rode
koppen. Er ontstaat opeens een rare, warme, een
beetje plakkerige sfeer op college. Dat vergeten
studenten van hun leven niet. En het was voor
mij ook heel opwindend.’
Deelt u de zorgen over een dalend
niveau onder studenten?
‘De meest begaafde studenten van vandaag
lijken precies op de meest begaafde studenten
van vijftig jaar geleden. En hoor eens: er komen
aan de universiteit nu veel meer mensen uit
veel meer verschillende milieus dan vijftig jaar
geleden. Dat is een heel grote verworvenheid
van ons allemaal. Maar het betekent ook dat er
mensen met een andere taalachtergrond binnenkomen. Daar moet soms nog flink wat aan
gedaan worden.’

In de huidige crisistijd hebben veel jonge
mensen het lastig. Welk advies heeft u
voor studenten van nu, als ze een verstandige keuze moeten maken voor hun
toekomst?
‘Niet iedereen heeft een passie. Maar als je er
wel een hebt, zou ik zeggen: volg die en wees

‘Het is ook de moeite
waard om ergens
faliekant in te mislukken’
bereid om er risico’s voor te nemen. Het is ook
de moeite waard om eens ergens faliekant in
te mislukken. En wees niet bang om dingen te
doen die moeilijk zijn.’
Even houdt De Swaan stil. ‘Hoor hem,’ grinnikt
hij. ‘De professor weet ook wat.’ yyy

Abram de Swaan
1942 geboren te Amsterdam
1959-1966 studie politieke & sociale
wetenschappen, UvA
1973 promotie, cum laude, op Coalition
Theories & Cabinet Formations
1973-77 lector sociologie, UvA
1973-1984 opleiding psychoanalytisch
psychotherapeut
1977-2001 hoogleraar sociologie, UvA
1987-1997 directeur Amsterdamse School
voor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek
(ASSR)
2001-2007 universiteitshoogleraar sociale
wetenschappen
2008 P.C. Hooftprijs
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felicitaties
65 jaar: lang had dat een negatieve bijklank. Dan ging je/moest je met pensioen
en kreeg je korting bij de NS. 65 was het begin van het einde: vanaf dat moment wachtte de aftakeling, het bejaardenhuis, de geraniums. Inmiddels heeft
65 een heel ander imago: rijp, wijs, nog tot van alles in staat. Zo zal het, hoop
ik van harte, ook Folia vergaan.
Ewoud Sanders was redacteur van 1982 tot 1985 en werkt nu bij NRC
Handelsblad en Onze Taal.

In 65 woorden mag ik jullie feliciteren. Dat is wat ik mag bijdragen aan de
feestvreugde. Beste Jim, denk je nou echt dat ik aan zo’n volstrekt lullig, truttig idee meewerk? Is dat het enige waar je een oud-hoofdredacteur geschikt
voor acht? Om Folia in 65 woorden (‘grappig bedacht!’) een veer in de reet
te steken? Te ‘feliciteren naar eigen inzicht’? Het lijkt Noord-Korea wel!
(65 woorden)
Marcel Hulspas was hoofdredacteur van 1999 tot 2006 en is thans
hoofdredacteur bij Win, het blad van Hogeschool Windesheim.

Folia van harte, je bent gegroeid van een Folia Civitatis ofwel loodwoestijn vol
lange speeches van rectores tot Folia Magazine – een multimediaproduct met
behalve glanzende kaft ook internet en wat dies meer zij, je bent de hogeschool erbij gaan doen, maar een ding is gebleven: het hart voor de universiteit en alle spannende en rare dingen die daar gebeuren. Dat jouw pensioenleeftijd oneindig wordt opgerekt!
Edwin Kreulen was Foliant van 1993 tot 1996 en is nu redacteur gezondheidszorg bij Trouw.

Vanaf het eerste begin ben je in vele gedaanten: smeerolie, oliemannetje, hofnar,
waterdrager, icoon, geheugen, spreekbuis, etalage, inspirator, dominee, snuffelaar, entertainer, geweten, werkplek, essayist, haantje, kletsmajoor, roddeltante,
nieuwsjager, slimste jongetje van de klas, onruststoker, trendwatcher, grand
old man, pispaaltje, springplank, vergaarbak, leermeester. En nu ook nog:
feestvarken. Gefeliciteerd!
Judith Spruit was redacteur tussen 1988 en 1995 en is nu zelfstandig arbeidsmarktprofessional.

‘Koffie of thee, Sjaak?’ ‘Thee? Ik ben niet ziek!’ Het antwoord van mijn allereerste
hoofdredacteur, op mijn allereerste werkdag aan de Herengracht 514, heeft ervoor
gezorgd dat ik nooit meer een kop thee heb gedronken op een redactie. Journalisten drinken koffie. En ‘kersvers’ is een verboden woord. En waarom ‘een drietal’
schrijven als je gewoon ‘drie’ bedoelt? De lessen van Priester. Dank je wel, Folia.
Rogier van ’t Hek was in de periode 1999-2000 leerlingredacteur en is nu
hoofdredacteur bij Nusport.
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illustratie Pepijn Barnard

‘We kunnen niet
veel meer dan vroeger’
De behandelingsmogelijkheden voor kinderen met zware psychiatrische problemen groeien
te weinig, vindt Frits Boer, en dat is teleurstellend. Trots is hij op de bloei die de afdeling
kinderpsychiatrie in het AMC doormaakte onder zijn bewind. ‘Dat waren de leukste jaren uit
mijn loopbaan.’ tekst Marieke Buijs / foto’s Danny Schwarz

‘M

ag ik “je” zeggen?’ vraagt de
69-jarige emeritus hoogleraar kinderpsychiatrie Frits
Boer voor aanvang van het
interview aan de zevenentwintigjarige journalist.
Aan de eetkamertafel, onder een muur met talloze ingelijste foto’s van voorouders, kinderen en
kleinkinderen, schenkt Boer groene thee. In een
terugblik op zijn veelzijdige carrière toont hij
zich bescheiden. Boer zet zich zijn hele werkzame leven in voor het welzijn van kinderen. Als
behandelend psychiater en in onderzoek naar
broer-zusrelaties, ouder-kindrelaties, autisme,
dwangstoornissen, angststoornissen en depressie
bij kinderen. Dat zit in zijn biologie. ‘De evolutie
heeft ons nu eenmaal zo geprogrammeerd dat de
grote kinderogen in het open kindergezicht de
neiging tot beschermen bij ons oproepen. Maar,’
voegt Boer er aan toe, ‘misschien speelt bij mij
nog meer mee. Als anderhalf- en als driejarig
jongetje ben ik zo’n twee maanden uit huis geplaatst, omdat mijn moeder na de geboorte van
mijn twee jongere broers postnataal depressief
werd. Toen ik tijdens mijn opleiding tot psychiater kennismaakte met psychoanalyse ging
ik ook in analyse, op zoek naar onderliggende
motieven. Zo ontdekte ik dat ik iets wil doen
voor bange of eenzame kinderen, omdat dat
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contact maakt met mijn eigen kwetsbaarheid en
eenzaamheid als klein kind en ik aanvoel waar
zo’n kind behoefte aan heeft.’
Drie weken gevangenis
Kinderpsychiatrie was voor de jonge Boer geen
toekomstdroom. Sterker nog, in de vierde klas
van zijn vijfjarige hbs-opleiding twijfelt hij tussen

‘Ik heb altijd mijn best gedaan psychiatrische stoornissen te normaliseren’
psychologie en Nederlands. Of toch de kunstacademie. ‘Ik wist zeker dat ik geen geneeskunde
wilde studeren, al sprak het vakgebied me wel aan.
Ik kon niet tegen bloed.’ Maar als de oom van zijn
jeugdliefde hem erop wijst dat dat ‘de stomste reden’ is om geen geneeskunde te gaan doen, omdat
hij over die angst heen kan groeien, openbaart zich
het perspectief van psychiatrie. ‘Daarin kwamen
mijn interesse voor psychologie en geneeskunde
samen.’ Boer schrijft zich in bij medicijnen aan de
UvA en loopt alle colleges van de legendarische
hoogleraar Piet Kuiper. ‘Hij is een inspiratiebron
voor mij geweest en gebleven. Van hem leerde

ik over de schutting van het vakgebied te kijken.
Soms praatten we een heel college over een film of
toneelstuk, of over de studentenprotesten in Parijs.’
Boer heeft die brede blik zijn hele carrière behouden. In Tussen de regels, zijn nieuwste toevoeging
aan een lange reeks populairwetenschappelijke
boeken, beschouwt Boer literaire klassiekers vanuit de kinderpsychologie.
Ondanks de fascinatie met Kuipers colleges,
zoekt Boer zijn heil veelal buiten de collegezaal.
Hij zet zich in voor de studentenvakbeweging en
is actief lid van de alternatieve sociëteit Olofspoort. De extracurriculaire activiteiten leveren
hem een flinke studievertraging op. Hij studeert
op een beurs van Shell, de oude werkgever van
zijn inmiddels overleden vader. ‘Daar moest ik
me eens per jaar verantwoorden over mijn studie en dan schaamde ik me rot over mijn slechte
presteren. Maar ze werden nooit boos, moedigden me juist aan me ook buiten de collegebanken te ontplooien.’ In 1966, vlak na het huwelijk
tussen Beatrix en Claus wordt hij als redactielid
van het clubblad van Olofspoort opgepakt
voor majesteitsschennis, wegens een te pikante
Beatrix-lookalike in de centerfold. ‘Het was als
grapje bedoeld, maar in voorarrest op de Elandsgracht begon ik me zorgen te maken. Ik werd
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een paar dagen vastgehouden. Blijkbaar had ik
iets heel ergs gedaan.’ Hij wordt veroordeeld tot
drie weken gevangenisstraf, die hij wegens het
cellentekort pas een jaar later uitzit. ‘In het tussenliggende jaar had ik mijn daad wel kunnen
relativeren, inmiddels vond ik de straf absurd.’
Boer belandt als eenentwintigjarige jongen in
een groepscel in de voormalige gevangenis op
het huidige Max Euweplein. ‘De eerste week
was makkelijk. Ik had een klik met celgenoot
Kees, een jongen die even oud was als ik. Hij was
een echte boef, had overvallen gepleegd en was
een soort souteneur. Maar hij was slim, vond
mij interessant en wilde alles over mijn studie
weten. En hij hielp me aan boeken, zodat ik in
de cel kon leren.’ Wanneer Kees wordt overgeplaatst staat Boer er alleen voor. ‘Ik voelde de
dreiging van mijn celgenoten en wist dat ik iets
moest doen om me te bewijzen. Ik heb toen de
lafste uitgezocht. Een potenrammer. Ik heb een
gevecht met hem uitgelokt. Ik wist dat ik dat zou
winnen en het werkte. Vanaf dat moment was
ik niet meer de underdog.’ Achteraf bezien is het
een leerzame ervaring. ‘Ik kreeg daar een kant
van de maatschappij te zien die ik niet kende. En
een inkijkje in de sociale processen en machtsverhoudingen in zo’n miniatuursamenleving.’
Pubers in oPstanD
Wanneer hij jaren later als afdelingshoofd van
het centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Curium in Leiden tegenover een groep opgenomen
pubers staat die in opstand zijn gekomen, moet
hij wederom de overhand zien te krijgen. ‘Die
jongens stonden tijdens mijn dienst schreeuwend met houten latten in de aanslag en braken
de boel zo’n beetje af. Waarom weet ik niet
meer, misschien mocht de tv niet hard genoeg.’
Boer moet eropaf om ze tot bedaren te brengen.
‘Ik stond oog in oog met een jongen die bij mij
in therapie zat, met wie ik goed contact had. Hij
stond daar halfbloot met een bezweet gezicht
vooraan, “dokter hoer!” te scanderen, klaar om
op me in te slaan. Ik voelde dat ik helemaal geen
contact had met een jongen die ik zo goed dacht
te kennen, dat was een ontluisterend gevoel.’
Boos was Boer niet op zijn patiënt. ‘Die opstand
en het groepsgedrag hoorden bij hem. Het was
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leerzaam geconfronteerd te worden met zijn gedragsproblemen en impulsiviteit. Hij kwam uit een
moeilijk gezin en had blijkbaar geen vertrouwen in
hulpverleners en pleegouders die aardig tegen hem
deden en hem vervolgens toch in de steek lieten.
Maar ik schrok er wel van dat hij onder druk van
zijn peer group zijn loyaliteit naar mij opgaf. Diep
van binnen was ik daar wel teleurgesteld in.’
Het heftige praktijkwerk combineerde de Boer
met onderzoek aan de Universiteit Leiden. In
1990 promoveert hij daar op het belang van
broer-zusrelaties in het psychisch welzijn van
kinderen. Zes jaar later wordt hij bij de faculteit

‘Er zijn zeker mensen
die mij overtreffen in
denkkracht’
sociale wetenschappen benoemd tot bijzonder
hoogleraar kinderpsychiatrie. Trots is hij niet op
zijn hoogleraarschap. ‘Ach, het is een hele eer,
maar je moet ook gewoon een beetje geluk hebben. Het werd me gegund. In Leiden deed ik veel
onderzoek met psychologen. En zij vonden het
een goed idee om kinderpsychiatrie een plaats te
geven tussen de pedagogen en de psychologen.’
toPonDerzoek
Toch kan Boer ook eigenschappen opnoemen
die zijn succesvolle carrière verklaren. ‘Er zijn
zeker mensen die mij overtreffen in denkkracht
en wetenschappelijke capaciteit. Maar om goed
onderzoek gedaan te krijgen, moet je het niet
alleen kunnen bedenken, je moet het ook in
samenwerking met anderen uitvoeren. En dat
is mijn sterke kant, ik kan mensen bij elkaar
brengen.’ Dat is de reden dat Boer in 2003 bij
het AMC wordt aangesteld als hoogleraar en
hoofd van de afdeling waar hij zelf dertig jaar
eerder werd opgeleid tot kinderpsychiater.
Boers voorganger was plotseling vertrokken en
de afdeling stond er niet best voor. De specialisatie tot kinderpsychiater was stopgezet, het
onderzoek lag stil. ‘De afdeling was als het ware
vaderloos en mensen waren blij dat ik kwam om

die rol te vervullen. De opleiding werd binnen
een halfjaar weer erkend, we kregen nieuwe
promovendi. De afdeling is ontzettend gegroeid.
Ik beschouw die jaren als de leukste periode
uit mijn loopbaan.’ Maar ook hierin vindt Boer
dat hij geluk heeft gehad. ‘Ik had mazzel met de
enthousiaste mensen die er werkten.’
inhaalslag
Hoewel Boer vanuit persoonlijk perspectief
tevreden terugblikt op zijn carrière, had hij gehoopt dat het vakgebied in de loop van bijna vier
decennia meer vooruitgang zou hebben geboekt.
Verandering was er volop. In de jaren zestig
was de kinderpsychiatrie een soort gilde van
psychoanalytici en werd het vak van leermeester
op pupil overgedragen. ‘Dat was zo particulier en
subjectief, we hadden echt een inhaalslag te maken naar een gestandaardiseerde, wetenschappelijk onderbouwde discipline.’ Om dat voor elkaar
te krijgen zetten kinderpsychiaters bevolkingsbreed onderzoek op naar risico’s en beschermende factoren in het psychisch welzijn van kinderen.
Daarnaast introduceren ze diagnosebijbel DSM
om aandoeningen te kwalificeren. ‘Om patiënten
en het succes van behandelingen met elkaar te
kunnen vergelijken, moet je definiëren waar je
het over hebt, daar is de DSM heel nuttig in geweest.’ De Nederlandse kinderpsychiatrie behoort
al decennia tot de wereldwijde top in onderzoek.
‘We hebben heel veel onderzoek gedaan, maar als
je kijkt naar wat we in 1969, toen ik als coassistent begon, konden bieden aan behandeling, en
wat we nu kunnen betekenen voor kinderen met
ernstige problemen, dan is dat nu niet beduidend
meer dan vroeger. We kunnen beter uitleggen wat
er in het brein gebeurt, wat sociaal gebeurt, maar
we kunnen kinderen met zware autisme, depressie, of ADHD niet beter helpen. Toen ik in mijn
afscheidsrede in 2009 de balans opmaakte, kon ik
niet anders dan concluderen dat de vooruitgang
in dat opzicht teleurstellend was.’
overDiagnosticeren
Waar het door komt dat er weinig vooruitgang
is geboekt? ‘Ik vind dat we qua onderzoeksfinanciering stiefmoederlijk worden behandeld,
de financiering staat niet in verhouding tot de

stonden in de rij hun kind te laten diagnosticeren.
Wie wil er nou geen extra hulp bij de opvoeding
en scholing?’ Het aantal diagnoses voor de lichte
variant van stoornissen als ADHD en autisme is
in de afgelopen jaren exponentieel gestegen en nu
is de zorg onbetaalbaar. De aangekondigde bezuinigingen noemt Boer ‘met de botte bijl’. Mensen
moeten meer zelf gaan doen. Dus eerst naar een
opvoedcursus als je kind problemen heeft. ‘In
sommige gevallen is dat prima, maar met een

‘Ik kan mensen bij elkaar
brengen’
zwaar autistisch kind heb je direct ondersteuning
nodig en geen opvoedcursus.’ Daarnaast wordt de
geestelijke gezondheidszorg overgeheveld van het
rijk naar de gemeente. ‘Dat is echt de doodsteek
voor de academische functie van specialistische
centra, want die kun je op gemeenteniveau niet
handhaven. Die specialistische kennis wordt
gewoon weggegooid, met als risico dat bijvoorbeeld zwaar autistische kinderen uiteindelijk in
een isoleercel belanden omdat hulpverleners niet
weten hoe je die kinderen moet benaderen. Ik zit
nog in allerlei adviescommissies en ga mijn best
doen iets aan het beleid te veranderen, maar als
dit zo wordt doorgezet hou ik mijn hart vast.’ yyy

ziektelast. Dan kun je ook minder resultaat
verwachten. En door wetenschappers te belonen
op basis van hun publicaties worden vooral beginnend wetenschappers ertoe gedwongen hun
creativiteit te laten varen en op safe te spelen met
hapklare experimenten die in ieder geval significante resultaten opleveren. Dat past niet bij
een complex vakgebied als de kinderpsychiatrie,
waarin het biologische, psychologische, sociale
en gezinsleven met elkaar verweven zijn. Je hebt
dus wetenschappers nodig die nieuwe inzichten
met elkaar verbinden.’ Boer laat zijn bescheidenheid even varen. ‘Mensen zoals ik, generalisten
die inhoudelijk van veel zaken een goed beeld
hebben en nieuwe verbanden kunnen leggen.’
Maar niet alleen qua onderzoek, ook in beleid

vindt Boer dat kinderen met moeilijke problematiek tekort worden gedaan. ‘Ik heb altijd
mijn best gedaan psychiatrische stoornissen te
normaliseren, het functionele in een stoornis te
zien. Hele vakgebieden floreren dankzij mensen
met lichte varianten van autisme; de biochemie
en de wiskunde bijvoorbeeld. Maar in plaats van
de variatie te waarderen, bestempelen we juist
steeds meer mensen als gestoord. Dat werkt
stigmatiserend, en gaat ten koste van kinderen
die wel echt hulp nodig hebben.’
Als oorzaak van het overdiagnosticeren ziet Boer
het overheidsbeleid, de ‘ondoordachte’ invoering
van de marktwerking in de zorg en het daarbij
horende persoonsgebonden budget. ‘Ouders

Frits Boer
1944 geboren te Amsterdam
1961 studie geneeskunde UvA
1976 specialisatie psychiatrie UvA
1976 – 1982 kinderpsychiater bij diverse
instituten
1990 promotie Rijksuniversiteit Leiden
1982 – 2001 onderzoeker en behandelaar
Curium
2000 benoemd tot hoogleraar in de
kinderpsychiatrie
2003 – 2009 hoogleraar psychiatrie en
afdelingshoofd bij kinderpsychiatrie op het
AMC
2009 emeritaat
2012 publicatie Broers en zussen van
speciale en gewone kinderen
2013 publicatie Tussen de regels
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illustratie Pascal Tieman

Adel verplicht
Universiteiten en hogescholen zijn het aan hun aard en missie verplicht onafhankelijke
journalistiek binnen hun muren te koesteren. Maar dat schept ook verplichtingen aan de kant
van de redacties, vindt Frank van Vree. illustratie Pascal Tieman

V

erbaasd, om niet te zeggen lichtelijk verbijsterd – zo voelde ik me
een jaar of wat geleden toen een
paar buitenlandse studenten, die
tezamen de redactie vormden van een instituutsblad, mij vroegen hoe het eigenlijk gesteld was
met de vrijheid van meningsuiting in Nederland
en op de Universiteit van Amsterdam in het
bijzonder. Ze hadden in hun blad een kritisch
artikel over hun opleiding willen publiceren,
maar waren door de leiding daarvan teruggefloten. Onder de dreiging van sancties hadden
ze uiteindelijk toegegeven, maar ze wilden toch
graag weten hoe ik, als hoogleraar journalistiek, daarover dacht. Ik kon niet anders dan ze
zeggen dat zoiets aan de UvA niet gebruikelijk
is, maar dat vergelijkbare problemen zich sinds
een aantal jaren op steeds meer hogescholen en
universiteiten voordeden.

Op een toenemend aantal instellingen hebben
onafhankelijke bladen het afgelopen decennium
plaats moeten maken voor officiële digitale
nieuwsbrieven en fraai vormgegeven, papieren
corporate style magazines. Daarnaast werden
verschillende bladen door het eigen college op
de vingers getikt of onder druk gezet bepaalde
artikelen niet op te nemen. Soms leidde dat tot
relletjes, in een enkel geval stapten er redac-
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teuren of leden van de redactieraad op, zoals
aan de Saxion Hogeschool. In het geval van
het Leidse universiteitsblad Mare kwam het in
2007 tot een rechtstreekse confrontatie met het
College van Bestuur, waaruit het blad uitein-

De vergelijking met
bedrijfsbladen gaat in
vele opzichten mank
delijk, mede dankzij de ruimhartige aandacht
in de landelijke media, als winnaar tevoorschijn kwam.
Universiteits- en hogeschoolbladen zitten
in een ingewikkelde positie. Ze krijgen hun
geld van besturen die er veel aan gelegen is de
reputatie van hun instelling hoog te houden,
zoals ook blijkt uit de vaak grote sommen geld
die worden betaald aan pr en voorlichting.
Waarom zou een universiteit of hogeschool een
blad of site subsidiëren welke de eigen belangen
– door kritische of negatieve berichtgeving –
kan schaden? Ooit gehoord van een bedrijf dat
zoiets zou toestaan? Zowel interne als externe
publicaties vallen daar zonder uitzondering
onder de afdeling communicatie.

De vergelijking ligt voor de hand, maar gaat
niettemin in vele opzichten mank. Natuurlijk,
ook universiteiten en hogescholen hebben grote
economische belangen, maar tegelijk onderscheiden ze zich wezenlijk van particuliere of
(semi)publieke bedrijven. Als onderwijs- en
onderzoeksinstelling zijn universiteiten en hogescholen in de allereerste plaats gemeenschap
pen, waarbinnen een open en kritische dialoog
op alle niveaus geen luxe, maar core business is.
Niet voor niets kennen onderwijsinstellingen
niet alleen ondernemingsraden, maar ook – in
tegenstelling tot bedrijven – faculteits- en afdelingsraden, opleidingscommissies, studentenraden en -partijen en allerlei andere min of
meer openbare organen.
In zo’n constellatie past ook een onafhankelijke
journalistiek. Je zou kunnen zeggen dat een vrije
academische pers zich verhoudt tot die inspraakorganen zoals de landelijke media tot het parlement en de overheid. Want zoals de persvrijheid
in de westerse wereld haar historische wortels
vindt in het recht van de Britse kranten om verslag te doen van de vergaderingen van het parlement – inclusief de standpunten van His Majesty’s
Most Loyal Opposition – zo zou de vrijheid van de
academische organen kunnen worden gestoeld
op het principiële recht verslag te doen van wat er

in al die gremia wordt besproken.
Tegelijk is het evident dat deze vrijheid
verplichtingen met zich mee brengt: ‘With
freedom of press comes responsibility.’ Daarbij
gelden voor alles professionele criteria: juist in
een academische omgeving mag van een blad of
website of station de hoogste kwaliteit worden
verwacht. Anders gezegd: de verantwoordelijkheid ligt voor alles in de redactionele kwaliteit.
Dat is een niet geringe uitdaging, zeker in een
tijd waarin de berichtgeving steeds jachtiger en
hyperiger wordt en human interest en entertain-

ment als publieksbinder steeds verder oprukken. Het wordt moeilijker, inderdaad, maar

Een open en kritische
dialoog is geen luxe
dat is geen excuus zich aan die eis van kwaliteit
te onttrekken.
En voor de instellingen zelf geldt: natuurlijk is
het slikken wanneer er nieuws verschijnt dat niet

gunstig is voor de eigen universiteit of hogeschool, faculteit, opleiding of bestuurders. Dat is
vervelend, lastig, pijnlijk soms, en op korte termijn misschien zelfs schadelijk; maar we moeten
ons realiseren dat dit de prijs is die we betalen
voor wat en wie we willen zijn – juist in deze
tijd, waarin steeds luider geroepen wordt om
transparantie en openheid. En uiteindelijk zullen
we daar toch beter van moeten worden. yyy
Frank van Vree is hoogleraar mediastudies en de
caan van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
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‘Ik stop pas als ik erbij neerval’
Opvallend, eigenzinnig, feministisch. Literatuurwetenschapper Mieke Bal deinsde er nooit voor
terug om heilige huisjes omver te trappen of op de lange tenen van collega’s te gaan staan. Van
kritiek ligt ze niet wakker. ‘Ik ben altijd goed geweest in discussies.’ tekst Gijs van der Sanden / foto’s Bas Uterwijk

‘O

, nu ga ik je iets laten zien.
Geloof me, het is om te gillen.’
Resoluut springt Mieke Bal (67)
halverwege het gesprek op en
snelt naar een belendend vertrek. Ze komt terug
met een van haar eigen boeken: Femmes Imagi
naires – een kritische, feministische lezing van
het Oude Testament, verschenen in 1986. Ze legt
het boek op tafel, bladert er rap doorheen.
‘Dáár, zie je het?’ Ze wijst naar een ets van Rembrandt, die een tafereel toont van Jozef en de
vrouw van Potifar. Als wraak, omdat hij weigert
met haar te slapen, beschuldigt zij Jozef er ten
onrechte van haar te hebben verkracht. Te zien is
hoe de vrouw gefrustreerd met haar handen een
van de gordijnen rondom haar bed vasthoudt,
precies ter hoogte van het kruis van Jozef. ‘Een
hyperbolische penis! Onmiskenbaar. Als je het
eenmaal ziet, is het niet te negeren. Mijn broer
wees me er destijds op.’ Ze klapt het boek dicht
en neemt weer plaats aan de lange tafel in haar
kantoor in het Bungehuis. ‘Rembrandts werk zit
vol met dat soort geintjes. Is het niet geestig?’
Mieke Bal is een excentrieke verschijning.
Groot, helderblauw brilmontuur met ronde
glazen. Kort, grijs haar. Opvallende sieraden.
Een afspraak met haar maken had wat voeten
in de aarde. Op korte termijn, meldde ze in een
e-mail, zou het niet lukken, omdat ze lezingen
en seminars zou geven in het Wellesley College
in Massachusetts. En dan kwam er ook nog een
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boekpresentatie tussendoor van haar vorige
maand verschenen boek Endless Andness, het
laatste deel van een trilogie over politieke kunst.
Maar gelukkig vond ze – ondanks een staaroperatie een paar dagen eerder – uiteindelijk een
gaatje in haar drukke schema. ‘Maar niet langer
dan nodig is,’ zegt ze vooraf.
In de jaren zeventig verwierf Bal academisch
aanzien met haar Franstalige proefschrift,
waarin zij met haar zogeheten focalisatietheorie
een nieuwe manier introduceerde om litera-

‘Eigenlijk ben ik heel
verlegen hoor’
tuur narratologisch – dat wil zeggen: naar de
manier waarop een verhaal verteld wordt – te
analyseren. Ze werd in binnen- en buitenland
een bekende naam binnen de Cultural Analysis.
Zo was ze enkele jaren gasthoogleraar Visual &
Cultural Studies aan de University of Rochester
in Amerika en richtte ze in 1993 de Amsterdam
School for Cultural Analysis op aan de UvA.
Ze deed omvangrijke, interdisciplinaire studies
naar onder meer de Bijbel, de schilderijen van
Rembrandt en de manier waarop tentoonstellingen worden ingericht. Centraal in haar werk
staat het blootleggen van machtsrelaties, vaak
vanuit een feministisch en ideologiekritisch

perspectief. Haar drijfveer, zegt ze, is dat ze de
cultuur wil begrijpen. Bals publicatielijst telt
inmiddels meer dan honderd pagina’s.
Maar ondanks het feit dat ze in brede kring
wordt gewaardeerd, zorgden haar publicaties in
het verleden regelmatig voor controverse. Veel
van haar werk is bekritiseerd door collegawetenschappers, met name in Nederland. Haar
lezing van E. Du Perrons Het land van herkomst
bijvoorbeeld, dat zij begin jaren negentig met
haar analyse in een homofoob en racistisch
daglicht plaatste, kon rekenen op een storm
van kritiek. Zo schreef Gerrit Komrij destijds
in NRC Handelsblad dat dit soort literatuurbeschouwing ‘geen correctie is op de dominante heteroseksuele kritiek, maar een benarde
groepskijk met zendelingsallure’. Haar werk is
willekeurig genoemd. Onwetenschappelijk. En
ook: te ingewikkeld om te begrijpen.
Hoe beziet u dit soort kritiek?
Ze haalt haar schouders op. ‘Die kritiek van
Komrij, daar herkende ik mijn stuk totaal
niet in. Het was veel subtieler dan hij met zijn
gehoon suggereerde: ik wilde alleen de vraag
opwerpen waar we mee bezig zijn als we dergelijke boeken – met een sterk homofoob karakter
– zo adoreren. Sarcasme als dat van Komrij is
makkelijk, maar inhoudelijk houdt het geen
stand. Het heeft me nooit veel moeite gekost
om de aantijgingen die ik over me heen kreeg
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te pareren, omdat mijn theorieën en wetenschappelijke werk goed in elkaar zitten. Ik sta
er helemaal achter. Bovendien: ik ben altijd erg
goed geweest in debatten en discussies.’
Tel Aviv, jaren zeventig van de vorige eeuw. Op
een van de eerste internationale congressen
waarvoor ze werd uitgenodigd – ze was eind
twintig – kwam Bal er achter dat een van de
sprekers een kritische lezing over haar proefschrift zou houden. Ze benaderde hem – ‘ik wil
geen naam noemen’ – en zei: het is wel zo netjes
om mij die lezing van te voren in te laten zien.
Een nacht lang werkte ze aan een verdediging,
die ze met de hand schreef. Met haar repliek
haalde ze de volgende dag zijn argumenten een
voor een onderuit. Van het publiek kreeg ze applaus en haar opponent schudde haar na afloop
de hand. Met een grimas: ‘Wie een discussie met
mij aangaat, is nog niet jarig.’ Na een korte pauze:
‘Maar eigenlijk ben ik heel verlegen hoor, dat zou
je misschien niet zeggen, maar het is wel zo.’
In Amerika, waar u langere perioden
heeft gewoond en gewerkt, kreeg u minder de wind van voren.
‘Amerika heeft veel meer dan Nederland een
traditie van concurreren, van de beste willen zijn,
omdat veel universiteiten privaat gefinancierd
worden. Ik denk dat ik daarin beter gedijde, omdat een hoog aspiratieniveau en grote productiviteit daar niet gezien worden als iets “ten koste van”
maar als “mede in het belang van” collega’s. In
Nederland hangt een sfeer van: doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg, ook in de wetenschap.’
Hoe merkte u dat?
‘Bijvoorbeeld bij de evaluaties bij vakgroepen,
waarbij je aan het eind van het jaar moest aangeven hoeveel je hebt gepubliceerd. Dan had ik
de ene helft van de artikelen geschreven, en vier
andere collega’s samen de andere helft. Dat werd
niet leuk gevonden, het schiep onvrede. Om
ongemakkelijke situaties te voorkomen, heb ik
weleens minder publicaties opgegeven.’
U was te vooruitstrevend voor Nederland?
‘Ach welnee, dat klinkt veel te pretentieus,’ zegt ze
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met een lichte ergernis in haar stem. ‘Mag ik je
wat zeggen? Die kritiek die ik hier kreeg, daar is
veel te veel aandacht voor. Het is gezeur van lang
geleden, waardoor de indruk wordt gewekt dat ik
me te goed voor Nederland heb gevoeld. Niks van
waar. Vergeet niet dat ik in 2005 als eerste vrouw,
eerste geesteswetenschapper en eerste UvA-professor door de KNAW ben aangesteld als Akademiehoogleraar. Dat zeg ik niet om mezelf op de
schouder te kloppen, maar ik bedoel: ook hier is er
ruimte voor mijn werk. En dat waardeer ik enorm.’
Zo gedreven als ze nu is, zo was ze niet altijd. Ze
wist niks van het leven toen ze jong was, vertelt
ze. ‘Op de middelbare school was ik bezig met
jongens, ging ik de stad in, ach, heel onbenullig

‘Ik ging uit schuldgevoel
ontzettend hard studeren’
allemaal,’ vertelt ze. Haar handen omklemmen
de leuning van haar stoel. ‘Maar ik raakte in die
tijd wel gefascineerd door de literatuur. Mijn
docent Frans las een fragment voor van Flaubert, in prachtig Frans, en ik werd erdoor gegrepen. Alsof hij het alleen voor mij voordroeg.’
Ze verruilde Eindhoven, waar ze opgroeide,
voor Amsterdam, waar ze Frans ging studeren aan de UvA. Roerige jaren. Niet alleen in
cultureel-maatschappelijke zin, maar ook omdat
ze in haar eerste jaar onverwacht zwanger werd
van haar eerste kind en gedwongen werd haar
studie te onderbreken. Met haar kind op de arm
demonstreerde ze tegen de oorlog in Vietnam
op de Dam. ‘Abortus? Dat kwam niet eens in me
op. Zo was ik niet opgevoed. Ik voelde direct
al een band met het nog ongeboren kind. Ik
zorgde voor hem, nam hem overal mee naartoe.
Maar ik zat ook veel thuis. Ik merkte al snel: dit
is geen leven. Dit kan ik niet.’ Na een jaar bracht
ze het kind naar de crèche en pakte ze haar
studie weer op. ‘Om mijn schuldgevoel tegen te
gaan, ging ik ontzettend hard studeren.’
Zat het feminisme, een belangrijke component in uw werk, er al vroeg in?
‘Ik denk dat ik al vanaf mijn vierde onbewust

feministisch was. Ik herinner me nog letterlijk
dat mijn vader toen zei: wat ben ik toch blij dat
ik zo veel dochters heb, want die maken het huis
altijd zo gezellig. De exacte implicaties van die
opmerking begreep ik natuurlijk niet op die leeftijd, maar ik dacht toen al wel: mij niet gezien!’
Aan de UvA is 17 procent van de hoogleraren vrouw. Ervaart u de wetenschap
als een mannenwereld?
‘Zolang het niet fiftyfifty is, zijn het er natuurlijk
niet genoeg. Maar als je mij vraagt of ik het vervelend zou vinden als ik benoemd zou worden
uitsluitend omdat ik vrouw ben, zeg ik: liever
als vrouw benoemd, dan als vrouw afgewezen.
Toch is er in de loop der jaren wel degelijk wat
veranderd. Het is nu ondenkbaar, maar nog
geen dertig jaar geleden werd ik als enige vrouw
tijdens vergaderingen altijd aangekeken als de
secretaresse de koffie had gebracht. Zij zette dan
het dienblad neer, maar als ze weg was moest
alles natuurlijk nog wel ingeschonken worden.’
Wat deed u dan?
Ze veert op. ‘Niks natuurlijk!’
In haar werk kwam ze altijd verder door, zoals
ze het zelf noemt, ‘om de hoek te kijken’ –
waarmee ze bedoelt dat ze steeds op zoek ging
naar nieuwe manieren van onderzoek doen, en
nieuwe objecten van studie. Richtte ze zich in
het begin van haar carrière nog uitsluitend op
de analyse van tekst, later ging ze haar denkbeelden toetsen aan de beeldende kunst. Een
belangrijke vraag die in haar studies terugkomt
is welke invloed cultuur heeft op het politiek en
sociaal handelen van haar toeschouwers. ‘Neem
het scheppingsverhaal van Adam en Eva,’ licht
ze toe. ‘Dat wordt door veel mensen gelezen als:
Eva is als tweede geschapen, én ze heeft Adam
verleid tot zonde, dus moet de vrouw onderdrukt worden. Maar waarom? Dat verhaal gaat
over sterfelijkheid, over kennis van het leven.
Een volstrekt raadsel dat daar zo’n seksistische
interpretatie aan is gegeven.’
Meer recent is Bal begonnen met het maken
van films en installaties, veelal rondom het

thema migratie. Dat begon een jaar of tien
geleden, toen ze een tijdje in Parijs woonde.
Haar buurman was een vluchteling uit Tunesië
die dreigde te worden uitgezet. ‘Alsof hij een
crimineel was. Hij had mijn hulp nodig en gaf
mij een inkijkje in zijn leven. Ik voelde de drang
om dat vast te leggen, om het te filmen,’ vertelt
ze. Ze verzamelde een groepje beginnende filmmakers bij elkaar en begon aan het project, dat
uiteindelijk werd opgemerkt door een curator
die haar vroeg of het in een expositie in Berlijn
kon worden opgenomen.
Ziet u dit onderdeel van uw werk als
wetenschap of als kunst?
Geamuseerd: ‘Aha! Dit is nou een typisch voorbeeld van het binaire denken waar ik tegen ageer.
Wat doet het er toe wat het is? Als ik bij de KNAW
zit noem ik het een wetenschappelijk werk, als ik
bij het Stedelijk zit, dan is het kunst.’ Ze lacht.
Wat is volgens u de waarde van kunst?
‘Kunst doet een beroep op de verbeelding, op subtiliteit, op het vermogen complexe ideeën bijeen
te houden. Kunst gaat dwars in tegen het denken

in tegenstellingen, laat door middel van wat mooi,
bijzonder en invoelend is, iedereen actief deelnemen aan de samenleving. Het brengt de tijd even
tot stilstand, of vertraagt hem. Net genoeg om
mensen weer met zichzelf in contact te brengen.’

‘Het huis gezellig maken?
Mij niet gezien!’
De geesteswetenschappen hebben
moeite hun relevantie aan te tonen en
talenstudies worden opgeheven.
‘Kijk, dat een opleiding als Roemeens verdwijnt,
dat is jammer, maar in economisch opzicht
begrijpelijk. Daar lig ik niet wakker van. Maar dat
al het onderzoek nu gevaloriseerd moet worden
volgens financiële criteria vind ik dwaas. Over
wát maatschappelijke relevantie is wordt niet
nagedacht. Geld binnenbrengen is het primaire
criterium geworden bij hoogleraarsbenoemingen.’
Haar pensioen – ‘een volstrekt kunstmatig iets’ –
betekent niet dat ze het rustiger aan doet, zegt ze.
Integendeel, het is drukker dan ooit. Naast haar

recent gepubliceerde boek begeleidt ze nog twaalf
promovendi, en staan er dit jaar nog reizen naar
Denemarken, Zweden, Polen en Taiwan op het
programma. Wanneer ze stopt? Ze denkt even na.
Dan: ‘Nou, als ik er bij neerval? Mijn werk is het
leukste wat er is. Ik zou niet weten wat ik anders
zou moeten doen.’ Maar ’s avonds is ze vrij, zegt
ze. Dan doet ze niets meer. ‘Wijntje, gesprekje,
hapje, een Zweedse thriller. Héérlijk.’ yyy

CV Maria Gertrudis Bal
1946 geboren te Heemstede
1964 studie Frans (UvA) met een specialisatie
in moderne literatuur
1977 promotie (Universiteit Utrecht)
1987 bijzonder hoogleraar semiotiek en
vrouwenstudies (Universiteit Utrecht)
1987 hoogleraar Comparative Literature
(University of Rochester, NY, Verenigde Saten)
1991 hoogleraar literatuurtheorie (UvA)
1993 oprichtend directeur Amsterdam School
for Cultural Analysis
2005 Akademiehoogleraar KNAW
2011 emeritaat
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time. Movie: All Stars.
I.c.w. ISN.

(advertenties)

CREA klassiek
NIOP

WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

NIOP

muziek - gratis

20:00

Promotiebegeleiding.nl

Elke derde donderdag van de
maand kun je genieten van
het enige klassieke open
podium van Amsterdam.
Kom ook luisteren en een
drankje drinken!

Hulp bij promotieonderzoek

symposion
Promotiebegeleiding.nl
nights
cultureel studentencentrum

do

17

za

19
19:00

diversen - gratis
Een ‘Zomergasten-avondje’
met filmpjes van befaamde
denkers en gratis wijn-clinic.
Thema: manipulatie door
massamedia.

agenda 17-23 oktober
Hulp bij promotieonderzoek

dutch film for
beginners

do

17

19:30

Het dagelijks geopende CREA
café is dé plek om bij te praten
na je college. Ook voor een
lekkere lunch, geurige koffie
en goed bier. Kom ook eens
een drankje doen!

With the soccer team’s 500th
game coming up, personal
issues take up most of the
time. Movie: All Stars.
I.c.w. ISN.

Essaywedstrijd: Schrijf jij het
beste essay over de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!

CREA klassiek

Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL

Elke derde donderdag van de
maand kun je genieten van
het enige klassieke open
podium van Amsterdam.
Kom ook luisteren en een
drankje drinken!

muziek - gratis

symposion
nights

CREA café

do

17

CREAmsterdam

20:00

CREAmsterdam

www.crea.uva.nl
za

19
19:00

diversen - gratis
Een ‘Zomergasten-avondje’
met filmpjes van befaamde
denkers en gratis wijn-clinic.
Thema: manipulatie door
massamedia.

AMSTERDAM’S CANAL DISTRICT IN GLOBAL PERSPECTIVE
18 October 2013
De Duif

CREA café
Het dagelijks geopende CREA

On the occasion of the 400th anniversary of Amsterdam’s Canal District, the Centre
Urban
Studies of the University of Amsterdam, along with
café is défor
plek om
bij te praten
na je college. Ook voor
eenthe Stichting Amsterdam Monumentenstad, invite
the Free University, the city’s Office for Monuments and Archaeology (BMA), Stadsherstel,
and
lekkere lunch, geurige koffie
you to a one-day international symposium with renowned speakers from the world
of academia and urban policy.
en goed bier. Kom ook eens
een drankje doen!

Programme
09:00 - 11:45

Morning session: Historic Origins of the Canal District - moderated by Jan Nijman
Opening remarks by the Mayor of Amsterdam, Mr. Eberhard van der Laan
CREAmsterdam

•
•
•
•
13:30 - 17:30

CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

Afternoon session: Future Challenges of the Canal District - moderated by Zef Hemel
Introductory remarks by the Vice-Mayor of Economic Affairs, Ms. Carolien Gehrels
•
•
•
•
•

17:30

Jaap Evert Abrahamse
Clé Lesger and Jan Hein Furnee
Jonathan Israel
Russell Shorto

Robert Kloosterman and Ewald Engelen
Joaquim Sabaté
Susan Legêne
Bernardo Secchi
Maarten Hajer
Closing remarks by the President of the University of Amsterdam, Ms. Dymph van den Boom

To register, please go to: www.urbanstudies.uva.nl/events/item/400th-anniversary-of-amsterdam-canal-district.html
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felicitaties
Toen ik zomer 1978 stuitte op de advertentie waarin Folia een redactiesecretaresse zocht, verveelde ik me stierlijk in de baan die ik toen had. En geloof me, dat
is me nadat men besloot dat ik een aanwinst zou zijn voor de redactie nooit
meer overkomen. En Folia is een aanwinst voor mij gebleken: persoonlijke
groei, vrienden voor het leven, een lach en – ja – ook tranen.
Margot Riedstra was van 1978 tot 2011 redactieassistente.

Ik ben 65 en ik ben dik en heb een harde stem en een doof oor en praat over
mezelf tegen jongere collega’s als een gekooid en hopeloos oud beest, maar kijk
nou, daar gaat Folia, die moet toch even oud zijn maar ze oogt nog altijd 36,
ze zwaait naar me en zegt sorry, de toekomst vertrekt zo, ik moet naar een
ander feest.
Ronald Vonk werkte van 1991 tot 2002 freelance voor Folia en is nu
werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker in Naturalis.

Van een universiteitskrant naar een breed studentenblad, en van een gedrukt me
medium naar een multimediaal platform met een magazine, website, videokanaal
en debatcentrum. Folia groeit, al 65 jaar. Ik wens de stichting nog vele mooie
jaren toe. Zodat hoogopgeleid Amsterdam op de hoogte kan blijven van het
reilen en zeilen van het studentenleven, het onderwijs, en het wetenschappelijk onderzoek aan de UvA en de HvA.
Nadine Böke was Foliant tussen 2008 en 2010 en is thans wetenschapsredacteur bij de VPRO.

Vijf jaar heb ik bij Folia gewerkt – en nog twintig jaar kreeg ik het blad nagestuurd.
Alsof ze me niet konden missen, dacht ik eerst. Blij.
Maar na tien jaar begon het te voelen als een verwijt. Zie je wel dat we zonder
je kunnen! Na vijftien jaar ging ik de brievenbus mijden.
Een paar jaar geleden viel de laatste in de bus. Eindelijk afgestudeerd.
Sjoerd de Jong is ombudsman bij NRC. Hij werkte van 1985 tot 1989
als redacteur bij Folia.

Natuurlijk zullen ze zeggen dat je bent veranderd, lieve Folia, van een waakhond
met blikkerende tanden gekrompen tot het corporate keffertje van de school.
Maar wat maakt het uit, beter dat dan een brombeer achter de geraniums, en
voor een pensioengerechtigde ben je nog best jeugdig en goedgebekt. Blijf
nieuwsgierig, blijf gretig!
Maarten Keulemans was redacteur tussen 1999 en 2003 en is nu chef
wetenschap van de Volkskrant.
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Folia was mijn deur naar onbekende werelden. Ik mocht naar de spermabank,
een proefdiercentrum, het joods studentenhuis, de Koninklijke Militaire
Academie, Toomler, de soos van het corps en zelfs naar Berlijn. In die zes
maanden op de redactie heb ik hard gewerkt en nog harder gelachen. Alles
mocht, zolang er maar een goed idee achter stak. Rondlopen in een boerka?
Oké, doe maar. Folia, supermegaheelergbedankt!
Anouk Kemper was Foliant van 2010 tot 2011 en is nu freelancejournalist voor onder meer Het Parool.

Zeg, Folia, vind je zelf ook niet dat het langzamerhand mooi is geweest? Of ben
je van plan er nog eens 65 jaar aan vast te knopen? 65 jaar schrijven over hoger
onderwijs in Amsterdam, en nog steeds bedien je je van oppervlakkige vooringenomen actiejournalistiek zoals we die kennen van De Telegraaf. Het lijkt
waarachtig wel of er in 65 jaar helemaal niets is veranderd!
Sjaak Priester was eind-/hoofdredacteur tussen januari 1983 en
september 2001 en is tegenwoordig redacteur van de Volkskrant.

Tweeduizend woorden. Die pasten bij mijn aantreden als redacteur moeiteloos op
een Folia-pagina.
-pagina. En vooruit, in een hoekje was dan nog ruimte voor een zwartwitfoto op postzegelformaat. Inmiddels zegeviert het beeld over het woord en ligt het
blad ‘in bakjes’: het spookbeeld van weleer. Niettemin weet de lezer het magazine
nog te vinden. Folia is 65, maar nog altijd tintelend en lenig van geest. Proficiat!
Annet Muijen werkte van 1979 tot 1984 bij Folia en is nu freelancer voor
diverse periodieken.

‘Prrr, braaf, prrr, ja hop, prrr en braaf.’ Bizar wat blijft hangen. Bovenstaande kop,
Herman Pleij over wielrenner Darrigade en interview met Anniko van Santen over de
‘kleine boefjes’ van de kindertelevisie. Verder een spannende nazit met dito studente die een vaag filmfestival organiseerde tot dagenlang drinkgelag met studerend
soapsterretje. Maar bovenal gemeenteambtenaar Peekstok over de spoorloos verdwenen krul voor het Maagdenhuis. Gezeik, zo’n jubileum.
Peter de Brock was leerlingredacteur 1989-1990 en is thans freelancejournalist.

‘De eeuwigheid is het ogenblik waarvan je zegt, dat zal ik nooit vergeten’ – zo luidt
een quote van Jan Wolkers. Dit citaat verwoordt precies mijn herinnering aan
mijn tijd op de redactie: interviews regelen, zelf items bedenken en een eigen
column schrijven. Folia Magazine heeft mij en vele andere student-redacteuren
die kans geboden en doet dat dit jaar precies voor de 65e keer! Van harte!
Gina Miroula was redacteur en columnist tussen 2010 en 2012 en is nu
werkzaam bij productiebedrijf Simpel Media.
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‘Ik loop nooit in de pas’
Een kleurrijke, gepassioneerde outsider. Econoom Arnold Heertje is dwars in zijn opvattingen
en fel in zijn polemieken. 'Elkaar kunnen bekritiseren, dat is voor mij de wetenschap.'
tekst Saskia Naafs / foto’s Bob Bronshoff

P

rofessor Heertje verschijnt zonder
zijn kenmerkende bril in het Bussumse hotel waar hij twee keer per
week werkafspraken heeft. Na een
staaroperatie gaat de bekende econoom voor
het eerst sinds 1956 brilloos door het leven. ‘Ik
had gehoopt dat ik minder opgemerkt zou worden, maar dat valt tegen.’ Arnold Heertje (79)
is formeel gepensioneerd, maar nog even druk
als altijd. ‘Mijn pensioen is als een volstrekt
onbelangrijk moment aan me voorbijgegaan.’
Zijn zwartleren agenda staat volgeklad met
afspraken: een telefoontje aan Neelie Kroes
hier, een kop koffie bij Ivo Opstelten daar. ‘De
minister vroeg mij wat ik zou doen als ik in
het kabinet zat. “Inzetten op duurzaamheid,”
antwoordde ik.’
Een ‘maverick’ (buitenbeentje) noemde
econoom en voormalig staatssecretaris Rick
van der Ploeg hem, toen Heertje in 2009 de
Piersonpenning ontving voor de uitzonderlijke
kwaliteit en diepgang van zijn publicaties. De
algemeen econoom is zijn hele werkzame leven
verbonden geweest aan de UvA. Hij promoveerde in 1960 op de prijstheorie van het oligopolie,
bekleedde vanaf ’64 een leerstoel in de staathuishoudkunde en vanaf ’97 in de geschiedenis
van de economie, waarvan hij respectievelijk in
1999 en 2006 met emeritaat ging.
Ook was hij vanaf 1977 hoogleraar Bommeli-
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aanse economie aan de Erasmus Universiteit.
Geenszins een grap; volgens Heertje kunnen
we veel leren van de stripfiguur Ollie B. Bommel, voor wie geld geen rol speelt. ‘Het gaat in
de economie om behoeftebevrediging, en die
laat zich niet altijd in geld vertalen. Neem de
behoefte aan schone lucht, die verloopt niet
via markt en prijs. In economische discussies
moet alles in geld uitgedrukt worden, en anders
gooi je het maar weg. Daar verzet ik mij al jaren
tegen en met steeds meer succes.’ Heertje pleit

‘Het gaat in de economie
om behoeftebevrediging’
voor een breder begrip van welvaart. De crisis –
‘Geen ramp, maar een zegen!’ – helpt hem daar
een handje bij.
Het vak leerde hij pas echt door les te geven op
middelbare scholen, wat hij nog geregeld doet.
Hij noemt zichzelf een onderwijsman, maar
waag het niet te suggereren, zoals sommige
collega-economen doen, dat Heertje vooral
bekendstaat om zijn leerboek De kern van de
economie, dat sinds 1962 op middelbare scholen
wordt gebruikt. Nijdig: ‘Dat is een volstrekt eenzijdig en onjuist beeld!’ Nog altijd docent, geeft
Heertje je dan gerust een pak huiswerk mee, om

je vervolgens over zijn werk te overhoren. Een
herculische taak, want zijn publicatielijst is een
boekwerk op zich: een lange lijst wetenschappelijke verhandelingen in het Nederlands, Duits,
Engels, Frans, Spaans en Italiaans, aangevuld
met een scala columns, interviews en brieven,
die bovendien nog steeds wordt aangevuld.
Had u deze lange wetenschappelijke
carrière kunnen voorspellen?
‘Helemaal niet. Als achtjarig jongetje werd ik
weggehaald bij mijn ouders, en in het ene na
het andere onderduikgezin geplaatst. Na de
oorlog was ik elf jaar en wilde ik niet meer
nadenken over wat er gebeurd was, slechts zo
hard mogelijk vooruit.’ In vijf jaar voltooide
Heertje de Lorentz hbs-b in Arnhem. Als
zeventienjarige kwam hij naar de Universiteit
van Amsterdam, waar hij als eerste van zijn jaar
zijn kandidaats behaalde. Nog eens zes jaar later
was hij cum laude gepromoveerd. Vanzelfsprekend was dat niet.
‘Mijn vader is nooit naar de universiteit gegaan,
maar wilde beslist dat mijn broer en ik dat wel
konden. Ik had een beurs van een joodse familievereniging nodig, waarvoor ik psychologisch
getest moest worden. De psycholoog vond dat
ik een goed geheugen had, maar absoluut ongeschikt was om te studeren. Ik moest een baantje
nemen als boekhouder en in de avonduren kon
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ik mijn economiediploma halen.’ De professor
kan er nu nog besmuikt om lachen. ‘Mijn vader
had van tevoren gezegd: “Wat er ook uit de test
komt, of je een genie bent of volslagen ongeschikt om te studeren, in beide gevallen geloof
ik er niks van.”’ In een tweede psychologische
test liet Heertje vallen dat hij leraar economie
wilde worden. ‘In het rapport stond: “In de klas
zal hij af en toe succes oogsten met een goed
geplaatst grapje.”’
Van 65 jaar Folia heeft Heertje er heel wat meegemaakt. ‘Ik kwam in 1951 op de Universiteit
van Amsterdam en heb nog stapels Folia’s thuis
liggen. Ik ben een enorme bewaarder.’ Beroemd
is zijn antiquarische bibliotheek, vol bijzondere
eerste wetenschappelijke drukken, waaronder
een gebrocheerd exemplaar van Karl Marx’
Das Kapital, dat hij in De Wereld Draait Door
toonde. ‘Ik ben nog steeds marxist,’ zei hij tegen
Matthijs van Nieuwkerk.
‘Als puber was ik ook marxistisch, maar ik
verloor het fanatisme. Ik onderzoek alle dingen
en behoud alleen het goede.’ Marx loopt als
een rode draad door zijn carrière. In de jaren
zeventig gaf Heertje zichzelf uit voor de linksradicale marxist Henk Bontebal. ‘Ik schreef
de grootst mogelijke onzin op, maar zodra je
Marx noemde was het goed. Ik heb in die tijd
niet alleen Folia verschrikkelijk bij de neus
genomen, maar ook De Groene Amsterdammer,
Vrij Nederland en andere bladen. Er waren een
hoop mensen die Das Kapital destijds als bijbel
zagen. Ze hadden een godsdienstig fanatisme
en ik ging daar fel tegenin.’ In die tijd behoorde
Heertje tot de ‘rechtse ballen’, door zijn lidmaatschap van DS-70, een rechtse afscheiding van
de PvdA, en zijn betrokkenheid bij het kabinet
Biesheuvel-I. ‘Ik werd gezien als een vreselijk
rechtse man en moest op alle mogelijke manieren van de aardbodem verdwijnen.’
Wat schreef u zoal als Bontebal?
‘Ik schreef dat er sprake was van een wapenwedloop, bedoeld om het kapitalisme in stand
te houden, en dat Karl Marx daar al in 1855 op
had gewezen in een onopgemerkt Frans pamflet. Ook schreef ik dat de vierkantsvergelijking
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op scholen niet voor niets “het kanon” genoemd
wordt, en dat leerlingen worden opgevoed in de
sfeer van de bewapening. Ik noemde een aantal
hoogleraren, waaronder mijzelf, deugnieten
die voor het gerecht moesten worden gedaagd.
Ik sloot altijd af met: “En ik, Henk Bontebal,
ben dan bereid in zo’n proces als getuige op te
treden.” Volstrekt krankzinnig, maar niemand
heeft het in de gaten gehad.’
Discussies voerde hij niet alleen met zichzelf.
‘Ik herinner mij een levendig debat met de
Groningse econoom Jan Pen (1921-2010). Hij
was een Keynesiaan, keek naar de vraagkant
van de economie. Hoge werkloosheid? Dan
moet de staat meer uitgeven. Ik ben altijd van
de aanbodzijde geweest en had, dat kan ik nu
wel zeggen, een rijker verhaal, want het gaat
over de behoefte van mensen.’ Heertje verfoeit
de nauwe opvatting van economen die alleen

‘De menselijke maat
moet terug’
denken in termen van geld en groei. Hij hamert
op de menselijke maat, op schaalverkleining en
op kwaliteit in plaats van kwantiteit.
‘Ik houd enorm van meningsverschillen, elkaar
kunnen bekritiseren. Dat is voor mij de wetenschap.’ Zijn standpunten roepen soms felle
kritiek op. ‘Er zijn verscheidene onderwerpen
in de economie door mij aan de orde gesteld
die op dat moment door niemand werden
onderkend.’ Regelmatig werden bijvoorbeeld
Heertjes brede opvatting van welvaart en zijn
pleidooi voor een vierentwintiguurseconomie
weggehoond door collega’s. ‘Maar hoe meer
weerstand ik kreeg, hoe meer ik het idee had
dat ik op de goede weg zat.’
Dwars was hij van jongs af aan. In zijn eerste
studiejaar richtte Heertje een ondergrondse
werkgroep in de bedrijfseconomie op, omdat
hij het niet eens was met de dogmatische wijze
waarop dat vak werd gegeven. ‘Ik loop nooit in
de pas.’
Dat hij het zo ver schopte, heeft hij aan zijn

twee promotoren te danken. ‘Ik weet zeker
dat ik hier nu niet gezeten had zonder Piet de
Wolff en Pieter Hennipman. In 1955 vroeg
De Wolff mij kandidaat-assistent te worden,
een enorme onderscheiding. Hij zei: “Jij kunt
meer dan je tot nu toe hebt laten zien. Jij kunt
cum laude halen.”’ Hetzelfde deed Heertje
later bij zijn eigen studenten. ‘Soms kon ik na
een tentamen een zes geven, maar zei ik: “Je
bent meer waard, de stof is alleen nog niet
bezonken.” Dan kwam de student twee weken
later bij mij terug en kreeg niet zelden een acht
of negen.’
Hoewel zijn hele leven aan Amsterdam verbonden, is Heertjes blik internationaal. Hij
werkte samen met economen in Yale, Cambridge, Kiel en Parijs. ‘Door Hennipman ben
ik internationaal voorbereid. In 1956, ik was
een jongetje van tweenëntwintig jaar, was er
een eerste wereldcongres voor economen in
Rome. Hennipman heeft mij meegenomen,
vierentwintig uur in de trein, kun je nagaan.
Alle grote namen kwamen daar voorbij. Vanaf
het begin heb ik tegen mezelf gezegd: je moet
kijken naar de toppen van het vak. En dat
betekende voor mij: je blik op het buitenland richten.’
Toch bleef zijn thuisbasis de UvA, een plek die
in de loop der jaren sterk veranderde. In Heertjes studietijd was de Oudemanhuispoort het
hart van de universiteit. Een snoepwinkel, waar
alles te krijgen was. ‘Ik studeerde niet alleen
economie, maar ook wiskunde, filosofie en de
talen. Je kwam elkaar tegen in de koffiekamer,
wist van een ander waar hij mee bezig was.’ Hij
betreurt het dat studenten die keuzeruimte niet
meer hebben.
De faculteiten zijn eigen eilandjes geworden.
Een fragmentatie die Heertje met lede ogen
aanziet. ‘Het leidt tot ontzettende bureaucratisering, procedures, protocollen. Mannen die
op hun strepen gaan staan: dit is mijn gebied,
zo zijn de regels. Dat is niet voorbehouden
aan het onderwijs, dat zie je bijvoorbeeld ook
in de zorg. Zodra de overheid iets overdraagt
aan de samenleving, komen er managers die
regels verzinnen.’

Waar komt die gedrevenheid van u
eigenlijk vandaan?
‘Die heeft iets te maken met mijn kennis van
de theorie. Veel economen zijn monetair
ingesteld. Uitstekend, maar daardoor beperken
ze zich bijna automatisch tot de korte termijn.
De vergezichten ontbreken. Waar moeten we
nu eigenlijk naar toe in de samenleving? Daar
wordt niks over gezegd, dat zie je ook bij de
Algemene Beschouwingen. Ik ben altijd een

‘Ik ben altijd een
theorieman geweest’
theorieman geweest. Daardoor kan ik dingen
beter in verband brengen, het totaalplaatje
laten zien. Ik ben nu zelfs meer betrokken dan
dertig of veertig jaar geleden. Onlangs hield
ik een lezing in Groesbreek over werkloosheid. Na afloop kwamen mensen naar mij toe
en zeiden: “Ik begrijp niet waar u de passie
vandaan haalt.” Ik geef op goede gronden
perspectief. Ik wil dat de mensen in de zaal in
beweging komen.’ yyy

Arnold Heertje

De UvA zit te veel op het pad van de schaalvergroting, vindt Heertje. ‘Er moeten zo veel
mogelijk studenten afstuderen, er wordt te veel
nadruk gelegd op efficiency en bezuinigingen.
We zijn daar te ver in gegaan. Door zo’n fusie
tussen de UvA en HvA is het niveau van het
onderwijs gedaald. De verkokering en bureau-

cratisering vind ik kwalijke ontwikkelingen,
maar ik ben ervan overtuigd dat het niet door
kan gaan. Het zal volledig vastlopen, omdat
alles wat er aan initiatief is bij voorbaat wordt
gedood. Zodra de onvrede groot genoeg is, zal
er een kentering komen. De menselijke maat
moet terug.’

1934 geboren te Breda
1951 studie economie UvA
1960 proefschrift prijstheorie en oligopolie
1962 publiceert De kern van de economie
1964 hoogleraar staathuishoudkunde
1973 publiceert Economie en technische
ontwikkeling
1977 hoogleraar Bommeliaanse economie,
Erasmus Universiteit
1997 bijzonder hoogleraar geschiedenis van
de economie
2006 pensioen
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1.906

(ingezonden mededeling)

EURO

SLA DAT SPAARVARKEN
MAAR VAST STUK
Studeren wordt duurder en duurder. Met
opnieuw een verhoging van het collegegeld,
naar 1.906 euro vanaf september 2014, wordt
de drempel om te studeren steeds hoger.
Onder het mom van inflatiecorrectie en een
afgesproken jaarlijkse toevoeging van 22 euro,
groeit het collegegeld hard. Daartegenover
staat niet veel goeds voor de student. Zo is de
studiefinanciering volgens de overheid gek
genoeg niet onderhevig aan inflatie, waardoor
de verhouding met de kosten steeds schever groeit. Nog erger, studenten dreigen hun
basisbeurs zelfs helemaal te verliezen.
De waarschijnlijke afschaffing van de gratis
OV-kaart en de gemiddelde kamerprijs in
Amsterdam van bijna 500 euro doen helaas
ook geen duit in het al lege studentenzakje.
De overheid investeert niet extra in hoger
onderwijs terwijl we voor onze opleidingen wel
steeds meer betalen. Het evenwicht is ver te
zoeken en de toegankelijkheid van het hoger
onderwijs komt steeds meer in gevaar.
ASVA is tegen de verhoging van het collegegeld. Jij ook? Kijk voor meer informatie
op facebook.com/ASVAstudentenunie
of ASVA.nl

fotografie: Vera Duivenvoorden
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illustratie Bas Kocken

De verbeelding van Bais
Sander Bais was van vele markten thuis op de middelbare school, maar bleef zijn hele
leven trouw aan zijn aanleg voor natuurkunde. Met soms een kunstzinnig uitstapje. ‘Wij, als
opleiders, moeten studenten duidelijk maken wat hun talent is.’ tekst Bob van Toor / foto’s Martijn van de Griendt

W

ie in gesprek gaat met Sander
Bais, moet goed opletten. De
emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde redeneert
snel, en schakelt tussen abstracte modellen, versimpelde metaforen en persoonlijke mantra’s met
de snelheid van de deeltjes die hij bestudeert. Wie
in gesprek gaat met Sander Bais (68) zal ook zo
goed als zeker veel leren – vooral een alfa met een
zes voor wiskunde, zoals de interviewer. Over de
allesomvattende natuurwetenschap, gekoesterde
talenten en mentale moed bijvoorbeeld.

Sokken in sandalen. Het is het eerste wat opvalt
als professor doctor Bais ontspannen naar het
keukentje in de gang wandelt om koffie te halen.
Mooie Birkenstocks, niks mis mee. Ze zitten
vast lekker en doen precies wat ze moeten doen,
maar toch: met zijn ietwat warrige witte lokken
is Sander Bais goed voor te stellen tussen de
bruine vloerbedekking en doorrookte kantoortjes van een vervlogen decennium. Een prettig
anachronisme in de overweldigend glanzende,
witte gangen van het Science Park – zoals
overigens wel meer bèta’s die er rondlopen. Ze
hebben ook wel wat beters te doen dan hun
haardracht of schoeisel aan te passen aan de
postmoderne architectuur van hun behuizing:
in het voorbijgaan informeert Bais even naar het
promotieonderzoek van een student, die gretig
nieuwe ideeën aan de emeritus voorlegt.
Ook daarin schakelt Bais makkelijk tussen
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verschillende niveaus: terwijl hij promovendi
begeleidt in onderzoek naar de allerkleinste onderdelen van de materie, legt hij de natuurwetenschap in de breedst mogelijke lijnen uit aan
een groot publiek. Op tafel ligt een stapel van
zijn mooie vierkante boekjes, die de gevierde
natuurkundige ook bekend maakten bij de
gewone boekwinkelbezoeker. Die bezoeker zou
eigenlijk ook de grote vergelijkingen van de natuurwetenschappen moeten begrijpen, als fundamentele pijlers van onze wereld, vindt Bais.

‘Een Napoleon of een
Hitler, het is allemaal niet
zo belangrijk’
Uw bewering, bij de lancering van een
van uw boeken, dat geschiedenisleraren
de relativiteitstheorie niet kunnen uitleggen deed behoorlijk wat stof opwaaien.
‘Ha, dat is me toen niet in dank afgenomen door
allerlei docenten! Gelukkig waren er ook briefschrijvers die me gelijk gaven, en bleken velen
de relativiteit wél aan leerlingen uit te leggen.
Die uitspraak was niet zo letterlijk bedoeld. Het
ging over de brede appreciatie voor de natuurwetenschappen als een groot historisch proces.
Een Napoleon of een Hitler, het is allemaal
niet zo belangrijk. Ik ben een groot pleitbezorger van de natuurwetenschappen, omdat je je

daarmee bevrijdt van alle etnische, politieke en
religieuze vooroordelen achter de geschiedenis.’
Hoe was uw eigen studietijd?
‘Ik heb een ingewikkelde start gehad. Na de middelbare school heb ik een tijdje op het conservatorium gezeten, ik speelde klarinet. Ik was nogal
veelzijdig begaafd, maar dat heeft niet altijd in
mijn voordeel gewerkt. Ik was een creatieveling,
en nog steeds. Daardoor heb ik erg getwijfeld
wat ik zou kiezen. Ik wilde bouwkunde gaan
studeren, maar uiteindelijk heb ik voor natuurkunde gekozen, in Delft. Ik was goed in wis- en
natuurkunde, en ik dacht opeens: als ik dat nu
weggooi, komt het nooit meer terug. Het ligt me,
laat ik maar trouw blijven aan dat talent. Ik wist
dat ik er echt voor moest gaan als ik iets goed
wilde doen in de wetenschap. Dus toen heb ik
een aantal creatieve bezigheden vrij rigoureus de
deur uitgezet. Weet je, vroeger was het een beetje
taboe. Je was een wetenschapper, dan moest je
niet ook iets anders gaan doen. Het multitalent
zat in een verdomhoekje. De kleinburgerlijke
moraal was dat je maar één ding goed kon doen.
Twee dingen, dat kon nooit goed gaan.’
Heeft u spijt van die keuze?
‘Ik dacht dat ik die talenten overboord had gegooid, maar iedere keer kwamen ze weer om de
hoek kijken. Je hebt creativiteit, verbeelding en
intuïtie nodig als wetenschapper. En als je ouder
wordt, komen allerlei talenten die je hebt weg-
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gestopt weer terug, als een soort stiefkinderen
die je de deur uit gezet hebt. Dan kun je er weer
mee aan de slag, en daar heb ik lol in.’
De muren van het kantoortje zijn behangen
met abstracte en figuratieve tekeningen. Niet
van hemzelf, verzekert Bais, ‘maar ik maak
mooie dingen!’. Hij laat een boekje zien met
prachtige foto’s van natuurlijke patronen en
formaties, genomen op het strand van Santa
Barbara. Hij maakte het voor een symposium
over kunst en wetenschap in de Californische
stad, een van de tientallen plaatsen waar Bais
voordrachten heeft gegeven en onderzoek heeft
gedaan. ‘Niets gewichtigs hoor. Maar ik doe het
dus nog wel.’ Dat is zwak uitgedrukt: sinds een
sabbatical in 2005, waarin Bais besloot zijn vele
managementtaken neer te leggen, ging bijna
geen jaar voorbij zonder dat er een boek van
hem verscheen. Zoals het gevierde Keerpunten
(2009) en De natuurwetten: iconen van onze
kennis (2005). Opvallend mooie boekjes, met
op elke rechterbladzijde een grote afbeelding:
een schematische weergave van alle niveaus
van de natuurwetenschap, van neutronen tot
sterrenstelsels, of een kunstig opgeschreven
natuurkundige formule.
‘Ik heb ze grotendeels zelf ontworpen. Daar
komen die talenten bij elkaar. Het grafische is
een integraal deel van die boekjes. Als je een
vergelijking in een boek gebruikt haakt de helft
van de lezers af. Dat heb ik ook in de inleiding
geschreven en dat hebben alle kranten overgenomen, vonden ze hartstikke leuk. Daarom
heb ik die vergelijkingen zo kolossaal op de
rechterpagina gezet en uitgelegd wat ze betekenen. Het is eigenlijk een soort expositieruimte,
met schilderijen van die vergelijkingen. Een van
die vergelijkingen vat de resultaten van duizend
experimenten uiterst compact samen.’
Dat allesomvattende in uw werk komt
vooral de laatste jaren naar voren. Maar
in uw carrière heeft u zich juist met zeer
specifieke zaken beziggehouden.
‘De moderne kwantumtheorieën van elementaire deeltjes, daar begon het mee. Vooral de
topologische eigenschappen daarvan. Dat zijn
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eigenschappen die hetzelfde blijven als je een
voorwerp uitrekt of vervormt: een cirkel en een
vierkant zijn topologisch hetzelfde, maar een
ring en een bol niet. Het was totaal nieuw toen
ik in de jaren 70 in Californië aankwam. Daar
barstte toen net de informatierevolutie los. Er
stond opeens een computer op je bureau, we zagen een printer met 248 lettertypes, die technie-

‘Groeiend wantrouwen
betreur ik in grote mate’
ken werden ineens allemaal mogelijk! Tegelijkertijd ging in de natuurkunde de kwantumtheorie
een nieuwe fase in. Kwantumtheorie bestaat
uit heel algemene wetmatigheden, en dan zie
je binnen die wetmatigheden opeens allemaal
topologische subtiliteiten, die totaal over het
hoofd zijn gezien, en daar ben ik toen naar gaan
kijken. Daarbij komt behalve veel wiskunde ook
heel wat verbeelding kijken, want het gaat over
deeltjes die nog nooit iemand gezien heeft.’
Kunt u uw onderzoek proberen uit te
leggen aan een alfa?
‘In eerste instantie ging het om magnetische
monopolen, dat zijn deeltjes die een losse
magnetische zuid- of noordpool hebben, net
zoals deeltjes een elektrische plus- of minlading
hebben. Als je een magneet in tweeën hakt, heb
je twee magneten met allebei een noord- en een
zuidpool. De vraag was of je op het allerkleinste
niveau niet toch iets hebt van een monopool –
dus alleen een noord- of zuidpool. De ontdekking van zulke deeltjes is zeker niet uitgesloten
en zou spectaculair zijn.
In 1980 deed ik een vreemde ontdekking,
toen ik in CERN zat. Ik bekeek de situatie
die de energy gap wordt genoemd. Er bestaan
materialen die zo’n gap hebben: als je een
halfgeleider onder een hoge spanning zet is het
een geleider, onder een lage gedraagt die zich
als isolator. Dat heet een gap. Wat nog niemand
gezien had, is dat materialen met een gap
bij lage spanning heel vreemde topologische
toestanden konden hebben, met heel exotische

eigenschappen. Men had dat over het hoofd
gezien, en ik heb daar concrete voorbeelden
van gegeven. Héél academisch, heel ver weg.
Ik wilde het niet eens opschrijven, maar toen
ik het noemde in gesprek met de Nederlandse
Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft, bleek hij
zeer verrast, zodat ik het toen maar opschreef.
Niemand keek er naar om. Je kunt het artikeltje
zo googelen, kijk: één of twee citaten in 1980,
daarna slaat het totaal dood. En dan in de jaren
negentig gaat het los, en ook nu wordt het nog
geciteerd! Jaren na mijn artikel bleek dat de
situaties die ik had beschreven écht bestonden.
En nu zitten we in een ontzettend opwindende
periode, met de ontwikkeling van kwantuminformatietechnologieën waarin dit soort toestanden een belangrijke rol spelen’.
Op uw website staat een citaat van William Cory, schoolhoofd van Eton in de
19e eeuw, over onderwijs: ‘You go to a
great school not so much for knowledge
as for mental courage, and for mental
soberness.’ Waar in uw loopbaan hebt u
geestelijke moed gehad?
‘Soms kijk je terug, en bedenk je dat je niet
moedig genoeg geweest bent. Dat je dichtbij een
belangrijke ontdekking stond, maar te bang was,
te bescheiden, en meeging met de grote stroom.
Dat gebeurde ook bij dat artikel, ik ben niet
doorgegaan. Ik zag het als iets voor aan de koffietafel, “Ik heb nou toch iets leuks ontdekt.” Pas
later realiseerde ik me dat heel grote vooruitgang
vaak door heel kleine deurtjes gaat. En als je zo’n
deurtje open kan maken, moet je daarvoor gaan.
Wij, als opleiders, moeten studenten duidelijk
maken wat hun talent is, hoe belangrijk het is om
het op te sporen en hoe het in te kunnen zetten.
Wat dat betreft is de universiteit een geweldige
wereld. Die open exchange, de rijkdom aan
ideeën! Een carrière als ik hier aan de UvA heb
gehad is sheer delight. Ik heb allemaal shitwerk
moeten doen, eindeloos formulieren invullen om je onderwijs te verdedigen tegen weet
ik wie allemaal, maar in het algemeen is het
fantastisch. Juist ook in de communicatie met
gamma’s en alfa’s. In discussies over kunst en
wetenschap of religie en wetenschap zitten ook

trouwd in mensen. Dan gaat het heel soms fout,
maar toch moet dat vertrouwen er zijn. Daarvoor
is die mentale moed tegenwoordig wel nodig.’
Dat hij nog een kantoor op de faculteit heeft, is
een groot voorrecht, vindt Bais. Hij begeleidt
promovendi en geeft nog altijd het college over
de keerpunten dat hij tien jaar geleden op poten
heeft gezet. Het is niet voor de eeuwigheid, weet

‘Ik kan inhoudelijk nog
aardig meekomen’
hij, maar voorlopig is het een ‘win-wincontract
met de universiteit’. ‘Hoe het over tien jaar zal
zijn weet ik niet, als studenten mijn onderwijs
op een gegeven moment niet meer zien zitten,
moet ik die signalen wel tijdig opvangen. Maar
ik moet zeggen, ik heb nog steeds veel plezier, ik
kan inhoudelijk nog aardig meekomen, en dat
schrijven vind ik geweldig. En kijk, er staat nog
altijd Universiteit van Amsterdam op.’
De emeritus zit op zijn plek. Genesteld en comfortabel, een icoon van zijn tijd, maar nog lang
niet sleets en uitstekend functionerend. Als een
mooi paar sandalen. yyy

Ferdinand Alexander Bais

altijd mensen van wat ik maar “de andere kant”
zal noemen, die hebben daar soms heel andere
ideeën over.’
Is het dan niet zonde dat het Science
Park wat geïsoleerd ligt, waardoor de
studenten die uitwisseling missen?
‘We hebben in ieder geval de winst geboekt
dat alle natuurwetenschappelijke studenten
bij elkaar zitten. Nu hebben die eggheads van
natuur- en wiskunde ook eens meiden om zich
heen. Meisjes steken gewoon hun hand op en
zeggen: “Meneer Bais, wat u de afgelopen drie
minuten heeft uitgelegd, daar snap ik he-le-maal

niets van!” Nou en dan zie je bij die jongens ook
de luiken opengaan.’
Dus u gaat met een gerust gevoel
richting …
‘… richting graf? Ja. Maar met de zorg dat alles
wat te veel gereguleerd wordt. Ik maak me weleens zorgen over de institutionalisering van het
wantrouwen in de samenleving. Door die meneer
Bax aan de VU, en Diederik Stapel in Tilburg,
is men in staat om de hele universiteit te gaan
reorganiseren. Maar dat is allemaal onnodig, en
gewoon dom. Dat groeiend wantrouwen op alle
fronten betreur ik in grote mate. Ik heb altijd ver-

1945 geboren in Geleen
1973 – 1977 onderwijsassistent aan de
Universiteit van Californië
1977 gepromoveerd in de theoretische
natuurkunde
1978 wetenschappelijk medewerker aan CERN
1985 – 2010 hoogleraar theoretische
natuurkunde aan de UvA
1997 – 2005 directeur van het Instituut voor
Theoretische Fysica (IFTA) aan de UvA
2005 publicatie De natuurwetten: iconen van
onze kennis
2006 – heden lid van CERN Council Strategy
Working Group
2007 – heden extern hoogleraar aan het
Santa Fe-instituut
2009 publicatie Keerpunten
2010 Docent van het Jaar
2010 emeritaat
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felicitaties
De lading van het getal 65 is: stoppen, pensioen, aow. Wellicht een gouden
horloge. (Of een versje: ‘Rozen zijn flauw, viooltjes zijn flauwer, dit gedicht is
klote en Folia wordt ouwer’. ) Het is ook ironisch dat de mensen die dit feestje
organiseren helemaal niet zullen mogen stoppen op hun 65e, maar langer of
veel langer zullen moeten ploeteren. Snel weer aan de slag dus.
Menno Hurenkamp was Foliant tussen 1996-97 en is nu hoofdredacteur van S&D, het maandblad van de Wiardi Beckman Stichting.

Knap, een blad dat niet een slap bedrijfsblad is geworden waarvan er al zovelen zijn.
Maar feestvieren is vooruitkijken. De uitdaging is informatief te zijn maar ook
de luis in de pels. Maar wel altijd constructief, help bouwen aan een (broodnodig) gemeenschapsgevoel. En waar is de rubriek UvA-stakeholders aan het
woord? En hoe denken anderen over ons? Folia: houd ons bij de les!
Arnoud Boot was in 2008 gasthoofdredacteur en is hoogleraar ondernemingsfinanciering & financiële markten.

65 jaar en nog lang niet toe aan haar pensioen. Dankzij de aanwas van jonge
talenten, die spelenderwijs het vak leren. Kortjes en reportages, columns en
interviews, analyses en reconstructies – alles is mogelijk, als er maar een goed
idee achter zit. Folia, de katapult voor de journalistiek.
Jaap Stam was eindredacteur (en een blauwe maandag hoofdredacteur) van Folia tussen 1989–1996. Tegenwoordig verslaggever Amsterdam voor de Volkskrant.
De Oude Dame Klaagt
Foliaaaaa! Nimmer wildvreemder blad
op aard’! Eigenwijs, ónze leuze,
lijkt afgezakt naar tweede keuze,
in iedere bladzijde mat –
and’re ambitie dan indertijd, toen
collegaatjes nachtenlang tikten,
in plaats van de reetpartij likten
van proffen, politici, poen –
in nogal contrast: wat scoort nou?
telefoonbeeld Matthijs? Ha, primeur!
ach, wereld vol wijvengezeur –
tegenwoordig voelt Folia lauw;
immers: Alzheimer hóórt bij bejaard snijdt stuk – haar verjaardag! – die Taart!
Paul Damen werkte van 1984 tot 1988
als redacteur bij Folia, en daarna bij
Panorama, AT5, en de Joodse Omroep.
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Op haar 60e verjaardag was ik erbij: ik hing ballonnen voor haar op en sprak
met haar vroegere vrijers op de borrel. Ik was stagiair, veertig jaar jonger dan
Folia zelf, maar zij groeide in die vijf jaar meer dan ik. Ze liet zich opnieuw
opmaken, kreeg glans en bereikte zo nog meer mensen. Dat moet gevierd
worden. Lieve Folia, gefeliciteerd met je 65e verjaardag!
Anne Roos Haverkamp was stagiair in 2008 en doet een onderzoeksmaster taalwetenschap in Leiden.
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illustratie JeRoen Murre
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illustratie Marc Kolle

Misdaadprofessor
Twintig jaar was Ellie Lissenberg hoogleraar criminologie aan de UvA. Ze is niet extreemlinks, maar doet ook niet mee aan de roep om zwaardere straffen. ‘De samenleving is
veranderd, maar ik ben stil blijven staan.’ tekst Roos Menkhorst / foto’s Fred van Diem

‘D

e ingang van mijn huis is links,
beneden achter de voordeur
woont mijn man,’ schrijft
emeritus hoogleraar en criminoloog Ellie Lissenberg (70) in haar mail, als
routeaanwijzing.
Het is een bijzondere situatie, zegt Lissenberg
als ze opstaat om thee te zetten. Dertien jaar
geleden kochten zij en haar man de stadsvilla
in Zaandam. In het huis is er binnendoor een
verbinding tussen de twee appartementen.
Hij woont beneden. Zij boven. Hij heeft een
gietvloer met levensgrote foto’s aan de muren.
Zij heeft een houten vloer met schilderijen en
grafiek aan de wand. ‘We hebben allebei nou
eenmaal een heel andere smaak.’
nog steeDs betrokken
Sinds 2008 is Lissenberg met emeritaat. Twintig
jaar was ze als hoogleraar criminologie verbonden aan de rechtenfaculteit van de UvA. In de
jaren zeventig werkte ze tien jaar als medewerker
bij diezelfde afdeling. Als criminoloog deed Lissenberg onderzoek naar tal van onderwerpen: ze
vroeg kinderen naar hun ideëen over criminaliteit, ze publiceerde onder meer over vrouwen en
criminaliteit, over geweld en liefde en overspel,
en over kleding in de gevangenis. Tegenwoordig
houdt ze zich vooral bezig met het thema klokkenluiders. Ze adviseert en levert commentaar
bij de totstandkoming van een nieuwe wet.
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Mist Lissenberg de universiteit? Resoluut: ‘Nee.
Ik bof dat ik mij ontzettend aanpas aan de situatie waarin ik terechtkom. Ik kan makkelijk loslaten, en dat heb ik gedaan.’ Ze bezoekt nauwelijks
meer afscheidsredes van vroegere collega’s, sinds
een jaar heeft ze geen kamer meer op de universiteit en in vakbladen kijkt ze alleen nog – ‘zo nu
en dan’ – even naar de inhoudsopgave.
Maar dat betekent niet dat Lissenberg zich niet
meer interesseert voor haar vakgebied. Ze kan
zich nog altijd erg druk maken. Met felle stem:
‘Minister Opstelten is de rechtstaat op dit mo-

‘Ik kan makkelijk loslaten,
en dat heb ik gedaan’
ment gewoon helemaal aan het afbreken. Aan
staatssecretaris Teeven erger ik mij trouwens
ook, dat is zo’n onvoorspelbaar projectiel. Maar
Opstelten is erger: hij heeft een ministerie dat
Veiligheid & Justitie heet. Justitie is het belangrijkste, niet veiligheid. Goed recht doen, daar
gaat het om. En veiligheid komt daaruit voort.
Alleen de naam van het ministerie is dus al fout.’
Die extreme nadruk op veiligheid stoort haar.
Ze ziet de grenzen verschuiven. ‘Het idee
van: we bergen ze voor de zekerheid op tot is
bewezen dat ze onschuldig zijn, dat speelt steeds

meer. Dat zie je ook bij het opslaan van DNA:
de groep waar het betrekking op heeft wordt
steeds groter. Terwijl ik vind dat je als overheid zo lang mogelijk van iemands onschuld
moet uitgaan.’
Na het behalen van haar middelbareschooldiploma werkte de Amsterdamse Lissenberg
een paar jaar als directiesecretaresse bij het
Amerikaanse bedrijf Honeywell. Het was niet
wat ze zocht, en ze ging studeren: criminologie
en sociologie aan de UvA. Of sociologie en criminologie, zoals haar leermeester, de bekende
socioloog Joop Goudsblom zou hebben gezegd.
Het was haar fascinatie voor afwijkend gedrag
die maakte dat criminologie haar volledige
aandacht kreeg: ‘In de jaren zeventig werd
criminaliteit gezien als afwijkend gedrag. Mensen die uit de pas lopen heb ik altijd interessant gevonden.’
Waarom doet bepaald gedrag zich voor in de
samenleving? Waarom definiëren we bepaald
gedrag als strafbaar en ander gedrag niet? Het
zijn voorbeelden van vragen waar Lissenberg
zich tijdens haar studie en carrière mee bezighield. In haar lange lijst van publicaties neemt
het thema ‘vrouwen en criminaliteit’ een belangrijke plaats in. ‘Waarschijnlijk omdat ik zelf
een vrouw ben,’ zegt ze lachend. Daarnaast was
het onderwerp in de jaren zeventig ook mode.
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‘Als minderheid vond je: wij hebben ook recht
op aandacht. Daarbij: niets is interessanter dan
met jezelf bezig zijn. Ook al gaat het dan om een
heel ander type, namelijk “de criminele vrouw”.
In bepaalde wetgeving zag je discriminatie van
vrouwen ten opzichte van mannen. Het meest
opvallende waar ik op stuitte was overspel:
vrouwen werden daarvoor gestraft en mannen
niet. De argumentatie was gestoeld op de angst
van mannen om, door het overspel van hun
vrouw, opgescheept te worden met een kind dat
niet van hen was. Die angst is natuurlijk begrijpelijk.’ Anthony Modderman – ‘een fantastische
liberaal’ – zorgde uiteindelijk voor hervorming
van het wetboek in 1886. De ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen verdween. ‘Ons wetboek
is zelfs bijna niet aangenomen, omdat het voor
gelovigen in die tijd een onoverkomelijke maatregel was. Al bleef overspel, na de wijziging,
voor vrouwen én mannen strafbaar.’
Pas in 1971 werd overspel uit het wetboek van
strafrecht gehaald. Intrigerend, vindt Lissenberg. ‘In de strafbaarstellingen en het schrappen
van strafbaarstellingen zie je waar en of een
samenleving zich kwetsbaar voelt.’ In de jaren
zeventig werd vooral geschrapt, terwijl sinds de
jaren negentig er alleen maar meer strafbaarstellingen bijkomen. ‘Nu zijn het bijvoorbeeld
die ontzettend tragische pedofielen die echt
helemaal uitgestoten worden. De reacties zijn zo
heftig. Op mensen die vaak nog geen strafbaar gedrag hebben vertoond.’ Het verandert
razendsnel, dat kan je bijna niet bijhouden,
verzucht ze. ‘Ik weet nog dat in de jaren tachtig
de strafbaarheid voor seksueel contact tussen
volwassenen en jongeren werd verlaagd naar
twaalf jaar.’
extreemlinkse hoogleraar
Lissenberg heeft medelijden met mensen die
als daders worden gezien. ‘De meeste mensen
kiezen er niet voor om de criminaliteit in te
gaan. Het is namelijk een heel zware baan om
crimineel te zijn: je bent permanent angstig dat
je gepakt wordt, je bent soms op de vlucht. En
je leeft in voortdurende onzekerheid: je weet
niet of je morgen weer eenzelfde soort buit kunt
krijgen. Daarbij is het zwaarste nog wel dat je
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het verborgen moet houden voor je omgeving.
In deze tijd zou ik als een extreem-linkse hoogleraar te boek staan. Sterker nog: een vriendin
van mij was pas op een feestje, en mijn naam
werd genoemd. Iemand riep toen uit: “Is dat
niet die heel linkse hoogleraar?!”’ Lissenberg
lacht. Dan serieus: ‘Dat is helemaal niet waar. Ik
ben liberaal, progressief misschien. Maar ik ben
niet extreem-links.’ Ze neemt een slok van haar
zwarte thee, met haar smalle vingers omklemt
ze het glas. ‘De samenleving is veranderd, maar
ik ben stil blijven staan. Eigenlijk ben ik dus
heel conservatief.
Mijn man, schrijver Martin Hartkamp, en ik
verschillen ook steeds vaker van mening. Hij is
veel meer met de tijd meegegaan. We hebben
het dan bijvoorbeeld over de hoogte van straffen. Alles beneden de drie tot vijf jaar wordt
tegenwoordig gezien als een lichte straf. Terwijl

‘Justitie is het belangrijkste, niet veiligheid’
ik het een hoge straf vind. In de praktijk valt het
trouwens nog mee: dan komt het vaak niet eens
boven de zes maanden. Dat is ook zo’n idee-fixe,
hè? Het stelt de mensen kennelijk gerust dat er
hogere straffen worden uitgedeeld.’
Maar het zou eigenlijk niet moeten uitmaken in
welke tijd ze haar ideëen uitspreekt. Het gaat om
de argumentatie. ‘Ik had niet het idee dat mijn
studenten destijds dachten als ik college gaf: wat
staat zij nu te raaskallen? En ik denk dat studenten dat nog steeds niet zouden denken. Ik kan
beargumenteren waarom ik vind dat straffen
niet te hoog moeten zijn. En waarom ik vind dat
je het strafrecht niet moet inzetten voor zaken
waar het helemaal niet voor bedoeld is.’
In de jaren zeventig en tachtig werd Ellie Lissenberg regelmatig door de overheid om advies
gevraagd. Ze verscheen zelfs een periode als
expert op radio en televisie. ‘Men leek in die
tijd gevoeliger voor onderbouwde uitspraken.
De universiteit had in die tijd nog een zekere

status: men vertrouwde op het wetenschappelijk
onderzoek dat werd gepresenteerd. Nu wordt
de wetenschap gezien als “ook een mening”. Dat
vind ik een verschrikkelijk treurige ontwikkeling. Eind jaren negentig begon zich dat te manifesteren. Ik was toen al tien jaar hoogleraar.
Maar ik werd veel minder geraadpleegd, dat zag
ik ook bij mijn collegae. We kwamen niet meer
op televisie. Kennis, inzichten en argumenten
werden steeds minder belangrijk.’
Criminologie kreeg minder aandacht in de
media en van de overheid. Maar ook de rechtenfaculteit trok haar handen uiteindelijk van
de specialisatie af, vanwege reorganisaties en
bezuinigingen. Lissenberg heeft zich er boos
over gemaakt: na haar afscheid in 2008 kwam
er geen opvolger voor haar leerstoel. ‘Het is een
wantaxatie van het vak. Er bestaat alleen nog
een bijzondere leerstoel die gefinancierd wordt
vanuit een derde geldstroomstichting. Puur
eigenbelang van de rechtenfaculteit vind ik dat.
Daarbij is het vooral heel ernstig dat ze studenten gedepriveerd hebben door de mogelijkheid
om criminologie te studeren aan de UvA weg
te nemen.’ Onbegrijpelijk vindt ze het: in 1921
begon Willem Bonger als eerste hoogleraar
criminologie aan de UvA. ‘Inmiddels kun je
aan alle universiteiten criminologie studeren,
behalve aan de UvA.’
En het huidige universitair onderwijs in het
algemeen, hoe ziet Lissenberg dat? ‘Ik vind – en
dat zal raar klinken vanwege mijn belangstelling
voor vrouwencriminaliteit – dat de universiteit
geen meidenschool moet worden. Er moet
serieuzer worden nagedacht over de vraag: hoe
krijgen we jongens weer naar de universiteit?
Verder vind ik dat het – zeker met het grote
aantal vrouwelijke studenten – onwaarschijnlijk
lang duurt voor het aantal vrouwelijke hoogleraren en hoofddocenten op peil komt.’
Al is het nu beter dan in de jaren tachtig, geeft
ze toe. ‘Toen ik begon waren er maar zeventien
vrouwelijke hoogleraren. Aan de hele universiteit! Aan de rechtenfaculteit ben ik lange tijd
zelfs de enige vrouwelijke hoogleraar geweest.
Tijdens de hoogleraarvergaderingen zag ik hoe

male bonding ontstond: dan gingen twee mannen ontzettend tekeer tegen elkaar, maar even
later was het weer helemaal goed tussen die
twee. Ik had geen idee hoe dat precies werkte,
het leek meer door de natuur ingegeven. Vrouwen zouden daar nog iets van kunnen leren.’
Eigenlijk heeft ze altijd een afwijkende positie
gehad: eerst als vrouwelijke student, en later
als enige vrouwelijke hoogleraar criminologie.
De rol van buitenstaander past haar. En haar
fascinatie voor wat de samenleving als crimineel
ziet blijft.
Ze moet lachen om de vraag wat voor soort
crimineel ze zelf zou zijn. ‘Daar heb ik nooit
een moment over nagedacht. Volgens mij heb
ik die neiging niet, al zullen anderen daar
misschien anders over denken.’ Ze is een tijd

stil: ‘Voor Goeie Mie heb ik wel bewondering.
Zij vergiftigde eind negentiende eeuw mensen

‘Nu wordt de wetenschap gezien als “ook
een mening”’
om vervolgens hun verzekeringspenningen te
innen. Ze had er een hele praktijk van gemaakt:
ze kwam langs, zogenaamd om mensen beter te
maken. Maar dat was dus eigenlijk om ze naar
de andere wereld te helpen. Dat zij dat heeft bedacht, vind ik vindingrijk. Om het echt te doen,
is weer een ander verhaal. Maar ik heb bewondering voor haar vindingrijkheid, of het nou
goed of slecht uitpakt. Mensen zijn vindingrijk,
dat is ook het leuke van criminologie.’ yyy

Elisabeth (Ellie) Lissenberg
1943 geboren in Amsterdam

1955 – 1960 hbs-a
1960 – 1962 avondstudie secretaressediploma,
directiesecretaresse Honeywell NV
1962 – 1964 studie Spaans, UvA
1964 – 1971 studie sociologie en criminologie,
UvA
1971 – 1981 (hoofd)medewerker criminologie,
UvA
1981 – 1986 hoofd afdeling II (onderzoek
politie, justitie, defensie) bureau Nationale
ombudsman
1986 – 1989 hoofd sector sociologie Siswo
(Instituut voor Maatschappijwetenschappen)
1988 – 2008 hoogleraar criminologie
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felicitaties
Dankzij Folia ontmoette ik in 2001 mijn toenmalige vriendin. Zij was met een vriend
naar New York gevlogen en informeerde of ik hoofdredacteur van Folia wilde worwor
den, desnoods voor een nummer – in 2001 was nieuwsgierigheid een roofdier dat
dagelijks moest worden gevoed. Deze vrouw is voor mij de vleesgeworden Folia;; ik
lieg dus niet als ik beweer dat Folia tijdelijk heeft bijgedragen aan mijn levensgeluk.
Arnon Grunberg was in 2000 gasthoofdredacteur van Folia en is nu schrijver en publicist.

Fanatiek fluitend, fantaserend over faliekante fascinaties, fluks fraserend en met
flink fatsoen een felicitatie voor Folia, met haar feestelijke en fabelachtige vijfenzestigste verjaardag. Fluimend, schuimend, stuiterend. Flagrant, bijdehand,
querulant. Een wijze oude dame met de geest van een student. Vele generaties
hebben in hun studententijd Folia gekend. Op minstens zovele jaren, op mooie
verhalen, op maling en op moed. Op vertrouwen: dat komt goed. Gefeliciteerd!
Floor Boon was redacteur van 2008 tot 2011 en is nu correspondent
voor NRC in Brazilië.

In mijn Folia-jaren werd VVD-onderwijsminister Arie Pais verguisd om z’n ruwe
bezuinigingen. In Folia meldde hij evenwel doodgemoedereerd dat de era-Pais nog
als buitengewoon mild de geschiedenis in zou gaan. Hij werd uitgelachen – maar
kreeg later wel gelijk. En ik mocht het allemaal verslaan en naar de perstribune
van de oude Kamerzaal in Den Haag. Een prachtige tijd op een redactie met
ingewikkelde mores.
Ton Elias (eind-)redacteur van 1977 tot 1982 en thans VVD-Tweede Kamerlid.

Vijfenzestig jaar Folia. Vijf-en-zestig! Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Al
blijft het raar: een studentenblad, pardon magazine, dat met pensioen mag. Blijf als
redactie dus jong van geest, trek nieuw studenttalent aan, prikkel en vernieuw als
medium, in welke vorm ook. Dan ben ik ervan overtuigd dat Folia in de toekomst
de mooie springplank zal blijven die het altijd is geweest voor jonge journalisten.
Jeff Pinkster was Foliant van 2010 tot en met 2012 en is thans politiek
redacteur van PowNews.

Toen Folia 60 werd, schreef ik over alle slechte gewoontes die ik er heb opgepikt,
maar goede heb ik er natuurlijk ook aan overgehouden: deadlines zijn rekbaar,
oude koffie kan ook nog best, van computerspelletjes schrijf je alleen maar
beter, prullenbakken moet je altijd omkeren en iedereen die Folia het weekblad van de UvA noemde, mag je doodzwijgen. Leve Folia!
Mariken Smit was van 1993 tot 1995 leerlingredacteur en is nu eindredacteur van de Volkskrant.
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illustratie Denise van Leeuwen

‘Ik ben altijd een wet finger
dentist gebleven’
Pus, etter en wortelresten – het was doffe ellende in de monden van de Nederlandse
bevolking toen Michiel Eijkman zijn werk bij sociale tandheelkunde begon. Hij was een
pionier, door aandacht te vragen voor voorlichting. ‘Tandartsen meenden dat hun woord
heilig was.’ tekst Catrien Spijkerman / foto’s Bram Belloni

M

ichiel Eijkman werd tandarts
uit recalcitrantie. ‘Mijn familie
zat vol medici, het was duidelijk
dat ook ik medicijnen zou studeren. Ik ging me inschrijven op de universiteit
van Utrecht, en vond een zaal vol balies. In een
opwelling, een puberale gril, bedacht ik: nee, ik
word tandarts. Ik liep naar een andere balie.’
Het was 1958, tandheelkunde was pas tien jaar
een academische opleiding. De studie was dan
ook ‘verschrikkelijk,’ zegt Eijkman. ‘Er waren
misschien één of twee vakken die over wetenschap gingen, de rest was manueel handelen,
handvaardigheid in de mond.’ Hij vond er niks
aan, en genoot liever van het studentenleven.
Het wel en wee aan de rechtenfaculteit – al zijn
jaarclubgenoten waren rechtenstudenten –
kende hij beter dan dat van zijn eigen vak.
Na zijn afstuderen in 1965 besloot Eijkman
niet, zoals gangbaar was, een eigen praktijk op
te zetten, maar hij tekende voor vijf jaar bij de
marine. ‘Dáár leerde ik pas de schoonheid van
het vak kennen,’ vertelt hij. ‘Samen met een arts
runde ik de ziekenboeg, in havens overal ter wereld bekeek ik de monden van marinepersoneel,
ik leerde zelfs lijken identificeren aan de hand
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van hun gebit.’ Het vak verbreedde zich voor
zijn ogen, onder zijn handen.
Eenmaal terug in Nederland wist hij zeker
dat het leven binnen de kamers van een eigen
praktijk hem zou benauwen. Op de universiteit
hoopte hij meer afwisseling te vinden. De VU
had net een nieuwe tandheelkundige faculteit

‘Het tandartsvak is en
blijft verdomde moeilijk’
opgezet, Eijkman kwam terecht bij de afdeling
sociale tandheelkunde. Aangezien het tekort
aan tandartsen nijpend was, mocht hij drie
tiende van ‘de baas z’n tijd’ in een eigen praktijk
werken. ‘Ik ben altijd een wet finger dentist gebleven: niet alleen onderzoek, ook behandelen.’
kinDeren zonDer tanDen
‘In die tijd, begin jaren 70, was tandbederf een
dramatisch volksprobleem. Er woedde een felle
discussie over fluoridering van het drinkwater.
Het was bekend dat fluoride tandbederf bijzonder goed tegenging, maar tegelijkertijd was er
de ethische vraag of de overheid de bevolking

mocht dwingen tot massamedicatie.’ Eijkman
werd meteen met zijn neus op de feiten gedrukt.
‘In Hengelo en Enschede overwoog men fluoridering van het water in te voeren. De faculteit
stuurde mij erheen om onderzoek te doen
naar jonge kinderen. Dat maakte diepe indruk:
ongeveer de helft van de zesjarigen had geen
gave tand of kies in de mond. Pus, etter, huilen,
wortelresten – doffe ellende. Terwijl ze pas aan
het begin van hun leven stonden!’
KUNSTGEBIT CADEAU
Met opgeheven vinger: ‘Het waren niet alleen
die kinderen. Vergeet niet: 3,5 miljoen mensen
hadden destijds een kunstgebit – en de bevolking telde toen nog maar 11 tot 12 miljoen
zielen. Die monden waren er zo dramatisch aan
toe dat het beter was de tanden er maar allemaal
uit te trekken. Dat gebeurde al op jonge leeftijd.
Vrouwen van de Biblebelt kregen bij hun huwelijk bijna standaard een korset én een kunstgebit
cadeau. Maar implantaten om het gebit vast te
klikken, waren nog niet uitgevonden. Veel mensen konden helemaal niet met dat ding overweg.
Het schoof, schuurde, en viel de hele tijd uit.
Eten ging bijna niet, alleen pap, yoghurt en sap.’
De mondgezondheid was dus een bron van el-
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lende, die nodig moest worden aangepakt. Maar
waar te beginnen? ‘In die tijd kwam voorzichtig
het besef op in de wetenschap dat bij een aantal
gevaarlijke ziekten het gedrag van de mensen
van invloed is op het krijgen of voorkomen van
die ziekten,’ vertelt Eijkman opgewonden. ‘Dat
gold voor longziekten, obesitas, hart- en vaatziekten, en: tandbederf. Dat leek me een heel belangrijk besef, want als je de mensen nou maar
zou informeren over zulk soort dingen, dan
zouden ze misschien hun gedrag veranderen.’
Maar over dat ‘informeren’ was nog weinig
bekend. ‘Ik had het geluk dat mijn hoogleraar,
professor Houwink, openstond voor dit soort
ideeën. Het was heel bijzonder, hij zei: “Ik weet
er zelf nog te weinig van af, richt jij je maar
op die voorlichtingskunde en probeer erop te
promoveren.”’ Eijkman kwam terecht bij een
landbouwsocioloog in Wageningen, hoogleraar
Van den Ban, die gespecialiseerd was in planned
change. ‘Van den Ban had conservatieve boeren
voorgelicht over de nieuwste landbouwkennis,
zodat ze hun grond efficiënter zouden verbouwen. Zoiets hadden wij ook nodig.’
tegen De stroom in
Recalcitrant als hij nog steeds was, werkte
Eijkman aan voorlichtingsprojecten – tegen de
heersende tandartsencultuur in. ‘Tandartsen
meenden dat hun woord heilig was. Voorlichting was volgens hen niet nodig: als de tandarts
zei dat de patiënt moest poetsen, gehoorzaamde
de patiënt, dat was de gedachte.’ Eijkman
probeerde in het onderwijs en bij zijn collega’s
het belang van gespreksvoeringstechnieken
onder de aandacht te brengen. ‘Uit een van mijn
onderzoeken bleek bijvoorbeeld dat de vragen
waarmee patiënten zaten totaal verschilden van
de onderwerpen die “wij” tandartsen belangrijk
vonden. Patiënten bleken vragen te hebben als:
“Het is niet dat ik mijn tandarts niet vertrouw,
maar ik zou graag een tweede mening horen
over zijn diagnose.” Of: “Ik weet wel dat het belangrijk is om naar de tandarts te gaan, maar ik
ben zo bang! Wat moet ik doen?” Op die vragen
waren de tandartsen helemaal niet ingesteld.’
En ze zaten er ook bepaald niet op te wachten.
‘Als ik vakgenoten uitlegde wat mijn bevindin-
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gen betekenden voor de praktijk, kreeg ik te
horen: “Ben je belazerd! Een ándere tandarts
in de mond van mijn patiënt laten kijken voor
een tweede mening?” Zoiets werd eenvoudigweg niet gepikt.’ Eijkman grinnikt genoegzaam.
Bijna triomfantelijk: ‘Gedragswetenschappen
was iets voor meisjes met geitenwollensokken,
en mannen met lange haren. Wij tandartsen
hadden een klinisch vak, dat was niet vaag. Ik
herinner me een heel goede hoogleraar, die
zei: “Gespreksvoering? Ach, da’s een hobby van
Michiel Eijkman.”’
ExTREME ANGST
Dus ja, zegt hij voorzichtig, ‘misschien, inderdaad, zou je kunnen zeggen dat ik een pionier
was’. Het belang van openheid en communicatie
stond voor Eijkman altijd als een paal boven
water. ‘Zelfs de drinkwaterdiscussie is er een
voorbeeld van. De landelijke fluoridering is

‘Gedragswetenschappen
was iets voor meisjes’
weliswaar niet doorgevoerd, maar het publieke
debat heeft er wel toe geleid dat kennis uit de
wetenschap in de praktijk werd toegepast: zo
ongeveer iedere tandpasta bevat sindsdien
fluoride.’ Het is ook de reden waarom Eijkman
al sinds 1973 – en tot op heden – voor NRC
Handelsblad columns en wetenschapsberichtjes
schrijft over tandheelkunde. ‘Het is belangrijk te
laten zien wat de tandarts, maar ook de wetenschapper, eigenlijk uitspookt.’
In 1992 werd Eijkman benoemd tot hoogleraar
sociale tandheelkunde, en ontfermde hij zich
onder andere over het onderzoek naar extreme
angst voor de tandarts. ‘Er werd altijd een beetje
lacherig gedaan over dat onderwerp, maar
4,7 procent van de tandartspatiënten in de
westerse wereld kampt met pathologische angstklachten. Dat zijn dus bijna 800.000 Nederlanders die om die reden niet naar de tandarts gaan
– ook niet wanneer het heel erg nodig is.’ Bij
deze moeilijke patiëntengroep is communicatie
bij uitstek belangrijk. ‘De patiënt vertrouwt de

tandarts alleen wanneer hij weet dat de arts zijn
angsten begrijpt en erop inspeelt.’
Tijdens zijn leerstoel maakte Eijkman zich er
hard voor dat voorlichtingskunde verder werd
ontwikkeld, en een wezenlijk onderdeel werd
van het onderwijscurriculum. ‘ACTA loopt wat
dat betreft nog steeds voorop. Ik vrees dat er op
andere tandheelkundige faculteiten – overal ter
wereld – te weinig aandacht is voor gespreksvoeringstechnieken.’
Pijnlijke ParaDox
Nu de gebitsgezondheid mede dankzij alle
voorlichting drastisch is verbeterd en men
beduidend beter het gebit verzorgt, doet zich
een pijnlijke paradox voor. ‘We hebben bereikt
dat men niet meer massaal een kunstgebit hoeft.
Het probleem is: mensen worden tegenwoordig veel ouder en krijgen dan vaak te maken
met dementie. En demente mensen verzorgen
hun gebit niet! Ze krijgen vreselijke infecties in
hun mond, en slikken per dag daardoor grote
bacteriële massa’s in. Dat is zeer slecht voor de
gezondheid. Het wrange is dat een kunstgebit
voor deze mensen eigenlijk beter zou zijn. Een
kunstgebit is makkelijker te reinigen, en daardoor geschikter voor verzorgingshuizen, waar
personeel en tijd vaak schaars is.’
Het is niet de enige vreemde paradox, waarbij
ogenschijnlijk goede ontwikkelingen elkaar
lijken in te halen en voorbij te streven, merkt
Eijkman. ‘In de afgelopen zestig jaar is er in
de tandheelkunde meer veranderd dan in
de hele zeshonderd jaar daarvoor. Het vak is
ontzettend breed en meer medisch geworden. Ik ben weleens bang dat het curriculum
overvuld raakt.’
GEEN TijD VOOR HANDWERK
Hij glimlacht. Ja, inderdaad. Hemzelf stond het
destijds tegen dat zijn studie alleen maar leek
te bestaan uit het manuele handelen, en later
eiste hij zelf een plek op in het curriculum voor
voorlichting en communicatie. ‘Nu maak ik me
zorgen dat er in het onderwijs misschien niet
genoeg tijd over is voor “knutselen in de mond”.
Het tandartsvak is en blijft verdomde moeilijk,
het handwerk moet geoefend worden.’

faculteit hen wel kan volgen. Ik vind dat de universiteit zich moet aanpassen aan de studenten,
niet andersom.’ Hij zwijgt even. ‘Ik was zelf destijds een nieuwlichter, met mijn voorlichting en
communicatie. Ik vond dat de faculteit met haar
opvattingen hopeloos achterliep. En wat ik deed,

‘Ik ben blij dat ik hier
nog rondloop’
vond de faculteit maar bijzaak. Pas later stelde
men de meningen bij.’ Hij wil maar zeggen: hij
weet hoe het is.
‘Ik probeer geïnteresseerd te zijn in die digitale
ontwikkelingen, maar ik kan het niet meer helemaal volgen. Ik merk dat mijn denkkader al te
veel achterloopt.’ Eijkman haalt zijn schouders
op, kijkt even weg. ‘Ik ben blij dat ik hier nog
rondloop. Maar ik hou het non-verbale gedrag
van mijn collega’s goed in de gaten. Zodra ze me
glazig gaan aankijken wanneer ik binnenkom,
ben ik weg.’ yyy

Michiel Adriaan Jan
Eijkman

Al te veel zorgen maakt Eijkman zich er ook
weer niet over. Op zijn 65e ging hij juist met
emeritaat om ‘alle zoveelste curriculumhervormingen’ achter zich te kunnen laten. ‘Ik had
zo schoon genoeg van het vergaderen, bezuinigen, managen en hervormen – daarom heb
ik afstand gedaan van mijn leerstoel. Gelukkig
mocht ik gastdocent worden. Ik geef post-

academisch onderwijs, en ik begeleid studenten
bij hun scriptie.’
Tussen die studenten en hemzelf voelt hij overigens wel een steeds grotere kloof gapen. ‘Zij zijn
in het digitale tijdperk opgegroeid. Ze denken
anders, communiceren anders, leven in een virtuele wereld. Lezen ze überhaupt nog boeken?
Ze zijn zo multimediaal dat ik me afvraag of de

1938 geboren te Batavia
1958 - 1966 studie tandheelkunde RU Utrecht
1966 - 1971 tandarts bij de Koninklijke Marine
1971 - 1992 wetenschappelijk medewerker
VU, vanaf 1984 Acta
1979 proefschrift Tandarts en
patiëntenvoorlichting
1992 - 2003 hoogleraar in de sociale
tandheelkunde UvA
1971 - 2007 parttime tandarts in groepspraktijk
2003 - heden gastmedewerker bij Acta en
adviseur van een rechtsbijstandsverzekeraar
1973 - heden schrijft over tandheelkunde voor
NRC Handelsblad
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