
 
 
 
 
 
 
 
 
   VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE KRING 

UVA-SENIOREN 
VAN NOVEMBER 2012 TOT EN MET AUGUSTUS 2014 



 

De Academische Club, de ontmoetingsplaats van de Universiteit van  
Amsterdam, fungeert ook als ‘huiskamer’ van de Kring UvA-senioren 



 
 
 
 

De Kring UvA-senioren werd 
opgericht in het najaar van 
2012. Er werd een bestuur 
samengesteld bestaande uit 
van onder naar boven: 
 
Ruud Bleijerveld (voorzitter), 
Dorothée te Riele 
(secretaris), 
Gedi van Schriek 
(penningmeester), 
Joop de Winter (lid), 
Kees Vrieze (lid) 
 
De leden van de Kring zijn 
allen medewerkers van de 
Universiteit van Amsterdam 
geweest en zijn daar, al dan 
niet vervroegd, met pensioen 
gegaan. 
 
Per 1 september 2014 telt de 
Kring 286 leden. 



 

Oprichtingsvergadering 3 november 2012 in de Academische Club. 
 
Dit foto-/tekstboekje is gemaakt om een indruk te geven van de activiteiten van de  
Kring in de periode 1 januari 2013 tot 1 september 2014. 





Al bij de oprichting van de Kring Uva-senioren werd de wens uitgesproken om over 
een eigen periodiek te kunnen beschikken. Daarmee kunnen de banden tussen de 
leden onderling en de banden met de Universiteit van Amsterdam aangehaald 
worden. Dat periodiek werd de Uitdienstbode, een naam die met een glimlach 
verwijst naar de Dienstbode, een periodiek voor het personeel van de Centrale 
Diensten verschenen tussen de jaren 2000 en 2006. Met een redactiestatuut en 
het bestuur als toezichthouder heeft het blad een stevige basis. De redactie 
bestaat uit leden van de Kring UvA-senioren. De Universiteit ontvangt vergoeding 
voor de uren die de hoofdredacteur (medewerker van de afdeling communicatie) 
aan het blad besteedt. De Uitdienstbode verschijnt om de vier maanden in februari, 
juni en oktober. Tot nu verschenen er vier afleveringen. Het blad wordt digitaal 
verspreid onder de leden van de Kring en toegezonden aan alle gepensioneerde 
medewerkers van de UvA, van wie het e-mailadres bekend is. 



 



 
 
 
 
 
 

Rector Magnificus Dymph van den Boom op 20-02-2013 in de 
Academische Club. 
 
Ongeveer dertig leden waren aanwezig om te horen hoe het er voorstaat 
bij hun ‘alma mater’. De rector hield een uitgebreid en verhelderend 
betoog met ‘feiten en cijfers’, waarin  de enorme groei  van het aantal 
masterdiploma’s, wetenschappelijke publicaties en promoties in de 
periode van 2001 tot 2011 werd aangetoond. Ook de samenwerking met 
de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije universiteit en een zevental 
gebieden waarop de UvA zich profileert, kwamen aan bod. Na de lezing 
was er gelegenheid om vragen te stellen, waar goed gebruik van werd 
gemaakt. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel, die 
het karakter van een reünie had, want sommige senioren hadden elkaar 
lang niet gezien. 



 
 

 
 
 

Op 24-04-2013 bezocht een groot aantal kringleden (47), verdeeld over twee groepen, de nieuwbouw voor 
de bètawetenschappen op het Science Park. Tijdens deze excursie naar de nieuwbouw hadden de 
architectonische bijzonderheden de volle aandacht van de kringleden.opti 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Na de bewondering van de 
verschillende verdiepingen van het 
gebouw voor bètawetenschappen 
op het Science Park op 24-04-2013 
ging één groep naar het 
observatorium (astronomie) en de 
andere bezocht verschillende 
laboratoria. We waren met een te 
groot aantal kringleden om met zijn 
allen beide interessante 
werkplekken te bezichtigen. De 
meeste interesse van de leden ging 
uit naar het observatorium, waar de 
grootste optische telescoop van 
Nederland staat. 
In de laboratoria gaven UvA-
onderzoekers informatie over het 
onderzoek dat zij daar verrichten en 
over de werking van verschillende 
apparatuur. Voor velen waren de 
toelichtingen ‘eye-openers’, vooral 
natuurlijk voor degenen  die geen 
carrière in de bètasfeer achter de 
rug hebben. Er werd ook nog een 
kort bezoek aan het 
computermuseum gebracht. Wellicht 
krijgt dit in de nabije toekomst nog 
een vervolg.  

Beide groepen kwamen daarna samen in “De Polder”, waar, onder het 
genot van een borrel, de opgedane indrukken werden uitgewisseld en 
de onderlinge banden versterkt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 28-05-2013 werden kringleden die daar behoefte aan hadden, geïnformeerd over het aanvragen van een 
UvAnet-ID en een UvA-mailaccount voor senioren. Ook het gebruik van de sites van de UvA en de 
Universiteitsbibliotheek kwam aan bod. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twee vaste rubrieken uit de Uitdienstbode: ‘senioren op excursie’ en ‘Petite Histoire’. 



 
 
 
 
 
 
 

Een zomeractiviteit op 21-08-2013: 
een bezoek aan “De Bazel”, in 
opdracht van de Nederlandsche 
Handelmaatschappij gebouwd 
tussen 1919 en 1926 en vernoemd 
naar zijn architect Karel de Bazel 
(1869-1923). Bij de meeste 
Amsterdammers is het gebouw 
beter bekend als het ABN-
AMROgebouw. Ongeveer veertig 
kringleden, verdeeld over twee 
groepen, werden door kunsthistorici 
rondgeleid en geïnformeerd over de 
bijzondere architectuur van het 
gebouw. Niet alleen het gebouw, 
maar ook alle meubilair en zelfs 
gebruiksvoorwerpen werden door 
De Bazel ontworpen en veel is 
daarvan nog te zien. 



 
 
 
 

In ‘De Bazel” is het archief van de Gemeente 
Amsterdam ondergebracht. Ook het archief van 
de UvA, door de gemeente Amsterdam in de 17e 
eeuw opgericht als Athenaeum Illustre, later de 
Gemeentelijke Universiteit, is hier ondergebracht. 
Gijs Sevenhuijsen, van de Dienst Informatie 
Voorziening (DIV) van de UvA, gaf na 
bezichtiging van het gebouw op 21-08-2013 een 
korte inleiding over de kunst van archiveren en 
het archief van de UvA. Het werd duidelijk dat 
eerst na veel diplomatie met het Rijk dit archief in 
Amsterdam is gebleven en niet is opgenomen in 
het Rijksarchief. Speciaal voor het bezoek van 
leden van de Kring UvA-senioren werden 
belangrijke documenten getoond van 
sleutelmomenten uit de geschiedenis van onze 
universiteit. Die waren met zorg, en in overleg 
met de voorzitter van de Kring, uitgekozen. Zo 
werd de excursie ook een lesje geschiedenis van 
onze voormalige werkgever. Deze zeer 
geslaagde excursie werd afgesloten met een 
gezellige high tea in café De Bazel. 
 

Met genoegen en verbazing bekeken de kringleden de verschillende zalen 
en luisterden ze naar de bijzonderheden die werden verteld. Op de foto 
rechts ziet u op de achtergrond de glas-in-loodramen, ontworpen door de 
kunstenaar Antoon Derkinderen. 





Paul Doop, de toenmalige 
vicevoorzitter van het College van 
Bestuur, hield op 18-09-2013 in 
onze “huiskamer” een voordracht. 
Evenals rector magnificus Dymph 
van den Boom eerder dit jaar had 
gedaan, praatte hij ons bij over een 
aantal aspecten van onze 
universiteit, zoals medewerkers- en 
studentenaantallen, de plaats in de 
World Ranking en over de 
productiviteit van de UvA op het 
gebied van onderwijs en onderzoek. 
Zijn enthousiaste verhaal werd 
gevolgd door een levendige 
discussie en vragen van kringleden. 
Diverse actuele thema’s, zoals 
schaalvergroting van opleidingen, 
studentenhuisvesting en de 
resultaten van de Nationale 
Studentenenquête (NSE), kwamen 
aan bod. En natuurlijk dronken we 
na afloop een borrel op de 
successen van de UvA. 



Voor 14-10-2013 organiseerden we een bezoek aan het nieuwe onderkomen van CREA. De belangstelling 
hiervoor was zo groot, dat een flink aantal geïnteresseerde kringleden moest worden afgewezen. Op 20 januari 
2014 werd daarom een herhaling van deze excursie georganiseerd. Bij beide bezoeken waren 25 personen 
aanwezig. 

De Diamantslijperij werd 
tussen 1840 en 1850 
gebouwd en staat sinds 
2005 voor een deel op 
de Monumentenlijst. In 
het gebouw huurden 
voorheen zelfstandige 
slijpers, zelfstandige 
ambachtslieden, een 
plek om met gebruik van 
elektriciteit hun slijpwerk 
te verrichten. Deze 
werkruimtes, die nog 
steeds keurig naast 
elkaar liggen, worden nu 
in beslag genomen door 
o. a. studenten van 
verschillende 
studentenorganisaties. 

Voor 14-10-2013 organiseerde het kringbestuur een bezoek aan het nieuwe onderkomen van CREA. De 
belangstelling hiervoor was zo groot, dat een flink aantal geïnteresseerde kringleden moest worden afgewezen. Op 
20 januari 2014 werd daarom een herhaling van deze excursie georganiseerd. Bij beide bezoeken waren 25 
personen aanwezig. Sjoerd Jans, de enthousiaste directeur van CREA, hield een inleiding over de verbouwing van 
de voormalige Diamantslijperij en over de geschiedenis van CREA. 



 

 

De stichting CREA is eind 
jaren zestig, begin jaren 
zeventig opgericht als 
studentenvoorziening. 
Op dit moment maken zo’n 
zesduizend studenten 
gebruik van de muziek- en 
dansstudio’s, ateliers, 
leslokalen en theaterzalen 
in het ingenieus verbouwde 
industriële gebouw. 
De UvA-senioren bekeken 
met bewondering, en zij die 
aan de UvA hebben 
gestudeerd met een beetje 
jaloezie, deze prachtige 
voorzieningen. Ook kwam 
het idee op hier voor de 
Kring UvA-senioren 
activiteiten te (laten) 
organiseren. 
Op beide dagen gebruikten 
we na afloop de lunch in -
hoe kan het anders - het 
gezellige Cea-café. 



 
 

Op 9 november 2013 vond de jaarlijkse AUV-dag plaats. Voor onze kring hield Richard Ridderinkhof, 
hoogleraar neuropsychologie, een voordracht in de Academische Club.  

Voor circa vijftig 
personen, 
voornamelijk leden 
van de Kring UvA-
senioren, hield hij een 
lezing met de titel 
Stijlvol Ouder 
Worden, met als 
ondertitel Trouwens, 
veroudering, wat is 
dat eigenlijk? Er 
volgde een 
geanimeerde 
discussie. Onze Kring 
zal ook in de 
toekomst de discussie 
rond het aspect 
ouderen en 
verouderen aandacht 
blijven geven. 

Op 9 november 2013 vond de jaarlijkse AUV-dag plaats. Voor onze kring hield 
Richard Ridderinkhof, hoogleraar neuropsychologie, een voordracht in de 
Academische Club 



 
 
 
 

Het getal, één van de vaste rubrieken uit de Uitdienstbode, behandelt in deze uitgave het 
aantal jubilea, vooral het aantal veertigjarige. 

‘Het Getal’, één van de vaste rubrieken uit de Uitdienstbode, behandelt in deze uitgave het aantal 
jubilea, vooral het aantal veertigjarige. 



 
 
 

Kerstlunch in de Academische Club op 18-12-2013. Deze feestelijke activiteit was een mooie afsluiting 
van het eerste jaar van de Kring UvA-senioren. We konden terugkijken op een jaar met veel activiteiten 
en een gestage groei van ons ledental. 



 De geheel gevulde “huiskamer” tijdens de kerstlunch van 18-12-2013. 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

Op 19-02_2014 gaf Nol Verhagen, de zojuist gepensioneerde directeur van de UB, in de 
Academische Club een zeer informatieve lezing over  “De UB in de eenentwintigste 
eeuw”. Door de digitalisering van informatie zijn de functie en de werkwijze van 
bibliotheken drastisch veranderd. Volgens Verhagen kunnen universiteitsbibliotheken 
‘ontzamelen’ als er goede landelijke afspraken worden gemaakt over wie wat bewaart. 
Zijn slogan “van collecties naar connecties” vat dit idee goed samen. Het was een aantal 
oud UvA-medewerkers een gruwel dit te horen, maar het is een feit dat er in de UB al 
zo’n vijfentwintig kilo materiaal is geruimd en over een aantal jaren zal daar nog niet de 
helft van over zijn. Toch zal het papieren boek blijven bestaan, denk aan studieboeken, 
fotoboeken en natuurlijk moeten zeldzame boeken een veilige plek krijgen en behouden. 
Ook de functie van studiecentrum en ontmoetingsplek zal de universiteitsbibliotheek niet 
gauw verliezen. De lezing van Nol Verhagen bleek bijzonder informatief voor de 
ongeveer veertig aanwezige UvA-senioren. Zij hebben immers hun opleiding en een deel 
van hun carrière voornamelijk met uitsluitend boeken doorgebracht. Onder de borrel na 
afloop was er veel te bespreken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zondagmiddag 16 maart 2014 gaven kringlid Maarten Boasson (cello) en zijn muziekpartner Peter 
Cramer (piano) een concert in de muziekzaal van CREA. Ze speelden werken van Ludwig van 
Beethoven, Sergio Prokofieff en Johannes Brahms. De cellist lichtte de werken toe. 



 





 
 Het bestuur gaf gehoor aan de wens van kringleden, gedaan tijdens de excursies naar het CREA-gebouw, om 
cursussen voor UvA-senioren mogelijk te maken. Het bestuur ziet dit als een eenmalig initiatief. Het ligt nu op de 
weg van CREA om cursussen aan UvA-senioren aan te bieden. 
 
Op 16-04-2014 waren er voldoende deelnemers voor de cursussen zang en fotografie. 



 
 
 

 
Op 14-05-2014 bezochten 
de UvA-senioren het 
Amsterdam University 
College (AUC), een 
samenwerkingsverband 
tussen de UvA en de VU 
voor de opleiding Liberal 
Arts & Sciences. 
Het nieuwe gebouw op 
het Science Park, waar 
het AUC is ondergebracht, 
won de Amsterdamse 
Architectuurprijs 2013 
(Gouden A.A.P.). Het is 
een gebouw voor diverse 
studenten, afkomstig uit 
diverse landen, en hun 
docenten. Het is een licht 
en open gebouw, met 
zichtlijnen tussen alle 
verdiepingen en de 
mogelijkheid ruimtes aan 
te passen, waardoor ze 
multifunctioneel zijn. Het 
leek de kringleden een 
genoegen hier te mogen 
studeren en werken. 
 



 
 
 
 

Studenten die allen op de 
campus wonen, worden 
gestimuleerd uit te blinken en 
zich in de BA-opleiding breed 
te ontwikkelen. Voor deze 
studenten worden de beste 
docenten aangetrokken, ook 
emeriti. 
De organisatie leunt stevig 
op sponsoring door bedrijven 
en particulieren, via het AUC 
Scholarship Fund, dat is 
ondergebracht in een aparte 
stichting. Wellicht dat door 
deze excursie de harten van 
UvA-senioren zijn 
opengegaan voor deze 
stichting. Natuurlijk werd 
deze excursie afgesloten met 
weer een borrel in “De 
Polder” op het Science 
Parkterrein 

De ‘dean’ van het AUC, professor dr. Marijk van der Wende, vertelde trots en met verve over het gebouw en 
de organisatie. Vanuit haar werkkamer kan ze alle ruimtes in het gebouw overzien en runt ze het College 
zonder secretaresses en beleidsmedewerkers. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Op 11-06-2014 hield kringlid Ad Welschen, neerlandicus met een 
grote interesse in de vaderlandse geschiedenis, een lezing over de 
wordingsgeschiedenis van Nederland en de plaats van het Huis 
Oranje Nassau daarin. Welschen bleek over een grote kennis van 
historische feiten te beschikken. Hij vertelde o.a. dat wij, 
Nederlanders, slechts door toeval te maken hebben met de “Oranjes”. 
Het gaat om een ingewikkeld verhaal van (over)spel in de strijd om 
macht, waarbij een telg uit een zijtak van de Nassaus, woonachtig in 
het Zuid-Franse Orange, een rol speelde. Slechts weinigen waren van 
dit feit op de hoogte, maar als we weer eens grote groepen in oranje 
kleding uitgedoste mede-Nederlanders zien, al dan niet op 
sporttribunes, zal dit ongetwijfeld in herinnering komen. De 
Academische Club serveerde na afloop, heel toepasselijk, een 
oranjebittertje. 



 
 

 
 
 

Dit gebouw, waarin de Artisbibliotheek sinds 1868 is gevestigd, onderstreept het wetenschappelijk karakter dat de 
dierentuin vanaf het begin heeft gehad. De ontwerpers, de Amsterdamse architect G.B. Salm (1831-1897) en zijn zoon 
Abraham Salm (1857-1915), hebben gekozen voor een eclectische bouwtrant, een stijl waarin verschillende 
stijlinvloeden naast elkaar voorkomen. Daardoor is het complex, dat een hoofdgebouw en twee identieke zijvleugels 
heeft, een levendig en afwisselend geheel. Binnen dragen gietijzeren consoles en de zijwanden van de boekenkasten 
een galerij op de eerste verdieping. 

Het ‘zomeruitje’ van augustus 
2013 naar gebouw ‘De Bazel’ 
was een dermate groot succes 
dat het voor de hand lag ook in 
de zomer van 2014 een excur-
sie voor onze leden te organi-
seren. De Artis Bibliotheek 
stond al langer op het wensen-
lijstje van het bestuur en dus 
bezochten we op 21 augustus 
het mooie gebouw aan de 
Plantage Middenlaan. 



 
 
 

De belangstelling voor deze excursie was zo groot dat we twee groepen, van ieder twintig kringleden, hadden 
gevormd. Helaas hebben we een aantal kringleden moeten teleurstellen. Hans Mulder, conservator van de 
bibliotheek, hield voor elke groep een inleiding over de geschiedenis van het gebouw en de collectie die erin ligt 
opgeslagen. Sinds 2005 is de Artis Bibliotheek een onderdeel van de “Bijzondere collecties” van de UvA. Na de 
inleiding werden uit verschillende eeuwen prachtige afbeeldingen van wilde dieren, vissen, insecten, schelpen 
en planten, gemaakt volgens verschillende technieken, getoond en toegelicht. Het oudste geïllustreerde 
boekwerk dat we te zien kregen dateert van 1651. Daarna gaf een collega van de conservator, tevens lid van de 
Kring UvA-senioren, prof. Dr. A.S. (Anne) Troelstra, een interessante toelichting op 19de eeuwse geïllustreerde 
reisverhalen. 
Als afsluiting van deze excursie was er een lunch voor de kringleden in een nabij gelegen horecagelegenheid. 



   
 
 

Colofon: 
Teksten: Bestuur van de Kring Uva-senioren 

Foto’s: Monique Kooijmans (p.3), Ton Dujardin (p. 6, 14, 15, 18) 
Overige foto’s v/d activiteiten: Madzy Koudstaal 
Samenstelling & vormgeving: Madzy Koudstaal 



  


