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Dit is alweer het laatste nummer van de zevende jaargang 
van de Uitdienstbode. Dit nummer bevat drie verslagen van 
kringactiviteiten die het bestuur van onze kring sinds het 
verschijnen van ons vorige nummer heeft georganiseerd: 
één excursie en twee lezingen. Wie niet bij die activiteiten 
aanwezig heeft kunnen zijn, kan hier nalezen wat hij of zij 
gemist heeft.

Naast de verslagen vindt u in dit nummer onze vaste 
rubrieken. Voor de nog betrekkelijk nieuwe rubriek ‘Bij de 
UvA’ heeft kringlid Jaap van Loenen een bijdrage geschre-
ven. Wilt u een anekdote uit uw loopbaan met ons delen, 
dan verheugen we ons op uw bijdrage. 

De redactie heeft besloten om te stoppen met een andere 
vaste rubriek met de titel ‘Hoe gaat het nu met?’ Daarin 
interviewden we een oud-medewerker van de UvA die niet 

vanuit de UvA gepensioneerd is maar zijn of haar loopbaan 
elders heeft voortgezet. De redactie vond de nummers van 
de Uitdienstbode langzamerhand een beetje te ‘dik’ worden. 
U heeft al genoeg te lezen.

De redactie kijkt met trots terug op de extra-editie over de 
pensioenproblematiek die we naast de reguliere nummers 
hebben uitgebracht. Het ziet er nog steeds naar uit dat onze 
pensioenen volgend jaar gekort gaan worden en dat terwijl 
ze al tien jaar niet zijn geïndiceerd. Veel economen en 
andere deskundigen vinden de korting volstrekt overbodig. 
Bernard van Praag, emeritus hoogleraar Toegepast econo-
misch onderzoek en lid van onze kring, heeft al in februari 
2016 in een lezing zijn mening over dit onderwerp gegeven. 
Op 16 oktober heeft hij opnieuw zijn licht over het onder-
werp laten schijnen. U vindt een verslag van zijn lezing in 
dit nummer.  ■R
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LEZING COLLEGELID JAN LINTSEN 

‘Het gaat goed met de UvA’

Het is een traditie: aan het begin van het academisch jaar spreekt een lid 
van het College van Bestuur voor onze kring om ons bij te praten over 
hoe onze ex-werkgever er voorstaat. Ruud Bleijerveld kondigt aan dat 
Jan Lintsen zal ingaan op een aantal belangrijke kwesties die de universi-
taire wereld bezighouden, bijvoorbeeld de vraag hoe de gevolgen moe-
ten worden opgevangen van het toenemende aantal studenten. En het 
hot item: de aanbevelingen van de commissie Van Rijn waarvan de 
aanbeveling om geld van gedrags-, maatschappij- en geesteswetenschap-
pen over de hevelen naar de bètawetenschappen nogal wat commotie 
heeft veroorzaakt. Aan dit item komt Lintsen tot teleurstelling van vele 
toehoorders, onder wie mijzelf, niet toe.

✒ door Frans Willemsen

Lintsen, als lid van het College van 
Bestuur belast met onder meer finan-
ciën, de bibliotheek en het bouw- en 
huisvestingsbeleid, vertelt dat zijn 
omgeving hem op het hart heeft 
gedrukt zich goed voor te bereiden:  
‘U bent een geducht gezelschap met 
héél veel kennis van de UvA.’ Hij 
noemt zijn lezing een soort ‘State of the 

Union’ want hij wil vertellen hoe de 
UvA ervoor staat. Daarover is hij kort: 
de UvA staat er goed voor. Hij laat een 
sheet zien waarin de UvA in een ‘ran-
king’ van de Europese universiteiten de 
zevende plaats inneemt. Oxford en 
Cambridge bezetten de eerste en de 
tweede plaats. Op de volgende sheet 
staat hoe die ranking tot stand komt 
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(maar niet wie die ranking opstelt): een 
diagram dat toont in hoeveel van 48 
disciplines een universiteit een top-
honderdpositie inneemt. In Nederland 
staat de UvA aan de top met Wagenin-
gen als goede tweede, ‘maar die zijn 
minder breed en hebben het dus iets 
gemakkelijker’. 

Financieel staat de UvA er goed voor. 
Nederlandse universiteiten, dus ook de 
UvA, leveren uitstekende prestaties 
met beperkte middelen. Dat is onder 
andere bereikt doordat er meer en meer 
wordt gestuurd op prestaties, ‘maar die 
citroen is nu wel zo’n beetje uitgekne-
pen. De werkdruk is zo langzamerhand 
hoger dan in de financiële dienstverle-
ning en de zorg. Er moet nu echt geld 
bij.’ De overheid geeft steeds minder 
geld per student uit. In 2000 kregen de 
universiteiten ruim 20.000 euro per 
student, in 2018 was dat geslonken tot 
15.300 euro. 

Op een volgende sheet laat hij zien dat 
desondanks de studenttevredenheid 
een stijgende tendens vertoont. Hij 
denkt overigens dat de grafiek geïnter-
preteerd moet worden met in het 
achterhoofd dat de gemiddelde 
Amsterdamse student wat kritischer 
ingesteld is dan de gemiddelde student 
elders. Lintsen, die zelf uit Den Haag 
komt: ‘De Amsterdamse tramconduc-
teur is ook wat chagrijniger dan zijn 
Haagse collega.’ 

Dit jaar zijn er minder aanmeldingen 
dan de jaren ervoor. Zou dat te maken 
hebben met een aantal zaken die de 
afgelopen tijd minder goed gegaan 
zijn? Denk aan de fusie van de bètafa-
culteiten van VU en UvA en de volgens 
Walter Hoogland, voormalig bètade-
caan (en bij de lezing aanwezig) daaruit 
voortvloeiende keuze van het NWO-
instituut voor ruimteonderzoek SRON 
voor Leiden in plaats van Amsterdam, 
waar aanvankelijk de voorkeur naar 
uitging. Dat ‘minder goed’ is trouwens 
een understatement, Lintsen spreekt 
zelfs over PTSS, posttraumatische 
stressstoornis. 

Dit was een zaak die niet goed ging. 
Veel zaken gaan gelukkig wel goed. Zo 

scoort de UvA op onderwerpen als 
Artificial Intelligence wereldwijd zeer 
goed. En zoals gezegd staat de UvA er 
ook financieel prima voor. Het eigen 
vermogen van de UvA groeit gestaag 
en bedraagt nu 278 miljoen en er is een 
‘kleine’ reserve van 4.3 miljoen. Hij 
noemt het financiële beleid ‘voorzich-
tig’ en vergelijkt die voorzichtigheid 
met die keer dat hij van Den Haag naar 
Enschede moest. Zijn secretaresse had 
voor de zekerheid voor dat reisje een 
marge ingebouwd van een half uur. Dat 
had hij zelf ook al gedaan. Evenals zijn 
chauffeur. Resultaat: hij was twee uur 
te vroeg… Het streven is om financieel 
‘in de plus’ te blijven zonder nieuwe 
leningen. Geesteswetenschappen en 
Maatschappij- en Gedragswetenschap-
pen zullen binnenkort uit de rode 
cijfers zijn. De rechtenfaculteit laat nu 
nog rode cijfers zien door dalende 
studentenaantallen, maar ook daar 
wordt gerekend met een groeiscenario, 
net als elders.

De komende jaren zal er vooral wor-
den geïnvesteerd in de huisvesting, zo’n 
vijftig miljoen per jaar. Een heel 
belangrijke kwestie wordt de ontwik-
keling van het Universiteitskwartier 
met Oudemanhuispoort, BG-terrein 
enzovoorts. Lintsen voorziet dat de 
bouw en ontwikkeling ervan een kleine 
nachtmerrie wordt omdat alles zich 
afspeelt in een oude binnenstad met 

oude gebouwen en met een intensieve 
bewoning. Hij vreest toestanden als bij 
de verbouwing van het Rijksmuseum, 
met tijds- en kostenoverschrijdingen en 
verzet van buurtbewoners (ik denk zelf 
ook aan de Noord-Zuidlijn). Toch is 
hiervoor gekozen in plaats van bijvoor-
beeld nieuwbouw in de Watergraaf-
smeer omdat zo’n universiteitskwartier 
een geweldige impuls kan geven aan 
Amsterdam als stad en de UvA wil een 
echte stadsuniversiteit zijn. Lintsen 
denkt dat je straks een heel andere 
wereld betreedt als je het universiteits-
kwartier binnenwandelt.

Ook duurzaamheid heeft de aandacht 
van het college. Bij nieuwbouw wordt 
gestreefd naar energieneutraliteit. Als 
dat niet voor honderd procent mogelijk 
is, wordt gestreefd naar BEN: Bijna 
Energie Neutraal. Monumentale 
gebouwen mogen niet worden ontsierd 
door zonnepanelen, maar soms kunnen 
die zo geplaatst worden dat ze niet 
worden gezien. En er wordt onderzoek 
gedaan naar een coating van gebouwen 
die zonne-energie omzet in elektrici-
teit. Verder wordt als het kan warmte-
koudeopslag toegepast. En wie naar 
Berlijn moet, kan ook met de trein in 
plaats van met het vliegtuig. 

Er zijn na afloop van dit betoog weinig 
vragen. Een gaat over huisvesting, maar 
dan van medewerkers. Door het gebrek 
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Jan Lintsen laat zien dat de UvA er ondanks de beperkte middelen goed voor staat
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aan (betaalbare) huisvesting in Amster-
dam is het moeilijk om aan medewer-
kers te komen. Lintsen zegt dat de 
UvA op dit terrein wel iets doet maar 
dat dat een druppel op de gloeiende 
plaat is. Een universiteit mag immers in 
niets anders investeren dan in onder-
wijs en onderzoek. Een andere vraag 
gaat over doorzettingsvermogen, waar-
aan het de UvA ontbreekt. De komst 
van SRON zou door de medezeggen-
schap zijn geblokkeerd. Lintsen zegt 
dat je voor draagvlak moet zorgen als 
je dingen wilt organiseren. Maar hij 
zegt ook dat als het echt nodig is, het 
college zijn wil in sommige gevallen zal 
doorzetten, ook al is de medezeggen-
schap tegen. ■
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De overheid investeert steeds minder geld per student

SENIOREN OP EXCURSIE VAN EESTEREN PAVILJOEN

Een zandafgraving van zeventig meter diep
✒ door Margot Taal

Aan de noordoever van de 
Sloterplas in de westelijke 
tuinsteden van Amsterdam 
ligt het Van Eesteren Pavil-
joen aan Noordzijde 3. Je 
kunt het goed bereiken met 
tram 13 of neem bij mooi 
weer gerust de fiets.

Op woensdag 21 augustus 
hebben zich zestig leden 
van de seniorenkring verza-
meld bij het Van Eesteren 
Paviljoen, hoofdlocatie van 
het Van Eesteren Museum. 
Daar introduceert Hans de 
Vries namens het kringbe-
stuur de spreker van de 
middag, architect en stedenbouwkundige Noud de Vreeze. 
De Vreeze, zegt hij, is gepromoveerd op kwalitatieve grond-
slagen van de sociale woningbouw in Nederland, oud-voor-
zitter van het museum en schrijver van het boek  
De ziel van Duitse steden.

Bij het begin van zijn lezing kondigt De Vreeze aan dat hij 
het antwoord op twee vragen zal geven: waarom de Sloter-
plas en waarom een museum? De Sloterplas is een zand-
afgraving die op het laagste punt een diepte heeft van 
zeventig meter. Het zand heeft als grondstof gediend voor de 

woningbouw van de weste-
lijke tuinsteden, waarvan 
de plas het centrum vormt. 
Alle wegen die de wijk 
doorsnijden komen al dan 
niet rechtstreeks uit op dit 
langwerpige water met zijn 
kronkelige oevers. Zoals 
Van Eesteren dat in 1934 
heeft ontworpen. 

Bij een inventarisatie van 
ideeën om de oevers te 
verlevendigen, in juni 2012, 
is ook de bouw geopperd 
van dit paviljoen. Deze is 
gefinancierd door de 
grootste Amsterdamse 

woningbouwcorporatie Stadgenoten. Directeur Andriessen 
bleek een potje te beheren afkomstig van de verkoop van de 
kabeltelevisie. Dat geld was bestemd voor voorzieningen in 
de westelijke tuinsteden, een gelukkig toeval. Het paviljoen is 
twee jaar geleden tot stand gekomen, netjes binnen het uitge-
trokken budget. 
Waarom een museum? Het plan voor een museum was al van 
veel oudere datum, de realisatie was mogelijk dankzij een 
stichting waarin Van Eesteren zijn vermogen had onderge-
bracht. Een vermogen dat hij voornamelijk aan winst te 
danken had van pokeren tijdens een tien maanden durende 

Noud de Vreeze, architect en stedenbouwkundige, laat zien waarom Van Eesteren 
een museum verdient
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reis die hij maakte, dankzij de Prix de Rome. Die ontving hij 
in 1921 voor zijn ontwerp van een Koninklijk Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten aan de 
Amstel. Van Eesteren reisde in gezelschap van onder meer 
Van Doesburg en Mondriaan, met wie hij ’s avonds nogal 
eens pokerde. Mondriaan was minder gelukkig in het spel 
dan hij en kocht met enkele van zijn tekeningen en schilde-
rijen zijn pokerschuld af bij zijn reis- en speelmaat. Voor Van 
Eesteren achteraf gezien een gunstige belegging. 
Een museum zou volgens Van Eesteren professionals die zich 
met stadsuitbreiding bezighielden, kunnen koppelen aan het 
grote publiek. Het huidige museum wordt door 120 vrijwil-
ligers gerund, die er programma’s, wandelingen en tentoon-
stellingen en lezingen voor gasten zoals de seniorenkring. 

Op het moment van ons bezoek zijn nog een flink aantal 
panelen te bezichtigen van een Bauhaus-tentoonstelling die 
er dit jaar is ingericht. Deze kunst- en architectuurbeweging 
beleeft zijn honderdste verjaardag. Het is een Duitse stro-
ming uit de jaren twintig vorige eeuw, van modernisme, 
optimisme en idealisme in architectuur en stedenbouw. 
Volgens de spreker kan het niet anders of Van Eesteren moet 
de Bauhaus-ideeën goed hebben gekend, met een eerste 
kennismaking tijdens zijn Prix de Rome-reis. Later onder 
meer via een groot stedenbouwkundig congres in Amster-
dam (1924), waarin deze beweging centraal stond en die door 
de stedebouwkundige Schuhmacher werd uitgewerkt in de 
vorm van plannen voor Amsterdam.

De dominante discussie die in Duitsland over Bauhaus werd 
gevoerd ligt ten grondslag aan het gedachtegoed van Van 
Eesteren. Daarin nam de ruimte voor verkeer en vervoer toen 
al een belangrijke plaats in. 

Qua maatvoering was het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) 
van Amsterdam uit 1934 waar Van Eesteren met Lohuizen 
aan werkte, gemaakt met het oog op de toekomst en duur-
zaamheid. Het werd de basis voor de stadsuitbreidingen in 
de volgende decennia, zoals de westelijke tuinsteden en 
Buitenveldert. Van Eesteren was verantwoordelijk voor het 

structuurplan van de westelijke tuinsteden, de hoofdlijnen 
van de buurt en de verbindingen van de nieuwe wijk met de 
stad. De structuur van de wijk Nieuw-West moest op open 
bouwblokken gaan berusten. Er moesten stroken met win-
kels komen en een afwisseling tussen hoog- en laagbouw 
– wat overigens in de loop van de bouw telkens anders werd
geïnterpreteerd.

Binnen dit zogenaamde vlekkenplan van Van Eesteren waren 
ontwerp en bouw van huizen en appartementsgebouwen in 
handen van architecten, die hij alle ruimte gaf. Hoewel de 
aanvankelijke euforie over de westelijke tuinsteden inmiddels 
aanzienlijk is getemperd, is het museum tevens bedoeld om 
de belangstelling voor en de trots op deze groene en ruimte-
lijke buurt nieuw leven in te blazen.

Ruud Bleijerveld sluit onze reis door de tijd af met een dank-
woord. Het bevat verwijzingen naar Duitse steden, verbor-
gen potjes, legaten en het pokerspel uit De Vreezes lezing. 
Daarna is het weer hoog tijd voor de senioren om zich met 
elkaar te verstaan en zich te ontfermen over de hapjes en 
drankjes die vrijwilligers ons allervriendelijkst serveren. ■

Een museum zou volgens Van Eesteren professionals kunnen koppelen aan het 
grote publiek
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BIJ DE UVA HERINNERINGEN AAN DE UNIVERSITEIT

Een verrassingsfeest in het Atrium
✒ door Jaap van Loenen

Ik schrijf circa 1976. De mensa van de UvA aan de Weesperstraat is door de bouw van de metro nagenoeg 
onbereikbaar geworden. Aangezien hier het eten werd gekookt voor meerdere mensa’s, werd de bezorging van 
het warme eten naar de mensa in de Damstraat onmogelijk. De studenten moesten echter wel eten. 

De UvA had een probleem. H’88, de mensa aan de Heren-
gracht, dat was de oplossing. Er werd een overeenkomst met 
de stichting Amsterdamse Studenten Kring (ASK) gesloten. De 
UvA nam de mensa H’88 over. Crea, reeds enige tijd gebruiker 
van het pand in de herfst, winter en voorjaar, mocht buiten 

de zomermaanden de zalen blijven gebruiken. In de drie 
zomermaanden werd er een studentenhotel geëxploiteerd 
door de Stichting Internationaal Studenten Contact (SISC). 
120 studenten konden tegen betaling van 10 gulden slapen 
incl. ontbijt. De slogan was destijds dan ook: ‘Voor een joet 
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lig je goed’. De warme maaltijden werden vanaf dat moment 
in H’88 bereid. Een gedeelte werd in de – ja, rode – bus van de 
UvA in zware ijzeren gamellen naar de Damstraat vervoerd. 
Een prima oplossing dus. Echter, de exploitatie was niet 
eenvoudig. Het restaurant was gevestigd in de catacomben 
van de Herengracht. Het pand stortte bijna in het IJ, er waren 
altijd problemen met de afwatering, er zaten ontelbare 
scheuren in de muren, de ramen knapten door de constante 
verzakking. Er werd zelfs gefluisterd dat dit mede veroorzaakt 
werd door de dansactiviteiten van CREA, dat was een vorm van 
een menselijke heimachine. En last but not least waren er de 
vele klachten van buurtbewoners wegens geluidsoverlast. 
Maar de studenten stonden nagenoeg altijd rustig in een 
donkere gang, trapje op trapje af, op hun eten te wachten.

De uiteindelijke exploitatie duurde toch nog tot 1988. In 
augustus van dat jaar werd het Atrium geopend. Een mooi 
nieuw exploitatiepunt met een adequate inrichting voor 
zowel keuken, restaurant als bar, maar ook een exploitatie 
die meer kosten met zich meebracht. De bedrijfsleiding was, 
ja reeds in die tijd, genoodzaakt om uit te zien naar een 
andere geldstroom. Zo werd ik op een goede dag door de 
toenmalige bedrijfsleider benaderd met de mededeling dat 
hij het Atrium op een zaterdagavond voor een feest, tegen 
een aanzienlijke vergoeding, kon verhuren. Het was een 
verrassingsfeest. Omdat het een verrassingsfeest was kon hij 
mij weinig informatie verstrekken. Ik kon op genoemde 
datum niet aanwezig zijn. Er was volgens de bedrijfsleider 
geen vuiltje aan de lucht en hij vertrouwde volledig op de 
vriendelijke organisatoren. Nou, dat hebben we geweten!

Maandags na het feest meldde een schuchtere bedrijfsleider 
zich bij mij. Op mijn vraag hoe het feest geweest was werd hij 
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in één keer erg klein (zijn lengte was ca. 2.10 m). 
Schoorvoetend, bijna stotterend, vertelde hij dat hij bij het 
klaarmaken van de zaal plotseling geconfronteerd werd met 
de opbouw van bijzondere zaken als veel camera’s, een 
darkroom, seksgetinte afbeeldingen etcetera. Ook was het 
vreemd dat er geen gast voor de deur te bekennen was. 
Navraag bij de organisatie leerde hem dat de genodigden zich 
op een bepaalde plaats in de stad moesten melden en vandaar 
met een bus naar een onbekende locatie vervoerd werden. In 
deze het Atrium dus. Hij besloot er het beste van te maken. 
Het feest werd door zowel bekende als minder bekende 
Nederlanders bezocht en was volgens de organisatie een 
succes. Dit gold minder voor de bedrijfsleider. Hij vernam op 
dat moment dat tijdens het feest ook opnames gemaakt waren 
voor het seks gerelateerde TV-programma Night Rider. Dat in 
de late uurtjes werd uitgezonden. Geconfronteerd met deze 
informatie zag ik de bui al hangen en heb het bestuur van de 
Mensa (SMAA-catering) geïnformeerd. In eerste instantie werd 
er niet zo zwaar aan getild, echter toen Folia er lucht van 
kreeg en melding maakte van een seksfeest in het Atrium waar 
de billen van de dames op de bakplaat verbrand zouden zijn 
(een grapje van Folia) was de beer los. Crisis op de derde 
verdieping van het Maagdenhuis! Het verantwoordelijke 
collegelid, destijds ook voorzitter van het SMAA-bestuur, was 
op zijn zachtst gezegd not amused. Er werd zelfs gedreigd met 
ontslag voor de bedrijfsleider. Het voltallige SMAA-bestuur 
werd opgetrommeld om de zaak te bezweren. Hetgeen na 
heel veel woorden uiteindelijk ook gelukt is. 

Het bleef nog lang onrustig in bestuurlijke kringen…

Jaap van Loenen was hoofd van de restauratieve 
voorzieningen van de universiteit. ■

HET GETAL
✒ door Frans Willemsen

200

In Nederland hebben zich het afgelopen jaar 
tweehonderd studenten Nederlands aangemeld. 
Ik heb Nederlands gestudeerd aan de 
UvA, toen nog Gemeentelijke Universi-
teit (GU). Ik begon mijn studie in 1964. 
Er liepen in het Maagdenhuis nog bodes 
rond in gemeente-uniform. Ik had door 
omstandigheden zo lang over mijn 
middelbare school gedaan dat ik 
onmiddellijk na mijn eindexamen in 
dienst moest - ik had zelfs al een keer 
uitstel gekregen. 

Ik had in dienst elke cent opzij gelegd 
om mijn collegegeld te kunnen betalen 
en het verplichte driedelige letterkun-
dige handboek van Knuvelder te kunnen 

aanschaffen. Ook kocht ik een grijs 
driedelig pak, want ik dacht dat je dat 
als student diende te hebben. Dat pak 
heb ik al snel uit geldnood verkocht aan 
Annetje op de Lindengracht: ‘Voor al uw 
net gedragen kleding’. Het handboek 
heb ik iets langer kunnen behouden.

Ik kreeg geen beurs, want mijn vader 
verdiende te veel. Hij vond dat ik maar 
moest gaan werken net als al mijn 
broers en zussen – ik had al lang genoeg 
op zijn zak geteerd. Een van zijn 
lijfspreuken was: gelijke monniken, 
gelijke kappen. En als zeer gelovig 

katholiek verafschuwde hij het idee dat 
ik in het rooie Amsterdam wilde 
studeren. Als ik nou nog naar Nijmegen 
zou zijn gegaan…

Om rond te komen vond ik een baantje 
in de keuken van De Bijenkorf, als aide 
de cuisine, oftewel duvelstoejager voor 
alle rotklusjes die ik de echte koks uit 
handen mocht nemen. Zoals elke dag 
een mand uien pellen (huilen!) en een 
grote pan gekookte eieren. Na het 
pellen had ik het bloed aan mijn 
duimen. Maar ik had al gauw door dat 
ik gebeiteld zat, want naast mijn loon 
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Column Achter de geraniums

✒ door Kees Piena

In het juli-nummer van dit jaar stond in de Uitdienstbode 
een verslag van de lezing van Nathalie van der Velde voor 
de Kring van UvA-senioren over vallen bij ouderen. Bijna 
aan het eind van het verhaal kwam een passage voor die mij 
erg intrigeerde: ‘Amsterdam heeft zich geprofileerd als age 
friendly city’. Als ik age dan niet vertaal als mensen op 
leeftijd (zeg maar ouderen) dan had ik dat altijd al gedacht, 
waarbij age friendly dan bij mij slaat op al die mensen op 
jongere leeftijd die de stad bijna volledig tot hun domein 
hebben gemaakt. Net als toeristen trouwens, maar die zijn 
in Amsterdam toch ook vaker jong dan oud. 

In mijn beleving is Amsterdam helemaal niet vriendelijk 
voor senioren, want op die categorie doelde van der Velde 
in genoemde passage. Amsterdam is een ramp als je je moei-
zaam voortbeweegt of slecht ter been bent. Probeer maar 
eens heelhuids van het Centraal Station via het Damrak en 
de Burgwallen naar een van de vele universitaire gebouwen 
in de binnenstad te lopen. Er is een grote kans dat je op het 
Damrak omvergelopen wordt of dat je over een stoep of 
een gat in de weg struikelt. Op de Dam hebben ze het 
bovendien gepresteerd om kleine rotsteentjes te leggen, 
waarover je nauwelijks fatsoenlijk kan lopen. Mooi moet 
het zijn, maar het is zeer ongemakkelijk. 

Om te bewijzen dat Amsterdam echt age friendly was, 
was er volgens het artikel een APK voor rollators gekomen. 
Hoewel onze auto met een zekere regelmaat voor de APK 
wordt gekeurd, moest ik opzoeken wat het ook al weer 
betekende: Algemene Periodieke Keuring. En dat kwam 
mooi uit, want terwijl de rollator wordt nagekeken en zo 
nodig direct gerepareerd, wordt de rollatorduwer bevraagd 
(‘we gaan het gesprek aan’) over medicijngebruik.  

Age friendly city

Dus ook een soort APK, maar waarschijnlijk zonder directe 
reparatie.

Ik heb trouwens niets tegen rollators en al zeker niet tegen 
de gebruikers van dit hulpmiddel. Op het moment dat ik dit 
schrijf moeten een tweetal goede vrienden er noodgedwon-
gen (hopelijk tijdelijk) gebruik van maken. Het hulpmiddel 
stelt hen in staat, zij het zeer langzaam, nog ergens te 
komen. De rollator is inmiddels niet meer weg te denken. 
Er bestaat zelfs zoiets als een landelijke rollatorloop.

Lang geleden waren mijn vrouw en ik op rondreis door het 
zuiden van Engeland. Na een dag vol bezienswaardigheden 
kwamen we in Eastbourne, een van de badplaatsen aan de 
zuidkust, die sprekend op elkaar lijken doordat ze allemaal 
een pier in zee hebben, er altijd congressen worden gehou-
den en waar het lijkt of de bejaarden er uit de lucht vallen. 
Zo ook in ons hotel. ’s Morgens bij het ontbijt zat de eetka-
mer vol met een stuk of dertig ouden van dagen, die echter 
de dagen nog lang niet zat waren en zich gedroegen als op 
een schoolreisje. Bij het verlaten van het hotel viel ons een 
folder op met allerlei routes. Wie schetst onze verbazing dat 
het een folder met alleen maar rolstoelroutes was? Dat was 
pas echt een aged friendly city, daar hoefde je duidelijk niet 
achter de bekende bloemen te blijven zitten. 

Wij hebben trouwens niet van de routes gebruik gemaakt, 
dat hoefde gelukkig nog niet.

kreeg ik ook altijd een warme maaltijd 
die de koks voor zichzelf bereidden. Dat 
wordt in de horeca De Huiskamer 
genoemd. En als de dienst erop zat een 
biertje. 

Ik ging me inschrijven aan de universiteit. 
Ik herinner me een gedrang van jewelste 
in de hal van de Oudemanhuispoort waar 
iedereen probeerde voor te dringen. 
Studentvriendelijkheid moest nog worden 
uitgevonden. Als je aan de beurt was, 
kreeg je een doordrukformulier waarvan 
de vellen verschillende kleuren hadden. 
Die moest je thuis invullen en daarna 
inleveren. Als je dan je collegegeld had 

betaald, voor mij een rib uit mijn lijf, 
kreeg je je collegekaart en was je 
officieel student. Ik was apetrots op die 
status en ben dat al die jaren gebleven. 
Ik deed ook over mijn studie veel te lang 
doordat ik er steeds bij heb moeten 
werken, maar ik heb genoten van mijn 
studie. Doet iemand dat nog?

Mijn eerste college, in de Aula, werd 
gegeven door professor Stuiveling, Ik 
zie hem nog achter de katheder staan 
en herinner me nog goed dat hij ons 
vermanend toesprak. We waren met z’n 
tweehonderden en hij drukte ons op 
het hart om bij onszelf na te gaan of 

we de juiste studierichting hadden 
gekozen: zou er voor zoveel afgestu-
deerden wel werkgelegenheid zijn? 

Hoe anders is de situatie nu! De VSNU 
meldt dat er zich vorig jaar in het hele 
land in totaal tweehonderd studenten 
Nederlands hebben aangemeld, 
evenveel als er in 1964 alleen al voor de 
universitaire MO-studie hadden 
aangemeld. Dus nog afgezien van de 
doctoraalstudenten. En u heeft het vast 
in de krant gelezen: aan de VU hebben 
ze de studie Nederlands bij gebrek aan 
inschrijvingen helemaal afgeschaft. ■
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Amsterdam 
profileert zich 
als 'age 
friendly' stad.
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EEN PRETTIG GESPREK MET TINEKE NIEUWENHUIS

Een harmonieus 
afgeronde carrière  
✒ door Henriëtte Ritter

Toen ik bij Tineke Nieuwenhuis bin-
nenkwam was ik aangenaam verrast: 
ondanks de drukke straat in het hartje 
van Amsterdam waar zij woont, was 
haar appartement een oase van rust. 
Van het voorbijrazende verkeer was 
niets merkbaar en ik keek uit op een 
grasveld en bomen in beginnend herfst-
tooi. Mijn gastvrouw glimlachte toen 
ik daar een opmerking over maakte:

‘Ja, mijn appartement ligt heel gunstig 
aan de achterkant van het complex. Ik 
ben zo’n twintig jaar geleden hier 
naartoe verhuisd toen mijn twee kinde-
ren waren uitgevlogen en het huis met 
grote tuin in Bos en Lommer mij te 
bewerkelijk werd. Ik heb het erg naar 
mijn zin: midden in de stad met alle 
voorzieningen binnen loopafstand 
zonder dat ik afstand heb hoeven te 
doen van de landelijkheid waar ik toch 
erg aan gehecht was geraakt.’
Ik installeerde mij alvast aan de ronde 
tafel in haar open keuken terwijl Tin-
eke zorgde voor thee en koffie. Zij 
vertelde dat zij na bijna veertig dienst-
jaren aan de UvA in 2013 met pensioen 
was gegaan. 

‘Onvoorstelbaar als je eraan terug 
denkt! Zo lang in dienst bij hetzelfde 
bedrijf! Maar ik heb er met plezier 
gewerkt en veel geleerd. Vooral van de 
laatste vijftien jaren heb ik erg genoten. 
Ik was toen P&O-adviseur bij het 
Informatiseringscentrum van de uni-
versiteit.’
Ik vroeg Tineke mij uit te leggen wat 
haar functie precies inhield. Zij ging 
daar gretig op in. 
‘Ik was vijftig toen ik daar ging wer-
ken. Het was een voltijdsbaan en ik 
moest een eigen P&O-afdeling opzet-
ten. De ICT die lange tijd was ver-
spreid over de faculteiten van de UvA, 
was een aparte facilitaire eenheid 

geworden, gevestigd op 
het Binnengasthuister-
rein en ondersteunde 
de faculteiten in alle 
ICT-aangelegenheden 
voor studenten en 
personeel. Ja, het was 
een vernieuwende 
eenheid en er was ook 
veel geld beschikbaar 
voor die vernieuwin-
gen! Het bedrijf 
groeide van zestig naar 
driehonderd perso-
neelsleden. Ik was verantwoordelijk 
voor het personeelsbeleid en de uitvoe-
ring daarvan: bijvoorbeeld werving en 
selectie en mobiliteit waren taken die 
op mijn bordje lagen, evenals de zorg 
om mensen aan het bedrijf te binden. 
Dat laatste was belangrijk want wij 
hadden aan het bedrijfsleven een niet te 
onderschatten concurrent!’

Tineke vertelde mij dat zij haar laatste 
baan zo leuk had gevonden omdat alle 
vaardigheden en kennis die zij had 
opgedaan gedurende haar carrière, bij 
elkaar kwamen. Ik werd nieuwsgierig 
naar het verloop van die carrière waar-
van ik nu alleen van het slot iets te 
horen had gekregen. 

En zo hoorde ik dat Tineke een MO-
A-opleiding Engels had gevolgd in  
Haarlem. Na de afronding van haar 
studie is zij, naast lerares Engels voor 
volwassenen bij een faciliteiten-
centrum, bij de UvA begonnen als 
secretaresse bij de Faculteit Sociale 
Wetenschappen, subfaculteit politico-
logie (FSW-A). Toen ik dat hoorde  
veerde ik op. In mijn interview in het 
vorige nummer van de Uitdienstbode 
met Patrice Visser had ik het een en 
ander van die beruchte faculteit te 
horen gekregen. Tineke kwam daar in 
1978, dus ook zij viel met haar neus in 
de boter. Ook nu weer werd Daudt 
veelvuldig genoemd. Het gesprek met 
Patrice kwam weer bij mij boven en ik 
vroeg mijn gastvrouw hoe zij die jaren 
had beleefd.

‘Het was zeer leerzaam allemaal. Ik 
kwam terecht op het secretariaat van het 
zogeheten Friedrich collectief.’
Het Friedrich collectief! Weer zo’n 
instelling die indertijd kennelijk aan 
mijn aandacht was ontsnapt! Ik begreep 
van Tineke dat in de jaren zeventig het 
Friedrich collectief werd gevormd door 
een groep jonge politicologen die zich 
afzetten tegen de manier waarop profes-
sor Daudt invulling gaf aan onderwijs 
en onderzoek in de politicologie. 

Het was een  
leerschool in 

strategieën die je 
moest inzetten  

om je zin 
te krijgen
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moesten Tineke en haar collegae con-
stateren dat de faculteiten vaak de 
richtlijnen probeerden te omzeilen. Bij 
het toetsen van selectieprocedures 
stelden zij vast dat er vaak geen sprake 
was van gelijke kansen.

Bij een benoemingsprocedure voor een 
hoogleraar bij twee gelijkwaardige 
kandidaten van tegenovergestelde 

sekse, werd de man als ‘jong en veelbe-
lovend’ benoemd en de vrouw als ‘jong 
en onervaren’ afgewezen. 
Maar wat werd er dan met jullie onder-
zoek en waarnemingen gedaan?
‘Die werden zo’n beetje weggemoffeld. 
Soms waren wij zo verontwaardigd 
over de dingen die wij meemaakten, dat 
wij de situatie in een rollenspel op onze 
werkplek naspeelden om af te reage-
ren!’

Zelfs nu, na al die jaren, had mijn 
gastvrouw niet veel moeite om de 
verontwaardiging van weleer op te 
roepen. Zij vertelde dat zij een keer nul 
op het rekest had gekregen toen zij bij 
FNW-I had gepleit om met behulp van 
sponsoring van Stichting De Beauvoir 
aan twee briljante wetenschapsters een 
bijzonder hoogleraarschap toe te ken-
nen. De dames in kwestie, zo kreeg zij 
te horen, kwamen niet in aanmerking 
omdat zij nog nèt niet goed genoeg 
waren! Binnen een half jaar waren de 
twee medewerksters vertrokken naar 
het buitenland waar zij een mooie 

aanstelling hadden weten te bemachti-
gen aan een universiteit die minder 
moeite had met hun sekse!
Weer twee toptalenten weg door 
gebrek aan ruimdenkendheid!
Toen het servicebureau ook was opge-
heven, werd Tineke medewerkster 
algemeen personeelsbeleid. Dat duurde 
tot 1999. In dat jaar verliet zij het 
Maagdenhuis om bij het Informatise-
ringscentrum te gaan werken op het 
terrein van het Binnengasthuis.
‘Die laatste vijftien jaar heb ik al het 
beleid dat ik op papier had ontwikkeld, 
in de praktijk kunnen brengen binnen 
het Informatiseringscentrum. Het was 
de logische afronding van mijn carrière 
en dat geeft een heerlijk gevoel!’

Tijdens die laatste periode van haar 
werkzame leven deed Tineke vrijwil-
ligerswerk in het bestuur van een 
buitenschoolse opvang (BSO) waar zij 
de personeelsportefeuille beheerde. Het 
bestuur had tot taak de BSO-organisa-
tie te professionaliseren. Aan die 
opdracht heeft zij tot na haar pensioen, 
haar steentje bijgedragen. 
‘Nu dat is afgerond, kijk ik weer uit 
naar een passende bestuursfunctie, 
want ik mis het om niet meer inhoude-
lijk bezig te zijn. Maar het valt niet mee 
om iets geschikts te vinden: laatst werd 
mij een bestuursfunctie aangeboden die 
eigenlijk neerkwam op een volledige, 
onbetaalde baan! Dat is nu ook weer 
niet de bedoeling!’
Tot zich weer een gelegenheid voor-
doet, geniet Tineke van haar vrije tijd 
(‘heerlijk om geen wekker meer te 
hoeven zetten!’). Zij reist: zij gaat drie à 
vier keer per jaar naar het huisje in 
Umbrië, dat zij deelt met een groepje 
vrienden, doet vrijwilligerswerk bij het 
Verzetsmuseum en volgt regelmatig een 
lezing bij Spui 25 of bij de senio-
renkring. 

Het is tijd om afscheid te nemen. Met 
mijn hoofd nog vol van de verhalen van 
vroegere tijden, loop ik door de drukke 
avondspits naar de metro: door al die 
interviews begin ik een aardig veelzij-
dig beeld te krijgen van het bedrijf 
waar ik zelf bijna veertig jaar werk-
zaam ben geweest. ■

Weer twee  
toptalenten weg  
door gebrek aan 

ruimdenkendheid!
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‘Er was altijd wat in die jaren! In de 
Faculteitsraad werden constant poli-
tieke spelletjes gespeeld die op het 
moment zelf nogal eens langs mij heen 
gingen. Dan zat ik in de trein naar huis 
de vergadering of bijeenkomst te over-
denken en langzamerhand begon ik dan 
te doorzien wat er gaande was, waar het 
allemaal om draaide en hoe de hazen 
liepen. Het was een leerschool in de 
strategieën die je moest inzetten om je 
zin te krijgen; je kreeg mee hoe je  het 
moest aanpakken om in die hiërar-
chische structuur als TAS-lid (Tech-
nisch Administratieve Staf) gezien te 
worden.’

Wat zij allemaal geleerd had bij politi-
cologie kwam haar goed van pas toen 
zij in 1984 een andere baan kreeg: zij 
werd secretaris van de Emancipatie- 
commissie Vrouwen aan de UvA en 
kwam terecht op het Maagdenhuis. 
Dan heb je ongetwijfeld ook  
Annemarie Bos meegemaakt. Een paar 
Uitdienstbodes terug heb ik haar nog 
geïnterviewd voor deze rubriek! 
‘Ja zeker heb ik samen gewerkt met 
Annemarie. En ook met andere voor-
zitters. Het was een adviescommissie 
van het College van Bestuur om het 
universitaire emancipatiebeleid te 
ontwikkelen en problemen te signale-
ren. Na vijf jaar vonden de heren van 
het College het wel genoeg. Er was 
volgens hen geen reden meer om een 
aparte commissie in leven te houden 
voor emancipatiezaken: de commissie 
had haar taak volbracht en emancipatie 
moest voortaan worden geïntegreerd in 
het algemene personeelsbeleid.’

Weer terug naar af?, vroeg ik verbaasd 
‘Nee, niet helemaal. Gedurende een 
vijftal jaren was er nog binnen de 
Dienst Personele zaken een Servicebu-
reau een positieve actie voor vrouwen 
en minderheden.’
Tineke vertelde dat zij daar kwam te 
werken als een van de vier medewer-
kers die erop toe moesten zien dat elke 
faculteit een positief actieplan opstelde 
dat tot doel had het aantal vrouwen in 
met name de hogere wetenschappelijke 
rangen te vergroten. Er werden quota 
vastgesteld, maar tot hun frustratie 
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WAT DE POT SCHAFTE

✒ door Frans Willemsen

Aardappelen (vervolg)
In de vorige aflevering hebben we 
gezien dat de aardappel vanuit Zuid-
Amerika maar heel langzaam in de 
Europese keuken terechtkwam en dat 
de invoering in Pruisen te danken is 
aan der Alte Fritz, de Pruisische 
koning, die de geweldige mogelijk-
heden van de aardappel zag. Om de 
verspreiding van de aardappel te bevor-
deren, bediende hij zich van een para-
doxale aanpak: hij verbood de 
consumptie, waarna iedereen de aard-
appel wilde eten.

Via Pruisen kwam de aardappel ook in 
Frankrijk terecht. Dat zat zo: Parmen-
tier, een Franse apotheker, zat enige tijd 
in Pruisische gevangenschap waar hij 
bijna uitsluitend aardappelen te eten 
kreeg. Terug in Frankrijk deed hij de 
oude Fritz na. Hij plantte aardappelen 
en liet die bewaken. De bewakers 
kregen de instructie om ’s nachts naar 

huis te gaan en in te gaan op elke 
poging tot omkoping. Wederom suc-
ces. We danken aan hem ook de Pom-
mes Parmentier: blokjes geschilde 
aardappel, geblancheerd, in boter 
goudbruin gebakken en bestrooid met 
peterselie. 

Niet alleen Duitsland en Frankrijk 
gingen om, in heel Europa was de 
aardappel een oplossing voor de steeds 
terugkerende hongersnoden, tot het in 
het midden van de negentiende eeuw in 
Ierland gruwelijk misging door een 
aardappelziekte. 

Nederland werd een echt aardappel-
land. Geen wonder, het Nederlandse 
klimaat en de Nederlandse bodem zijn 
uitermate geschikt voor het gewas. Als 
Van Gogh een eeuw later een arme 
boerenfamilie portretteert dan wordt 
dat het beroemde schilderij De Aard-

appeleters, een portret van mensen die 
vrijwel niks anders te eten hadden dan 
aardappelen . En als je vrijwel niks 
anders te eten hebt, is het mislukken 
van de aardappeloogst, zoals in 1845 (1), 
natuurlijk fataal.

In 1893 verschijnt Onze Aardappel, 
met driehonderd aardappelrecepten! (2). 
Als er aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog geen aardappelen te 
krijgen zijn, breekt er in Amsterdam 
een heus oproer uit, het Aardappelop-
roer. En als de socialistische wethouder 
Wibaut tegen een afvaardiging van 
huisvrouwen durft te zeggen dat er wel 
voldoende rijst is, ‘Goed voedsel, extra 
goedkoop’, briest het communistische 
dagblad De Tribune de volgende dag: 
‘Wibaut wil de arbeiders vergiftigen.’ (3)

Ondanks het feit dat Aardappelen in 
april 1941 op de bon gingen, verscheen 
in 1942 Aardappel-allerlei met recepten 
voor o.a. aardappelkoekjes, aardappel-
soep, aardappelpastei, aardappelrolpens 
en ‘gesouffleerde’ aardappelomelet. 
Alweer hielp de aardappel het volk door 
barre tijden heen. 

Nog steeds zijn wij Nederlanders een 
volk van aardappeleters. Op woensdag 
12 januari 2005 doet Knorr onderzoek 
onder 20.000 Nederlandse huishou-
dens: 52% eet die avond aardappelen. 
In de jaren zestig eten Nederlanders 
nog 130 kilo aardappelen per persoon 
per jaar. Sindsdien is de aardappel bij 
de avonddis niet meer vanzelfsprekend, 
maar we eten nog altijd zo’n 53 kilo per 
persoon per jaar. En daarnaast nog eens 
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IN MEMORIAM
KEES VRIEZE 
(1937-2019)

Kees Vrieze, emeritus hoogleraar 
Anorganische chemie, oud-decaan 
en voormalig lid van het bestuur 
van de Kring UvA-senioren is op 
20 oktober overleden. Zijn onder-
zoek op het gebied van organome-
taalchemie is internationaal erkend. 
De interesse van Vrieze voor de 
scheikunde werd reeds vroeg op de 
middelbare school gewekt. In 1962 
studeerde hij cum laude af aan de 
Universiteit Leiden, waarna hij in 
dienst trad van Shell Research in 
Amsterdam. In 1964 promoveerde 
hij aan het University College 
Londen op een studie naar Metal-
Metal and Metal-Hydrogen Bonds. 
In het Amsterdamse lab van Shell 
deed hij fundamenteel onderzoek 
naar de homogene katalyse door 
organometaalverbindingen. 
In 1970 wisselde hij een glanzende 

carrière bij Shell in voor een onzekere 
toekomst als hoogleraar in roerige 
tijden. Kees Vrieze werd hoogleraar 
Anorganische Chemie aan de Universi-
teit van Amsterdam. Zijn benoeming 
was controversieel, het overgrote deel 
van het lab was tegen. Maar Kees wist 
als baas van de vakgroep de noodzake-
lijke reorganisatie door te voeren, wat 
resulteerde in een toestroom van pro-
movendi. Vrieze was decaan van de 
Faculteit der Scheikunde van 1973 tot 
1975 en van 1997 tot 2000. In 1984 
werd Vrieze lid van de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen KNAW, 
waar hij van 1990 tot 1996 secretaris/

penningmeester was. Hij was ook 
een van de grondleggers van de 
Holland Research School of Mole-
cular Chemistry, die dit jaar zijn 
25-jarig jubileum viert. Na zijn
emeritaat hield Vrieze intensief
contact met de universitaire gemeen-
schap. Hij was aanwezig bij bijna
elke Opening Academisch Jaar en
Diesviering. Zijn betrokkenheid bij
de oprichting van de Kring UvA-
senioren is met name voor de uit-
straling naar het wetenschappelijk
corps van belang geweest. Hij trad
eind 2012 toe tot het eerste kringbe-
stuur en trad terug in 2015. Hij
organiseerde met veel inzet een
geslaagd bezoek aan het NIKHEF
op Amsterdam Science Park. Vrieze
was trots op zijn studenten, promo-
vendi en naaste medewerkers, die hij
sterk motiveerde en alle ruimte
gunde om zich wetenschappelijk te
ontwikkelen en van wie velen zeer
succesvol werden. Hij wordt herin-
nerd als een integere en succesvolle
wetenschapper, een uitstekend
bestuurder, een fijne vriend en
collega en een bijzonder mens.
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En niet om zijn voedingswaarde, het 
schijnt dat de plant aanvankelijk vooral 
om de fraaie bloemetjes gewaardeerd 
werd. ■
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28 kilo aan aardappelproducten als chips 
en patat. Dat maakt 81 kilo per persoon 
per jaar. En misschien was de aardappel 
aanvankelijk goedkoop volksvoedsel, 
ook de middenklasse versmaadde haar 
niet. Zie bijvoorbeeld het Groot Mar-
griet Kookboek uit 1968, (4) onder het 
kopje ‘volgorde der verschillende 
gerechten’ (opbouw feestelijk menu): 
gekookte aardappelen bij de vierde 
gang, gekookte vis, bij de vijfde, het 
hoofdgerecht van gebraden vlees. Twee-
maal aardappelen tijdens een feestelijk 
etentje! Nog in 1968!

We eten nog steeds veel aardappelen, 
maar nu ook veel meer pasta, rijst en 
dergelijke. Eric de Kuyper vertelt hoe 
zijn moeder de overstap maakte: ‘Aard-
appelen betekenden of sjouwen of een 
voorraad aanleggen en ook nog eens het 
saaie schillen, waar ze een hekel aan had. 
Rijst had veel voordelen. Het gevaar van 

klachten, bij aardappels schering en 
inslag, zoals: ze zijn te bloemig, te 
waterig, oneetbaar zoet, allemaal rot, het 
seizoen is voorbij, de nieuwe zijn nog te 
duur, de oude worden hoe langer hoe 
glaziger, enzovoort werd afgewend. Net 
als het gevaar van aanbranden.’ (5)

Tenslotte nog even een mythe ontkrach-
ten: stamppot is een oeroud Hollands 
gerecht. Nou, echt niet. Meerman (6) 
schrijft dat het stampen pas aan het eind 
van de negentiende eeuw is uitgevon-
den. Dus de ‘hutspot’ die de Leidenaren 
aan het eind van de belegering door de 
Spanjaarden in 1574 in het verlaten 
Spaanse kampement werd aangetroffen, 
was beslist een geheel ander gerecht dan 
wat wij daaronder verstaan. Niet alleen 
stampten ‘we’ nog niet, en de Spanjaar-
den evenmin, maar vooral: de aardap-
pelplant zou pas jaren later in een 
botanische tuin worden aangeplant.  

✒ door Michiel Röling
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Mensen die vroeger regelmatig in 
het Maagdenhuis kwamen moeten 
Henk Wiegmans hebben gekend. 
Hij was daar portier en zijn stek 
was de balie in de centrale hal. 
Tijdens een fietsvakantie met twee 
oud-collega’s langs de Elbe kreeg 
ik het bericht dat Henk een hart-
aanval had gehad. Aanvankelijk 
leek het goed te gaan, maar een 
paar dagen later was het goed mis, 
er was geen hersenactiviteit meer. 
Henk is op 1 september 2019 
overleden, hij is 77 jaar geworden. 
De berichten waren afkomstig van 
Maarten Liefferink, een oud-
collega van Henk en een vriend. 
Wij waren door het gebeurde 
geschokt en woorden als ‘Henk 
was menselijk, een enthousiaste 
collega, raadgever en regisseur en 
iemand bij wie men zich direct op 
z’n gemak voelde’ kwamen bij ons 
op.

Henk Wiegmans was tijdens de 
bezetting van het Maagdenhuis in 
1969 begonnen in de postkamer. 
Na een flink aantal jaren wilde hij 
daar weg en hij kreeg een proef-
plaatsing als portier en die functie 
bleek hem op het lijf geschreven. 
Het leek wel of Henk er altijd was, 
je kon gewoon niet om hem heen. 
Zoals Ruud Bleijerveld, die hem 
jaren heeft meegemaakt, mij ver-
telde: ‘Henk was een zeer toege-
wijde medewerker, die voor 
bezoekers van het Maagdenhuis 
het gezicht van onze universiteit 
werd. Henk kende iedereen en had 

een goed gevoel voor onderlinge 
verhoudingen. Bovendien investeerde 
hij in contacten met collega’s in de 
andere universitaire gebouwen en 
verdiepte zich in de activiteiten die 
daar plaatsvonden. Zo kon Henk heel 
goed doorverwijzen.’ 

Bovendien had Henk volgens Ruud 
een goed gevoel voor wie al dan niet 
het Maagdenhuis in mocht en wist hij 
‘het ongerief van de straat’ op vriende-
lijke doch besliste wijze buiten te 
houden. Henk was een kei in het 
maken van de ingewikkelde roosters 
voor de dienstauto, in het regelen van 
ondersteuning als iemand omhoogzat 
en hij kon bij bezettingen van het 
Maagdenhuis door zijn gedrag en 
uitstraling het vertrouwen winnen van 
de bezetters zonder dat zijn loyaliteit 
aan het College van Bestuur ook maar 
enigszins in het geding kwam.

Henk hield ook van het maken van 
een grap. Je moest altijd goed oplet-
ten of hij serieus was of dat hij je in 
de maling nam. Volgens zijn oud-
collega Maarten waren zij daarbij 
zeer op elkaar ingespeeld, de één 
wierp het balletje op en de ander 
kopte hem in. Zo hebben ze menig 
medewerker wijsgemaakt dat de 
witte strepen in de hal van het 
Maagdenhuis blindengeleide stre-
pen waren. Om aan te tonen dat dat 
echt zo was lieten ze hen met een 
aanwijsstok uit de vergaderkamer 
op de strepen tikken.

Op de dag van zijn pensionering 
zijn na het afscheidsfeest een aantal 
medewerkers van de universiteit 
met Henk in het café de Engelse 
Reet beland. Het was een zeer 
gemengd gezelschap van portiers, 
medewerkers uit het Maagdenhuis 
en uit faculteiten, in totaal ongeveer 
vijftien vrouwen en mannen. Het 
was zo leuk en gezellig dat afge-
sproken werd jaarlijks op de laatste 
vrijdag van de maand januari bijeen 
te komen in de Engelse Reet. Deze 
traditie houdt nog steeds stand, al 
gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat 
Henk vaker wel dan niet verstek 
liet gaan. Soms was hij met vakan-
tie, soms vergat hij het, maar de 
belangrijkste reden was misschien 
wel dat hij zich in een hem niet 
vertrouwde omgeving ongemak-
kelijk voelde. De eerstvolgende 
keer zullen we een dronk op Henk 
uitbrengen en stilstaan bij een 
bijzonder mens, want dat was hij.

IN MEMORIAM HENK WIEGMANS

UVA-NIEUWS 

Subsidie voor nanomaterialen voor de behandeling van kanker
De onderzoeksgroep Biofotonica van prof. dr. Hong Zhang van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences maakt onderdeel uit  

van het MEDPHOT-consortium dat onlangs 5,4 miljoen euro subsidie kreeg toegekend uit het 'Perspectief'-programma van NWO.  

Het consortium wil de diagnose en behandeling verbeteren van een aantal veel voorkomende ziektes waaronder kanker. Het doel van het 

consortium is het ontwikkelen van een veelomvattende, op beeldvorming gebaseerde bepaling van de meest effectieve behandeling van 

een breed scala aan ziekten. Dit zal naar verwachting ook de behandeling van kanker in diepliggende weefsels sterk kunnen verbeteren. 

De HIMS Biofotonica-groep van prof. Zhang ontwikkelt nanotechnologie voor de licht-geactiveerde behandeling van kanker en zal 

nieuwe fotonische nanomaterialen gaan ontwikkelen. 

✒ door Kees Piena
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BEELDEN UIT DE UVA-SPAARNESTAD PHOTO COLLECTIEIN BEELD ✒ door John Kleinen

Al jaren worden er voorspellingen gedaan 

over de toekomst van het fysieke boek. 

Studenten lijken steeds minder boeken 

van kaft tot kaft te lezen. Pdf’s van capita 

selecta zijn de norm. Tel daar nog eens de 

jarenlange discussie en een referendum 

over een nieuwe locatie van de Amster-

damse UB bij op en het ‘nieuwe leren’ is 

de norm. Een zesdelige, nostalgische serie 

in Folia over de bestaande UB kreeg 

nauwelijks weerklank bij de lezers. 

‘Leeft’ de UB eigenlijk nog wel, vraag je je 

dan af. De nieuwe website van de UvA is 

er een voorbeeld van: wie naar de 

bibliotheek wil moet door een woud van 

op louter student gerichte mededelingen 

omlaag scrollen om tussen allerlei 

service-links de toegang tot de UB te 

vinden. Klikken maar. De boodschap is 

ogenschijnlijk: de UvA is er voor de 

studenten, niet voor de wetenschap.

Was het vroeger dan beter? Nee, hele-

maal niet. Wel fysieker. De schier einde-

loze cartotheken waren standaard. Als je 

de titels gevonden had moest je die nog 

overschrijven op een aanvraagformulier. 

En afhankelijk van de locatie van het 

boek - artikelen uit tijdschriften opvragen 

was een ware crime- nog een lange tijd 

wachten. De laatjeswand bood enige 

troost. Maar dringen was het soms wel. 

Vaak wel gezelliger. ■
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UVA-ERFGOED

Soevereine Marrons, noties bij een 
plattegrond van Paramaribo uit 1804
✒ door Marian Schilder

Hernhutters
Hernhutters, ook wel Moravische 
Broeders genoemd, vormen een protes-
tantse beweging die met de ‘bijbelse 
boodschap’ wil inspireren. Stichter was 
Nikolaus von Zinzendorf, die in 1722 
deze vaak vervolgde gelovigen de 
mogelijkheid gaf zich te vestigen in de 
kolonie Herrnhut (‘onder de hoede van 
de Heer’), op zijn landgoed in Saksen 
(Duitsland). Hernhutters hebben 
wereldwijd zending bedreven, zo ook 
vanaf 1735 in Suriname. Door contact 
met Amsterdamse kooplieden kwam 
Nederland vanwege de Vereenigde 
Oost-Indische Compagnie en de West-
Indische Compagnie in het vizier als 
aantrekkelijke uitvalsbasis voor dit 
zendingswerk. In 1745 vestigde zich 
een Nederlandse tak van de Hernhut-
ters in de tuinen van Slot Zeist.

Saramakaners, een van de zes Mar-
ronstammen
Marrons, Afro-Amerikanen met wortels 
in honderden stammen en gemeen-
schappen in westelijk Afrika, hebben 
zich in Suriname vrijgemaakt van de 
slavernij door van plantages weg te 

De UvA-Collectie biedt een oneindig aantal mogelijkheden tot verhalen. 
Zo ook de afbeelding van een plattegrond van Paramaribo uit 1804. Het 
is geen ‘mooi’ plaatje, maar de op de kaart ingetekende ‘Begraafplaats 
van de Hernhutters’, het groene vlakje linksboven, gaf als een speld in 
een hooiberg aanleiding voor enkele associaties: over zending in Suri-
name, rond 1800, niet in Paramaribo, maar veel zuidelijker in het tropisch 
oerwoud, en over de soevereiniteit van daar wonende vrije Marrons. 
Eerst de hoofdrolspelers: de Hernhutters en Saramakaners.

lopen. Saramakaners (via de Saramacca-
rivier in Suriname naar zuidelijke rich-
ting gevlucht) zijn een van de zes 
Marronstammen. Om aan vrouwen, 
wapens en benodigdheden te komen 
overvielen Marrons regelmatig planta-
ges. Op verzoek van de plantage-eigena-
ren werden huurlingenlegers tegen de 
weggelopen slaven ingezet – ook uit de 
Republiek –, maar deze soldaten, qua 
aantal veelal ver in de meerderheid, 
bleken in het tropisch oerwoud niet 
opgewassen tegen de ‘heroïsche’ inven-
tiviteit van de Marrons. Het gouverne-
ment voelde zich derhalve gedwongen 
om vrede te sluiten en de weggelopen 
slaven in het tropisch bos als vrije men-
sen te erkennen.

Over de zending onder Saramaka-
ners rond 1800
Het gaat hier specifiek over zending 
door Hernhutters onder Saramakaners, 
over de periode 1765 tot 1813, waarbij 
ik me baseer op Alibi’s World (1990) 
van de Amerikaanse historisch antro-
poloog Richard Price. Het koloniaal 
gezag in Paramaribo had belang bij de 
aanwezigheid van een zendingspost bij 

de Saramakaners in het tropisch oer-
woud. Het hoopte dat daarmee een 
einde kwam aan de ongeregeldheden 
die zich voortsleepten na de Vrede van 
1762. De Hernhutters wensten zich 
principieel niet met politieke en 
bestuurlijke verhoudingen in te laten, 
maar ze ondersteunden anderzijds de 
status quo, hielden in deze periode zelf 
ook slaven en zij hebben ook wel als 
‘posthouder’ van de koloniale overheid 
gefungeerd.

Zending mislukt
Via Alibi, een vierde generatie Afro-
Amerikaan, in de jaren veertig van de 
18de eeuw in Suriname geboren en zoon 
van een belangrijke strijder, die eerst 
‘kapitein’ werd van een dorp en later de 
eerste door de koloniale overheid 
erkende ‘granman’ of grootopperhoofd 
van de Saramakaners, probeerden de 
Hernhutters ingang te krijgen tot zijn 
stamgenoten. De Hernhutters wisten 
deze centrale figuur tot het christendom 
te bekeren en maakten Alibi later ook 
tot nationale voorman voor hun evange-
lisatiewerk. Maar in die 48 jaar van hun 
aanwezigheid onder de Saramakaners 
(zij waren daarnaast ook onder andere 
bevolkingsgroepen actief) hebben zij 
slechts 29 volwassenen bekeerd en 59 
kinderen – meest directe familieleden 
van Alibi – , gemiddeld nog geen twee 
per jaar. Dit resultaat stak schamel af 
tegen zendingswerk van Hernhutters 
elders, zoals op de Maagdeneilanden 
(eveneens in het Caraïbisch gebied, tot 
1917 Deens en toen aan de Verenigde 
Staten verkocht), waar in de achttiende 
eeuw in een periode van 37 jaar onge-
veer 7.000 slaven werden bekeerd. Ik 
vind dat een spectaculair verschil (maar 
de vraag is of deze vergelijking gemaakt 
mag worden, aangezien de bekeerde 
slaven nog op plantages woonden, 
terwijl de Marrons zich over dorpen 
hadden verspreid). Schrikbarend veel 
van de zendelingen bezweken kort na 

Bezoek de Suriname-tentoonstellingen in Amsterdam
Museum van Loon t/m 13 januari 2020

Arti & Amicitiae t/m 17 januari 2020  

De Nieuwe Kerk t/m 2 februari 2020

Tropenmuseum Junior geen einddatum bekend. 

En bekijk op internet de collectie Suriname van de UvA via  

deze link of Allard Pierson> Collectie> Kleinere Beeldbanken.

http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?c=surinamica;page=index;sid=0cdfd3569cd5e49b787b6b8d4041f114;tpl=index.tpl;start=1;corig=surinamica
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aankomst op hun zendingspost bij de 
Saramakaners aan allerlei tropische 
ziektes, met een percentage oplopend 
tot wel 80%. Je zou door die verhalen 
zelfs nu bijna afzien van reizen naar dit 
gebied. De verslagen van de Hernhut-
ters, ondanks de niet aflatende getuige-
nis van hun geloof in de verlossing door 
Christus, vormen één treurige aaneen-
schakeling van zorg over ziekte en 
overlijden in de eigen gelederen. Hoewel 
er jarenlang nieuwe ‘broeders’ en ‘zus-
ters’ naar de Saramakaners bleven 
komen, verlieten de Hernhutters uitein-
delijk in 1813 gedesillusioneerd deze 
post.

Waardoor is de zending mislukt?
Waardoor mislukte de zending in deze 
periode onder de Saramakaners? 
Genoot Alibi als leider wel het respect 
van zijn dorps- en stamgenoten? Wat 
speelde in de herinnering mee? De 
slechte behandeling door hun christe-
lijke meesters op de plantage? De 
hevige strijd met de witte gezagheb-

bers, bij wie ze de Vrede van 1762 
hadden afgedwongen? In ieder geval 
hielden de Saramakaners niet van 
witten. En de God van de Hernhutters 
genoot ook weinig aanzien: deze was 
immers niet in staat zijn vertegenwoor-
digers te vrijwaren van ziektes en 
ongemak. De zendelingen waren zelfs 
vaak genoodzaakt voor de zorg een 
beroep te doen op de natuurgeneeswij-
zen van de Marrons. De Saramakaners 
hadden geen boodschap aan de ‘verlos-
sing’ door het christendom, zij gaven er 
hun natuurgeloof niet voor op. Ze 
waren in deze periode – ook op het 
terrein van de religie – soeverein!

De begraafplaats
De begraafplaats op de plattegrond van 
1804, ligt net buiten de stadsuitbreiding 
van 1772, tussen de Drambranders-
gracht en – what is in a name – de Rust  
en Vredestraat. (Aan deze straat is nog 
een andere begraafplaats te zien). Ik 
heb voor de aanleg van het kerkhof van 
de Hernhutters het jaartal 1779 gevon-

den, dat zou dan een jaar zijn nadat de 
Hernhutters de Grote Stadskerk of 
Mamakerki in gebruik hebben geno-
men – eerder mochten de Hernhutters 
hun religie – in Paramaribo althans – 
niet in het openbaar belijden (zoals dat 
bijvoorbeeld ook bij katholieken in de 
Republiek het geval was: die waren 
aangewezen op zogenaamde schuilker-
ken). De begraafplaats zou in 1892 
gesloten zijn. ■

Marian Schilder was onder meer con-
servator van Universiteitsmuseum De 
Agnietenkapel en hoofd tentoonstel-
lingen UvA Erfgoed.

Geraadpleegd
Voor dit verhaal heb ik onder meer gebruik gemaakt 
van de publicatie Alibi’s World (1990) van de hand van 
de Amerikaanse historisch antropoloog Richard Price, 
met dank ook aan hem. Zie ook diens First-Time. The 
Historical Vision of an African-American People (1983) 
over de Marrons vanaf de aankomst in Suriname tot de 
Vrede van 1762. Hij en zijn vrouw Sally Price zijn al ruim 
vijftig jaar intens betrokken bij onderzoek naar de 
marrons. Ook met terughoudendheid een aantal 
websites geraadpleegd. Met dank daarnaast aan 
Franklin Jabini. 

De ‘Begraafplaats van de Hernhutters’ ligt in het omcirkelde vlakje

 vervolg van pagina 13
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LEZING BERNARD VAN PRAAG

✒ door Kees Piena

Onze Pensioenen
Op woensdag 16 oktober sprak Bernard 
van Praag, emeritus universiteitshoogle-
raar Toegepast economisch onderzoek 
in de Academische Club voor de Kring 
van UvA-senioren over, hoe kan het 
anders, de pensioenproblematiek. De 
heer Van Praag werd welkom geheten en 
vervolgens ingeleid door het bestuurslid 
van de kring Hans de Vries, die kort een 
aantal zaken memoreerde die uitkerings-
gerechtigden zoals de kringleden bezig-
houden: geen indexering of zelfs korting 
van de pensioenen, de brief van een 
aantal deskundigen aan de minister over 
het veranderen van de pensioenregels en 
de opstelling van Klaas Knot, president 
van de Nederlandse Bank, in het pensi-
oendebat. Ook de juridische procedure 
door een aantal organisaties aangespan-
nen tegen de Nederlandse Staat en de 
extra uitgave van de Uitdienstbode 
werden genoemd.

De opkomst was behoorlijk groot en 
dat was bijzonder omdat het onderwerp 
al een aantal keren aan de orde is geko-
men, zoals in een eerdere lezing van Van 
Praag, in een tweetal interviews met hem 
in de Uitdienstbode en in de in septem-
ber verschenen extra uitgave van dit blad 
over pensioenen.
Aan het begin van zijn lezing zei Van 
Praag dat hij zich dan ook afgevraagd 
had of hij nog iets nieuws kon vertellen 
in vergelijking met zijn lezing van 2016. 
Hij was tot de conclusie gekomen dat 
dat kon en ik denk dat de toehoorders 
het achteraf met hem eens zullen zijn 
geweest.

Volgens Van Praag is er met de pensioe-
nen veel aan de hand, maar weet bijna 
niemand hoe het precies zit. De pers 
bout elkaar na en dat geldt ook voor 
onze volksvertegenwoordigers. Van 
Praag begint daarom simpel, hij verge-
lijkt onze pensioenfondsen met het oude 
spaarbankboekje. Daarbij was sprake 
van ingelegde bedragen plus de rente die 
daarop werd uitgekeerd en zo spaarde je 
een bedrag bij elkaar om je oude dag 
plezieriger te maken. Ook bij pensioen-
fondsen wordt een bedrag ingelegd (de 

premie) en daarmee wordt een bepaald 
rendement behaald. De premie is daarbij 
minder belangrijk dan het rendement in 
een verhouding 1 : 3 à 4. Maar pensioen-
fondsen zijn ook anders. In de eerste 
plaats is het een soort onderlinge verze-
kering, omdat sommigen ouder worden 
dan anderen verschuift het recht op 
uitkeringen tussen deelnemers. Ten 
tweede kan een pensioenfonds vaak 
beschikken over professionele beleggers 
waardoor hogere rendementen kunnen 
worden behaald. Een probleem ligt 
echter bij het eigendomsrecht: ‘jouw 
geld’ is eigendom van het fonds gewor-
den en jij kan het er niet meer uithalen. 
Natuurlijk moeten de fondsen het geld 
voorzichtig beleggen, maar zij kunnen 
meer risico nemen dan individuele beleg-
gers, waardoor hun rendement wel 6 à 
7% kan bedragen.

Dat de Nederlandse Bank (DNB) toe-
zicht houdt op de fondsen is volgens Van 
Praag een goede zaak. De DNB hanteert 
daarbij echter maar één grootheid: de 
dekkingsgraad die het vermogen (obliga-
ties, aandelen, vastgoed) van een fonds 
tegenover de verplichtingen (uitkeringen 
nu en in de toekomst) zet. Bij het bereke-
nen van de verplichtingen heb je niet 

alleen te maken met wat je in een jaar 
moet uitkeren, maar ook wat je in de 
daaropvolgende 60 jaar moet betalen. 
Maar zolang je niet voor die volgende 
jaren hoeft te betalen kan je nog beleg-
gen (rendement behalen) en hoef je voor 
die jaren minder te reserveren. Verder 
dient rekening gehouden te worden met 
de leeftijd waarop mensen gemiddeld 
overlijden. Actuarissen kunnen het 
bovenstaande prima berekenen, maar 
het probleem ligt bij de rente of beter bij 
de verschillen in rente die periodiek 
optreden als gevolg van aanbod en vraag 
naar kapitaal. Tegen welke rente bereken 
je dan de verplichtingen van de fondsen? 
De rente die daarvoor geschikt geacht 
wordt (gedisponeerd) is de rekenrente. 
En daar zit, zoals al eerder door Van 
Praag betoogd, het probleem. Want wat 
is een veilig rendement om vanuit te 
gaan bij berekeningen voor de toekomst. 
De rendementen per jaar kunnen 
behoorlijk uiteenlopen, maar gemiddeld 
komt het rendement in de buurt van de 
6 a 7%. Als dan rekening wordt gehou-
den met inflatie, een buffer en kosten 
voor administratie en beheer ligt het 
nettorendement op 2,5 à 3%. Pensioen-
fondsen lopen minder risico dan ban-
ken, want anders dan banken hoeven zij 

Volgens Van Praag is er met de pensioenen veel aan de hand, maar weet bijna niemand hoe het precies zit
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het ingelegde geld niet direct beschik-
baar te hebben omdat mensen niet zelf 
kunnen opnemen. Het gevolg is dat het 
ABP er helemaal niet slecht voorstaat. 
Tegenover inkomsten uit pensioenpre-
mies van ongeveer 10 miljard en een 
rendement van zo’n 50 miljard per jaar 
staan pensioenuitkeringen van 
omstreeks 11 miljard. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat het ABP het 
vermogen in tien jaar meer dan verdub-
beld heeft. Ondanks dit enorme stoot-
kussen, vindt de DNB (Knot) dat de 
rekenrente risicovrij moet zijn en daarbij 
wordt gekeken naar de rente op Neder-
landse en Duitse staatsobligaties en die 
is vanwege de aard van deze stukken 
(ook wel weduwen- en wezenstukken 
genoemd) erg laag. Op dit moment is 
die rente (volgens Van Praag een gema-
nipuleerde rente) maar 0% of minder. 
Hij vraagt zich af waarom in Nederland 
niet gekeken wordt naar de rente op 
reële-waarde-obligaties. Door gebruik te 
maken van een lage rekenrente wordt 
het rendement en de dekkingsgraad van 
de fondsen te laag berekend. Zou de 
rekenrente bijvoorbeeld 1% hoger zijn, 
dan zou de dekkingsgraad 12 a 13% 
hoger uitvallen.
Zo langzamerhand gaan meer mensen en 
instanties zich bemoeien met de reken-
rente, die zij belachelijk laag vinden. Zo 
zijn er ingezonden brieven van hoogle-
raren economie, is er namens een aantal 

belangenorganisaties een procedure 
tegen de staat aangespannen en is er 
recentelijk een brief door meer dan 
veertig experts (‘prominenten’ zegt de 
pers) aan de fractievoorzitters in de 
Tweede Kamer gestuurd. In de brief 
wordt een versoepeling van de regels 
gevraagd om niet of minder hard in de 
pensioenuitkeringen te hoeven snijden. 
Tot de ondertekenaren behoren hoogle-
raren, mensen uit de publieke sector en 
het bedrijfsleven, zoals Coen Teulings, 
oud-directeur van het CBS en Elco 
Brinkman, oud-voorzitter van het ABP.
Tegenstanders, zoals de Nederlandse 
Bank, vinden de verhoging van de 
rekenrente een truc en menen dat je 
daarmee jongeren tekortdoet en dat wil 
toch niemand. Er wordt ook gezegd dat 
gepensioneerden het nog nooit zo goed 
hebben gehad. Van Praag vindt dat een 
onzinnige vergelijking: veel mensen 
hadden vroeger helemaal geen pensioen. 
Hij wijst erop dat als men rekent met 
een nettorendement van 2,5 à 3% de 
dekkingsgraad van de fondsen 120 tot 
130% wordt en dan hoeven de pensioe-
nen niet gekort te worden. Maar Kool-
mees (minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) en Knot dreigen met 
nieuwe kortingen en die zouden ingrij-
pender moeten zijn dan tot nu toe. Dat 
komt mede omdat de DNB een aantal 
zaken heeft uitgesteld die nu wel gere-
geld zouden moeten worden en dat zou 

wel eens tot een korting van 15 à 16% 
kunnen leiden. 
Om aan te geven hoe onzinnig de discus-
sie over de rekenrente is, wijst Van Praag 
erop dat slecht ca. 15% van het vermogen 
van het ABP bestaat uit staatsobligaties 
waarop de lage rente hoofdzakelijk is 
gebaseerd. Tevens geeft hij aan dat, 
wanneer de pensioenen niet geïndexeerd 
worden, de pensioenopbouw van de 
werkenden ook niet geïndexeerd wordt 
en daar zullen de huidige jongeren later 
de dupe van zijn. 

Van Praag vervolgt zijn betoog met het 
onder de loep nemen van een drietal 
argumenten van degenen die betogen dat 
het huidige pensioensysteem zonder 
radicale ingrepen onhoudbaar is. Ten 
eerste zou het systeem onhoudbaar zijn 
omdat we langer leven, we vergrijzen. 
Dat kan inderdaad een probleem zijn als 
men de pensioenuitkering constant wil 
houden, bijvoorbeeld op 70% van het 
middeninkomen. In dat geval zal de 
pensioenpremie moeten worden ver-
hoogd. Wil men (werkgevers en vakbe-
weging) dat niet, dan zal de 
AOW-leeftijd omhoog moeten of de 
pensioenuitkeringen omlaag.
De bevolking vergrijst ook omdat er 
minder kinderen worden geboren. De 
afhankelijkheidsratio stijgt van 4 jonge-
ren op 1 oudere in de jaren ’90 naar 2 
jongeren op 1 oudere in 2040. Dat zou 
volgens sommigen betekenen dat jonge-
ren meer premie moeten gaan betalen om 
de pensioenen van ouderen te bekostigen. 
Dit klopt echter niet omdat het bij de 
pensioenen om een kapitaaldekkings-
systeem gaat, waarbij de pensioenen 
betaald worden uit de eerder door de 
deelnemer gespaarde (en belegde) bedra-
gen door middel van de premieheffingen. 
In principe is een pensioenstelsel onder 
het kapitaaldekkingsstelsel demografisch 
neutraal. Dit is anders voor de AOW, 
want die is gebaseerd op omslagfinancie-
ring: wat er in een jaar betaald wordt 
moet ook in dat jaar opgebracht worden. 
In veel andere landen geldt de omslaghef-
fing ook voor de pensioenfondsen en 
daarmee is men slechter af.

Het tweede argument waarom het sys-
teem onhoudbaar zou zijn is de stelling 
dat behaalde resultaten in het verleden 
geen garantie bieden voor de toekomst. 

Van Praag rekent voor dat het vermogen van het ABP de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld is
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Daar is volgens Van Praag niet zoveel 
tegen in te brengen, behalve dat er geen 
enkele reden is om te denken dat de 
rente die de afgelopen 40 jaar minstens 
6% bedroeg (rekening houdend met 
inflatie 3 %) in de toekomst opeens 1% 
zal worden. Zo’n neerwaartse trend valt 
ook niet op te maken uit economische 
voorspellingen en theorieën. De kans 
dat dit gebeurt is dus niet groot.

Als derde argument wordt aangevoerd 
dat de premie te laag is. En dat is volgens 
Van Praag in principe ook juist. Maar 
om de premie van het ene op het andere 
jaar niet te veel te laten fluctueren wordt 

gewerkt met een gemiddeld renteniveau. 
Helaas maken werkgevers en werkne-
mers gretig gebruik van deze mogelijk-
heid van premiedemping om de premie 
op een (te) laag niveau te stabiliseren. 
Door de premiedemping zijn de inkom-
sten van de fondsen ongeveer 20% te 
laag. Bij het ABP bedroeg in 2018 de 
premiedekkingsgraad slechts 78 procent.

Hier aangekomen laat Van Praag weten 
dat hij nog meer had willen zeggen, 
maar dat de tijd op is. Dat klopt echter 
niet helemaal want uit de zaal komen 
nog de nodige vragen, waarvan sommige 
zo ingewikkeld zijn dat deze verslagleg-

ger ze niet heeft begrepen en ze daarom 
ook niet kon opschrijven. Dat kwam 
overigens goed uit, want het artikel 
werd toch al te lang. Dat de pensioen-
problematiek grote interesse geniet 
bleek uit de onderlinge gesprekken 
tijdens de borrel. Daarbij werd het 
duidelijk dat het onderwerp nog lang 
niet was uitgekauwd en dat velen 
nieuwe dingen hadden gehoord. Zoals 
gebruikelijk was de borrel geanimeerd 
en goed verzorgd. ■

Lees hier Van Praags Kanttekeningen bij het 
pensioenakkoord 
https://alumni.uva.nl/binaries/content/assets/
projectsites/alumni/kringen/senioren/van-praag-
uiteenzetting-pensioenakkoord-2019.pdf
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UVA GAAT STIKSTOF-
DEPOSITIE METEN
Wetenschappers van de Universiteit van 

Amsterdam gaan in opdracht van Mesdag 

Zuivelfonds stikstofdepositie rond 

melkveehouderijen en in de natuur meten. 

Hierbij worden methoden ingezet die 

daadwerkelijk de stikstofdepositie meten 

en die aanvullend zijn op de bestaande 

methoden die in de huidige meetnetten 

worden gebruikt. De UvA is hiervoor 

gevraagd naar aanleiding van de vragen 

vanuit boerenorganisaties rond de 

ruimtelijke allocatie van verschillende 

stikstofbronnen (landbouw, verkeer, 

luchtvaart) in de gehanteerde modellen 

voor stikstofdepositie. Onderzoekers dr. 

Albert Tietema, dr. ir. Emiel van Loon en 

prof. dr. Roland Bol, van het Instituut voor 

Bio diversiteit en Ecosysteem Dynamica 

(IBED) van de UvA, richten zich in eerste 

instantie op het meten van de verspreiding 

van de depositie rond twee melkvee-

houderijen. In de buurt van beide 

bedrijven is een natuurterrein (heide of 

bos) aanwezig. Het onderzoek is er op 

gericht om het versprei dings patroon van 

de stikstof depositie rond de bron vast te 

stellen. De verwachting is dat de meeste 

stikstofdepositie noordoostelijk van de 

bron terechtkomt als gevolg van de 

overheersende windrichting in Nederland. 

Maar hoever reikt de invloed van het 

bedrijf? Is het een kwestie van kilometers 

en worden kwetsbare natuurgebieden 

beïnvloed? Of gaat het om een paar 

honderd meter, waardoor de meeste 

stikstof op het boerenerf terechtkomt?

UVA EN TOMTOM OPENEN NIEUW ONDERZOEKSLAB 
VOOR AUTONOOM RIJDEN
UvA en TomTom openen nieuw onderzoekslab voor autonoom rijden. UvA-hoogleraren 

Theo Gevers en Cees Snoek starten samen met TomTom, de specialist op het gebied van 

locatietechnologie, een nieuw publiek-privaat onderzoekslab. In het Atlas Lab gaan ze 

zich richten op de inzet van kunstmatige intelligentie voor het maken van geavanceerde, 

zeer precieze en veilige high definition kaarten voor zelfrijdende auto’s. Het lab wordt 

onderdeel van het nationale Innovatie Centrum voor AI, dat gevestigd is op Amsterdam 

Science Park. In het Atlas lab werken vijf promovendi de komende vijf jaar aan projecten 

die onder andere streven naar het automatisch herkennen van objecten als verkeers-

borden door zelfrijdende voertuigen, 3D-lokalisatie van voertuigen en het combineren van 

LIDAR laser- en camerabeelden. 

Voor het verkrijgen van data 

wordt gebruik gemaakt van 

Mobile Mapping-auto’s uitgerust 

met sensoren, zoals LIDAR-

systemen en camera’s.

v.l.n.r. UvA-hoogleraren Cees Snoek en 
Theo Gevers, CEO van TomTom Harrold 
Goddijn, Willem Strijbosch van TomTom, 
rector Karen Maex en directeur van het 
Instituut voor Informatica Marcel 
Worring

https://alumni.uva.nl/binaries/content/assets/projectsites/alumni/kringen/senioren/van-praag-uiteenzetting-pensioenakkoord-2019.pdf



