
De PvdA en het Maagdenhuis 
Studentenprotest, bezetting van Bungehuis en Maagdenhuis, docenten die het aftreden van het 

College van Bestuur van de UvA eisen. Er is een luidruchtig spektakel gaande waarin opgewonden, 

merendeels jonge mensen hun handen laten wapperen ter ondersteuning van het altijd goed in de 

markt liggende woord democratisering en de nieuw uitgevonden strijdkreet rendementsdenken. 

Media, het Parool voorop, altijd bereid om het establishment tegen de schenen te schoppen, bieden 

een platform voor de academische volkstribunen. Die nagelen, opperste verontwaardiging  

demonstrerend, heroïsch de universitaire autoriteiten aan de schandpaal, ongetwijfeld met de 

onderhuidse ambitie om na ze met een fikse schop de deur uitgewerkt te hebben zelf de teugels van 

de macht te grijpen (zie de carrière van de Maagdenhuisbezetters van weleer). Gelukkig is er 

inmiddels een tegenbeweging gaande bij docenten van naam en faam, die zich keren tegen dit 

populistische geschreeuw. 

Onze eigen PvdA vond het onlangs nodig om ook een duit in het zakje te doen met een motie waarin, 

al weer zo'n woord dat geen onderbouwing nodig heeft om spontane warmte op te wekken , 

solidariteit met de studenten werd uitgesproken. Vervolgens werd het CvB belerend toegesproken 

om in overleg te treden met die solidariteit behoevende studenten. Een late poging vermoedelijk om 

niet uit de linkse boot te vallen. Een potsierlijke bijkomstigheid is dat de voorzitter van het CvB, die 

nu de les wordt gelezen, een jaar geleden nog  door de plaatselijke PvdA op het schild werd gehesen 

als een mogelijke kandidaat wethouder. Alvorens een dergelijke oppervlakkige motie het 

Amsterdamse universum in te slingeren zou het goed zijn geweest wat deskundigheid af te tappen 

van mensen, die over enige kennis van zaken beschikken over niet alleen de UvA , maar ook breder 

de academische wereld  in binnen- en buitenland. Die zijn er binnen de lokale PvdA ook nog steeds te 

vinden.  

De hele klucht die zich nu voltrekt wordt opgevoerd vanuit de gedachte dat daarmee grote 

onvolkomenheden in het universitaire systeem en bij de UvA in het bijzonder aan de kaak worden 

gesteld en dat al het gekrakeel zal leiden tot een verbetering van onderzoek en onderwijs. Nu al valt 

te constateren dat precies het tegenovergestelde wordt bereikt. Het imago van de UvA is ernstig 

beschadigd. Geld dat naar onderwijs en onderzoek zou moeten gaan moet ingezet worden om de 

schade in het Maagdenhuis te herstellen, medewerkers die zich ondersteunend of direct met 

onderwijs en onderzoek zouden moeten hebben bezig gehouden konden niet op hun werkplek 

terecht. Belangrijke beslissingen, die essentieel zijn voor de toekomst van de universiteit en de 

kennis in de Metropoolregio Amsterdam ondervinden ernstige en mogelijk zelfs desastreuze 

vertraging. Omdat het CvB het nodig vond de relschoppers te apaiseren worden nu in faculteiten 

tientallen kostbare uren van hoogleraren/docenten verspild aan discussies over de democratische 

inhoud van hun faculteiten. Voor  een ieder -en zeker voor ons-  die de naweeën van de collectieve 

democratiseringspsychose van de jaren zeventig hebben meegemaakt, met zijn eindeloze plenaire 

vergaderingen en de besluitenloze radenrepubliekjes die de UvA toen kenmerkten, is dit een gruwel. 

De kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert het zeker niet. Alle negatieve opgewondenheid 

ten spijt heeft de UvA zich in de afgelopen twintig jaar, bevrijd van deze democratiseringsexcessen, 

ontwikkeld tot een van de top-100 van beste universiteiten in de wereld. Dat wil niet zeggen dat er 

niets te verbeteren valt, maar dat eist een discussie op een veel fundamenteler en complexer niveau 

dan het oppervlakkig de wereld in slingeren van kreten als democratisering en rendementsdenken. 



Het is een discussie die bovendien niet vanuit een bekrompen gedachtegoed alleen de UvA betreft, 

maar die de landelijke academische gemeenschap  en politiek raakt en in een internationale context 

dient te worden geplaatst.   

Laten we eerst eens de contouren van het huidige protest analyseren. Ten eerste de 

representativiteit van de rebellerende studenten en docenten, ten tweede de rechtvaardiging van de 

klacht over een gebrek aan democratisch gehalte aan de UvA, vervolgens de klacht over de 

ongenaakbare bestuurders en tenslotte de betekenis en eventuele  schade en schande die onder de 

noemer rendementsdenken wordt gevat. 

 Hoe representatief is het groepje dat de media op tilt weet te slaan. Enig nadenken kan 

alleen maar tot de conclusie leiden: niet bijzonder. Luidruchtigheid maskeert zowel 

kwaliteit als kwantiteit. Het protest vindt nauwelijks weerklank bij andere universiteiten. 

VU-studenten -altijd wat bedaagder- volgen hun broeders van de UvA b.v. niet in het 

strijdperk. Tweehonderd docenten met een enkele naïeve of op hol geslagen hoogleraar 

is maar een kleine fractie van het totaal van academici aan de UvA . Een enquête zal 

ongetwijfeld aangeven dat het aantal sympathisanten groter is, maar ook dat dient met 

enige scepsis beschouwd te worden. Sympathie is iets anders dan werkelijk steunen, 

zoals we tot ons geluk ook constateren bij het gedachtegoed van Geert Wilders.  

 Hoe zit het met het democratisch gehalte van de universiteit. Is dat zo abominabel als 

wordt gesuggereerd door de actievoerders. Nee, dat is het niet. Er is een CvB, aangesteld 

door een Raad van Toezicht, die zelf door de minister wordt benoemd. De inbreng van 

personeel, zowel wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk,  wordt geregeld via een 

Ondernemingsraad. Die zijn er op facultair niveau zowel als op universitair niveau. De 

studenten worden gerepresenteerd door een Studentenraad, ook daar weer op facultair 

zowel als op universitair niveau. De studenten zijn ook vertegenwoordigd in o.a. de 

opleidingscommissies, daarmee direct invloed uitoefenend op wat voor studenten 

centraal zou moeten staan: de opleidingen. Naar die OR's en SR's wordt wel degelijk 

geluisterd. Zo is de fusie van VU en UvA bètafaculteiten  -naar onze mening ten 

onrechte- tegengehouden. Maar luisteren en soms volgen is iets anders dan 

onvoorwaardelijk overstag gaan als een groep studenten of medewerkers met de 

facultaire of universitaire bestuurders van mening verschillen. Dat is wat nu in feite 

wordt geëist  -over democratie gesproken. Bovendien, zowel de verkiezingen van de 

OR's als de SR's worden gekenmerkt door een zeer lage opkomst. Voor de SR's is dat 

vaak niet meer dan 10%. In feite een aanfluiting voor het democratisch bewustzijn van 

de meerderheid van studenten en personeelsleden.  

 Een universiteit als de UvA is een grote organisatie met een omzet van 600 M€. Voor het 

grootste deel Nederlands belastinggeld. Een organisatie van zo'n omvang dient 

professioneel bestuurd te worden en niet door amateurs. De samenstelling van zo'n 

bestuur kan niet afhankelijk worden gesteld van de grillen van een stelletje activistische 

heetgebakerde studenten of personeelsleden. (Overigens OR en SR hebben wel degelijk 

enige stem in het benoemingsproces.) Een bestuur moet uiteindelijk beslissingen 

nemen, natuurlijk zich daarbij voedend met de mening, de expertise en soms zelfs de 

gevoelens van de universitaire gemeenschap. Die beslissingen zullen ongetwijfeld niet 

altijd optimaal en mogelijk aanvechtbaar zijn. Maar besluiteloosheid is in het algemeen 

een veel groter kwaad.  In een omgeving die gekenmerkt wordt door een groot aantal 



eigenwijze, eigengereide en vaak nog goed van de tongriem gesneden medewerkers  eist 

dat stuurmanskunst, maar ook de durf om daar, indien nodig, tegen in te gaan. Het 

verleden heeft te vaak de verlamming van de besluitvorming gedemonstreerd als gevolg 

van botsende meningen van academische ego's.  De huidige bestuurders hebben een 

ruime, succesvolle en gerespecteerde staat van dienst zowel binnen als buiten de 

universiteit. Wat betreft de voorzitter  was het voor de PvdA voldoende reden om haar 

een hoge functie in het bestuur van stad of land toe te denken. Om iemand, gevoed door 

de media, op grond van een mogelijk wat onhandig optreden, neer te sabelen als  

onbekwaam met de boodschap op te stappen is schandalig.  

 Het woord rendementsdenken is snel tot een populistische vlag geworden waarmee ook 

de PvdA zijn linkse blazoen kleur wil geven. Recent nog in een brief aan de partijleden 

van  Mohammed Mohandis over differentiatie in collegegeld. Maar wat wordt daar nu 

mee bedoeld. Dat bij het beschikbaar stellen van aanzienlijke hoeveelheid belastinggeld 

aan het onderwijs en dus ook het HO er een verwachting is dat goed onderwijs en 

onderzoek rendement opleveren voor onze samenleving kan toch niet een punt van 

discussie zijn. Dat universitaire bestuurders de opdracht hebben om te zorgen voor een 

gezond financieel beheer en daarbij met het probleem kampen dat door de 

financieringsregels van de overheid, het moeilijk is opleidingen in stand te houden die 

nul of weinig studenten trekken, zou op begrip moeten kunnen rekenen. Dat het 

wenselijk is dat er meer geld naar het HO gaat staat buiten kijf, maar de beslissing 

daarover ligt niet bij de UvA, maar bij de landelijke politiek. De aanleiding van het 

studentenprotest waren een aantal beleidsvoornemens, die het gevolg waren van de 

geringe belangstelling voor de zogenaamde kleine letteren, zoals arabisch en roemeens. 

Het argument dat in deze woelige tijden het goed is als er mensen worden opgeleid die 

kennis hebben van b.v. de arabische taal en cultuur is alleszins juist, maar wat te doen 

als er nauwelijks studenten op die studierichtingen afkomen. Als zelfs voor Duits de 

belangstelling zo minimaal is dat er in een jaar soms nul masterstudenten afstuderen. 

Moeten we daar niet eerder de studenten op aanspreken dan de bestuurders van de 

UvA. Zij storten zich immers massaal op studies als internationale businessstudies of 

film- en mediawetenschappen, in de hoop op een goed betaalde baan of in de hoop een 

niet al te inspannende route te vinden naar een drs titel. Het kan zijn dat iemand bij 

nader inzien een foute keuze maakt, maar dan biedt het systeem de flexibiliteit om na 

een jaar over te stappen naar een studie die uiteindelijk meer bevrediging biedt. De 

studiedruk is zeker niet zo bovenmatig groot dat niet binnen de daarvoor gestelde 

termijn de studie kan worden afgerond. Niettemin, of het komt door de verlokkingen 

van de grote stad of door overmoedige verwachtingen van de eigen kwaliteit,  er is een 

te grote fractie van de studenten die niet de eindstreep haalt. Studierendement is dus 

wel degelijk een probleem, zeker bij de UvA, maar dat is iets anders dan wat de 

protesterende studenten bedoelen. Op grond van de financieringsregels wordt de 

universiteit voor dat studentenfalen gestraft. Daar zou je verandering in kunnen 

aanbrengen met maatregelen als selectie aan de poort of bindend studieadvies. Maar los 

van de vraag of dat een gewenste koers is, jaagt het  studenten ongetwijfeld opnieuw in 

de gordijnen.  Slaat rendementsdenken dan op een te grote aandacht voor 

maatschappelijk rendement van het onderzoek. Ontegenzeggelijk is er in de afgelopen 

jaren meer aandacht gekomen voor de vertaling van kennis naar producten en 



toepassingen met een maatschappelijk en economisch rendement. Daar is niets op 

tegen, integendeel, mits het niet in de weg staat van het vrije en ongebonden 

onderzoek, dat een kenmerkend element behoort te zijn van het universitaire 

onderzoek. En dat is nog niet het geval. (Overigens is er vaak in het geheel geen kloof 

tussen nieuwsgierigheidgedreven onderzoek  en onderzoek dat economisch of 

maatschappelijk relevant is.) Ook in de recente wetenschapsagenda en de strategienota 

van NWO wordt het belang van het nieuwsgierigheidgedreven onderzoek beklemtoond. 

Het teleurstellende van de huidige protesten en de gemakzuchtige opportunistische wijze waarop de 

politiek daarop reageert is dat de fundamentele problematiek waar we een maatschappelijk 

antwoord op moeten zien te vinden en dat vanuit het perspectief van de PvdA ook nog met een 

sociaal democratische snit met dit oppervlakkige populistische gebeuzel niet wordt geadresseerd. 

Die problematiek is het vinden van de balans tussen enerzijds het streven naar excellentie en 

anderzijds de wens van hoger onderwijs voor allen. In een globaliserende wereldeconomie wordt 

onze concurrentiepositie steeds meer bepaald door de mate waarin we in staat zijn excellente en 

innovatieve kennis in te zetten. Creatief talent (overigens niet alleen academisch talent) is waar onze 

maatschappij om schreeuwt. Tegelijkertijd en met in principe dezelfde motivatie streven we ernaar 

hoger onderwijs voor een zo groot mogelijk deel  van de bevolking toegankelijk te maken. Die 

dubbele opdracht, waaraan het HO moet voldoen leidt tot spanning binnen het huidige systeem. 

Daar ligt de kern van de discussie die we zouden moeten voeren. Hoe zorgen we ervoor dat kansen 

gemaximaliseerd worden voor iedereen, maar er tegelijkertijd zorg voor wordt gedragen dat 

toptalent wordt uitgedaagd en zich kan ontplooien. Welke rol kan moderne technologie daarbij 

spelen. Hoe sluit dit aan bij de gedachte van levenslang leren. Het zijn onderwerpen die recent in een 

uitstekend speciaal rapport  in de Economist (Excellence vs Equity) werden aangeroerd. Hier heeft de 

PvdA de kans om een visie te ontwikkelen, die de basis kan vormen voor een politieke agenda, 

waarin geprobeerd wordt op een sociaal rechtvaardige manier de toekomst van ons land en daarmee 

onze kinderen en kleinkinderen te verzekeren. Die visie zal mede vorm moeten krijgen tegen de 

achtergrond van een andere ontwikkeling: het potentieel ontwrichtende tempo waarmee (digitale) 

technologie onze samenleving en economie voortdrijft. Robotisering, Big Data, kunstmatige 

intelligentie, Internet of Things, het zijn ontwikkelingen die een grote impact gaan hebben op onze 

arbeidsmarkt. Ze zijn niet te stoppen, maar we zullen ons er wel op moeten prepareren, om te 

voorkomen dat ze de ongelijkheid in de samenleving doen toenemen. Onderwijs  speelt daar 

onvermijdelijk een cruciale rol bij.    
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