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Dit is het laatste nummer van alweer de 

zesde jaargang van de Uitdienstbode. In 

die zes jaar hebben we zeventien nummers 

geproduceerd (in het eerste jaar twee, in 

de overige jaren drie) en hebben we twee 

redacteuren verloren: Jan Reints en Jan 

Wieten. Met het verscheiden van de laatste 

is er ook een einde gekomen aan zijn 

hooggewaardeerde rubriek Petite Histoire. 

Dat is een aderlating voor ons blad. 

Margot Taal heeft zich bij de redactie 

aangemeld als nieuw redactielid. Margot 

was Hoofddocent Ontwikkelingspsycho-

logie en is voorzitter van de AUV-kring 

Psychologie. We heten haar van harte 

Boeiende geschiedenis van  
een ziekenhuisterrein
✒ door Kees Piena

Op 15 augustus stond er een excursie van de kring van UvA-senioren op 
het programma. Dit keer naar het terrein waar vroeger het Wilhelmina 
Gasthuis stond dat aan de UvA was verbonden omdat het in 1925 één 
van de twee academische ziekenhuizen van Amsterdam was geworden. 

welkom. Marian Schilder, tot 2007 conserva-

tor Universiteitsgeschiedenis en sinds 2017 

met pensioen, schrijft een aantal bijdragen 

over erfgoed in relatie tot de UvA. Bob 

Baljet, oud-docent Anatomie aan de UvA, 

heeft een interessant artikel aangeleverd 

over de vroege geschiedenis van de Amster-

damse geneeskunst. Hij is van plan om nog 

één of twee vervolgartikelen te schrijven. 

Lezersbijdragen zijn altijd welkom. 

De redactie en haar medewerkers schrijven 

de nummers met plezier vol, maar we 

zouden toch graag onze lezers meer bij het 

blad willen betrekken. Daarom starten we 

een nieuwe rubriek, ‘Bij de UvA’, waarin 

lezers een anekdote uit hun loopbaan bij de 

UvA kunnen vertellen. Om u te inspireren 

hebben we zelf een eerste aflevering 

geschreven (genaamd Vaste Aanstelling) en 

om u een idee te geven omtrent de omvang: 

die eerste aflevering bestaat uit bijna 

vijfhonderd woorden. 

De vorige twee nummers zijn verschenen 

onder het hoofdredacteurschap van Kees 

Piena. De ‘eigenlijke’ hoofdredacteur was 

door ziekte geveld. Intussen is die ziekte 

zodanig onder controle dat hij het roer weer 

over heeft kunnen nemen. Dat u van die 

wisseling van de wacht niets heeft gemerkt, 

is een groot compliment voor Kees. ■

REDACTIONEEL

SENIOREN OP EXCURSIE BEZOEK WG-TERREIN

Het terrein ligt achter de Eerste 
Helmers straat en wordt begrensd door 
de Nicolaas Beetsstraat, de Tweede 
Constantijn Huygensstraat en het Jacob 
van Lennepkanaal. Het andere zieken-
huis was het Binnengasthuis tussen 
Kloveniersburgwal, Amstel en Rokin, 
waar nu nog veel gebouwen in eigen-
dom zijn van de UvA. Dat laatste is niet 
het geval met het Wilhelmina Gasthuis-
terrein (WG-terrein), dat geheel omge-
toverd is in een paradijs voor bewoners, 
kunstenaars en creatievelingen. 

Ik kwam er niet erg veel, maar de laatste 
keer was het voor een zeer droeve 
gebeurtenis, de herdenkingsbijeen-
komst voor Lief Keteleer, een te vroeg 
gestorven oud-collega van de UvA die 
op het terrein woonde, maar in België 
(haar geboorteland) was gecremeerd. 
Destijds was de reis ernaar toe een 
drama, de trein van Hoorn naar 
Amsterdam reed niet (er kwam een 
bus), de tram reed te langzaam en de 
ijlings genomen taxi kon het gebouw 
(Lab 111) niet bereiken omdat de taxi-
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chauffeur de weg niet kende. Dat 
laatste bleek nu ook te gelden voor  
veel UvA-senioren die ik een beetje 
vertwijfeld zag rondfietsen toen ik van 
de tram naar Buurtsalon Jeltje liep.  
Mij bleek later dat de salon niet ver-
noemd was naar de uitbater, maar naar 
jonkvrouw Jeltje de Bosch Kemper, 
mede-oprichtster van de Vereeniging 
voor Ziekenverpleging.

Bevlogen en deskundig
Aangekomen bij de buurtsalon werden 
we zoals altijd gescreend door Gedi 
van Schriek (bestuurslid van de kring) 
en ontvangen door Hans de Vries (ook 
bestuurslid van de kring) die zich (met 
hulp) met het inschenken van koffie en 
thee had belast. Hans is bovendien 
bewoner van het WG-terrein, waar hij, 
zoals later zou blijken, een grote kennis 
van en liefde voor heeft. Het begin was 
zeer geanimeerd, het weer was prachtig 
en iedereen had er duidelijk zin in. 

Dat werd alleen maar meer na de 
bevlogen en deskundig inleiding van 
Hans de Vries, die in een helder betoog 
de geschiedenis van het terrein en de 
verbintenis met de Universiteit van 
Amsterdam weergaf. Het verhaal ging 
van het in 1632 gevestigde Atheneum 
Illustre, via het Nieuwe Pesthuis, in 
1635 buiten de eigenlijke stad 
gebouwd, naar het Buitengasthuis.  
Het in de binnenstad gelegen zieken-
huis kreeg de naam Binnengasthuis. 
Aan het Binnengasthuis werd in 1877 
de medische faculteit verbonden. 

Door de sterke bevolkingsgroei van 
Amsterdam was er steeds meer 
behoefte aan ziekenhuisbedden en dat 
heeft ertoe geleid dat de toen tienjarige 
koningin Wilhelmina (haar moeder 
Emma was regentes) de eerste steen 
metselde voor het Wilhelmina Gast-
huis. Het ziekenhuis werd gebouwd in 
de toen in de mode gekomen paviljoen-
bouw in opdracht van de Dienst der 
Publieke Werken van de gemeente 
Amsterdam. Er werkten verschillende 
architecten aan en J. van Deventer was 
de eerste geneesheer-directeur, maar 
werd al snel door J. Kuiper opgevolgd, 
die het ziekenhuis groot heeft gemaakt 
(het grootste ziekenhuis van Europa 

met1.700 bedden). In de oorlog mocht 
het ziekenhuis van de bezetter  
natuurlijk niet de naam hebben van  
de koningin die naar Londen was 
uitgeweken en werd het tijdelijk het 
Westergasthuis. Na de oorlog kwamen 
de gesprekken op gang over de fusie 
van beide academische stadszieken-
huizen en er ontstonden er conflicten 
over de huisvesting van dat nieuwe 
academische ziekenhuis. Na bijna een 
eeuw verhuisde het ziekenhuis tussen 
1981 en 1983 opnieuw naar de rand van 
de stad, naar de Bijlmer, en ging het op 
in het AMC.

Na de inleiding bedankte Ruud Bleijer-
veld, voorzitter van de kring, Hans en 
typeerde hem als een echte docent. 
Hans ontving een presentje waarover 
in het bestuur was gediscussieerd: kan 

je namens het bestuur wel iets cadeau 
doen aan een lid van dat bestuur. En als 
dat al niet Hollands was, waren er ook 
nog preciezen en rekkelijken. Ruud 
onthulde dat de rekkelijken (in zijn 
woorden de ruimhartigen) gewonnen 
hadden en dat leek mij terecht.

Terug op oude werkplek
Voor de rondleiding werden we in twee 
groepen verdeeld: één groep ging met 
Hans de Vries op pad en de andere 
groep, waarin ik een plaatsje had 
gevonden, deed hetzelfde maar dan met 
Anke Wartenbergh. Zij is stadsgids en 
woont op het terrein. Anke is een gids 
met veel kennis over het voormalige 
Wilhelmina Gasthuis. Over de mensen 
die er gewerkt hebben, de gebouwen en 
over de huidige bewoners(structuur). 
Kennis die ze graag met ons wilde 
delen en die vervolgens ook nog aange-
vuld en af en toe gecorrigeerd zou 
worden door een kringlid dat vroeger 
werkzaam was bij het ziekenhuis. Het 
werd uiteindelijk een zeer leerzame 
middag, maar de verslaglegger duizelde 
het af en toe van de vele bijzonderhe-
den die hij moest noteren.

Voor de rondleiding verlieten we 
Buurtsalon Jeltje en nadat we voorzien 
waren van een plattegrond gingen we 
het terrein op door het poortgebouw, 
maar eerst werden we door gids Anke 
geattendeerd op de prachtig plataan 

De toen tienjarige 
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voor het gebouw. Volgens haar was de 
entree van het terrein het mooiste 
doorkijkje van Amsterdam. Op het 
terrein krijg je al snel een parkgevoel 
vanwege de ruimte tussen de gebouwen 
en het groen. Direct na de ingang staan 
twee bomen, die in 1891 zijn geplant en 
die dus alles hebben gezien en meege-
maakt. Iets verder op staat het gebouw 
(paviljoen 1) waar in een hoekje konin-
gin Wilhelmina de eerste steen heeft 
gemetseld voor het naar haar ver-
noemde Gasthuis en die na de verhui-
zing mee moest naar het nieuwe AMC. 

De toenmalige (buurt)bewoners wilden 
dat niet en hebben ervoor gezorgd dat 
die eerste steen nog steeds zijn oude 
plek heeft. Na de verhuizing van het 
ziekenhuis liet men alles achter met het 
gevolg dat er werd geplunderd en 
omdat het leeg stond werden de gebou-
wen gekraakt. Een ambtelijke project-
groep van de gemeente heeft daarop in 
samenspraak met de bewoners de 
bestemming van de gebouwen bepaald 
en het terrein verder ontwikkeld. De 
bewoners van de paviljoens 1 en 2 
hebben de eerste vijf jaar veel werk 
verricht om de panden bewoonbaar te 
maken. Van de huidige bebouwing is 
60% oorspronkelijk ziekenhuisgebouw 
en 40% is nieuwbouw. Het terrein telt 
1.530 woningen en er wonen 2.153 
mensen. Er zijn ook atelierwoningen 
en bedrijfjes.

Van snijzaal tot restaurant
In een redelijk rap tempo liepen we 
over het terrein, waarbij onze gids 
steeds vertelde over het betreffende 
gebouw, de bijzondere mensen die er 
hadden gewerkt, waarbij we ook nog 
vaak wat (smeuïge) details te horen 
kregen. Opvallend was dat er veel 
beelden van Hildo Krop aan en bij de 
gebouwen waren. Ik vind dat best 
mooi, maar Gerard Reve heeft het 
steevast over koekenbakker Krop in 
zijn boek Moeder en Zoon. En diens 
beelden noemde hij marxistische 
tuinkabouters. Smaken verschillen. 

We kwamen langs de vroegere vrou-
wenkliniek, waar nu een grote kunste-
naarskolonie gehuisvest is, langs de 
paviljoens 1 (interne geneeskunde) en 
2 (neurologie/neurochirurgie), waar 
nu woon-en werkruimtes zijn, langs 
chirurgie, waar we naar binnen gingen 
om te zien dat dat nu gebruikt wordt 
door het AOC (Amsterdams Onder-
nemerscentrum). Langs het gebouw 
waar vroeger psychiatrie zat, waar 
netten in de trappen hingen en dat als 
gebouw helemaal kaal was en waar 
patiënten werden tentoongesteld. Bij 
elk gebouw kregen we uitgebreide 
toelichting van Anke, waarbij het 
opviel hoeveel zij wist over een aantal 
artsen die aan het Wilhelmina Gast-
huis verbonden waren geweest en 
hoezeer zij hen bewonderde om hun 
inzet voor hun patiënten. 

Inmiddels begon de tijd te dringen en 
werden we door de organisatie (die zat 
in de andere groep) gemaand op te 
schieten, want de afsluitende borrel 
ging beginnen. Maar we hadden in 
onze groep iemand die absoluut naar 
de snijzaal wilde. Daar aangekomen 
bleek de snijzaal nu een restaurant te 
zijn. Boven de tafels brandden de 
grote lampen die vroeger in het  
pathologisch-anatomisch laborato-
rium (paviljoen 10) hingen. Nog even 
langs de Carl Weber-flat met zijn 
betonnen muurtjes om een stukje tuin 
af te perken en hup naar het WG Café, 
waar de anderen al lang en breed aan 
de borrel zaten.

En die afsluitende borrel is een  
uitermate gewaardeerd onderdeel  
van de door de kring georganiseerde 
excursies geworden. Het biedt de 
gelegenheid om met andere kringleden 
te praten, herinneringen op te halen en 
om kennis te maken met mensen die je 
vroeger tijdens het werk nooit had 
ontmoet.  
 
De bediening was perfect, evenals de 
hapjes, dus hulde voor het personeel 
van het WG Café en voor het bestuur. 
Het werd nog erg gezellig en uit  
zeer betrouwbare bron weet ik dat  
een aantal kringleden nog lang bleef 
hangen.  ■
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Vaste aanstelling
✒ door Frans Willemsen

BIJ DE UVA 

Ik had net een lange periode van tijde-
lijke contracten en tijden zonder werk 
achter de rug. Ik had mijn vaste baan in 
het hoger beroepsonderwijs opgezegd 
(ik was ooit als docent begonnen bij 
Taalbeheersing aan de UvA, maar dat 
bleek een slangenkuil) omdat ik een 
tijdje op reis wilde. En een nieuwe baan 
was natuurlijk na terugkomst zó weer 
gevonden. Nou nee dus. Jaren tachtig: 
No Future. Lost Generation. De econo-
mie op zijn gat. De banen lagen niet 
voor het opscheppen, om het zwak uit 
te drukken. En ik had mijn leeftijd niet 
mee: ik zou dat jaar vijftig worden.
Maar zonder geluk vaart niemand wel, 
al moet je dat geluk soms een handje 
helpen. Ik wilde me aanbieden voor het 
geven van cursussen aan werkloze 
afgestudeerden, maar die gingen voor 
een deel over zaken waar ik onvol-
doende verstand van had. Ik ging naar 
een goeie boekhandel, schetste de 
onderwerpen waarover ik meer te 
weten wilde komen, en laat er nou een 
handboek zijn dat een flink deel van de 
onderwerpen behandelde. Ik schafte 
het aan, een rib uit mijn lijf, maar een 
van de beste investeringen van mijn 
leven. 

Een tijdje later ontmoette ik iemand  
die hoofd van het bureau Opleiding, 
Training en Mobiliteit (OTM) van de 
UvA bleek te zijn. Na een tijdje vroeg 
ze wat ik deed en ik was niet te beroerd 
om dat flink aan te zetten. Waarop ze 

zei dat ze net naar iemand als ik op 
zoek was en of ik wilde solliciteren. 
Naar een tijdelijke aanstelling natuur-
lijk. Ja, natuurlijk. Het werd een  
tijdelijke aanstelling voor drie dagen 
per week. En een paar loonschalen 
lager dan ik gewend was. 

Na een jaar kreeg ik een beoordelings-
gesprek en mijn baas stak niet onder 
stoelen of banken hoe tevreden ze over 
me was en dat ze me absoluut wilde 
houden, maar ja, tijdelijke aanstelling… 
‘Hoho’, zei ik, ‘maar wel een tijdelijke 
aanstelling met uitzicht op vast’. Mijn 
baas begon te lachen: ‘Was het maar 
waar, die worden allang niet meer 
gegeven’. ‘Don’t move’, zei ik, ‘ik ben 
even weg’. Ik spoedde me op de fiets 
naar huis, pakte mijn contract en legde 
dat even later voor mijn baas neer.  
Die las verbaasd wat erboven stond: 
TIJDELIJKE AANSTELLING MET 

UITZICHT OP VAST. Ze begon te 
lachen. ‘Daar is geen speld tussen te 
krijgen’, zei ze, ‘gefeliciteerd.  
En ik ben er ook blij mee’.  

Wie er niet zo blij mee was, was de 
personeelsfunctionaris die ik belde om 
een en ander af te handelen. ‘Dat kan 
niet’, zei hij, ‘dat soort contracten 
geven we allang niet meer’. ‘Ik heb het 
contract hier in mijn handen’. En hij 
weer: ‘Dat kan niet’. Maar natuurlijk 
kon hij er uiteindelijk niet onderuit en 
kreeg ik mijn vaste aanstelling.  
Vergissing van de bank in uw voordeel. 
‘Zoiets kan alleen maar aan de UvA’, 
zei mijn baas. Ik vond het best. ■

‘Zoiets kan 

alleen maar aan  

de UvA’,  

zei mijn baas

HERINNERINGEN AAN DE UNIVERSITEIT

Schrijf mee aan ons blad!
Ons magazine de Uitdienstbode is een blad voor maar ook van de 
UvA-senioren. Daarom roepen wij u op om mee te schrijven aan 
een nieuwe rubriek in ons blad met de titel: ‘Bij de UvA’.  
Zijn er gebeurtenissen uit uw UvA-tijd die u met kringleden wilt 
delen? Aantreden of juist afscheid, herinneringen aan uw oude 
werkplek of aan een bijzondere collega of vermakelijke anekdotes: 
u bent de bezitter van al die verhalen over onze universiteit en 
haar medewerkers. 

Wij zouden het leuk vinden als u die verhalen met ons deelt.  
Ons blad kan er alleen maar interessanter en leuker op worden. 
 
Stuur uw bijdrage naar: kringuvasenioren-auv@uva.nl.  
U kunt er 300 tot 600 woorden voor gebruiken.

Ter inspiratie hebben we zelf een eerste aflevering geschreven. 

OPROEP

mailto:kringuvasenioren-auv%40uva.nl?subject=Mijn%20artikel%20voor%20de%20rubriek%20%27Bij%20de%20UvA%27
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RECEPT WAT DE POT SCHAFTE

In deze rubriek behandel ik gerechten die wij als senioren misschien nog kennen, maar  
die tegenwoordig niet meer op tafel staan. Deze keer wil ik aandacht schenken aan de paling,  
mijn guilty pleasure.

PALING

✒ door Frans Willemsen

Toch een recept
Ik heb een alternatief gevonden en wel 

in een kookboekje van Ben de Coq, 

pseudoniem van Wouter Klootwijk, dat 

bestaat uit stukjes die hij vanaf 1972 

voor De Groene Amsterdammer schreef. 

Het boekje heeft de schitterende titel 

Worst en Vuile Praat en het stukje heet 

‘Schol van Tol’. 

Grietje Tol (‘de helft van de mensen  

op Volendam heet Tol‘) maakt het zo.  

Ik citeer: ‘Ze snijdt de schol in moten 

van ongeveer vier centimeter. Die zet ze 

rechtop in een brede niet te hoge pan. 

De hele bodem vol zodat de moten 

elkaar overeind houden. Dan gooit ze 

daar veel, ontzettend veel, zout op (ik 

mocht even niet kijken, zei ze) en veel, 

zeer veel peper. De deksel op de pan en 

op een laag pitje een half uur à drie 

kwartier laten pruttelen. Als alle 

stukken wit zijn is de vis gaar. Dan komt 

het. Een kluit boter er op en azijn er 

over sprenkelen, het vuur even heel 

hoog en met een vork of mes proberen 

de vis los van de bodem te houden.  

Er zijn Volendammers, zegt Grietje, die 

het nu droog laten stoven, maar ik vind 

het zo beter, dan kun je je brood in het 

nat dompelen. 

Ze eet met haar handen en veegt ze 

aan mijn broek af.

Heb ik toch een recept gegeven.  

Gaat u het maken? Dan wel een ouwe 

broek aantrekken!

Ben de Coq, Worst en Vuile Praat. 
De Groene Amsterdammer, z.j. (na 

1980)

Wat wil deze rubriek wel zijn? Ik wil laten zien wat er tijdens ons leven veranderd is 
in ons eetpatroon en in onze omgang met voedsel. En die verandering is enorm en 
staat voor immense veranderingen in onze cultuur in het algemeen. Onze generatie 
heeft die veranderingen niet alleen meegemaakt, maar zelf vormgegeven. Ik wil die 
veranderingen laten zien en niet expliciet benoemen (show, not tell) maar dit keer 
maak ik een uitzondering omdat ik er naar eigen gevoel niet omheen kan. 

Zijn we teerhartiger geworden? Ik heb twee jaar geleden de bereiding van kalfskop 
(tête de veau) behandeld en sommige lezers namen daar aanstoot aan. En toegegeven, 
dat recept bevatte behoorlijk veel voor onze tijd schokkende details. Toch ontleende 
ik het recept gewoon aan een ouder kookboek. Waar is de slagerswinkel gebleven 
waar het varken aan een haak in de winkel hing, het bloed nadruppelend uit de neus? 
En waar is de visboer die nog levende paling (‘levendige aal’) in een bak heeft staan 
die hij op verzoek met zaagsel op zijn handen opvist, doodmaakt en stroopt?  
Was in ‘onze tijd’ toch heel gewoon? En er zijn vergelijkbare praktijken die in zuide-
lijke landen nog voortleven. Ik zie nog de huisvrouw in Portugal voor me die op de 
markt een schattig wit konijn heeft aangeschaft voor het zondagsmaal. Ze heeft het 
levende dier vast bij de achterpoten en staat op haar gemak in de brandende zon met 
een andere dame te kletsen. De oren van het dier raken het gloeiende asfalt, de ogen 
zijn wijd open gesperd. En ik schrijf hier maar niet op hoe de koopman het dier zou 
hebben gedood als ze daar om zou hebben gevraagd. Als u het wilt weten vraagt u 
het me gewoon.

Maar goed, paling. Voor mij een guilty pleasure 
want allang een bedreigde vissoort. Ik ben trouwens 
dol op alle gerookte vis, aan de Oostzeekust gaan 
mijn vrouw en ik ons te buiten aan voor onze 
begrippen spotgoedkope moten gerookte heilbot. 
Een goeie gerookte makreel is bijna even lekker, en 
nog gezond ook. Maar gebakken paling, of stoofaal, 

wie eet het nog? Inderdaad, niet meer te krijgen. Gestoofd of gebakken op z’n  
Volendams, met butter en eek (boter en azijn), ik doe er een moord voor.  
Ik had willen zeggen: wie het wil proeven moet naar Spaander  
gaan, dat prachtige hotel-restaurant in Volendam met die  
fabelachtige kunstcollectie. Daar stond het op de kaart.  
Stond, want ik heb de menukaart op hun website bekekenen  
helaas: ook daar verdwenen. Is er dan niets meer heilig? ■

Wat de Pot Schafte is géén kookrubriek, ik zeg het nog maar eens.  
Er wordt op tv al genoeg gekookt en recepten vindt u wel op internet. 
Het motto in een van mijn kookboeken is: ‘Wat de wereld nodig heeft zijn 
niet meer kookboeken maar meer koks.’ En zo is het. Wel paradoxaal 
natuurlijk dat een kookboek dat als motto heeft.

Hotel Spaander
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178
HET GETAL 178

In Den Haag is eindeloos gesteggeld over de AOW-leeftijd. 

Besloten is om die heel geleidelijk te verhogen van 66 jaar nu en 

naar 67 jaar en drie maanden in 2022. In Rusland gaat dat 

anders. In een televisietoespraak kondigde Poetin onlangs aan 

dat de pensioenleeftijd in één klap voor vrouwen van 55 naar 60 

en voor mannen van 60 naar 65 jaar wordt verhoogd. Dat hij 

daarmee de belofte verbrak dat hij de pensioenen ongemoeid 

zou laten, is een zorg waar zijn propaganda-apparaat wel raad 

mee weet. Poetin kon niet anders. De economie staat er slecht 

voor en daarbij komt dat de levensverwachting van de Russische 

mannen en vrouwen flink is gestegen. Vooral die van de 

Russische man. Die is nu 66 jaar (die van de Russische vrouw is 77) 

wat betekent dat na de invoering van de nieuwe pensioenleeftijd 

de gemiddelde Russische man zegge en schrijve één jaar van zijn 

pensioen zal kunnen genieten. Hoewel, het pensioen bedraagt 

gemiddeld omgerekend 178 euro per maand, daar valt niet veel 

van te genieten. 

Ik ben één keer in Rusland geweest, in Sint-Petersburg, en ik heb 

ze gezien bij de in- en uitgangen van de metro: oude vrouwtjes 

die daar de hele dag staan, al is het nog zo koud, met iets wat ze 

hopen te verkopen. Een half verdord kamerplantje bijvoorbeeld. 

Ik verzin dit niet, het beeld staat op mijn netvlies gebrand. 

Daarbij vergeleken zijn onze pensioenproblemen natuurlijk 

peanuts. Ook als straks de pensioenleeftijd is verhoogd naar  

67 jaar en drie maanden zal de gemiddelde gepensioneerde nog 

een flinke tijd van zijn of haar pensioen kunnen genieten.  

De levensverwachting was in 2015 voor Nederlanders ruim 81 

jaar. En de levensverwachting stijgt alleen maar. Kinderen die nu 

geboren worden hebben veertig procent kans om honderd te 

worden, zo vertelde neuropsycholoog Richard Ridderinkhof ons 

ooit in een lezing over veroudering. 

Maar goed, wij wonen niet in Rusland en we zijn geen oud 

Russisch vrouwtje, godzijdank. We hebben ons werkzame leven 

netjes pensioenpremie betaald en dat geld toevertrouwd aan het 

ambtenarenpensioenfonds ABP dat het geld, ons geld, namens 

ons heeft belegd om ons tijdens onze laatste levensfase 

maandelijks naast ons AOW een bedrag uit te kunnen keren.  

En nu vragen we ons af of het ABP ons geld wel goed heeft 

beheerd. Want het bedrag dat we maandelijks op onze rekening 

krijgen is sinds 2009 gelijk gebleven. En doordat alle prijzen al 

die jaren gestaag zijn gestegen is onze koopkracht er geleidelijk 

flink op achteruit gegaan. 

Bernard van Praag, emeritus universiteitshoogleraar Toegepast 

economisch onderzoek, die onlangs gekozen is als lid van het 

verantwoordingsorgaan van het ABP (zie het interview met hem 

in het vorige nummer) en die in februari 2016 voor onze kring 

zijn licht heeft doen schijnen over ons pensioenstelsel, verwijt 

met name de Nederlandse Bank dat die een veel te voorzichtig 

beleid voert met betrekking tot de pensioenfondsen. Voor de 

berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van een 

onrealistisch laag rentepercentage. De fondsen staan er in feite 

beter voor dan het lijkt en met wat minder koudwatervrees 

zouden onze pensioenen zo langzamerhand best, al is het maar 

voor een deel, geïndiceerd, oftewel aangepast aan de inflatie, 

kunnen worden. 

Als ik aan dat oude vrouwtje in Sint-Petersburg denk, schaam ik 

me een beetje dat ik het erover heb. Maar toch: zet ‘m op, Van 

Praag! ■

✒ door Frans Willemsen

In Rusland is de pensioenleeftijd in één klap verhoogd met vijf jaar. Het gemiddelde pensioen bedraagt 
daar 178 euro per maand. 

HOE GAAT HET NU MET? UNIVERSITAIR BOUWMEESTER FRANS DEKKER

‘Toen ik in dienst kwam had de UvA 120 adressen’
✒ door Meindert Fennema

Frans Dekker heeft nog een e-mail-
adres van de Universiteit van Leiden. 
Maar hij heeft er geen aanstelling meer, 
zoals ik even dacht. Ik ben alleen nog 
bezig met het renoveren van vierhon-
derd woningen van een stichting die 
woningen voor promovendi beheert. 
Daar was ik voorzitter van. Dus ik ben 
nu, na mijn pensionering, nog bezig 
met opknappen en nieuwbouwen van 
die woningvoorraad. Dat zorgt ervoor 
dat ik nog steeds de faciliteiten heb van 
mijn oude job.

Wat was die oude job?
Ik was directeur vastgoed, net zoals ik 
dat aan de Universiteit van Amsterdam 
was. In Amsterdam heb ik dat zestien 
jaar gedaan. 

Ik hoorde dat de Dienst Bouw en 
Huisvesting van de UvA aan het eind 
van de vorige eeuw helemaal is ont-
manteld.
Ja, in 1995 is er een reorganisatie 
geweest waardoor die dienst is ont-
vlochten naar een facilitaire dienst en 

ging ik meer richting beleid. Toen ben 
ik bestuursadviseur geworden. Dat 
was een functie die Jan Karel Gevers 
bedacht had. Ik kwam op het domein 
huisvesting voor de laatste vijf jaar van 
mijn UvA-tijd.

Er zijn mensen die beweren dat de 
nieuwbouw veel goedkoper had 
gekund als jij een grotere afdeling had 
gehad die de nieuwbouwplannen 
vanuit de universiteit had kunnen 
begeleiden en controleren.
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Nee, dat is niet zo. Die nieuwbouw,  
met name hier om de hoek in het  
Science Park (Dekker woont in een 
nieuwbouwhuis op het terrein van het 
oude Ajax-stadion) is goed begeleid en 
heel scherp gecalculeerd. Met extern 
ingehuurde projectmanagers die van de 
hoogste kwaliteit waren. En Sybold 
Noorda, destijds verantwoordelijk voor 
de financiën, zat daar bovenop. Die was 
scherp in kostenbewaking…. Het was 
een leuk College van Bestuur, met Jan 
Karel Gevers, met Pieter de Meijer en 
Ruud Bleijerveld als secretaris.

Ik ben waarschijnlijk een van de  
weinigen die enthousiast was over  
die nieuwbouw, maar ik hoor veel 
klachten…  
Nou ja, de klacht is altijd dat die 
 nieuwbouw te veel geld onttrekt aan 
de primaire processen. En dat is 
natuurlijk ook zo. Daar zijn de laatste 
jaren alle ruzies over gegaan. Maar 
met de uit gewoonde huisvesting van 
de tijd dat de UvA nog Gemeentelijke 
Universiteit was, was de UvA wel 
gedwongen om te investeren in 
nieuwe gebouwen. 

Maar laat ik nu de advocaat van de 
duivel spelen: het onderhoud van die 

oude gebouwen was toch ook heel duur 
geworden?
Dat is voor mij altijd het beeld geweest 
en dat heb ik in Leiden ook weer mee-
gemaakt. Toen geografie en de econo-
men nog in het oude Maupoleum zaten 
was er vooral bij de eco nomen de ene 
bestuurscrisis na de andere. Vanaf het 
moment in 1987 of 1988 dat de econo-
men op de Roeterstraat in de nieuw-
bouw gehuisvest werden was het over 
met die bestuurlijke chaos, de faculteit 
bloeide op, er kwamen weer meer 
studenten. Huisvesting is zo ongeloof-
lijk belangrijk voor de eenheid van een 
organi satie. Toen de juristen daar in een 
nieuw gebouw kwamen, gingen de 
studentenaantallen meteen omhoog.  
Huisvesting in nieuwe gebouwen is 
ongelooflijk belangrijk. 
 
Ik heb een tegenvoorbeeld. Toen de 
politicologen in het oude Binnengast-
huis kwamen, als een soort anti-kraak, 
vonden we de spuiten nog op de grond 
en het röntgenafval lag er nog.  
Het was een afgetrapte bende.  
Maar de afdeling heeft daar enige jaren 
geweldig gedraaid met de kunstenaar 
Willem van Roijen als huismeester en 
animator van ongelooflijk veel studen-
tenactiviteiten, waaronder het legenda-

rische, wekelijkse video journaal in de 
snijkamer...
Maar daarna zijn de politicologen 
toch altijd fatsoenlijk gehuisvest: eerst in 
het gerenoveerde Binnengasthuis 
(gebouw 5), waar we de mensa op de 
overkapte Binnenplaats hebben 
gebouwd. En daar de politicologen weer 
omheen. Geert Jan van Oenen was toen 
beheerder. Ik vond dat een hartstikke 
leuke oplossing. En op de Roeterstraat 
zitten ze nu toch ook goed?

Wie heeft dat Roeterseilandcampus-
concept bedacht?
Hoe bedoel je?

Nou ja, het idee dat je de letteren in het 
centrum laat, de gammawetenschappen 
allemaal naar het Roeterseiland en de 
Bèta’s naar de Watergraafsmeer?
Ja dat driekernenplan heb ik – samen 
met mijn beleidsteam – bedacht.

Maar dat is toch een meesterzet? Heb je 
daar ooit een bonus voor gekregen?
(Lacht) Nee, nee. Overigens hadden we 
in dat Science Park ook graag het AMC 
en Tandheelkunde gehad. Die zitten nu 
veel te ver weg. Er heeft nog een plan 
gecirculeerd om de natuurwetenschap-
pen naar de Bijlmer over te brengen, dat 
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plan heb ik in 1997 of 1998 gepresen-
teerd, maar dat was financieel niet 
haal baar. Er zijn natuurlijk ook histo-
rische factoren die een rol speelden. De 
biologen zaten al in de Watergraafsmeer. 
Er was daar een proefboerderij. En 
vanuit het idee van clustering is toen het 
Science Park ontstaan, met UvA, NWO 
en CWI, waar biologen, natuurkundi-
gen en ook de informatici bij elkaar 
zouden zitten. Dat idee van die cluste-
ring is altijd mijn ding geweest. Je kunt 
je vast nog wel herinneren dat de sociale 
wetenschappen op de Herengracht 
zaten, naast de burgemeesterswoning.

Daar ben ik begonnen: als kandidaat-
assistent op het Europa Instituut!
Ja en eigenlijk is dat de dood in de pot, 
al die eilandjes. Want het begint met een 
eminente hoogleraar die een onder-
zoeksgroep opzet, onderzoek doet en 
lesgeeft. Maar die gaat weg of gaat dood 
en dan zakt die groep in elkaar want die 
wordt niet meer gevoed en die gaat dan 
het gebouw verdedigen als een soort 
fort. Dan zit er een clubje in zo’n 
gebouw en doet vooral de deur op slot, 

want ze willen niet gestoord worden. 
Dat heb ik in Leiden ook wel mee-
gemaakt. Voor een goed functionerende 
faculteit is dat desastreus. Die moet 
geïntegreerd worden, er moet samen-
gewerkt worden en interactie mogelijk 
zijn. Mensen moeten elkaar tegen-
komen. Er moet een leiding op zitten 
die dat stimuleert. Het gebouw moet 
toegankelijk zijn voor studenten.  
Dan ontstaat er dynamiek. 

Al die grachtenpanden was een ramp 
voor de organisatie. Ik ben in die 
periode bezig geweest met het verko-
pen van een groot aantal grachtenpan-
den. Toen ik in dienst kwam had de 
UvA 120 adressen, dat zijn er nu nog 
maar 60 schat ik. De laatste tijd heb ik 
natuurlijk niet meegemaakt. Ik ben in 
2000 naar Leiden vertrokken. 

Je hebt in Delft bouwkunde  
gestudeerd. Heb je ook als architect 
gewerkt? 
Ja, ik heb zes jaar bij het architecten-
bureau Bart van Kasteel gewerkt.  
Die was goed ingevoerd in de  

Amsterdamse Museumwereld. Toen 
heb ik o.a. het Amsterdams Historisch 
Museum verbouwd. Met de Schut-
tersgalerij en zo. Ik heb daarna de hele 
inrichting gedaan. De stad Amsterdam 
moest bijvoorbeeld in mozaïek in de 
vloer gemaakt worden.

Waarom ben je daarmee opgehouden?
Ik ben voor mezelf begonnen. Dat 
ging aanvankelijk wel goed, maar toen 
kwam de crisis en die trof mij als 
beginnend architect heel hard. Ik heb 
toen in 1982 gesolliciteerd als hoofd 
gebouwendienst van de Postbank.  
En daarna kwam ik als hoofd Dienst 
Bouw en Huisvesting van de UvA.

Wat heb je in Leiden gedaan? 
Oh, zo veel. Deels hetzelfde als in 
Amsterdam. Maar ik heb ook de 
campus Den Haag opgebouwd.  
Ik heb daar samengewerkt met  
Jouke de Vries. Ik heb nog overwogen 
om samen met hem naar Leeuwarden 
te gaan. Maar Groningen wou die 
nieuwbouw in Leeuwarden zelf  
doen. ■
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Anne Marie Bos,  
een jurist in hart  
en nieren
✒ door Henriëtte Ritter

INTERVIEW      EEN PRETTIG GESPREK MET EEN KRINGLID

Deze keer zou ik de senior met wie ik een interview-
afspraak had gemaakt in de ‘Ysbreeker’ ontmoeten. 
Toen ik het café-restaurant aan de Amstel vijf  
minuten voor de afgesproken tijd binnenstapte, zat 
Anne Marie al aan een tafeltje: aan de nieuwsgierige 
manier waarop zij mij bestudeerde, had ik direct in de 
gaten dat zij mijn gesprekspartner van die middag 
moest zijn.

We bestelden drankjes en al gauw waren wij in een levendig 
gesprek gewikkeld dat alle kanten opging over zowel juridi-
sche als literaire thema’s. Ik begon zo langzamerhand wel 
een indruk van mijn gesprekspartner te krijgen maar ik had 
nog geen enkele vraag gesteld. 

‘Wat een leuk interview!’ riep Anne Marie uit toen er een 
kleine adempauze viel. 
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‘Nou eigenlijk vind ik dit helemaal geen 
interview!’ zei ik, lichtelijk bezorgd op 
mijn horloge kijkend. ‘Als wij nu niet 
serieus beginnen zitten wij hier van-
nacht nog! Zet je schrap, hier komt 
mijn eerste vraag: waar en wanneer heb 
je rechten gestudeerd?’ 

‘Ik ben in 1966 in Utrecht gaan stude-
ren. Een fantastische tijd: The Stones, 
The Beatles, de flowerpower, maar het 
was vooral toch de periode van het 
activisme. Er ging een wereld voor mij 
open’. Zij begon enthousiast haar herin-
neringen op te halen aan die gedenk-
waardige tijd. Samen met een groep 
medestudenten had ze zich verdiept in 
de theorieën van de Frankfurter Schule. 
Op grond van die studie hadden de 
studenten de tekortkomingen van het 
standaardwerk rechtsmethodologie dat 
toen op het programma stond, blootge-
legd en een alternatief studieprogramma 
geschreven. De docenten waren zeer te 
spreken over deze actie en accepteerden 
het alternatieve studieprogramma als 
officiële tentamenstof.  

‘Toen ik later als docent werkte aan de 
universiteit heb ik deze zestigerjaren-
werkwijze aan de studenten voorgelegd: 
zij vonden het een geweldige manier 
van studeren maar het paste niet meer 
in deze tijd, dachten zij. Misschien is 
dat inderdaad zo. Je zou het opnieuw 
kunnen proberen maar dan krijg je 
wellicht te maken met onderwijsmana-
gers die vooral geïnteresseerd zijn in 
diploma’s, terwijl docenten meer de 
persoonlijke ontwikkeling van studen-
ten op het oog hebben.  
 
Na haar studie richtte Anne Marie met 
een aantal studievrienden het Utrechts 
Advocatencollectief op. Dat was een 
nieuwe manier om een leemte in de 
rechtshulp te vullen. In tegenstelling  
tot hun collega’s in Amsterdam die 
gespecialiseerd waren in de sociale 
advocatuur gericht op het individu, 
hielden de advocaten van het Utrechtse 
collectief zich bij voorkeur bezig met 
achtergestelde groepen. In deze periode 
kreeg Anne Marie veel te maken met 
ongelijkheid op het gebied van arbeids- 
en ontslagrecht waarvan met name 
vrouwen het slachtoffer waren. 

In 1979 maakte Anne Marie de overstap 
naar de universiteit waar zij tot haar 
pensioen in 2013 bleef werken. Ik vroeg 
haar waarom zij weg wilde bij de advo-
catuur: ‘Op het advocatenkantoor waar 
ik met plezier heb gewerkt, zat ik 
intellectueel op een droogje.’  

Aanvankelijk publiceerde zij naast haar 
taak als docent losse artikelen over 
uiteenlopende onderwerpen, totdat zij 
in 1993 een promotieonderzoek startte 
over een moeilijk rechtsfilosofisch 
onderwerp: het begrip rechtsstaat.  
‘Ik heb ervan genoten om weer dat 
gevoel te hebben iets niet helemaal te 
begrijpen. Ik wilde iets doorgronden 
wat nog boven mijn macht lag. En ik 
wilde zo lang over dit onderzoek doen 
als maar mogelijk was!’  

Maar er kwam natuurlijk een eind aan. 
In oktober 2001 was het dan zo ver. 
Anne Marie verdedigde haar proef-
schrift: Geregeld Recht. Een rechts
positivistische analyse van de rechtstaat.  
Zij haalde het boek uit haar tas en legde 
het op tafel. Toen ik de inhoudsopgave 
zag en het register inkeek, was ik onder 
de indruk: het boek waarin het gedach-
tegoed van veel grote filosofen is ver-
werkt, kwam op mij zeer gedegen over. 
 
‘Jammer, Anne Marie, dat ik niet juri-
disch ben onderlegd, waardoor ik niet 
in discussie kan gaan over je werk. 

Maar misschien kun je mij iets zeggen 
over de titel: geregeld recht? Wat bedoel 
je daarmee?’ 

Door mijn vraag werd de docen-
tensnaar in haar geraakt en stak zij 
enthousiast van wal. Zij vertelde mij dat 
het begrip ‘rechtsstaat’ benaderd kan 
worden vanuit rechtvaardigheid en 
vanuit regelgeving. Haar proefschrift 
analyseert een staat die gebonden is aan 
voorafgaande regelgeving. Bijvoorbeeld 
in het geval van rechtspraak: recht-
spraak gebaseerd op regels is objec-
tiever en is beter in staat macht aan 
banden te leggen en willekeur uit te 
sluiten dan rechtspraak gebaseerd op 
het rechtvaardigheidsgevoel.  
Die benadering is ook de ondertoon 
van een ander boek van haar hand: 
Juridische vaardigheden, een intro
ductie. Dit werk, dat in 2011 een tweede 
druk kreeg, is er geheel op gericht de 
aankomende student wegwijs te maken 
in de juridische wereld.  

Het werd mij hoe langer hoe duidelij-
ker: ik had een bevlogen jurist voor mij 
die leefde voor haar vak. ‘Zij heeft vast 
geen tijd voor hobby’s of andere activi-
teiten die haar maar zouden afleiden 
van het recht, haar grote liefde’ dacht 
ik bij mijzelf. Toch stelde ik haar de 
vraag. 

‘Ik heb geen hobby’s zoals schilderen, 
of musiceren of zo. Maar wat ik wel erg 
leuk vind is de digitale ontwikkelingen 
bij te houden.’ En opnieuw stak zij 
enthousiast van wal over het ‘open 
source’-project Linux dat tot haar 
verbazing niet door de universiteit 
wordt gebruikt.  

Wij waren zo langzamerhand aan een 
biertje toe en terwijl ik een slok nam 
stelde ik een vraag die ik vooral niet 
wilde vergeten te stellen: 

‘Je bent echt gefascineerd door je vak-
gebied. Had je dat al van jongs af aan? 
Wanneer wist je onomstotelijk dat je 
rechten wilde gaan studeren?’ 
 
‘Aan het einde van de middelbare 
school, toen de grote, internationale 
staking onder de havenarbeiders uit-
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brak. Ik ben in Rotterdam opgegroeid 
en ik zat er met mijn neus bovenop.  
De havenwerkgevers probeerden de 
staking te torpederen door zogenaamde 
‘onderkruipers’ (stakingsbrekers) in te 
zetten. En zij probeerden ook hun gelijk 
te halen bij de rechter. Die gaf hen 
gelijk! De staking was onrechtmatig. 
Dat heeft mij zo gefascineerd: één zo’n 
man die in zijn uitspraak de staking 
verbiedt, en die hele massa sterke en 
stoere mannen gaat weer braaf aan het 
werk. Wat een macht zit daarachter!’  
 
De serveerster die de tafels in orde 
maakte voor het diner, liep nadrukkelijk 
heen en weer in de buurt van onze tafel: 
wij moesten ons gesprek beëindigen. 
Toch wilde ik nog weten of Anne Marie 
naast docent en onderzoeker nog een 
bestuurlijke functie had bekleed aan de 
universiteit. 
 
‘Jazeker. Ik ben jarenlang voorzitter 
geweest van het Centraal Stembureau 
en eerder nog ben ik voorzitter geweest 
van de Emancipatiecommissie die het 
College van Bestuur adviseerde. Ik heb 

toen nog een flinke aanvaring gehad 
met Ruud Bleijerveld!’. 
 
Ik was al bezig mijn spulletjes in te 
pakken, maar hield daar prompt mee 
op en keek haar vragend aan. Mijn 
gespreks partner had niet veel aanmoedi-
ging nodig om haar verhaal te vertellen. 
 
Als voorzitter van de Emancipatie-
commissie had zij aan het CvB haar 
arbeidsrechtelijke bezwaren kenbaar 
gemaakt tegen de flexbaantjes waarop 
veel vrouwen werden aangesteld. Dit 
zou gaan op een manier die in strijd was 
met de geldende regelgeving. Nadat het 
advies was besproken met de porte-
feuillehouder personeel, en nadat de 
Emancipatiecommissie enkele keren 
had aangedrongen op herstel van de 
aanstellingen, gebeurde er … niets. 
Toen heeft zij een ingezonden brief 
gestuurd naar de NRC over het 
onrechtmatige personeelsbeleid van de 
UvA ten aanzien vrouwen. 

De brief werd zeer serieus genomen 
door de redactie van de krant en Anne 

Marie kreeg een uitnodiging voor een 
interview dat pontificaal op de voorpa-
gina verscheen. Op het Maagdenhuis 
was men, zoals viel te verwachten, ‘not 
amused’. Anne Marie werd ontboden 
bij Ruud Bleijerveld die haar onder-
wierp aan een ernstige schrobbering: als 
voorzitter van een adviesorgaan gaf het 
geen pas om een kritische mening 
openbaar te maken via de media! 
 
‘En? Vond je dat hij gelijk had?’ vroeg 
ik voorzichtig. 
 
‘Ja!’ was haar bondige antwoord. 

‘Had je spijt?’ 

‘Nee! Hadden ze maar naar mij moeten 
luisteren!’ 

Na deze militante woorden van een 
oud- activiste, namen wij warm 
afscheid. Toen ik naar de metro liep had 
ik weer dat tevreden post-interviewge-
voel: ik had weer een interessante senior 
leren kennen die ik jammer genoeg niet 
eerder had ontmoet. ■
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Nicolaes Tulp en d’Amsterdammer Apotheek
✒ door Bob Baljet 

Tegenwoordig zijn geneesmiddelen verpakt in doordruk-
strips, flesjes, tubes en potjes. Maar gedurende vele eeuwen 
werden allerlei plantendelen verwerkt tot medicijnen. Zelfs 
het hout en de bast van bomen werden als medicijn gebruikt. 
Vruchten werden uitgeperst tot sappen en zaden vermalen 
tot meel. 

In de zeventiende eeuw werd Amsterdam de belangrijkste 
handelsstad, niet alleen lokaal, maar zelfs mondiaal, wat van 
invloed werd op de geneesmiddelenhandel. Er kwamen 
bestuurlijke bepalingen met 
betrekking tot de apotheek,  
de apotheker, de samenstelling 
van geneesmiddelen en de 
handhaving van de ontworpen 
regelgeving. De vraag om 
regelgeving ging uit van 
medici onder voorzitterschap 
van doctor Nicolaes Tulp.

Apotheker bereidde het 
medicijn 
Nicolaes Tulp was een van de 
tachtig academisch opgeleide 

dokters in Amsterdam op een populatie van meer dan 
110.000 zielen. Er waren in die tijd ongeveer 250 meester-
chirurgijns ingeschreven bij het gilde. Zij deden het chirur-
gische handwerk zoals allerlei hechtingen bij verwondingen, 
amputaties en verwijderen van tumoren. 

De doctor medicinae mocht een diagnose stellen op basis van 
wat de patiënt vertelde, de pols voelen en de urine bekijken 
(uroscopie ). Als er een chirurgische ingreep nodig was, werd 
de chirurgijn erbij gehaald. De apothekers bereidden de 

geneesmiddelen die de doctores 
medicinae of de chirurgijns 
voorschreven. De doctores 
 medicinae, de apothekers en de 
chirurgijns zouden in de loop  
van de zeventiende eeuw allen 
aan regelgeving onderworpen 
worden. In Utrecht is vanaf 1276 
een apotheker aanwezig. In de 
volgende twee eeuwen versche-
nen in diverse steden de eerste 

Op de linkerpagina: Nicolaes Tulp 
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apothekers. In Amsterdam is dit 
Dirck Claeszoon in 1427. Het stads-
bestuur maakte al snel overeen-
komsten met de apothekers en bij 
verdere toename van het aantal-
apothekers ontstond er de behoefte 
aan de vorming van een gilde.  
In Amsterdam werden de apothekers 
ingedeeld bij het Sint Lucasgilde der 
zeven vrije kunsten. 

In 1519 kwam het stadsbestuur in 
Amsterdam met een keur op de 
uitoefening van de geneeskunde.  
In deze keur stonden onder andere  
de volgende zaken over het gebruik 
van geneesmiddelen: de doctor medi-
cinae (arts) diende een recept uit te 
schrijven, de apotheker diende de 
medicijnen te leveren en de deken van 
het Sint Lucasgilde moest de visitatie 
van apotheken met enkele doctores 
medicinae en apothekers uitvoeren. 

In diverse keuren wordt over boetes 
gesproken als men zich niet aan de 
regels houdt: ‘1. Niemant, tenzij 
Doctor of Licentiaet, magh in de 
Medicijnen practiseeren op boete van zes gulden.  
2. De recepten moeten in geschrifte aan de patiënten worden 
gegeven, op boete van zes gulden. 3. Medicijnmeesters 
mogen geen medicijnen van Apothekers koopen, om die 
weder te verkoopen, op eene boete van zes gulden.’ 

Uitbraak van de pest
In de periode van 1600 tot 1630 verdubbelde het aantal 
inwoners (van 60.000 naar meer dan 110.000) in Amsterdam. 
In 1585 waren er 22 apotheken en in 1636 was het aantal 
verdrievoudigd. Er was duidelijk behoefte aan regelgeving in 
de vorm van een voorschriftenboek voor apothekers. Het 
Antidotarium Nicolai is omstreeks 1300 de eerste farmacopee 
in de Nederlanden. In Amsterdam werd het omstreeks 1550 
bindend voorgeschreven. Dit werk is niet in de Nederlanden 
gedrukt. Er werden rond 1609 en in 1633 pogingen in 
Amsterdam gedaan om tot een Amsterdamse farmacopee te 
komen. Beide pogingen mislukten. 

De derde poging om tot een officiële farmacopee te komen is 
waarschijnlijk in gang gezet door het uitbreken van de pest in 
1635 waarbij 17.193 doden vielen. In ieder geval is zeker dat 
op 18 april 1635 in het huis van Dr. Nicolaes Tulp een groot 
aantal doctores medicinae bijeenkwam. De volgende vraag 
kwam aan de orde: ‘Was het niet noodzakelijk om tot de 
publicatie van een Amsterdamse farmacopee te komen?’  
Het eenduidige antwoord van de aanwezigen was ‘ja’. 

De Pharmacopoea Amstelredamensis 
(Amsterdam, 1636) werd samenge-
steld door zeven doctores medicinae 
met Nicolaes Tulp als voorzitter.  
De andere leden waren Dr. Egbertus 
Bodaeus, Dr. Augerius Clutius,  
Dr. Roubertus van der Houven,  
Dr. Aegidius Snoeck, Dr. Franciscus 
de Vinck en Dr. Joannes Antonides 
van der Linden. Deze groep kwam 
regelmatig bij elkaar in het woonhuis 
van Bodaeus. Er bleven echter over de 
tekst nog vele vragen over en men 
besloot drie apothekers, Remmert 
Antonisz Fonteijn, Jan Jansz  
Commersteyn en Isac Mavie, aan de 
commissie toe te voegen. 

Uiteindelijk werd door Nicolaes Tulp 
een bijeenkomst uitgeschreven voor 
alle doctores medicinae in de gilden-
kamer van het chirurgijngilde in de 
Waag op de Nieuwmarkt (de voorma-
lige St Antonispoort). Hier werd 
consensus over de Pharmacopoea 
Amstelredamensis bereikt. Uit de keur 
van 29 april 1636 blijkt dat de Vroed-

schap de Pharmacopoea Amstelredamensis door het Gerecht 
heeft laten invoeren: ‘Een Dispensatorium (Pharmacopoea 
Amstelredamensis) geordoneert, waer na de Apothekers in 
’t stofferen van hare winkels en praepareren der Medicamenten 
sig moeten reguleren.’ 

De Pharmacopoea Amstelredamensis werd en bleef lang  
hét voorschriftenboek. Tussen 1636 en 1660 zijn er door  
C. en J. Blaeu een aantal drukken uitgegeven, die onveran-
derde herdrukken zijn. Een vertaling van de oorspronkelijk 
Latijnse editie werd in 1682 gedrukt door Jan van Hoorn. 
Het werk kreeg als titel: Pharmacopoea Amstelredamensis of 
d’Amsterdammer Apotheek. De recepten van de Composita 
(samengestelde geneesmiddelen) in de Pharmacopoea Amstel
redamensis bestonden soms uit tientallen verschillende  
componenten. Welke plantendelen en andere stoffen werden 
vermeld en hoe hieruit de geneesmiddelen werden bereid kan 
wellicht een volgende keer aan de orde komen. ■
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BEELDEN UIT DE UVA-SPAARNESTAD PHOTO COLLECTIEIN BEELD ✒ door John Kleinen 
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Ruimtegebrek aan de UvA? Dit gastcollege in 1972 van Sjoerd 

Groenman in het Roeterseiland Complex van de Universiteit van 

Amsterdam trok niet veel belangstelling ondanks de forse groei 

van de sociale wetenschappen in die jaren. Er mocht nog door de 

aanwezigen inclusief de docent worden gerookt tijdens colleges, 

getuige asbak, lucifers en bolknaks binnen handbereik. Groenman 

(1913-2000) was na de oorlog één van de grondleggers van de 

sociologie als zelfstandige studierichting in Nederland. Hij begon 

zijn carrière als bijzonder hoogleraar sociale geografie aan de 

Universiteit van Amsterdam in 1952. In Utrecht werd hij een 

boegbeeld van de empirische sociologie toen zijn Utrechtse 

leerstoel in 1960 werd omgezet in een ‘gewoon’ hoogleraarschap. 

Hij nam in 1979 afscheid met de rede ‘Ieders tijd gaat een tijdje 

mee’. Of de studenten die colleges volgen in het Sjoerd Groenman 

gebouw van de Universiteit van Utrecht nog weten wie hij is staat 

te bezien. De website maakt er geen gewag van.
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LEZING      

‘Op zoek naar  
de vraag achter 
de vraag’
✒ door Michiel Röling

SECRETARIS VAN DE UNIVERSITEIT

Calluna Euving spreekt op de eerste bijeenkomst  
van de Kring UvA-senioren in het nieuwe collegejaar. 
Zij spreekt vanuit haar rol als secretaris van de  
universiteit, die ze bekleedt sinds 2016, en maakt  
de ruim dertig aanwezigen deelgenoot van haar 
loopbaan en werk.

Euving geeft aan vereerd te zijn met de 
uitnodiging en het fijn te vinden om 
voor de kring over haar werk en haar 
verleden te mogen praten. Al voelt het 
ook wel wat vreemd, want een secretaris 
van de universiteit is doorgaans juist 
onzichtbaar. En passant benadrukt ze 
dat ze niet de secretaris van het bestuur 
is. Weliswaar ondersteunt ze het bestuur 
in brede zin, maar de secretaris van de 
UvA draagt een bredere verantwoorde-
lijkheid en is ook verantwoordelijk voor 
de centrale staf en diensten.

Hechte band en respect
Euving heeft veel internationale erva-
ring. En die blijkt haar goed van pas te 
komen. Het werkterrein van de UvA is 
tenslotte ook groter dan Nederland. Die 
internationale ervaring heeft ze opge-
daan toen ze met haar man naar de VS 
en vervolgens de Palestijnse Gebieden 
verhuisde. Wanneer hij gaat werken 
voor het IMF in Washington gaat ze 
natuurlijk mee. Al snel vindt ze een 
baan bij Georgetown University. Ze 
werkt bij het BMW Center for German 
and European Studies. En dompelt zich 
onder in het leven en werken aan de 
universiteit. Doet een Executive MBA 
en krijgt haar eerste kind. ‘Andere 
plekken hebben andere gebruiken’, licht 
ze haar toenmalige leven toe. ‘Ik heb 
geleerd me aan te passen aan mijn omge-
ving, maar houd wel vast aan mezelf en 
mijn waarden. Op elke nieuwe plek heb 
ik ook veel geleerd. Deze ervaring neem 
ik mee, daar kan ik op bouwen.’
‘Het bijzondere aan de Amerikaanse 

universiteiten is de zorgplicht die zij 
hebben voor hun studenten’, benadrukt 
Euving, als ze spreekt over het werk aan 
een Amerikaanse universiteit. ‘Ze bie-
den niet alleen een opleiding, maar ook 
woonruimte op de campus en veel 
sociale activiteiten aan. Logisch dat veel 
alumni een hechte band met hun alma 
mater ervaren. Vooral in de huidige tijd 
met veel internationale studenten is het 
waardevol om deze kennis en ervaring 
te hebben.’

Vervolgens werkt ze voor de Mathema-
tical Association of America. Een belan-
genorganisatie van hoogleraren en 
docenten wiskunde aan Amerikaanse 
universiteiten. Ze werkt met weten-
schappers uit het hele land. Euving: 
‘Bijzonder aan de VS is het respect voor 
senioriteit. Ouderen worden daar meer 
op waarde geschat en draaien veel langer 
mee in allerlei processen. Kijk bijvoor-
beeld naar de Amerikaanse politiek. Ik 
vind dat mooi om te zien en waardeer 
het.’

Samen werken aan vrede
Wanneer haar man voor het IMF in 
Oost-Jeruzalem, in de Palestijnse gebie-
den, werkt, voert zij eerst diverse con-
sulting-opdrachten uit in Ramallah. 
Daarna gaat ze aan de slag als lid van het 
Management Team van het kantoor van 
Quartet Representative Tony Blair. Dit 
kantoor zet zich, onder leiding van 
Blair, in voor het vredesproces en een 
goede economische ontwikkeling van 
Palestina. Ze vertelt: ‘Dit was een heel 

bijzondere en leerzame tijd. Ik voelde 
me niet onveilig, maar er was wel een 
continue druk en spanning. Ik reisde 
veel tussen Jeruzalem en de Palestijnse 
Gebieden en had daarbij te maken met 
grenzen en checkpoints. Binnen het 
kantoor van Blair werkten mensen met 
heel verschillende afkomst aan eenzelfde 
doel. Ieder vanuit een persoonlijke 
gedrevenheid. Hier heb ik leren vragen 
naar de vraag achter de vraag. Met 
zoveel verschillende achtergronden in 
huis, moet je altijd moeite doen elkaar 
goed te begrijpen. Doorvragen is dan 
belangrijk.’ 

‘Ik was aanwezig in 2013 toen het 
vredesproces onder leiding van Secre-
tary of State John Kerry in een stroom-
versnelling raakte. Iedereen kreeg hoop 
en was heel gedreven aan het werk. 
Helaas lukte het niet om het momentum 
te pakken.’ Het is een pijnlijk afscheid 
als zij met haar man, die wethouder in 
Amsterdam kon worden, naar Neder-
land gaat. Ze vervolgt: ‘Het is moeilijk 
om mensen met wie je zoveel hebt 
gewerkt, onder zware omstandigheden 
achter te laten. En te weten dat hun 
situatie weinig hoop op verbetering 
biedt. Het voelde voor mij echt alsof ik 
ze in de steek liet.’

De politiek van de UvA
Terug in Amsterdam ervaart ze de 
overgang als best lastig. ‘Ik had vijftien 
jaar in het buitenland gewoond. Dat 
besefte ik pas goed toen ik terug was. 
De Nederlandse cultuur is toch wel 
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anders. Zo merk ik dat het van een 
moeder minder makkelijk geaccepteerd 
wordt dat ze fulltime werkt. Dat merk 
ik soms wel op het schoolplein.’
De UvA trekt haar aandacht en als ze de 
functie van secretaris ziet, is ze vol 
interesse. De gesprekken voor ze aan de 
slag ging, waren voor haar opvallend: 
‘In een gesprek met een hoogleraar 
kwam het gesprek op ‘politiek’ uit. In 
zijn ogen was de universiteit zeer poli-
tiek in zijn doen en laten en omgang met 
mensen. Op mijn ervaring in Oost-
Jeruzalem met het conflict tussen Israël 
en de Palestijnen zei hij “Ja, maar besef 
je wel goed dat de UvA echt héél poli-
tiek is.” Daar heb ik toen in het gesprek 
hartelijk om gelachen.’

Het blijven roerige tijden
Euving begint bij de UvA op het 
moment dat de universiteit zich in een 
zeer roerige tijd bevindt. 2016 wordt het 
jaar van wisselingen in het College, het 
aantreden van Geert ten Dam en Karen 
Maex, het aftreden van de Raad van 
Toezicht en het aantreden van een 

nieuwe, de evaluatie van de samenwer-
king UvA en HvA én er verschijnen 
eindrapportages van de commissies die 
volgden uit de Maagdenhuisbezetting: 
Democratisering, Diversiteit, Financiën 
en Huisvesting. ‘Stappen die het werk 
de nodige hectiek gaven. Mijn taak is 
dan om de regie te houden en alles 
zorgvuldig voor te bereiden. De bezet-
ting uit 2015 heeft veel met zich meege-
bracht. De UvA is opener geworden: 
transparanter en veel interactiever.’
Ondertussen is het college verhuisd naar 
de Roeterseilandcampus en op termijn 
zal de staf volgen. ‘De stap uit het 
Maagdenhuis was nodig. Het is een 
gebouw met veel historie, maar ook 
lastig. Er  is weinig ruimte voor ont-
moeting. Op de campus is een andere 
dynamiek en is er weer contact met de 
doelgroep. We verwachten dat huisves-
ting een vliegwiel kan zijn om ook een 
aantal positieve ontwikkelingen in de 
staf te ondersteunen.’

De UvA groeit. Op de campussen en 
zeker met het Universiteitskwartier dat 
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nu volop in ontwikkeling is. De univer-
siteit en de stad Amsterdam hebben een 
eeuwenoude relatie. Beide partijen zijn 
zich daarvan bewust en willen meer 
uitwisseling van kennis met de stad. 
Verder zoekt de UvA altijd een balans 
tussen lokaal en globaal. 

Het jaar 2018 staat voor Euving in het 
teken van werken aan rust en regelmaat. 
Soms duikt er weer onverwachte dyna-
miek op binnen de UvA. Toch lijkt het 
goed te lukken om de dialoog met de 
gemeenschap te onderhouden. En is er 
sprake van een professionele crisisbe-
heersing. De aanpak is pragmatischer. 
Desondanks zijn er nog geregeld protes-
ten met ontruimingen tot gevolg. Het 
lijkt te passen bij Euvings lijfregel. ‘Ik 
zeg altijd “Hoe saaier aan de top, hoe 
beter het is”. Dat schept goede rand-
voorwaarden voor waar de echt dyna-
miek hoort te zitten aan een instelling 
als de onze. Creativiteit en spanning 
horen mijns inziens dan ook diep in de 
organisatie te zitten, bij de faculteiten en 
vooral bij de wetenschappers.’ ■

LEZING      KRITIEK OP VERENGELSING VAN HET HOGER 

Oud-hoogleraar  
in de schijn  werpers, 
tegen wil en dank
✒ door Frans Willemsen

Op 17 oktober sprak emeritus hoogleraar Experimentele 
Taalpsychologie Annette de Groot voor onze kring over het 
oprukkende Engels in het hoger onderwijs. Dat dat onder-
werp velen na aan het hart ligt, blijkt wel uit de hoge 
opkomst. Zo’n vijftig leden zijn komen opdagen en voorzit-
ter Ruud Bleijerveld heeft moeite om aan de vragenronde na 
afloop van de lezing een einde te maken. Hij karakteriseert 
Annette als een bescheiden wetenschapper die door haar 
afscheidscollege waarin ze deze heikele kwestie aansneed in 
de schijnwerpers is komen staan. 

De wet schrijft voor dat de universiteiten de uitdrukkings-
vaardigheid van de studenten bevorderen en dat het  
onderwijs, uitzonderingen daargelaten, in het Nederlands 
wordt gegeven. Toch rukt het Engels op. Er is sprake van een 
olievlekwerking: als één universiteit besluit om een opleiding 
in het Engels aan te bieden, kunnen andere universiteiten niet 
achterblijven want een Engels curriculum trekt veel (buiten-
landse) studenten. En universiteiten worden afgerekend op 

het aantal 
studenten dat 
zij afleveren.  
In het acade-
misch jaar 
2017/18 zou-
den volgens de 
Nederlandse 
Academie van 
Wetenschappen 
23% van de 
bachelors en 
liefst 74% van 
de masters volledig in het Engels worden gegeven, en hoogst-
waarschijnlijk zijn die cijfers voor dit academisch jaar verder 
toegenomen. 

Is dat erg? Ja, dat is erg, betoogt De Groot. Alhoewel  
Nederlanders hoog opgeven over hun beheersing van het 
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Engels, laat die veel te wensen over. Dat geldt ook voor hoog 
opgeleide Nederlanders, zoals universitaire studenten en 
docenten. Verreweg de meesten van hen zijn wat genoemd 
wordt ongebalanceerd tweetaligen, met het Nederlands als 
sterk ontwikkelde moedertaal en het Engels als later geleerde 
en zwakkere tweede taal. Hun woordenschat in het Engels is 
vergelijkbaar met die van een negenjarige moedertaalspreker 
van het Engels! En dan hebben we het alleen nog maar over 
de woordenschat. Maar kennisoverdracht via taal omvat als 
het goed is zoveel meer: humor, metaforen, beeldspraak, 
standaarduitdrukkingen, emotie. Ook die aspecten komen er 
bekaaid vanaf als de instructietaal onvoldoende wordt 
beheerst. Bovendien bestaat het gevaar dat de uitdrukkings-
vaardigheid in het Nederlands niet wordt bevorderd, zoals de 
wet voorschrijft, maar achteruitgaat. En als men daarbij 
bedenkt dat er een nauwe samenhang is tussen het taal-
vermogen en het denkvermogen, kan dat betekenen dat ook 
dat denkvermogen achteruitgaat. En dat is toch het laatste 
wat universiteiten zouden moeten willen. Tenslotte raakt met 
het totaal verengelsen van opleidingen ook het ideaal, geba
lanceerde tweetaligheid met het Nederlands en het Engels 
beide sterk ontwikkeld, buiten het zicht. De Groot noemt 
dat een gemiste kans. 

Bij het gebruik van een tweede taal is er sprake van vermin-
derde verstaanbaarheid en begrip, van tragere informatie-
verwerking, een geringere opname van details en zelfs van 
een verminderde geloofwaardigheid van de spreker: een 
docent die gebrekkig Engels spreekt kan zijn vak nog zo 
goed verstaan, de toehoorders zullen hem of haar toch min-
der serieus nemen. En verder leidt het communiceren in een 
andere dan de moedertaal tot een grotere mentale belasting 
bij zowel de spreker als de toehoorder. De woordherkenning 
en –productie verlopen trager en zowel docenten als studen-
ten beschikken niet alleen over een geringere woordenschat, 
die woorden hebben ook minder betekenissen, ze roepen 
minder associaties op, minder beelden. Het zal duidelijk zijn 
dat de kwaliteit van het onderwijs onder dit alles lijdt. 

Orwell laat in zijn dystopische roman 1984 de autoriteiten 
een nieuwe taal invoeren, Newspeak. Door het beheersen 
van de taal beheersen ze hun onderdanen, is de onderlig-
gende gedachte. Newspeak was niet ontworpen om het 
denkbereik te verbreden maar om het integendeel te versmal-

len en dit doel werd indirect bereikt door het gebruik van een 
beperkte woordenschat. Het Engels als instructietaal in het 
hoger onderwijs is in dit opzicht als Newspeak: het beperkt 
de woordkeuze en daarmee het uitdrukkings- begrips- en 
denkvermogen.

In een breder perspectief bedreigt het Engels als lingua franca 
niet alleen het Nederlands maar alle Europese talen. Sommigen 
spreken daarom niet van een lingua franca, maar van een 
lingua tyrannosaura; het Engels zou als een tyrannosaurus alle 
andere talen opslokken waardoor er een ernstige cultuurverar-
ming zou optreden, een culturele uniformiteit. Terwijl een van 
de kwaliteiten van de Europese cultuur nu juist de diversiteit is 
en universitaire bestuurders het verengelsen van opleidingen 
motiveren door erop te wijzen dat de ‘international classroom’ 
culturele diversiteit bevordert.

De Groot benadrukt dat ze niets heeft tegen Engels in het 
onderwijs maar tegen volledig Engelstalige opleidingen, 
uitzonderingen daargelaten. Ze wil ook dat, veel meer dan nu 
gebeurt, de voor- en nadelen van verengelsing zorgvuldig 
gewogen worden. Nu is verengelsing een ongecontroleerd en 
onbeheersbaar proces. Er zou een moratorium moeten 
komen op volledig Engelstalige opleidingen, een pas op de 
plaats gedurende welke periode fundamenteel wordt nage-
dacht over voor- en nadelen van verengelsing. 

Volgde, zoals gezegd, een levendige vragenronde waarin 
onder andere het dilemma aan de orde kwam: je kunt nu wel 
zeggen dat we in het Engels communiceren als negenjarigen, 
maar als we niet in het Engels communiceren, communiceren 
we helemaal niet. Dat is waar in de gegeven situatie, een 
situatie waarin we zoveel mogelijk buitenlandse studenten 
willen binnenhalen waarvan we vervolgens niet verlangen dat 
ze Nederlands leren. En waarin we ervan uitgaan dat alle 
afgestudeerden een baan in het buitenland krijgen. Dat geldt 
misschien voor sommige opleidingen, maar voor verreweg de 
meeste niet. 

In een bijdrage aan het blad De Psycholoog illustreert ze de 
idiotie van de huidige toestand met de tekst op een spandoek 
dat aan de gevel van een van de gebouwen op de Roetersei-
landcampus hangt en dat haar elke keer dat ze het ziet de 
wenkbrauwen doet fronsen: ‘Welcome to the Roeterseiland 
Campus’. Zou ook een buitenlandse student die tekst niet 
kunnen ontcijferen als die in het Nederlands was gesteld? 
Voorzitter Ruud Bleijerveld noemt in zijn slotwoord de 
lezing van Annette de Groot een activistisch betoog. Haar 
afscheidscollege heeft inderdaad veel losgewoeld. Wat dat 
betreft zou ze prima passen in onze rubriek Uitgewerkt over 
wat gepensioneerden allemaal doen en betekenen na hun 
pensionering. 

De dia’s van de presentatie, de Afscheidsrede van  
De Groot en het artikel ‘Welcome to the campus’ in  
De Psyhcoloog kunt u opvragen bij de redactie via  
kringuvasenioren-auv@uva.nl. ■
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Zoals inmiddels bekend zal zijn erger ik mij aan veel dingen en dan met name zaken waar ik last van heb,  
zoals lawaai, onheus gedrag en bureaucratie. Maar zo af en toe geldt het ook voor zaken waar ik geen enkele 
betrokkenheid bij heb, maar waar ik me wel aan erger omdat ik het te idioot voor woorden vind. Maar die  
woorden probeer ik nu wel te vinden om duidelijk te maken wat ik bedoel.  

Het gaat om zaken die ik misschien het beste kan vatten 
onder het begrip ‘arrogantie van de macht’. Ik kan daar van 
alles bij verzinnen: Trump, dividendbelasting, liquidaties, 
dictators en banken (zoek de verschillen, maar ook zeker de 
overeenkomsten), maar ik wil het hebben over zelfverrij-
king door mensen aan de top van ondernemingen en 
publieke instellingen. En soms is het geen zelfverrijking, 
maar netwerkverrijking. Waarschijnlijk is het van alle tijden, 
maar in deze tijd van nieuwe media en ogenschijnlijke 
transparantie komt het eerder naar buiten, misschien wel 
door mensen die daar weer belang bij hebben. 

Wat me het meest ergert is dat sommige mensen kennelijk 
nooit genoeg hebben. Het moet altijd meer, meer, meer. 
Waarom niet tevreden met een inkomen dat vijf keer boven 
modaal ligt, wat overeenkomt met de balkenendenorm 
(187.000 euro in 2018)? Waarom moet het acht ton of meer 
per jaar zijn, met daarbij veelal nog later te verzilveren 
opties en een mooie vertrekregeling als het mis gaat? En het 
gaat vaak mis, want de inkomsten van deze mensen zijn dan 
soms wel vijf keer zo groot als het inkomen van de premier 
dat geldt niet voor hun capaciteiten en zeker ook niet voor 
hun verantwoordelijkheid. Wim Kok sprak ooit over 
exhibitionistisch toen hij het over deze zelfverrijking had. 
Als hij daar mee bedoelde dat mensen zich daarmee zelf te 
kijk zetten had hij gelijk, maar waarschijnlijk bedoeld hij 
exorbitant. 

En wat moet je met zoveel geld? Je kan echt van 
187. 000 euro heel aardig rondkomen en ook 
nog wel een beetje sparen voor later of 
voor de kinderen als die het moeilijk 
hebben. Er zijn nogal wat mensen die 
het met minder moeten doen. En 
laten we eerlijk zijn, je moet bij een 
inkomen van acht ton plus moeite 
doen om het op te maken, zeker als 
je het gedurende vele jaren ontvangt. 
Tenzij je natuurlijk gekke dingen 
gaat doen: een garage vol Maserati’s, 
aankoop van Paleis Soestdijk of 
gewoon beleggen. Maar daar word je 
alleen nog maar rijker van en wat dan? Je 
wilt natuurlijk niet te veel belasting betalen 

ALIJD MAAR MEER, MEER, MEER

en er moet natuurlijk wel veel rendement worden behaald, 
dus moeten er trucs worden bedacht om kapitaal weg te 
sluizen naar belastingparadijzen of onder de radar te 
houden of trucs waarbij de grenzen van de moraal worden 
opgezocht. De menselijk geest is uiterst creatief als het gaat 
om belastingontduiking/ontwijking; ‘leuker kunnen we het 
niet maken, wel minder’.

Waarom willen mensen zoveel geld hebben? Zei Carmiggelt 
niet al ‘rijkdom heeft met armoe gemeen dat het alle twee 
niet gelukkig maakt’. Waarschijnlijk zit er een aspect bij van 
‘kijk mij nou eens’ of ‘ik doe het toch lekker beter dan jij’, 
want mijn inkomen is veel hoger. Het is eigenlijk allemaal 
een beetje zielig, als het tegelijkertijd niet ook een zeer 
negatieve invloed op de samenleving had. Het vergroot de 
inkomensverschillen aanzienlijk, maar waarschijnlijk is de 
meest negatieve invloed op de samenleving de houding van 
die veelverdieners zelf, die uitstraalt zich niets, maar dan 
ook helemaal niets van die samenleving aan te trekken.  
Een ingezonden brief naar aanleiding van een interview met 
ING-commissaris Breukink (de politiek moet zich rustig 
houden bij misstanden bij zijn bank) in NRC verwoordt 
het goed; ‘de minachting voor het publiek straalt ervan af’. 
Volgens mij ontstaat er niet zo zeer een tweedeling tussen 
mensen die veel geld hebben en zij die dat niet hebben, 
maar tussen mensen die zichzelf beter voelen dan anderen 
en daardoor minachting hebben voor die anderen en de 
democratisch instituties en zij die proberen zich te houden 

aan de regels en vormen van samenleven die wij met 
z’n allen zijn overeengekomen.  

 
Een artikel in NRC van 6-7 oktober jl.  

over Rutte, Rusland en het grootbedrijf 
eindigt met een aantal conclusies over 
globalisering, waaronder ‘dat het 
grenzeloze bedrijfsleven onder-
nemingen creëert die te groot zijn om 
nog achting voor politiek en demo-
cratie op te brengen’. Maar uiteindelijk 

gaat het volgens mij altijd om de arro-
gantie van de mensen achter die onder-

nemingen. En ik ben bang dat het er de 
komende jaren niet beter op zal worden, 
maar zo kan ie wel weer.  ■

ZO KAN-IE WEL WEER!

✒ door Kees Piena
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ERFGOED SCHILDERIJEN EN ANDERE COLLECTIES 

Een Rembrandt voor de UvA?
✒ door Marian Schilder

Een paar weken geleden las ik in de 
krant dat jonkheer Jan Six in het schil-
derij ‘Laat de kinderen tot mij komen’ 
- weer - een nieuwe Rembrandt (1606-
1669) had ontdekt en daarvoor op een 
veiling in Keulen honderd keer meer 
had moeten betalen dan de vraagprijs. 
Tegenbieder bleek de New Yorkse 
kunsthandelaar Otto Naumann.  
Die naam deed een belletje 
rinkelen. Ik herinnerde me 
die uit mijn Agnietenkapel-
tijd, toen hij een schilderij 
van Rembrandt op de markt 
bracht, getiteld ‘Minerva in 
haar studeerkamer’.

Minerva en de UvA
Door mijn werk als conser-
vator universiteitsgeschie-
denis in de Agnietenkapel 
was ik nogal gefocust op 
alles wat met de geschiede-
nis en het beeld van de 
universiteit te maken had. 
Minerva, de Latijnse naam 
voor Pallas Athene, staat 
symbool voor wijsheid en 
wetenschap. Door Vondel 
wordt ze bezongen in een 
gedicht op de opening van 
het Athenaeum Illustre in 
1632. Het Athenaeum 
Illustre, voorloper van de 
Universiteit van Amster-
dam, werd ondergebracht in 
de Agnietenkapel, van 
oorsprong behorend bij een 
middeleeuws vrouwen-
klooster. Belangrijkste 
aanpassing in de kapel was een nieuwe 
vloer, aangebracht vlak onder de hou-
ten bekapping, zodat op de nieuwe 
zolderverdieping de Stadsbibliotheek 
kon worden ondergebracht. De onder-
kant van de vloer diende als plafond 
voor de gehoorzalen of collegezalen op 
de eerste verdieping. Dit plafond was 
mogelijk al meteen ter gelegenheid van 
de opening van het Athenaeum Illustre 
voorzien van een decoratieve barokke 
schildering. Liggend op de grond om 

de schildering op het plafond beter te 
kunnen bekijken, had ik eens een 
afbeelding van Minerva ontwaard, 
waardoor ik meen dat Vondel in zijn 
openingsgedicht ook letterlijk naar 
deze afbeelding verwijst, in plaats van 
alleen allegorisch de godin van de 
wetenschap te bezingen. Maar de hele 
universiteit was ons werkterrein. In de 

hal van de Oudemanhuispoort stond 
een beeld van Minerva voorzien van 
een lans dat oorspronkelijk prominent 
in een nis had gestaan van de Aula in 
de Oudemanhuispoort, die in de jaren 
zestig was afgebroken; inmiddels is het 
beeld met de juristen meeverhuisd naar 
het Roeterseiland. En op het idyllische 
binnenplaatsje van de Oudemanhuis-
poort staat midden in het perk een 
borstbeeld van Minerva, in 1882 aan  
de Universiteit van Amsterdam 

geschonken door het Amsterdamsch 
Studenten Corps. Minerva was dus 
alom aanwezig. 

Een Rembrandt in de aanbieding
Rembrandt was in 1631 naar Amster-
dam verhuisd. Hier positioneerde hij 
zich als kunstenaar meteen hoog in de 
markt en schilderde naast opdrachten 

onder meer deze 
grote Minerva in 
1635, te koop voor 
wie zich een werk 
van de grote mees-
ter kon permitteren. 
Waarschijnlijk heeft 
het schilderij enige 
tijd in zijn atelier 
gestaan voor hij het 
verkocht. De eigen-
domsgeschiedenis is 
bekend vanaf begin 
18de eeuw; in 2001 
kwam het in handen 
van Otto Naumann, 
Amerikaan, gepro-
moveerd kunsthis-
toricus en erkend 
specialist van oude 
Hollandse en 
Vlaamse meesters, 
en nu al ruim dertig 
jaar in de kunst-
handel actief. In The 
New Yorker van 18 
februari 2002 werd 
het schilderij aange-
merkt als de duurste 
Oude Meester ter 
wereld van dat jaar. 

In maart 2002 bracht Naumann het 
werk voor 32 miljoen euro op de Tefaf, 
de meest prestigieuze kunst- en antiek-
beurs ter wereld die jaarlijks in maart 
in Maastricht wordt gehouden. Ernst 
van de Wetering en passant aangespro-
ken over de mogelijkheid tot aankoop 
door of voor de UvA, nam dit niet 
serieus. Maar toch naar de Tefaf. 

Daar hing het schilderij in het echt: 
groot, absoluut monumentaal - zonder 
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lijst zijn de gegeven maten 138 cm 
hoog en 116,5 cm breed -; van het 
gezicht en de lichaamsbouw van de 
afgebeelde godin was ik toen niet 
helemaal gecharmeerd, moet ik  
bekennen. 

Voor de verkoop had Naumann een 
wetenschappelijke brochure laten 
schrijven door Volker Manuth en 
Marieke de Winkel, Rembrandt’s 
Minerva in her Study of 1635: The 
Splendor and Wisdom of a Goddess  
(20 pag). Volker Manuth is momenteel 
hoogleraar kunstgeschiedenis aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen, 
Marieke de Winkel is in 2006 bij Ernst 
van de Wetering gepromoveerd op 
Fashion and Fancy: Dress and Meaning 
in Rembrandt’s Paintings. De ver-
koopbrochure behandelt dit schilderij 
uiterst zorgvuldig en is goed gedocu-
menteerd. De Minerva staat voor een 
schoonheidsideaal, dat door Rem-
brandt ook in andere schilderijen is 
verbeeld. Maar ik was indertijd vooral 
geïmponeerd door de betekenis van dit 
werk. Het duidt volgens de verkoop-
brochure mogelijk op de opstelling van 
Amsterdam, beducht op haar positie 
als koopmansstad tijdens de Opstand 
– die officieel pas werd afgesloten in 
1648 -, en het duidt op Vrede, een 
situatie waarin kunsten en weten-
schappen kunnen bloeien. Wie stond 
Rembrandt voor ogen als klant?  
Deze moest in ieder geval ook toen al 
zeer kapitaalkrachtig geweest zijn, 
tevens ruimte hebben om het schilderij 
op te hangen. Of de in de brochure 
genoemde hoogleraren in Leiden en 
Amsterdam wel in die categorie pas-
ten, zou moeten worden uitgezocht; 
het Athenaeum Illustre had in 1635 
met Vossius en Barlaeus maar twee 
hoogleraren. Onwaarschijnlijk is 
daarnaast het noemen van Jan Six, ook 
al tekende Rembrandt in diens album 
amicorum een Minerva; maar dat was 
in 1652, wel heel veel jaren na de 
vervaardiging van het schilderij, terwijl 
het eerste bekende contact tussen 
beiden dateert van 1645, dus toen het 
schilderij ook al tien jaar eerder was 
gemaakt. Mogelijk serieuze klant was 
stadhouder Frederik Hendrik, middels 
zijn secretaris Constantijn Huygens. 

Maar waarschijnlijker is dat Rem-
brandt hoopte op klandizie onder de 
burgemeesters van Amsterdam en rijke 
Amsterdamse kooplieden.

Rembrandt, lang meer geassocieerd 
met bijbelse thema’s dan met helden en 
goden uit de antieke wereld, plaatst 
zich met Minerva beslist onder hen die 
het humanistisch ideaal waren toege-
daan (Manuth, De Winkel, pag. 16). 
Aan Sybolt Noorda, voorzitter van het 
College van Bestuur, stuurde ik na 
bezoek aan de Tefaf de brochure toe 
met de vraag (je weet maar nooit) of 
dit niet een prachtige aanwinst zou 
zijn voor de Universiteit van Amster-
dam. Het was immers mogelijk om het 
schilderij in verband te brengen met 
het bestaan van het in 1632 gestichte 
Athenaeum Illustre. En een plek om 
hem op te hangen was er ook: de 
Grote Gehoorzaal, de oudste college-
zaal van de Universiteit van Amster-
dam - de plannen voor de verbouwing 
van de Agnietenkapel waren toen in 
volle gang – waar het schilderij met 
deze afbeelding, geboren uit een 
humanistische traditie, een mooie 
aanvulling zou zijn op de daar han-
gende portretten van humanisten zoals 
Erasmus, Hugo de Groot, Lorenzo de 
Medici en Macchiavelli. Die waren 
vanuit een humanistisch ideaal 
verzameld door de Amsterdamse 
koopman-verzamelaar Gerardus van 
Papenbroeck. Het antwoord was (niet 
onverwacht) dat het College andere 
prioriteiten had. 

Een Rembrandt voor de wereld
Eigenaar van het werk is momenteel 
The Leiden Collection, een project van 
het ondernemers- en filantropische 
echtpaar Kaplan uit New York. De 
Kaplans hebben sinds 2003 de grootste 

privécollectie zeventiende-eeuwse 
Hollandse meesters, met name rondom 
Rembrandt, bij elkaar gebracht. Via 
internet is de collectie goed ontsloten, 
en ruimhartig worden bruiklenen 
beschikbaar gesteld. De kans dat het 
werk binnenkort weer op de markt 
komt, lijkt verkeken. Door de Kaplans 
is hun collectie vernoemd naar Leiden, 
de geboorteplaats van Rembrandt.  
In dat verband een citaat over Rem-
brandts Minerva, dat ruim vijftig jaar 
geleden verscheen in de catalogus 
Rembrandt. Tentoonstelling ter  
herdenking van de geboorte van  
Rembrandt op 15 juli 1606. Rijks
museum Amsterdam, Museum  
Boymans, Rotterdam (1956): ‘Wellicht 
is het nog de humanistische traditie 
van de Leidse Universiteit, waar Rem-
brandt 20 mei 1620 als student in de 
letteren werd ingeschreven, die hem er 
toe bracht dergelijke figuren uit 
mythologie en oudheid uit te beelden. 
Het typische Hollandse model, dat hij 
hier gebruikt, contrasteert sterk met de 
traditionele voorstelling van de godin 
van de wijsheid en wetenschap.’  
Dat lijken verouderde inzichten. 
Gevoeglijk mag worden verondersteld 
dat Rembrandt voor dit soort werken 
ervan overtuigd was zijn koperspu-
bliek in het Amsterdamse te vinden. 
Vorig jaar ontving Thomas Kaplan een 
onderscheiding in de Orde van 
Oranje-Nassau vanwege zijn streven 
om een zo breed mogelijk publiek 
kennis te laten maken met Nederlands 
erfgoed. En zo reist nu - ook - onze 
‘Amsterdamse’ Minerva de wereld 
rond.

Met dank aan David de Witt, Senior 
Conservator Museum Het Rembrandt
huis ■

  vervolg van pagina 17

Rembrandt plaatst zich met Minerva  

beslist onder hen die het humanistisch  

ideaal waren toegedaan
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Madzy Koudstaal, Kees Piena,  
Henriëtte Ritter, Michiel Röling  
(eindredacteur), Margot Taal en  
Frans Willemsen (hoofdredacteur).
 
Fotografie:  
Madzy Koudstaal,  
pagina:  2, 3, 8, 13, 14, 15, en 19

Ontwerp & lay-out:  
Liek van den Braak, Lont - Grafisch werk

Vragen of opmerkingen?
Stuur een e-mail naar: 
kringuvasenioren-auv@uva.nl

Voor alle activiteiten krijgt u als lid van de 
Kring UvA-senioren een uitnodiging, 
waarop u zich kunt aanmelden.

ACTIVITEITENAGENDA

DECEMBER

woensdag
12

FEBRUARI

woensdag
13

KERSTLUNCH IN  
DE AMSTERDAMSE 
ACADEMISCHE CLUB

EXCURSIE  
MEERTENS INSTITUUT 

UVA-NIEUWS 

TENTOONSTELLINGEN

UVA BOUWT ENERGIENEUTRAAL GEBOUW VOOR 
INFORMATIE WETENSCHAPPEN
De faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) op Amsterdam 

Science Park groeit uit haar jasje. Bovendien bieden de ontwikkelingen op het vlak van 

Informatiewetenschappen en Kunstmatige Intelligentie kansen voor  samenwerking 

tussen universiteit, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Benthem Crouwel 

Architects zal het gebouw ontwerpen dat naar verwachting na de zomer van 2021 klaar is.

Instroom eerstejaars studenten aan UvA groeit
De instroom van nieuwe bachelor studenten aan de UvA is dit studiejaar opnieuw toe-

genomen. Met 6.779 nieuwe eerstejaars bij de bachelor opleidingen dit jaar tegenover 

6.263 in het studiejaar 2017-2018 gaat het om een toename van 8%. De instroom in de 

masterfase is in vergelijking met vorig jaar gestegen met 4%: 5.578 dit studiejaar tegen-

over 5.348 vorig jaar. Het totale aantal ingeschreven studenten aan de UvA is met 5% 

gestegen naar 34.183.

EREDOCTORAAT UVA 
VOOR INTELLECTUEEL EN 
ACTIVIST NAOMI KLEIN
De Universiteit van Amsterdam kent  

dit jaar een eredoctoraat toe aan de 

Canadees-Amerikaanse journalist,  

activist en intellectueel Naomi Klein. 

Klein ontvangt het eredoctoraat voor 

haar belangrijke bijdragen aan het 

vestigen van aandacht op wereldwijde 

sociale rechtvaardigheidsvraagstukken in 

de wetenschap en daarbuiten. Het 

eredocto raat wordt uitgereikt tijdens  

de Dies Natalis van de UvA op dinsdag  

8 januari 2019.

DE WERELD IN KLEUR. 
KLEURENFOTOGRAFIE 
VOOR 1918
Om de wereldvrede te bevorderen liet 
deze Franse bankier vanaf 1908 
wereldwijd volkeren fotograferen. 
Dankzij een nieuw procedé kon dat in 
kleur. Een keuze uit de collectie-Kahn is 
nu voor het eerst in Nederland te zien. 
Bruiklenen uit Nederlandse instellingen 
maken de tentoonstelling compleet.
Tot en met 6 januari 2019 in het Allard 
Pierson Museum.

EXPOSITIE 
LOUIS DEEN 
‘LEEST BEELD’
Ons kringlid Louis Deen exposeert met 

beeldhouw werken in de hal van het  

Sloter vaartziekenhuis. Naast de beelden  

zijn ook schilde rijen van zijn overleden 

vrouw Loes Deen te zien. De expositie is te 

zien tot 15 januari 2019. Ondanks het 

faillissement van het Slotervaart Zieken huis 

blijft de exposite geopend. Het adres van  

het ziekenhuis is Louwesweg 6 Amster dam, 

de locatie is goed bereikbaar met tramlijn 2.

Als u zelf met kunst bezig bent en 

exposeert, laat het ons dan weten.  

Wij besteden er graag aandacht aan.  

Ook als u een boek publiceert dan  

horen wij dat graag. U bereikt ons via 

kringuvasenioren-auv@uva.nl. 
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