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Tijd voor een nieuw College van Bestuur

Het Maagdenhuis werd dit weekend ontruimd door de ME. Studenten hielden het pand van de
Universiteit van Amsterdam weken bezet, uit protest tegen het bestuur. Foto ANP / Remko de Waal
Met de ontruiming van het Maagdenhuis is het universiteitsbestuur zijn goodwill
kwijtgeraakt. Tijd voor een nieuw College van Bestuur, schrijven driehonderd UvAhoogleraren en docenten.
Bekijk hier de volledige namenlijst.
En zo eindigde de bezetting van het Maagdenhuis afgelopen zaterdag zoals zij was begonnen: met
een bestuurlijke blunder van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Op 24
februari kwam een einde aan de bezetting van het Bungehuis nadat de bestuurders van de UvA zich
van hun meest regenteske kant hadden laten zien. Een juridische sommatie om het gebouw te
verlaten en een dwangsom van een ton voor iedere student die zich daar niet aan hield. In reactie
bezetten de studenten het Maagdenhuis, de bestuurszetel van de universiteit.
Vanaf dat moment werd een lokaal conflict over bezuinigingen op de letterenfaculteit een
universiteitsbrede beweging, tégen de top-down bestuurscultuur, vóór democratische vernieuwing.
En toen de voorzitter van het College van Bestuur op schrille toon eiste dat de studenten ‘haar
gebouw’ terstond dienden te verlaten, distantieerde vrijwel de gehele publieke opinie – van
Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs tot en met minister Bussemaker – zich van dit bestuur.
De zes weken die zijn verstreken moeten vanuit het perspectief van het College van Bestuur een
ware gang naar Canossa zijn geweest. Waar men ook kwam, ontmoette men scepsis, wantrouwen
en zelfs woede. Bij studenten en medewerkers zette het een ongekend inspirerende en creatieve
zoektocht in gang naar nieuwe organisatievormen die hun grieven en wensen zouden kunnen
adresseren.

Er leek vertrouwen te komen
De UvA zinderde eindelijk van politieke energie en bleek een voorbeeld voor andere universiteiten,
in Nederland maar ook ver daarbuiten. #Maagdenhuis werd op de sociale media het symbool voor
verzet tegen de neoliberalisering van het hoger onderwijs en, breder, tegen de financialisering en het
rendementsdenken binnen het publieke domein.
Al doende leek dit enthousiasme voor verandering zowaar over te slaan naar de bestuurders zelf. Op
10 maart stuurden zij een brief aan alle medewerkers waarin ze tegemoet kwamen aan een groot
deel van de klachten die vanuit de verschillende geledingen – medewerkers, studenten,
studentenraad, ondernemingsraad, vakbonden – naar voren waren gebracht.
Wat heeft het College van Bestuur bezield om opnieuw zo’n flater te begaan?
Goed, de details ontbraken en er schortte nog het een en ander aan de uitwerking, maar de intenties
waren goed en de richting was de gewenste. Breed leefde onder staf en studenten dan ook de indruk
dat het college van zijn eerdere fouten had geleerd en werkelijk bereid was te luisteren. Er vormde
zich een vertrouwensbasis om met dit college, het lange transitieproces in te gaan dat zou moeten
leiden tot een democratischere universiteit waar de kwaliteit van hoger onderwijs en wetenschap
beter geborgd zou zijn.
Begin april mondde dit uit in een gezamenlijke verklaring van bestuurders en ‘protestanten’ over de
inrichting van twee onafhankelijke commissies die zich zouden gaan buigen over de financiële
situatie van de UvA en haar toekomstige organisatiestructuur.
De ontruiming van het Maagdenhuis, dit weekend. Meer beelden hier.

verbazing
Wie schetst dan ook onze verbazing toen wij afgelopen zaterdag om half elf moesten vernemen dat
het College van Bestuur wederom in zijn regenteske reflex was geschoten. Uitgebreid en
meermalen had men van de bezetters van het Maagdenhuis te verstaan gekregen dat men het
gebouw vrijwillig op zondagavond of maandagochtend zou verlaten. Dat men de bezetting, die zes

weken lang bewonderenswaardig rustig, zonder geweld of aanzienlijke schade was verlopen, in stijl
wilde beëindigen met een groot Wetenschapsfestival. Dat men daar een prachtige line-up voor had
weten te strikken, met onder andere universiteitshoogleraar en oud-Maagdenhuisbezetter Abraham
de Swaan. Dat men zelf voor veiligheid en bewaking zou zorgen. En dat men had verzekerd het
gebouw in goede staat aan de oorspronkelijke gebruikers te zullen overdragen.
Met opnieuw een dwangbevel in de hand en de uitnodiging van burgemeester Van der Laan om
alles in der minne te schikken negerend, verkoos het College van Bestuur echter de lange lat en het
politiepaard van de ME boven de redelijkheid van het overleg.

Is dit college nog wel het juiste?
Uiteraard staat het College van Bestuur vrij om naar dit soort middelen te grijpen om de bezetting
van zijn bestuurszetel te beëindigen. Juridisch is op de beslissing niets af te dingen. Dat laat
onverlet dat er tegen de achtergrond van de vertrouwenscrisis op de UvA wel degelijk grote
vraagtekens bij kunnen worden geplaatst. Had men niet tot maandag kunnen wachten? Had men
niet met de bezetters in overleg kunnen treden over de veiligheidswaarborgen? Had men geen
menskracht en andere middelen kunnen toezeggen om het festival in goede banen te leiden?
Wat heeft het College van Bestuur bezield om opnieuw zo’n flater te begaan? De beelden van de
ontruiming die afgelopen zaterdag de hele wereld zijn overgegaan, hebben veel van de
(inter)nationale goodwill die het College van Bestuur met zijn wijze, tolerante houding de afgelopen
weken had opgebouwd, als sneeuw voor de zon doen verdwijnen.
Ook bij ons. Wij vragen ons dan ook in alle redelijkheid af of dit College van Bestuur, in deze
samenstelling, de juiste partij is om het ingewikkelde, precaire overgangsproces waarin de UvA
zich bevindt in goede banen te leiden. Wordt het niet tijd voor een nieuw College van Bestuur dat
met schone lei, onbezoedeld door het verleden, daadwerkelijk kan beginnen met het zo broodnodige
vernieuwingsproces?
Dit stuk is geschreven door UvA-hoogleraar Ewald Engelen en universitair hoofddocent Olav
Velthuis. Het werd ondertekend door deze driehonderd hoogleraren en docenten.
Lees meer over: College van Bestuur Maagdenhuis

Duizend man bij universiteitsprotest, vrijdag
overleg

Foto ANP / Jerry Lampen
door Laura Klompenhouwer
Binnenland
Op een protestmars in Amsterdam zijn vanmiddag zo’n duizend studenten en docenten van de
Universiteit van Amsterdam (UvA) afgekomen. Onderweg van het faculteitsgebouw aan de
Roetersstraat naar de Binnengasthuisstraat riepen ze het bestuur van de UvA op terug te treden. De
bestuursleden hebben daar nog geen gehoor aan gegeven, maar zouden vrijdag wel met de
ondernemings- en de studentenraad praten over de toekomst van het bestuur, schrijft de NOS.
De UvA zou uit voorzorg universiteitsgebouwen hebben gesloten.

rethinkUvA Rethink UvA UvA has preemptively locked down all buildings. Smaller group
of protesters still remains before University Library. #mashed humid 4 uur geleden
silvertje Anne Helmond De UvA heeft zonder bericht alle gebouwen afgesloten, dus ik en
mijn studenten stonden voor een dichte OMHP: Heb mn college moeten cancellen 5 uur geleden
De demonstranten werden voorafgaand aan de mars toegesproken door actievoerders die strijden
voor meer transparantie en zeggenschap bij de universiteit. Een van hen was een studente die
zaterdag bij de politie-acties van het Maagdenhuis was, bericht persbureau ANP. Zij herhaalde wat
docenten vandaag ook schreven in een opiniestuk in nrc.next, en waarvoor ze bijval kregen van ten
minste driehonderd collega’s:
“Deze ontruiming was volstrekt onnodig. Dit geweld was pure intimidatie.”

UvA-hoogleraar Ewald Engelen en universitair hoofddocent Olav Velthuis spraken in nrc.next van
een “regenteske reflex” van het College van Bestuur.
“Met opnieuw een dwangbevel in de hand en de uitnodiging van burgemeester Van der Laan om
alles in der minne te schikken negerend, verkoos het College van Bestuur echter de lange lat en het
politiepaard van de ME boven de redelijkheid van het overleg.”

ewaldeng Ewald Engelen Had gewoon even gewacht #maagdenhuis
http://t.co/GQk1dOcmMs 15 uur geleden
Tijd voor een nieuw College van Bestuur

Met de ontruiming van het Maagdenhuis is het universiteitsbestuur zijn goodwill kwijtgeraakt. Tijd
voor een nieuw College van Bestuur, schrijven 175 UvA-hoogleraren en docenten.
Bij overleg tussen het bestuur en de protesterende partijen werden vanmiddag ook de bezetting van
het Maagdenhuis en de gehekelde inzet van de ME besproken. De politie greep in nadat bezetters
het bestuursgebouw in het centrum van Amsterdam hadden verlaten, om op het aanpalende plein
verder te demonstreren. Dat gebeurde nadat de rechter vrijdag had besloten dat de universiteit het
Maagdenhuis mocht laten ontruimen.
De bezetters zeggen dat zij hadden aangegeven dat zij het pand vandaag zouden verlaten. De
‘driehoek’ van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie besloot zaterdagochtend echter tot
actie.
De wijze waarop het bestuur is omgegaan met de actievoerende studenten komt de universiteit nu
op steeds meer kritiek van medewerkers te staan. Daarbij kwam vandaag het nieuws dat de UvA
volgend jaar 16,5 miljoen euro moet bezuinigen om de kosten van ambitieuze nieuwbouwplannen

buiten de binnenstad te betalen. Vooral bij de faculteiten Geesteswetenschappen en
Rechtsgeleerdheid leidt dit tot financiële problemen.
“Uiteraard staat het College van Bestuur vrij om naar dit soort middelen te grijpen om de bezetting
van zijn bestuurszetel te beëindigen”, schrijven Engelen en Velthuis.
“Juridisch is op de beslissing niets af te dingen. Dat laat onverlet dat er tegen de achtergrond van de
vertrouwenscrisis op de UvA wel degelijk grote vraagtekens bij kunnen worden geplaatst. Had men
niet tot maandag kunnen wachten?”
Lees het opiniestuk hier: Tijd voor een nieuw College van Bestuur
Lees meer over:
Louise Gunning
Universiteit van Amsterdam
UvA
Volg nrc.nl op twitter en facebook, lees onze dagelijkse nieuwsbrief
13 april 2015, 12:42

Bestuur UvA verder onder druk na
aankondiging bezuinigingen

Schoonmakers ruimen de rommel op die de studenten hebben achtergelaten tijdens de bezetting van
het Maagdenhuis. Foto ANP/Bart Maat
door Merijn Rengers en Michiel Dekker
Binnenland

De Universiteit van Amsterdam wil volgend jaar 16,5 miljoen euro bezuinigen om de kosten van
ambitieuze nieuwbouwplannen buiten de binnenstad te betalen. Vooral bij de faculteiten
Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid leidt dit tot financiële problemen.
Hans Amman, vicevoorzitter van het college van bestuur van de UvA en verantwoordelijk voor
financiën en huisvesting, zegt dat de rechtenfaculteit nog vóór de zomer met een ingrijpend
bezuinigingsplan moet komen, waarbij ruim tien procent van het budget moet worden ingeleverd.
“Het gaat daar om een ombuiging van ongeveer vijf miljoen euro. De reorganisatie moet uiterlijk in
2017 zijn afgerond”, aldus Amman.

Kwaad bloed
Daarmee komen de verhoudingen binnen de UvA verder op scherp te staan. Ook de ontruiming van
het Maagdenhuis, dit weekeinde, zette kwaad bloed. De studenten hadden beloofd uiterlijk maandag
te vertrekken, maar werden zaterdag hardhandig uit het gebouw verwijderd.
Vandaag pleiten 383 van de circa 5.000 UvA-medewerkers (onder wie waarvan 28 professoren)
onder aanvoering van hoogleraar Ewald Engelen in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad voor
het vervangen van het college van bestuur. Het merendeel van deze mensen werkt bij
Geesteswetenschappen, de faculteit waar in het najaar van 2014 een ingrijpend bezuinigingsplan
werd gepresenteerd.

Er is geen geld voor inwilligen eisen
De naderende bezuinigingen maken duidelijk dat de UvA geen budget heeft om actievoerende
studenten en docenten tegemoet te komen. Volgens Amman zit er alleen ruimte in een andere
verdeling van geld tussen de verschillende faculteiten van de UvA, en biedt de begroting geen
ruimte voor extra investeringen, behalve dan in nieuwe gebouwen.
Critici van het UvA-bestuur zeggen dat de universiteit haar academische beleid te veel door
financiële motieven en vastgoedplannen laat bepalen. Maar volgens Amman levert het snijden in de
bouwplannen nauwelijks iets op. Nieuwbouw of renovatie van de bestaande UvA-panden in de
Amsterdamse binnenstad is volgens hem even kostbaar. Ook zijn er al verregaande afspraken
gemaakt met banken, bouwers en de gemeente Amsterdam.
Lees vanmiddag meer in NRC Handelsblad.
13 apr Duizend man bij universiteitsprotest, vrijdag overleg › Binnenland
13 apr UvA zet bezuinigingen door, protest tegen bestuur zwelt aan
13 apr De UvA heeft nog vele kopzorgen
13 apr En nu moet er personeel uit
10 apr Bezetters Maagdenhuis moeten om middernacht weg, maar ze gaan niet › Binnenland

Volg nrc.nl op twitter en facebook, lees onze dagelijkse nieuwsbrief

Bezetting UvA

Docenten UvA in actie: Niet alleen 'vieze
krakers' willen verandering

© ANP
Een groep docenten en studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat morgen
demonstreren voor meer democratie op de UvA. De deelnemers worden opgeroepen allemaal in
nette kleding te komen betogen. De hoogleraren komen waarschijnlijk in toga.
"We doen dat om te laten zien dat de mensen die verandering willen op de universiteit echt niet
allemaal 'vieze krakers' zijn, zoals op sociale media wel is gesuggereerd", zegt Dan Hassler van de
docenten-actiegroep Rethink UvA.
"Laten we de wereld tonen hoe een beschaafde en vastberaden academische gemeenschap eruit
ziet", aldus Rethink UvA via Twitter. De betoging begint om 15:00 uur bij het REC-gebouw
(Roeterseilandcampus). Hassler verwacht veel belangstelling van zowel docenten als studenten.
13 april 2015 06:48, in: RTL4

Bezetting UvA

UvA-docenten: bestuur weg na
ontruimingsflater

Bezetter Maagdenhuis wordt door ME uit pand gezet
© ANP
Hoogleraren en docenten van de Universiteit van Amsterdam vinden het besluit om het
Maagdenhuis te laten ontruimen door de ME een 'bestuurlijke blunder'.
Dat zeggen meer dan honderd hoogleraren en docenten vandaag in een ingezonden brief in nrc.next.
Ze willen dat het College van Bestuur van de universiteit vertrekt.
Zaterdagochtend kwam na zes weken een einde aan de bezetting van het Maagdenhuis in
Amsterdam. De ME werd ingezet om de actievoerders uit het pand te krijgen. De studenten hadden
aangekondigd vandaag uit zichzelf weg te zullen gaan na een festival dat ze afgelopen weekend
wilden houden.
"Wat heeft het College van Bestuur bezield om opnieuw zo'n flater te begaan?", schrijven UvAhoogleraar Ewald Engelen en universitair hoofddocent Olav Velthuis in de brief die is ondertekend
door meer dan honderd hoogleraren en docenten. Vandaag demonstreert een groep docenten van de
UvA samen met studenten voor meer democratie op de universiteit.
Vragenuurtje
Volgens voorzitter Louise Gunning van het college 'is het aan de academische gemeenschap om
uiteindelijk uit te spreken of ze er vertrouwen in hebben. We zullen ze over onze overwegingen
vertellen', zei ze op Radio 1. De voorzitter denkt dat het bestuur in staat is de gewenste overgang in
goede te banen leiden. "Vanmiddag is ons wekelijkse vragenuurtje. Ik nodig ze van harte uit om
hierover te komen praten."
Zelf had Gunning ook liever een ontruiming willen vermijden, maar volgens haar was de veiligheid
in het geding als zaterdag een wetenschapsfestival zou plaatsvinden. "Er hadden zich 700 mensen
aangemeld via Facebook, terwijl in het Maagdenhuis maar plek zou zijn voor 300."
RTL Nieuws

