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Erwan

“Sinds oktober ben ik decaan van de Faculteit Sociale 
en Politieke Wetenschappen,” vertelde Erwan (44 jaar) 
toen ik hem afgelopen maart in Indonesië ontmoette. 

Ik ken Erwan vanaf de tijd dat hij naar de UvA kwam om 
aan zijn proefschrift te werken. Sinds zijn terugkeer naar 
Indonesië in 2004 werkt hij als docent-onderzoeker op de 
Universitas Gadjah Mada (UGM) in Yogyakarta. “Tijdens 
de verkiezingen kreeg ik zestig procent van de stemmen. 
Dat was een hele eer voor mij en liet zien dat mijn collega’s 
vertrouwen in mij hadden.” Toen ik hem vroeg wat hij 
bedoelde met ‘verkiezingen’, zei hij: “Decanen en voorzitters 
van de afdelingen worden op UGM gekozen door de 
stafleden, dat gaat bij jullie toch ook zo?”

Toen Erwan bijna twintig jaar geleden voor het eerst naar 
Amsterdam kwam was hij onder de indruk geweest van de 
gang van zaken binnen de UvA. Hij was vooral verbaasd over 
de inspraak van de staf bij beslissingen en de transparantie bij 
benoemingen van nieuwe medewerkers. “In die tijd werden 
bij ons stafleden benoemd op basis van vriendjespolitiek. 
Alleen als je iemand persoonlijk kende maakte je kans op 
een baan. Ik was jaloers op de manier waarop het bij jullie op 
de UvA toeging. Beslissingen werden genomen op basis van 
inhoud van argumenten en niet op basis van wie het zei. Daar 
konden wij in Indonesië in die tijd alleen maar van dromen.”

Erwan’s opmerking deed mij realiseren dat het inderdaad 
nog niet zo lang geleden was dat bij ons afdelingsvoorzitters, 
instituutsdirecteuren en decanen werden benoemd op basis 
van voordrachten door de wetenschappelijke staf. Bestuurders 
functioneerden destijds als een primus inter pares, een eerste 
onder hun gelijken binnen de afdeling en faculteit. Met de 

invoering van de wet Modernisering Universitair Bestuur 
werd dit overblijfsel uit de democratische periode binnen 
onze universiteit afgeschaft. Sindsdien worden bestuurders 
van bovenaf aangesteld, zonder dat er sprake is van een 
voordracht. De staf wordt alleen nog achteraf geinformeerd 
over de benoeming van de voorzitter en decaan, die in het 
management jargon tegenwoordig worden aangeduid met de 
veelzeggende term ‘hierarchisch leidinggevenden’.

Vlak voor mijn vertrek naar Indonesië waren wij 
nog geconfronteerd met de gevolgen van de nieuwe 
bestuurscultuur binnen onze universiteit. Zonder open 
procedure en zonder inhoudelijke toetsing door deskundigen 
was een nieuw staflid aangenomen. Ter verklaring van de 
gehanteerde werkwijze werd door de betrokken bestuurders 
naar boven verwezen – “De decaan wil dat het zo gebeurt”; 
“Het college van bestuur heeft dit besloten” – of er werd 
teruggegrepen op de hierarchische verhoudingen binnen onze 
instelling: “Ik heb het recht dit te doen.”

“Het lijkt bij jullie wel zoals het er bij ons aan toeging 
tijdens het Suharto regime,” merkte Erwan fijntjes op 
nadat hij mijn verhaal had aangehoord. “In die tijd werd in 
Indonesië alles van bovenaf geregeld. Uiteindelijk hield dit 
autoritaire systeem geen stand. Na grootschalige protesten 
moest Suharto in 1998 aftreden en met de daarna ingevoerde 
reformasi (hervorming) kregen we democratie in Indonesië. 
Ook op onze universiteit is het zo gegaan. Voor 1998 was 
er geen enkele inspraak van de wetenschappelijke staf; 
voorzitters en decanen waren in die tijd niet meer dan een 
verlengstuk van de laag daarboven. Met de reformasi zijn 
de verkiezingen op onze universiteit gekomen. Op de lange 
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termijn is democratie toch het enige systeem dat werkt omdat 
het bestaat uit checks and balances. Dat hebben wij van jullie 
in het Westen geleerd. Sinds 1998 worden bij ons de decanen 
en afdelingsvoorzitters gekozen door de wetenschappelijke en 
ondersteunende staf.” 

Als decaan staat Erwan tussen zijn collega’s in en 
verdedigt hij wanneer nodig hun belangen naar boven 
toe. “Natuurlijk moet ik als decaan regelmatig moeilijke 
beslissingen nemen, maar ik houd daarbij rekening met 
de mening van mijn collega’s in de afdelingen.” Erwan’s 
positie als primus inter pares was direct zichtbaar bij zijn 
eerste beslissing als decaan. “Als decaan heb ik recht op een 
aanzienlijk financiële toelage. Na mijn aantreden heb ik 
besloten mijn salaris met dertig procent te verlagen zodat het 
niet boven dat van een hoogleraar uit zou komen. Datzelfde 
deed de nieuwe decaan van de letteren faculteit. We hadden 
ook allebei recht op een nieuwe dienstauto en mochten in de 
dienstwoning op de campus gaan wonen, maar dat weigerden 
we. Wij vinden dat onderwijs en onderzoek de kerntaken 
zijn van onze faculteit, dus daar kunnen we het geld beter 
aan besteden. De twee dienstwoningen gebruiken we nu 
om gastonderzoekers uit andere delen van Indonesië gratis 
onderdak te verschaffen, terwijl onze decaantoelages worden 
gebruikt voor aanvullende beurzen voor studenten.”

Ik hoorde het verhaal van Erwan met stijgende verbazing 
aan. Democratie, gelijkheid en transparantie zijn toch zaken 
waarop wij in het Westen een voorsprong hebben en die wij 
onderwijzen aan ‘Niet-Westerse’ landen zoals Indonesië? 
Mensen in het Niet-Westen worden immers verwacht te 
leren van eerdere ontwikkelingen in Europa, zoals zo treffend 

door Marx aangegeven in de inleiding van de eerste uitgave 
van Het Kapitaal (1867): “Het industrieel ontwikkeldere land 
toont het minder ontwikkelde slechts het beeld van de eigen 
toekomst”. 

Erwan’s verhaal maakt echter duidelijk dat er de afgelopen 
twintig jaar veel is veranderd in de verhouding tussen de 
universitaire bestuurscultuur in Nederland en Indonesië. 
Terwijl de UvA steeds meer van bovenaf wordt geregeerd 
door ‘hierarchisch leidinggevenden’, wordt op UGM steeds 
meer gewerkt met inspraak en democratie door bestuurders 

die opereren als ‘eersten onder hun gelijken’. Het is in dat 
opzicht te hopen voor Erwan dat de uitspraak van Marx 
niet opgaat voor toekomstige ontwikkelingen binnen zijn 
universiteit. Het zou jammer zijn als zij dezelfde weg van 
minder checks and balances zouden volgen die wij op de UvA 
de afgelopen twintig jaar hebben afgelegd. ◊

“Het lijkt bij jullie op de UvA 
wel zoals bij ons tijdens 

het Suharto regime"

Dit is de 25ste column van Mario Rutten. 


