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De VU is slecht bereikbaar in het weekend van 1 en 2 november, precies tijdens de 
bachelordagen. Er rijden geen treinen naar station Zuid en de A10 Zuid is ook dicht, 
vanwege werkzaamheden aan het station. Hoe komen al die scholieren dan op de VU?

F
ilmtheater Rialto en cultuurcentrum 
Griffioen komen toch niet per september 
2020 naar de campus van de VU. Hun 
komst is voor de derde keer vertraagd. Er 
zou een technisch probleem zijn met de 
luchtverversing in de film- en theaterza-

len en het was onbekend wanneer dat opgelost kon 
zijn. “We kunnen er niet op gokken dat de zalen 
tijdens het seizoen 2020-2021 klaar zijn”, zegt Eme 
van der Schaaf, directeur van Griffioen. “Dat leidt 
tot de trieste conclusie dat we daar pas in septem-
ber 2021 kunnen starten.” En cultuurpartner Rialto 
heeft andere uitbreidingsplannen rond die tijd en 

acht het niet realistisch om op twee plekken tege-
lijk te starten met een dependance. De organisaties 
uitten daarom hun zorgen in een brief aan het 
bestuur van de VU.
Josja van der Veer, directeur Facilitaire Campus 
Organisatie, ontkent het probleem met de luchtver-
versing. Het uitstel zou het gevolg zijn van de krap-
te op de bouwmarkt. Ze garandeert dat de zalen in 
februari 2021 in gebruik genomen kunnen worden. 
“We gaan nu in gesprek met Rialto en Griffioen om 
te kijken of het past in hun planningen.” (MK)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>19 september.

Weer uitstel voor 
Rialto en Griffioen
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D
e Islamitische 
Studentenvereni-
ging Amsterdam 
(ISA) trapte vorige 
week haar jubi-
leumjaar af met 
een walk-in vol 

zoete overdaad. “De VU is blij met 
ons”, zegt voorzitter Mohamed 
Jaddioui (23).
“Kom binnen! Wil je iets 
drinken? Wil je een stuk 

taart?” vraagt Jaddioui. “Deze 
rijsttaart is lekker licht”, dringt 
penningmeester Mohammad 
Zubair Sadiek aan. Zo’n hartelijke 
ontvangst heeft Ad Valvas niet 
altijd gehad bij ISA. Zeker in de 
beginjaren was het wantrouwen 
groot. Ook weer niet zo heel gek, 
want bepaalde media schopten 
graag een relletje rond de 
moslimstudenten aan de VU. 
Maar Jaddioui, twee jaar lid en 

sinds een jaar voorzitter, weet 
nergens van. “Er zijn goede 
afspraken met de VU en ISA is een 
inclusieve vereniging, iedereen 
is welkom, ook niet-moslims. 
Jazeker, vrienden van me die 
geen moslim zijn, zijn lid van 
ISA. Wij hebben voor iedereen 
toegevoegde waarde.” (PB)

Lees de hele reportage op advalvas.
vu.nl>nieuws>25 september. 

Islamitische studentenvereniging 
viert tiende verjaardag

> ‘Langlaufend 
naar college’
Rechtendocent Rob van den 
Hoven van Genderen werd 
onlangs hoogleraar artificial 
intelligence and robotlaw aan 
de universiteit van Lapland. 

> Verengelsing 
terugdraaien 
Onderwijsminister Ingrid 
van Engelshoven wil strenger 
toezien op de voertaal 
van opleidingen. Het zou 
zomaar kunnen dat sommige 
Engelstalige studies weer 
moeten overstappen op het 
Nederlands. Maar gaat het ook 
echt gebeuren?

> Hbo en wo dicht 
bij elkaar
Universiteiten en hogescholen 
lijken op elkaar, maar hun 
samenwerking kan beter, 
menen ze. Daarom werken ze 
aan de ‘doorontwikkeling’ van 
het zogeheten binaire stelsel. 
Daar zijn de hbo-promovendi 
een voorbeeld van. 

> Kamernood 
slecht voor psyche 
Hoe je woont kan een 
belangrijke rol spelen in 
je mentale gezondheid. 
Psycholoog Leonore de 
Wit: ”Slechte huisvesting 
levert stress op, die maakt 
je kwetsbaarder voor een 
depressie.”

> WOinActie wil 
staken 
Geen onderwijs geven, geen 
scripties beoordelen en niet 
meewerken aan visitaties. 
WOinActie overweegt een 
ingrijpende staking van 
wetenschappers en docenten.

> Smartdrugs 
werken niet
Dagenlang achter elkaar studeren 
dankzij een pil? Het lijkt te mooi 
om waar te zijn, en dat is het ook.

> Niet-inschrijvers 
fors beboet
Sta je wel ingeschreven in de 
stad waar je woont? Zo niet, dan 
hangt je een fikse boete boven het 
hoofd en loopt je gemeente veel 
inkomsten mis.

> Weer plannen voor 
innovatie 
Het kabinet wil met honderden 
miljoenen euro’s voor innovatie 
strooien. Dat is al eens eerder 
gedaan, maar toen liep het niet zo 
lekker. Het investeringsfonds werd 
na een paar jaar weer opgeheven.

> Opkomen voor 
buitenpromovendi
De buitenpromovendus wordt een 
speerpunt van het Promovendi 
Netwerk Nederland (PNN), zegt 
de nieuwe voorzitter Lucille 
Mattijssen van de VU.

“Het is heel vervelend”, zegt 
Mirella Kleijnen, portefeuil-
lehouder onderwijs bij de 
economische faculteit. 

“Het liefst wil je de toekom-
stige studenten zo goed mogelijk 
ontvangen. Doorgaans zitten op 
de open dag de sessies voor veel 
studies helemaal vol. En als de 
mensen op de open dag komen, 

komen ze misschien ook een 
dagje proefstuderen.” Met hope-
lijk een inschrijving aan de VU tot 
gevolg. Na spoedberaad hebben 
de decanen en portefeuillehou-
ders onderwijs van de faculteiten 
en de dienst Communicatie & 
Marketing besloten om de open 
dag toch door te laten gaan op 
vrijdagmiddag 1 en zaterdag 2 

november. “We laten de aanmel-
ders weten dat het extra reistijd 
kost om op de VU te komen”, zegt 
hoofd voorlichting Erik Schouten. 
“En we doen iets extra’s als ze op 
de VU aankomen, misschien krij-
gen ze een broodje of zo.” (MK)

Lees het hele bericht op advalvas.vu.nl 
>nieuws>30 september.

VU moeilijk bereikbaar op open dag

Voorkom 
suïcide
‘In 2018 overleden in Nederland 
1.829 mensen aan suïcide, onder 
wie veel jongeren. Hoogste tijd dat 
suïcidepreventie in de opleiding van 
artsen en hulpverleners structureel aan 
bod komt’, vinden Ida Bontius en Ad 
Kerkhof. Lees hun hele opiniestuk op 
advalvas.vu.nl/opinie

Leren 
hospiteren 
Eindelijk vind je een kamer, maar ho… 
eerst moet je hospiteren. Zeven tips om 
erdoor te komen vind je op advalvas.
vu.nl/tips-trucs/hospiteren-kun-je-
leren

Deurbellentekort

N
u kan nog iedereen de studentenflats binnen-
lopen en bij de afgesloten wooneenheid heeft 
elke student zijn eigen bel. In het plan van 
verhuurder Duwo krijgen eenheden één bel bij 
de voordeur. “Als iemand ’s nachts aanbelt, is 
meteen de hele eenheid wakker”, reageert Sjors 

Wolvetang, voorheen voorzitter van bewonersvereniging 
VBU. Christine Willems, vestigingsdirecteur Duwo Amster-
dam, beaamt dat het niet de beste oplossing is. “Maar wel 
de meest betaalbare. We kiezen er nu voor om de veiligheid 
voor te laten gaan.” (FB)  

Hoeveel de operatie kost lees je op advalvas.vu.nl>nieuws>24 
september. 

bel krijgen eenheden op Uilenstede 
beneden bij de voordeur.  

En die gaat op slot.

@advalvas_vu

Meer nieuws online

1
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STUDENT IN ACTIE

DOOR PETER BREEDVELD 
FOTO PETER VALCKX

H
oe ben je bij Right2Edu-
cation terechtgekomen? 
“Als eerstejaars op het AUC 
[Amsterdam University 
College, red.] deed ik mee 
aan het buddyprogramma 
van Right2Education. Je 

wordt dan gekoppeld aan een student, die 
we overigens geen vluchteling noemen maar 
gaststudent. Ik was onder de indruk van de 
aanpak van Right2Education en koos voor 
een maatschappelijke stage bij de stichting, 
een verplicht onderdeel van het AUC-curri-
culum.”

Zo kom je, als bevoorrechte student 
van een elitaire opleiding, in contact 
met mensen die het aanzienlijk minder 
getroffen hebben. “Die kwalificatie elitair 
suggereert een beetje dat we er niks voor 
hoeven doen, maar ik ben juist gestopt 
met mijn studie aan een andere univer-
siteit omdat daar niks werd gedaan aan 
maatschappelijk engagement. Daarom heb 
ik gekozen voor het AUC, omdat de kans 
daar groter is dat je in aanraking komt met 
mensen die het minder getroffen hebben, 
bijvoorbeeld omdat je óf een maatschap-
pelijke stage óf een communityproject moet 
doen. Je krijgt er zes studiepunten voor. 
En behalve Right2Education hebben AUC-
studenten tal van andere sociaal-maatschap-
pelijke projecten opgezet.”

Vanwaar die maatschappelijke betrok-
kenheid? Kreeg je die van thuis mee?
“Waarschijnlijk wel, maar ik heb het ook 
gewoon van mezelf. Ik studeer social scien-
ces met economie als afstudeervariant, met 
daarnaast nog een minor in wiskunde. Ik 
ben graag bezig met cijfers en feiten, maar 
hou ook van het menselijke contact. Daarom 
wil ik ook iets sociaals en maatschappelijks 
doen.”

Waarom spreken jullie van gaststuden- 
ten en niet van vluchtelingen? Het zíjn 
toch vluchtelingen? “We vinden niet dat 
het feit dat ze gevlucht zijn, hen definieert. 
Het zijn mensen die zich ook willen ontwik-
kelen en misschien na een tijd weer terug-
gaan of hier blijven en een eigen bestaan 
opbouwen.”

Noah van 
Genuchten is 
penningmeester 
en fondsenwerver 
van stichting 
Right2Education 
die taallessen voor 
vluchtelingen 
verzorgt. ‘Ik wil 
graag in aanraking 
komen met mensen 
die het minder 
getroffen hebben.’

Ben of ken jij ook een student, medewerker of 
promovendus die zich inzet voor de maatschappij? 
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

‘Dat ze gevlucht zijn, 
definieert hen niet’

Jullie geven ze lessen Nederlands en 
Engels. Hoe pak je dat aan? Heb je een 
eigen lesmethode? “Nee, we bestellen 
gewoon goede bestaande lesboeken en 
volgen die. De toetsen maken we wel zelf. 
Na afloop krijgen ze een certificaat waarop 
staat welke cursus ze hebben gevolgd en op 
welk niveau.”

Hoe komen die studenten bij jullie 
terecht? “We werven niet, het gaat nu nog 
puur via mond-tot-mondreclame, elk jaar 
melden zich weer meer studenten. Dit jaar 
hebben we rond de zestig cursisten.”

Wie betaalt dat? “Allerlei fondsen waar we 
aanvragen indienen of die zich spontaan 
melden. Dat is onder andere mijn werk, als 
fundraiser. We willen in de toekomst wel 
graag een nog bredere support organise-
ren, zodat we nog meer bewegingsruimte 
kunnen krijgen qua programma en aanpak. 
De cursisten zelf betalen niets.”

Je had het net over een buddyprogram-
ma, hoe werkt dat precies? “AUC-studen-
ten worden gekoppeld aan een gaststudent 
en doen daar dan dingen mee. Ik hielp mijn 
buddy, een Syrische jongen, met bijvoor-
beeld het opstellen van een cv en ging 
vaak met hem poolen. Ik ben ook bij hem 
thuis geweest en heb zijn familie ontmoet. 
Binnenkort spreek ik weer met hem af. 
Regelmatig organiseert Right2Education 
bijeenkomsten voor de buddy’s, zoals 
barbecues, potluck dinners en language 
cafés waar gaststudenten ons Arabisch 
leren. Of we gaan schaatsen. Het geeft de 
gaststudenten de kans om hun Nederlands 
of Engels te oefenen en het is ook heel 
gezellig.”

Wat wil je na je studie gaan doen? “Een 
masteropleiding finance, en daarna wil ik 
iets gaan doen in de consultancy. Vraag-
stukken oplossen voor bedrijven.”

Zal er dan nog ruimte zijn voor 
sociaal-maatschappelijke activiteiten? 
“Dat weet ik nu nog niet. Maar wat ik nu 
doe is een mooie leerervaring die me op 
een later moment een beter perspectief 
biedt.”

Noah van 
Genuchten
23 

Master social sciences, 
Amsterdam University 
College (AUC)

2019 – heden  
Major social sciences, 
afstudeervariant economics; 
minor wiskunde

Zomer 2019 
Summer School Harvard 
University; programma finance 
and economics

juni 2018 – juni 2019 
Voorzitter, AUC Student 
Entrepreneurship Community

mei 2018 – juli 2019 
Bestuurslid, huurdersvereniging 
Duwoners

Right2Education
Right2Education is een 
non-profitinitiatief van 
AUC-studenten die cursussen 
Nederlands en Engels verzorgen 
voor vluchtelingen op A1-, A2-, 
B1- en B2-niveau. Daarnaast 
heeft Right2Education 
een buddysysteem dat 
AUC-studenten koppelt aan 
een vluchteling ten behoeve 
van de integratie en culturele 
uitwisseling in een veilige, 
sociale omgeving. Sommige 
cursisten zijn met de hulp van 
Right2Education toegelaten als 
fulltime AUC-student.
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WISSELCOLUMNOPINIE

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

DOOR JURRIËN HAMER 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

D
e onthullingen over Stux-
net breken het debat over 
cyberaanvallen eindelijk 
open. En dat is hard nodig. De 
burger moet zich uitspreken 
over de Nederlandse opstel-
ling in het oplopende inter-

nationale cyberconflict, zeker als Nederland 
zich waagt aan offensieve cyberoperaties.
Journalist Huib Modderkolk presenteerde 
onlangs een scoop van jewelste. Het Stuxnet-
virus is krap tien jaar geleden ontdekt, en 
sindsdien zijn er vele duizenden pagina’s 
over het virus geschreven. Niemand sugge-
reerde dat naast de Verenigde Staten en 
Israël ook Nederland betrokken was.
In april publiceerde het Rathenau Instituut 
een rapport over cyberaanvallen en waar-
schuwde voor de steeds onveiligere digitale 
wereld. Nederland kan het best streven 
naar het de-escaleren van digitaal conflict, 
en moet zoveel mogelijk het debat over de 
gekozen cyberstrategie mogelijk maken. Het 
zou onverstandig zijn om klakkeloos mee te 
gaan met de cyberaanvallen door landen als 
de VS, China en Rusland.
Die aanbevelingen zijn alleen maar urgenter 
geworden. De bijdrage van Nederland aan 
de operatie Olympic Games, die onder meer 
bestond uit het infiltreren in de Iraanse 
kerninstallaties en het injecteren van het 
Stuxnet-virus, bewijst dat Nederland al in 
2007 koos voor een offensieve strategie en 
daarmee aan de wieg stond van het groot-

Digitaal wapengekletter 
bedreigt onze veiligheid
De burger moet zich 
kunnen uitspreken 
over de Nederlandse 
opstelling in 
het oplopende 
internationale 
cyberconflict.

schalige conflict dat nu woedt in cyber-
space.
Maar digitaal wapengekletter is een gevaar 
voor onze veiligheid. Op de korte termijn 
heeft het Stuxnet-virus de Iraanse ontwik-
keling van kernwapens vertraagd. Maar 
uiteindelijk verspreidde het virus zich 
over de hele wereld, en konden handige 
programmeurs de broncode ontcijferen 
en opnieuw als wapen inzetten. Daarmee 
konden onbekende kwetsbaarheden in 
Windows worden uitgebuit, en dus ook 
Europese computers worden gehackt. En 
zo geschiedde. Bovendien zat ook Iran 
zelf niet stil. Het bouwde een eigen leger 
cybersoldaten die in onder andere de VS 
al grote schade veroorzaakten.
Uiteindelijk wist niet de cyberstrijd, maar 
juist de internationale diplomatie de 
relatie met Iran te verbeteren. Er kwam 
in 2015 eindelijk een atoomakkoord, waar 
de VS jammer genoeg weer uitstapten. 
Terwijl Nederlandse diplomaten probe-
ren het akkoord met Iran te redden, 
voeren de VS weer cyberaanvallen uit op 
Iran.
Nederland lijkt op twee gedachten te 
hinken. Aan de ene kant is de afgelopen 
jaren sterk ingezet op diplomatie, bijvoor-
beeld door cyberdiplomaten aan te stel-
len en de ontwikkeling van juridische 
normen aan te jagen. Nederlandse diplo-
maten zitten bij vrijwel alle belangrijke 
overleggen aan tafel en bepleiten een 
de-escalatie van het cyberconflict. 
Maar aan de andere kant hebben we dus 
een cruciale bijdrage geleverd aan een 
van de meest offensieve cyberaanvallen 
uit de geschiedenis. Het is in ons aller 
belang om te weten hoe inlichtingendien-
sten werken in cyberspace.
We moeten daarom praten over een 
fundamentele keuze: sluiten we ons aan 
bij de offensieve ambities van landen als 
de VS, of kiezen we voor diplomatie en 
de-escalatie? Die keuze kan niet uitslui-
tend in geheime overleggen gemaakt 
worden. Dit gaat de burger aan. Vergeet 
niet dat juist burgers in het kruisvuur 
staan – hun ziekenhuizen en havens 
worden met virussen aangevallen. Boven-
dien zijn het voor een groot deel burgers 
die met passwordmanagers en verstandig 
wifigebruik Nederland veilig houden. Of 
we nu willen of niet, in het cyberconflict 
spelen we allemaal een rol.

Jurriën Hamer is onderzoeker bij het Rathenau 
Instituut.

Siema Ramdas docent Learn! Academy

“
Ik vind het gewoon frustre-
rend dat ik als witte man 
blijkbaar niets meer mag 
zeggen”, zegt hij. Niet tegen 
mij, want ik zit verderop 
in de volle treincoupé. Hij 
praat tegen zijn overbuur-

vrouw. Zijn frustratie klinkt door in zijn 
stemvolume, want hij is voor mij prima 
te verstaan, zelfs boven het gedender 
van de trein naar Amsterdam Zuid. Het 
gesprek gaat over een collega. Er is een 
confrontatie geweest, maak ik op uit 
het verhaal. Tijdens een presentatie van 
mijn gefrustreerde medepassagier. De 
collega stelde een vraag 
over zijn referentiekader 
als witte man. Met name 
over de mogelijkheid dat 
dit referentiekader zijn 
bevindingen wellicht had 
beïnvloed. Heel vervelend, 
dat begrijp ik. Waarom 
kon ze niet gewoon gezel-
lig doen? 
“Ze heeft voor zichzelf 
gewoon bedacht dat witte 
mannen er niets van begrijpen”, gaat hij 
verder. Hij begrijpt het natuurlijk wel, is 
zijn punt, want hij heeft er veel werk in 
gestoken en weet er dus veel van. “Maar 
als je de hele tijd politiek correct en sensi-
tief moet praten, kom je ook niet verder, 
want dan kun je niets meer zeggen.” 

Intussen verwonder ik me over het gemak 
en de vanzelfsprekendheid waarmee hij 
juist wel van alles zegt in een volle trein. 
Wat dat zegt over zijn verondersteld 
gevoel van veiligheid en privilege is weer 
een ander verhaal.
Het is misschien wel iets van de laatste 
tijd dat je vragen kunt stellen over een 
referentiekader. Juist als dat kader duide-
lijk tot de meerderheid behoort. Het besef 
dat dat ook maar een perspectief is, wordt 
steeds vaker benoemd. 
Maar het gesprek hierover is helaas niet 
altijd makkelijk. Waar ik nog geregeld 
de vraag krijg of ik wel neutraal kan zijn 

(over het conflict in India, 
Trump, of waarom de 
mixed classroom belang-
rijk is voor de VU), is 
aan mijn gefrustreerde 
medepassagier deze vraag 
waarschijnlijk niet vaak 
gesteld. 
Ik bedenk hoe vaak ik 
zelf de collega ben met 
de kritische vragen over 
referentiekaders. Het kost 

me elke keer weer moed deze vragen te 
stellen. Laat staan dat ik me comfortabel 
genoeg voel om me daar in volle trein-
coupés over uit te laten. Over frustrerend 
gesproken.

Stoom afblazen

Waarom kon 
ze niet gewoon 
gezellig doen?

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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WETENSCHAP

‘Je bent 
jarenlang heel 
solitair met een 
klein onderwerp 
bezig’

DOOR WELMOED VISSER 
FOTO'S YVONNE COMPIER

De concurrentie is zo heftig dat ook 
talentvolle wetenschappers ermee stoppen. 
Drie ex-onderzoekers vertellen waarom ze 
uit de ratrace zijn gestapt.

G
oed zijn is niet genoeg, je 
moet supergoed zijn, super-
gedreven, superscherp. En je 
moet geluk hebben, blijkt uit 
de verhalen van drie voor-
malige wetenschappers.
“Pas nu ik uit de weten-

schap ben, besef ik de druk die ik als 
postdoc voelde”, zegt Sander Bosch (32), 
projectmanager research support bij de 
Universiteitsbibliotheek van de VU. Toen 
zijn contract als postdoc in Nijmegen vorig 
jaar afliep, had hij kunnen doorstomen 
naar een positie als assistent-professor in 
Eindhoven, maar hij hield de wetenschap 
voor gezien. 
“Als postdoc vond ik het al heel leuk om 
anderen te begeleiden. Ik wilde meer met 
anderen samenwerken, dat was voor mij 
een belangrijke reden om buiten de weten-
schap te solliciteren.” Bosch was gedreven 
als onderzoeker, maar zag anderen om zich 
heen die nog gedrevener waren. “De eisen 
aan wetenschappers zijn eigenlijk niet te 
doen. Iedereen is goed, dus je moet harder 
werken dan de rest. Zo hard dat eigenlijk 
het niet meer in 24 uur past.” 
Pas toen hij stopte voelde hij wat er van 
hem af viel: “Je meet je voortdurend aan 
andere onderzoekers. Hoeveel hebben zij 
gepubliceerd? Wat is hun h-index? Eigen-
lijk wil je zo helemaal niet naar anderen 
kijken, maar die druk doet toch echt iets 
met je.” 
Iedereen probeert zich zo goed mogelijk te 
presenteren en veel onderzoekers hebben 
last van het impostor syndrome: het idee 
dat ze bedrieger zijn als ze hun prestaties 
overdrijven, aldus Bosch. 

Misplaatst gevoel van status
Leraar maatschappijleer Tim Immerzeel 
(33), die tot najaar 2016 postdoc bij socio-
logie was, sluit zich daarbij aan: “Je gaat 
er vanzelf in geloven dat je iemand bent 
vanwege die publicaties, omdat daar zoveel 
over wordt gepraat. Dat misplaatste gevoel 
van status als het dan weer was gelukt, 
terwijl ik eigenlijk diep van binnen vond 
dat wat ik deed helemaal niet zo nuttig 
was.” Immerzeel is nog elke dag blij dat hij 
de overstap heeft gemaakt: “Voor de klas 
heb ik het gevoel dat ik echt iets kan bijdra-
gen aan de levens van andere mensen. In 
het eerste jaar voor de klas kreeg ik mijn 
gevoel van eigenwaarde terug. Ik voelde: 
hier kan ik een verschil maken.”
Scoren als wetenschapper is deels een truc-
je, vindt Immerzeel: “Je zoekt een niche 
uit die zo klein en specifiek is dat niemand 
daar nog onderzoek naar heeft gedaan, of 
je kijkt welke vraag te beantwoorden is met 
je data in plaats van dat je vertrekt vanuit 

Wij 
houden de 
wetenschap 
voor gezien

Losvaste werkbijen 
> Het aantal postdocs groeide in Nederland van 4.723 in 2003 naar 6.506 in 
2016.  Het aantal promovendi nam in die periode nog harder toe: van 2.666 
naar 4.747. Het aantal vaste academische posities groeide veel minder 
hard. Tijdelijke krachten verrichten dus een steeds groter deel van het 
wetenschappelijk werk. 

> De kans om van postdoc door te groeien naar een vaste academische positie 
ligt in Nederland rond de 20 procent, berekende het Rathenau Instituut. 

> Veelzeggend is dat de vele postdocs geen eigen positie hebben in de 
universitaire cao. Ze vallen in de categorie overig wetenschappelijk personeel.  
Bron: Rathenau Instituut, 2019

Sander Bosch

Ommezwaai
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Tim Immerzeel Marlieke van Kesteren

‘Deprimerend 
dat je jezelf als 
wetenschapper 
voortdurend 
moet verkopen’

‘Hoeveel je 
publiceert is 
het enige wat er 
écht toe doet’

Postdoc wordt permadoc
> De postdoc die al tegen de veertig loopt en nog steeds tijdelijke contracten 
heeft, is geen exclusief Nederlands fenomeen. Het tijdschrift Nature intro-
duceerde in 2015 de term ‘permadoc’ voor dit type academische jobhopper. 

> De permadoc denkt telkens: nog één jaar, één experiment, één publicatie in de 
eindeloze strijd om het beste academische cv. 

> Ook in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en landen als Groot-Brittannië en 
Duitsland is het aantal tijdelijke postdocposities veel harder gegroeid dan het 
aantal vaste academische posities. 

> In Groot-Brittannië is de kans om een vaste aanstelling aan een universiteit te 
krijgen nadat je bent gepromoveerd 3,5 procent. Bron: Nature, 2015/2019

‘Just accepted a non-academic job. It really hits me now that 
this means the end of an era (10+ years as an academic), but 
do feel it’s the right choice. I love science, but academia was 
making me feel stressed and unwell, sad but true. More info 
soon when everything is official!’

‘Stressed and unwell’
Deze tweet van Marlieke van Kesteren (@marliekevk) van 12 augustus was de 
aanleiding voor dit artikel: 

de vraag waarop je graag antwoord wilt. Ik 
was er eigenlijk best goed in, maar ik vroeg 
mezelf de hele tijd af: wie heeft hier nou 
echt iets aan?”

Eigenwaarde
Voor neurowetenschapper Marlieke van 
Kesteren (36) is de beslissing om de weten-
schap uit te gaan vrij recent. Haar contract 
bij onderwijsneurowetenschap liep eind 
september af en nu begint ze als consul-
tant bij een bedrijf dat kennisinstellingen 
helpt om onderzoekssubsidies binnen te 
halen. Van Kesteren is er eerlijk over: als 
het haar was gelukt om in Nederland een 
passende vaste aanstelling aan een  univer-
siteit binnen te halen, was ze waarschijnlijk 
wetenschapper gebleven. “Ik vind weten-
schapper zijn gewoon heel leuk, maar ik 
wil niet die postdoc worden die oneindig 
lang korte contractjes aan elkaar moet 
rijgen en steeds minder inzetbaar wordt in 
banen buiten de universiteit. Ik zie dat veel 
mensen dat wel doen, maar dat past niet bij 
mijn eigenwaarde.”
Impliciet en expliciet komt het thema 
eigenwaarde telkens in de gesprekken naar 
voren: de manier waarop de wetenschap 
is ingericht is niet per se bevorderlijk voor 
een positief zelfbeeld. Bosch en Immerzeel 
voelden zich bij tijd en wijle bedriegers als 
ze het spel meespeelden en Van Kesteren 
noemt het deprimerend dat je als weten-
schapper voortdurend bezig bent met jezelf 
verkopen. “Dat is een van de dingen die ik 
in elk geval niet ga missen”, stelt ze. 
Nu Immerzeel wat meer afstand heeft, 
ziet hij helderder dat onderzoeker-zijn een 
stressvol en soms deprimerend bestaan is: 
“Ik zie vrienden modderen met depressie en 
burn-out. En dan snap ik er dus helemaal 
niks van dat er tegelijk een lerarentekort 
is. Veel academici zouden zoveel geluk-
kiger zijn voor de klas, denk ik, maar dat is 
natuurlijk een hele stap. En het zal ook niet 
voor iedereen de juiste oplossing zijn. In elk 
geval probeer ik nu wel tegen mijn vrien-
den te zeggen dat er zoveel meer is dan de 
wetenschap, want je kunt helemaal vastlo-
pen in dat kleine wereldje.”

Geen zicht op vaste baan
Voor Van Kesteren, die al diverse beurzen 
binnensleepte (o.a. Rubicon, Marie Curie), 
was het gegeven dat ze zelfs geen vaste 
aanstelling zou krijgen als ze komend jaar 
een ERC Starting Grant (1,5 miljoen euro) 
zou binnenhalen, een belangrijke reden om 
werk buiten de wetenschap te zoeken. “Voor 
een vaste aanstelling moet je onmisbaar 
zijn voor het onderwijs en ik wil best college 
geven, maar niet meer dan vijftig procent. 
En het liefst vakken die een beetje in het 

verlengde liggen van mijn onderzoek. Dat 
moet maar net passen en dat is dus in mijn 
geval niet zo.”
Alle drie de geïnterviewden willen in 
deze periode van hun leven niet naar het 
buitenland. Dat ze allemaal kleine kinderen 
hebben heeft daar veel mee te maken. “Ik 
ga niet met mijn kinderen over de wereld 
zeulen omdat ik zo nodig een wetenschap-
pelijke carrière wil”, zegt Van Kesteren. Ze 
kennen ook allemaal verhalen van postdocs 
die een paar maanden uit dienst zijn gegaan 
om de Flexwet te omzeilen. “Daar pas ik 
voor”, zegt Bosch, “er zijn grenzen aan wat ik 
over heb voor een academische carrière.”

Decaan worden
De vereiste monomanie gaan Immerzeel, 
Bosch en Van Kesteren in elk geval niet 
missen. Ze hebben alle drie de nadelen van 
zo’n selectiesysteem meegemaakt in hun 
onderzoeksgroepen: “Men kijkt nauwelijks 
hoe iemand functioneert binnen een team of 
hoe goed zijn of haar onderwijs is. Hoeveel je 
publiceert is het enige dat er écht toe doet”, 
stelt Immerzeel.
“Universiteiten vragen altijd om een excel-
lent onderzoeksprofiel”, zegt Bosch, “ze 
vragen mensen om zich jarenlang heel 
solitair met een klein onderwerp bezig te 
houden.”
Van Kesteren zag in de VS dat het ook anders 
kan: “In San Francisco hadden we een 
labmanager, die promovendi op weg hielp 
met hun onderzoek, dat was meestal een 
student. Maar je zou dat soort tussenfunc-
ties ook voor meer ervaren wetenschappers 
kunnen creëren.” Bosch wil in dit opzicht 
de universiteit veranderen: “Mijn ambitie is 
om ooit decaan te worden, ook al volg ik niet 
het gebruikelijke pad als wetenschapper.  Ik 
denk dat ik dat heel goed zou kunnen en ik 
ben echt geïnteresseerd in hoe de weten-
schap is georganiseerd en wat je daaraan 
kunt verbeteren.”

Wél nuttig onderzoek
En Immerzeel, die het gevoel heeft dat hij als 
docent zoveel meer bijdraagt aan de maat-
schappij dan als wetenschapper, werkt sinds 
kort toch ook weer als onderzoeker. Maar 
nu wel aan een onderzoek waarop mensen 
zitten te wachten: “Ik sta voor de klas in het 
vavo (voortgezet algemeen volwassenen-
onderwijs) en het viel me op dat de klas in de 
loop van het jaar steeds leger werd. Ik vroeg 
aan mijn rector of er onderzoek was naar de 
oorzaak van die uitval. Dat was er niet.” Op 
een conferentie  van vavo-scholen presen-
teerde Immerzeel zijn voorstel om die uitval 
te onderzoeken. “En daarover waren dertig 
schooldirecteuren meteen enthousiast. Kijk, 
dan doe je je onderzoek dus ergens voor.”
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ONDERZOEKSNIEUWS

Bijzonder hoogleraar 
religie en duurzaamheid 
Azza Karam is benoemd 
tot secretaris-generaal van 
Religions for Peace, een 
coalitie die zich 
inzet voor het 
bevorderen van 
vrede. Karam: 
‘Vrede moeten 
we ook opvat-
ten in de bredere zin van 
duurzame ontwikkeling.’

Hoogleraar waterstaats-
geschiedenis Petra van 
Dam is een van de zeven 
VU-hoogleraren 
die een NWO-
beurs van 
750.000 euro 
ontvangen. Zij 
onderzoekt hoe 
Nederlanders zich tussen 
1550 en 1850 aanpasten 
in tijden van droogte en 
drinkwatertekort.

Politicoloog Mariken van 
der Velden is een van de 
twee VU-wetenschappers 
die een Veni-subsidie 
ontvangen van 
250.000 euro. 
Zij onderzoekt 
de electorale 
consequenties 
van politieke 
compromissen. Communi-
catiewetenschapper Kasper 
Welbers krijgt deze subsidie 
voor zijn onderzoek naar 
online nieuwsconsumptie.

Universitair hoofddocent 
moderne Nederlandse 
letterkunde Jacqueline Bel 
houdt op vrijdag 
18 oktober de 
derde Indische 
Letteren-
lezing: ‘Een 
gordel van 
smaragd? Van Multatuli tot 
Birney.’ Aanvang: 16 uur, 
Lipsius-gebouw, Universi-
teit Leiden. Wil je ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Nee, 
een paar jaar geleden was ik al eens aan een scriptie 
begonnen, maar ik was niet gemotiveerd en liep erin 
vast. Ondertussen was ik ook bezig met het wereldrecord 
vogels spotten. Maar afgelopen jaar moest het er echt van 
komen.”

Wat was je grootste ontdekking? “Als vogelaar wist ik 
allang dat het niet goed ging met de biodiversiteit van 
de Oostvaardersplassen. Maar dat je dat kon koppelen 
aan een foute reconstructie van het verleden, waaraan 
jarenlang is vastgehouden, ontdekte ik pas toen ik me in 
de beleidsstukken verdiepte. De aanhangers van de half-
open-parklandschaphypothese betoogden dat Nederland 
in de prehistorie werd gekenmerkt door een soort natuur-
lijk halfopen parklandschap. Dit werd door archeologen 
altijd tegengesproken. Er was juist een dichtbebost land-
schap met aangrenzend moerasgebied.” 

Ben je goed begeleid? “Ja, mijn begeleider Heleen van 
Londen had het geduld om me nog eens te begeleiden.” 

Ga je hier nog iets mee doen? “Niet direct, maar archeo-
logie speelt wel een belangrijke rol in mijn werk. In mijn 
columns, onder meer voor Het Parool, begin ik vaak met 
een observatie van vogels, dan vertel ik iets over de histo-
rie van het landschap en dan komt er een conclusie over 
de huidige situatie.” (WV)

Arjan Dwarshuis zette in 2016 het wereldrecord vogels kijken op zijn 
naam. Hij spotte in dat jaar 6.825 verschillende vogelsoorten, waarover 
een documentaire en zijn boek Een bevlogen jaar verschenen. Zie ook: 
arjandwarshuis.com

‘Een foute 
reconstructie van het 
verleden’

Terug naar de oernatuur
Scriptie

Vips
Afscheidsrede

Arjan Dwarshuis | 33 | master archeologie| 
cijfer 7,5 | 18 ects 
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“Een van 
de grote 
proble-
men 
met het 
lezen van 
teksten uit 
de Oudheid 
is de vraag 
hoever je kunt 
gaan met er dingen in te lezen die 
er níét staan. Je moet voorzichtig 
zijn met tussen de regels lezen. 

De meeste teksten die bewaard zijn 
gebleven, staan in handschriften 
uit de Middeleeuwen. In de 
loop van de tijd zijn er fouten in 
geslopen. Tegelijkertijd moeten 
we de monniken die de teksten 
kopieerden, niet onderschatten. Er 
wordt soms geringschattend over 
hen gedaan, alsof ze alles alleen 
maar gedachteloos kopieerden. 
Maar ook zij probeerden de 
klassieke teksten heel zorgvuldig 
te reconstrueren, net zoals wij dat 
nu doen. 

Het fijne van classicus-zijn, is dat je 
collega’s niet alleen mensen van 
nu maar ook die van honderden 
jaren geleden zijn. Onderzoek uit 
de Middeleeuwen en de Renais-
sance kan net zo relevant zijn als 
onderzoek van nu.” (FB)

Gerard Boter is emeritus hoogleraar Grieks. Op 27 
september hield hij zijn afscheidsrede ‘Mensen zoals 
wij.’ Hij doceerde tevens dertig jaar lang Grieks en 
Latijn op middelbare scholen en maakte ook teksten 
voor het centraal examen bij deze vakken.

‘Monniken-
werk was niet 
gedachteloos’
Middeleeuwse bronnen zijn nog 
net zo relevant als honderden 
jaren geleden, vindt emeritus 
hoogleraar Grieks 
Gerard Boter.

ADVERTENTIE

MAIL

Reacties op Advalvas-artikelen zijn 
welkom op redactie.advalvas@vu.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
uw bijdrage eventueel in te korten.

Met zeer grote verbazing obser-
veerde ik de openbare vergade-
ring van de ondernemingsraad 
en het college van bestuur op 
18 september. Het bestuur nam 
daar het preadvies van de OR 
over het reorganisatieplan van 
het Universitair Centrum voor 
Gedrag en Bewegen (UCGB) op de 
korrel. Het trok zich weinig aan 
van het negatief luidende pread-
vies dat de ondernemingsraad 
opstelde na zorgvuldig overleg 
met medewerkers van UCGB en 
de onderdeelcommissie van de 
faculteit Gedrag- en Bewegings-
wetenschappen. 
Sterker nog, het bestuur leek 
blind te varen op het reorganisa-
tieplan dat is opgesteld door de 
gezaghebbers in het faculteits- 
en dagelijks bestuur van UCGB. 
Daarmee zijn de ondernemings-
raad en de onderdeelcommis-
sie de enige organen die goed 
hebben geluisterd naar het perso-
neel uit de teams van UCGB. Het 
bestuur leek zijn koers te bepalen 
zonder notie te nemen van alar-
merende signalen van medewer-
kers van UCGB, zoals de redenen 
voor het hoge ziekteverzuim, 
uitgesproken gebrek aan vertrou-
wen in dit reorganisatieplan en 
het dagelijks bestuur, aantoon-
baar gemiste of verkeerd geadmi-
nistreerde financiële resultaten 
en een zoveelste reorganisatie in 
korte tijd.
Dat het bestuur vooral het facul-
teits- en dagelijks bestuur uit de 
wind hield en zelf nauwelijks 
medewerkers van UCGB heeft 
gehoord, schetst het beeld dat 

Gezaghebbers niet uit de 
wind houden

de reorganisatie door het college 
van bestuur en faculteitsbestuur 
vooraf is beklonken.
Het preadvies van de OR en 
kritische geluiden van mede-
werkers worden dus niet seri-
eus genomen. Al met al weinig 
vertrouwenwekkend dat klachten 
en bedenkingen zo weggewuifd 
werden door het bestuur.
Ik nodig het college van bestuur 
van harte uit om medewerkers uit 
verschillende teams van UCGB 
te horen vóórdat het reorgani-
satieplan wordt goedgekeurd, 
zodat het verschillende perspec-
tieven kan meenemen om de 
koers te bepalen. Al is het alleen 
maar omdat het erg moeilijk zal 
zijn een juiste koers te varen als 
gezaghebbers uit de wind gehou-
den worden. 

De briefschrijver wil anoniem 
blijven; de naam is bij de redactie 
bekend.
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OPROEP

Wil je naam maken als columnist?  
Op de populairste pagina in ons magazine?  
Ad Valvas zoekt een opvolger voor Sanne Pieters, 
die in december haar allerlaatste column in  
Ad Valvas schrijft.

Kun je bondig, pittig en met humor schrijven over jouw 
studentenleven? Of kun je raak commentaar leveren op alles wat je 
op de VU ziet gebeuren? En ben je student aan de VU?  
Stuur je proefcolumn in maximaal 300 woorden vóór 1 november 
2019 naar columnwedstrijd.advalvas@vu.nl.

Als columnist schrijf je elke twee weken een column voor Ad Valvas 
magazine, en we publiceren je column ook op onze website.  
Je krijgt daarvoor een fijne vergoeding.

WIN EEN  
VASTE COLUMN 
IN AD VALVAS
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Aardse 
blues
Kennen mensen die prachtige 
teksten dan niet meer uit 
hun hoofd, verzuchttte de 
hoofdredacteur zachtjes. Maar 
los daarvan zong Geovusiaan 
Tom Hoogeboom de sterren 
van de hemel, met Dylans 
Knockin’ on Heaven’s Door. Op 
de achtergond gitarist Daan 
Sonneveld. Gaandeweg ging de 
avond over in een jamsessie.
En dat alles tijdens 
Donderdorst: de open-mic 
night van de studenten 
aardwetenschappen en aarde & 
economie.

WN-gebouw, Houtzagerij In den 
Koele Blonde. 

Door Marieke Schilp
Foto Peter Valckx
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Voeding en gezondheid WETENSCHAP

‘De stress 
en paniek 
moeten eraf, ze 
moeten zonder 
schuldgevoel een 
ijsje kunnen eten’

Orthorexia is net zo’n gevaarlijke eetstoornis als anorexia, maar krijgt veel 
minder wetenschappelijke aandacht. Onterecht, vinden drie onderzoekers 
van het Athena Instituut.

Obsessief gezond eten 
maakt je ziek

DOOR FLOOR BAL 
BEELD ROB BÖMER

H
et aantal wetenschap-
pelijke publicaties over 
orthorexia, een ziekelijke 
fixatie op gezond eten, 
besloeg 4,5 jaar geleden 
nog maar dertien artike-
len. Wereldwijd. Terwijl 

het lijden van orthorexiapatiënten net zo 
groot is als dat van mensen met anorexia. 
Artsen en therapeuten herkennen de 
eetstoornis orthorexia nauwelijks. Laat 
staan dat er wetenschappelijke overeen-
stemming over de geschikte behandeling 
is. Dat moet anders, vindt universitair 
docent en onderzoeker Elena Syurina 
van het interdisciplinaire Athena Insti-
tuut voor welzijn en gezondheid. Samen 
met promovendus Martina Valente en 
onderzoekster Tomris Cesuroglu deed 
zij de afgelopen drie jaar onderzoek naar 
dit onderwerp. “Wij willen erkenning dat 
orthorexia bestaat.”
“De meeste mensen denken bij ortho-
rexia vooral aan overdreven gezond 
eten en veel sporten. Vaak wordt de link 
met een restrictief dieet gelegd. Denk 
aan paleo, waarbij mensen alleen vlees, 
vis, groenten, fruit en noten eten”, zegt 
Valente.

Ongezien lijden
Maar orthorexia gaat veel verder dan 
alleen een gezond dieet. Syurina verge-

lijkt orthorexia met anorexia. “De patiënten 
doen alles voor hun strenge dieet. Ze denken 
daar voortdurend aan. Hun arbeidsproduc-
tiviteit neemt af, ze hebben geen tijd voor 
een sociaal leven. Ze hebben heel veel stress 
door de voortdurende vraag of ze die dag wel 
gezond kunnen eten. Dat veroorzaakt veel 
angstgevoelens en onrust. Uiteindelijk raken 
mensen geïsoleerd, houden ze geen vrien-
den meer over. Want ze kunnen niet mee 
naar het café of uit eten. Ze kunnen zelfs 
niet bij vrienden of familie 
gaan eten.” 
Lastig is dat de meeste 
mensen met orthorexia 
een laag, maar gezond 
gewicht hebben. Dus is er 
vanuit de buitenwereld 
minder dwang om in actie 
te komen. Familieleden, 
geliefden en vrienden 
worden minder met het 
probleem geconfronteerd. 
Ondertussen lijden de 
patiënten zelf heel erg onder hun obsessie. 
“Ze voelen zich vaak erg eenzaam.” 

Uit angst voor kanker
Het grote verschil tussen anorexia en ortho-
rexia is dat orthorexia niet aan hun uiterlijk 
gekoppeld is. Het doel van de mensen met 
orthorexia is niet om slanker te worden, 
ze willen vooral gezond leven. “Hoewel ze 
vaak veel bewegen, gaat het ze niet om een 
sixpack. Ze willen vooral ernstige ziekten, 
zoals kanker en hartklachten, voorkomen”, 
zegt Valente. 
Cesuroglu vermoedt dat veel mensen in de 

war raken door tegenstrijdige informatie 
in de media over wat gezond eten is. “De 
ene keer is koffie goed, de andere keer 
weer niet. Uiteindelijk schrappen ze 
steeds meer voedsel.” Ze vindt ook dat 
de nadruk tegenwoordig te veel ligt op de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van 
mensen om een gezond dieet te volgen. 
“Als gezondheidswetenschapper heb ik 
me daar in het verleden ook schuldig aan 
gemaakt. Terwijl de hele leefomgeving 
van mensen erop ingericht is om makke-
lijk en snel ongezond te eten. Dat veroor-
zaakt paniek bij mensen die gevoelig 
voor eetstoornissen zijn. We moeten die 
mensen daar beter in begeleiden.”  

Obsessie wegnemen
De grote frustratie van Syurina: ortho-
rexia staat niet in het psychiatriehand-
boek DSM-5. “We weten dat het een 
bestaand probleem is. Elke keer als ik 
hier een lezing over houd, komen er na 
afloop mensen op mij af. Ze willen praten 
over een bekende die zulk gedrag ook 
vertoont. Iedereen ziet dat het er is. Maar 
officieel bestaat het niet.” Dat betekent 
dat er ook geen diagnosecriteria zijn. Er 
zijn ook geen bewezen effectieve behan-
delingen. “Behandelaars schrijven van 
alles voor. Van traumabehandeling tot 
kunsttherapie.” 
Het lastige is dat behandelaars patiënten 
niet kunnen adviseren om maar te stop-
pen met gezond eten en veel bewegen. 
Volgens Syurina is het belangrijkste 
behandeldoel: het wegnemen van de 
obsessie van de patiënt: “De stress en 



Zo worden 
vluchtelingen 
betekenisvol
in Nederland 
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle  

kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot  

hoog opgeleide denkers. Studenten en professionals 

die veel kunnen betekenen voor Nederland.  

Maar... nog steeds lukt het weinig vluchtelingen  

een opleidingte volgen én een baan te vinden op 

hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom  

van groot belang. Maak het voor hen mogelijk om 

opnieuw van betekenis te zijn. Samen met het UAF!

Kijk op uaf.nl hoe je kunt bijdragen  
als donateur of vrijwilliger.

Ibrahim
Syrië

Associate degree 
werktuigbouwkunde

‘ Over twee jaar heb 
ik een hbo-diploma 
én werkervaring’

bit.ly/ikwilvrijepers

Sta voor
persvrijheid
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Voeding en gezondheid 

De invloed van Insta

Is Instagram verantwoordelijk voor de verspreiding 
van de eetstoornis orthorexia? Volgens een Engels 

onderzoek zou 50 procent van de Instagram-
gebruikers aan de ziekte lijden. Masterstudenten 
global health zochten het uit onder leiding van 
wetenschappers van het Athena Instituut. 

Promovendus Martina Valente: “Wij hebben 
gekeken hoe op Instagram over orthorexia wordt 
gesproken. Mensen die die hashtag gebruiken, 
doen dat vooral om steun te vinden bij herstel.” Dat 
is een groot verschil met de beruchte pro-anorexia-
sites waar gebruiksters juist door afgleden. 
Instagram-gebruikers die het slechte voorbeeld 
geven en te ver in hun obsessie doorslaan, 
gebruiken vaker hashtags als #cleaneating. 
Valente: “Instagram heeft twee kanten: het is een 
plek waar mensen steun voor hun herstel krijgen. 
Maar zieke gebruikers kunnen het verstoorde 
eetgedrag ook aanwakkeren.” 

Daarom begonnen drie onderzoekers van het 
Athena Instituut hun eigen Instagram-account 
om gebruikers van dat platform wetenschappelijk 
verantwoord over orthorexia te informeren:  
@orthorexia_nervosa_vu 

Workshop orthorexia
Onderzoekers van het Athena 
Instituut houden vrijdag 8 november 
van 16 uur tot 18 uur een workshop 
voor iedereen die in orthorexia 
geïnteresseerd is. Van student, 
ondersteuner tot onderzoeker. Met 
presentaties van eigen onderzoek en 
een rondetafelgesprek. 
Locatie: HG-11-A24. Voor meer info 
mail: e.v.syurina@vu.nl.

‘Uiteindelijk 
schrappen ze steeds 
meer voedsel’

de paniek moeten eraf. Ze moeten zonder 
schuldgevoel een ijsje kunnen eten. En niet 
meer de hele dag aan gezond eten denken.” 

‘Niet meer menstrueren’
Er is zelfs geen overeenstemming over 
hoeveel mensen hieraan lijden. Valente: 
“De mensen die we geïnterviewd hebben, 
zijn vooral vrouwen die zelf de diagnose 
gesteld hebben omdat ze ernstige symp-
tomen hadden. Naast sociale problemen 
heeft orthorexia ook lichamelijke gevolgen. 
Bijvoorbeeld omdat ze zo selectief eten dat 
ze niet meer menstrueren.”
De onderzoeken die wel gedaan zijn, leve-
ren alleen maar verwarrende getallen op. 
Bij een onderzoek onder diëtisten bleek 
bijvoorbeeld dat zestig procent van de deel-
nemers deze eetstoornis had. In een ander 
onderzoek zou maar één procent van de 
populatie hier last van hebben. 
Wel is bekend dat bepaalde bevolkings-
groepen, zoals studenten maar ook atleten, 
vaker orthorexia hebben.

Risico’s voor hun kinderen
Of er mensen aan orthorexia zijn over-
leden, is onbekend. Wel kennen de 
onderzoekers gevallen van patiënten die 
met voedingstekorten in het ziekenhuis 
terechtkwamen. Want zelfs met een gezond 
gewicht, kan iemand door een eenzijdig 
dieet ziek worden. 
Een grote zorg is dat ouders met orthorexia 
hun kinderen te eenzijdig laten eten. Het 
zogeheten orthorexia by proxy. Zo dreigde 
Jeugdzorg in 2012 een 15-jarige Nederland-
se jongen uit huis te plaatsen omdat hij al 
tien jaar alleen rauw at. In de documentaire 
Rauw zei zijn moeder dat bewerkt eten 
gevaarlijk was: “Gebakken eten met een 
hard randje is net zo verslavend als hero-
ine.” Een kinderarts die hem onderzocht, 
vergeleek hem met een ondervoed kind in 
Afrika. 
Een Zweeds stel werd dit jaar tot drie 
maanden cel veroordeeld omdat hun 
anderhalf jaar oude dochter alleen moeder-
melk, kool, aardappelen, wortelen, rijst en 
fruit kreeg. Hun dochter was ernstig onder-
voed en kwam met een hersenbloeding in 
het ziekenhuis. In Vlaanderen overleed 
in 2017 een baby van zeven maanden die 
alleen graan-, rijst-, haver-, quinoa- en 
boekweitmelk kreeg. De ouders hadden 
een winkel in natuurvoeding. 
Syurina: “In Engeland en Australië speel-
den verschillende van dit soort zaken. 
Misschien is het niet toevallig dat deze 
landen de laatste jaren meer in onderzoek 
naar deze eetstoornis investeerden.”

Wil je naam maken als columnist?  
Op de populairste pagina in ons magazine?  
Ad Valvas zoekt een opvolger voor Sanne Pieters, 
die in december haar allerlaatste column in  
Ad Valvas schrijft.

Kun je bondig, pittig en met humor schrijven over jouw 
studentenleven? Of kun je raak commentaar leveren op alles wat je 
op de VU ziet gebeuren? En ben je student aan de VU?  
Stuur je proefcolumn in maximaal 300 woorden vóór 1 november 
2019 naar columnwedstrijd.advalvas@vu.nl.

Als columnist schrijf je elke twee weken een column voor Ad Valvas 
magazine, en we publiceren je column ook op onze website.  
Je krijgt daarvoor een fijne vergoeding.

WIN EEN  
VASTE COLUMN 
IN AD VALVAS
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OPROEPLiteraire wedstrijd

Zeventien hogeronderwijsmedia, waaronder Ad Valvas, 
organiseren een literaire wedstrijd voor studenten. De winnaar 
van elke titel gaat door naar de landelijke eindstrijd. Zij krijgen 
een workshop van literair agentschap Sebes & Bisseling. Dit 

agentschap werkt voor Nederlandse schrijvers als Murat Isik, Manon 
Uphoff en Clairy Polak. De agenten werken samen met hen om de 
best mogelijke versie van hun manuscript bij uitgevers aan te kunnen 
bieden. Ook helpen ze auteurs bij het krijgen van een zo goed mogelijk 
voorschot en met administratieve zaken. 
Deze ervaren literaire agenten helpen de kandidaten van de  student-
auteurwedstrijd om hun idee en/of korte verhaal of roman verder uit te 
werken. De kans is heel groot dat dit agentschap de landelijke winnaar 
ook aan een uitgever helpt. 

Vakjury Ad Valvas
Jacqueline Bel, universitair hoofddocent moderne Nederlandse 
letterkunde en publicist
Christiaan Boesenach en Willem Pije van Sebes & Bisseling literair 
agentschap 
Marieke Schilp, hoofdredacteur Ad Valvas

Wat moet je doen?
> Schrik niet, je hoeft niet meteen een hele roman in te leveren: 
alleen een kort verhaal, of de eerste twee hoofdstukken van je 
roman-in-wording, plus een korte toelichting waarom jouw roman 
een publicatie waard is.
> Mail je inzending vóór 1 februari 2020 naar  
schrijfwedstrijd.advalvas@vu.nl 

Vóór 1 maart 2020 zijn de winnaars van de deelnemende bladen 
bekend. Voor de zomer maken we bekend wie de nieuwe student-
auteur van Nederland wordt.

Organisatie: Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs i.s.m. Sebes 
& Bisseling

Wie wordt de nieuwe  
student-auteur van Nederland?

Deze student-auteur 
publiceerde al drie boeken

Ook jij kunt 
schrijver worden

Roelof ten Napel is een van de auteurs 
bij literair agentschap Sebes & Bisseling. 
Hij was tot augustus student wiskunde en 
wetenschapsfilosofie aan Universiteit Utrecht. 

Ten Napel (1993) deed in 2012 mee doen aan de landelijke 
schrijfwedstrijd Write Now. Hij won de regionale competitie. “In 
de jury bleek iemand van het literair agentschap te zitten. Die 
was gecharmeerd van mijn werk en vroeg of ik meer geschreven 
had. Ik antwoordde van wel, maar dat ik daar nog niet helemaal 
tevreden over was. Dat was blijkbaar het juiste antwoord. Zo zijn 
we met elkaar in contact gekomen.”
Ten Napel kreeg vanuit het agentschap steun bij het maken 
van zijn eerste boek Constellaties dat in 2014 verscheen. In 
2017 publiceerde hij de roman Het leven zelf en in 2018 de 
poëziebundel Het woedeboek. Deze werd genomineerd voor de 
C. Buddingh’-prijs en de Grote Poëzieprijs.

‘Doe waar je goed in bent’
De combinatie van studeren en schrijven ging Ten Napel goed af: 
“In het begin deed ik het in mijn vrije tijd, later werd het serieuzer. 
Het hielp wel om te weten dat er perspectief op publicatie was. Al 
met al heb ik wel een beetje studievertraging opgelopen.”
Ten Napel heeft wel een tip voor de studenten die overwegen 
mee te doen. “Je moet niet meedoen om bekend te worden of 
iets gaan schrijven waarvan je denkt dat anderen dat willen 
lezen. Kijk eerder waar je zelf goed in bent en wat je al schrijvend 
wilt onderzoeken.”

Loop je al lang rond met een roman in je hoofd? 
Zorg dat die er komt. Ding mee naar de titel  
‘De nieuwe student-auteur van Nederland’.
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Aan de VU studeren 23.000 studenten en 
werken 4.500 medewerkers. De uitstekend 
bereikbare VU-campus ligt in het hart van
de Amsterdamse Zuidas.

Ben jij geïnteresseerd om bij de VU
te werken? Kijk dan op: 

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

Werk jij al bij de VU? Hou dan de interne 
vacatures in de gaten op: 

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

WERKEN BIJ DE VU

Bijdragen aan een betere wereld, door 
onderscheidend onderwijs en grensverleggend 
onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Persoonlijke vorming 
en maatschappelijke betrokkenheid staan 
hierbij centraal. Vanuit verschillende disciplines 
en achtergronden werken wij samen aan 
innovaties en nieuwe inzichten op het hele 
wetenschappelijke spectrum.

ADVERTENTIES
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Na lange voorbereidingen begon het dan toch 
echt, ons officiële raadsjaar 2019-2020. We 
praten niet alleen mee over beleidsstukken 
waaraan vaak al een jaar lang is geschreven, 
we moeten er ook nog iets zinnigs over 
zeggen. Juist deze frisse blik werkt goed, 
zeker nu ik nog exact weet hoe het is om te 
studeren. 
En we praten niet alleen mee, wij hebben 
natuurlijk ook onze eigen plannen. Hoog op de 
agenda staat duurzaamheid, dat onderwerp 
leeft onder vrijwel alle jongeren. Logisch, 
wij willen zolang mogelijk van een gezonde 
planeet genieten. En we beseffen wel degelijk 
dat daarvoor nieuwe levensgewoonten nodig 
zijn.   
Een universiteit hoort bij te dragen aan 
een betere toekomst, zo ook de VU. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
overduidelijk dat de aarde opwarmt door 
ons eigen toedoen. Juist daarom moeten 
academici in spe zich extra verantwoordelijk 
hiervoor voelen, de verandering begint immers 
bij jezelf. De Vrije Universiteit moet nog heel 
wat slagen maken voordat zij zichzelf een echt 
duurzame universiteit kan noemen. 
Binnen mijn commissie Organisatie en 
Financiën valt campusontwikkeling en dus 
ook duurzaamheid. Wij ondersteunen de 
initiatieven van Green Office dan ook van harte. 
Maar onze raad denkt dat er nog veel meer uit 
te halen valt.

Wij kunnen nog veel 
groener 

De universitaire 
studentenraad is het 
medezeggenschapsorgaan 
van en voor studenten van 
de VU. De raad houdt zich 
vooral bezig met de kwaliteit 
en toegankelijkheid van 
het onderwijs en het 
studentenbeleid van de VU. 
De raad overlegt hierover 
geregeld met het college 
van bestuur.
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WAT ER VERDER SPEELT
Een selectie uit de onderwerpen 
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:

• Kennismakingen. We maken in 
deze begintijd kennis met allerlei 
diensten, zoals de beveiliging, IT 
en de bibliotheek. We kijken uit 
naar een prettige samenwerking, 
wie weet welke interessante 
gezamenlijke projecten hieruit 
voortkomen.

• Koffiedagen. Hiermee hopen wij 
heel veel studenten te bereiken. 
In de koffiestands kunnen 
studenten hun mening kunnen 
geven over actuele onderwerpen 
in ruil voor gratis koffie (met 
koekje). Als wij niet weten wat 
jullie bezighoudt, kunnen we ook 
niet goed voor jullie belangen 
opkomen. Wij willen dus heel 
graag weten wat er speelt.
Je kunt het ook mailen naar: 
n.duijnkerke@studentenraadvu.nl

Nanne Duijnkerke
Commissiecoördinator 
Organisatie en Financiën
n.duijnkerke@studentenraadvu.nl
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Zo zou VU een duurzaamheidsakkoord 
moeten tekenen, een officiële stap naar 
de duurzame VU en bovendien een goed 
statement. In dit akkoord moet dan staan dat 
de VU géén gebruik meer maakt van single-
used-plastic. En dat de VU waar mogelijk  
groene energie gebruikt, ik denk aan nog 
meer zonnepanelen. 
Daarnaast gooien we hier dagelijks veel 
te veel papieren bekers weg. Als iedereen 
voortaan zijn eigen mok meeneemt, kunnen 
de warme dranken ook goedkoper worden. 
Niet alleen de VU moet veranderen, ook wij 
studenten moeten ons gedrag aanpassen. Te 
vaak ligt de campus vol met afval. Dat moet 
écht afgelopen zijn, iedereen moet zijn afval 
gewoon in de prullenbak gooien. En als het 
even kan, zijn afval scheiden. 
Tijdens de studentenraadsverkiezingen 
hoorde ik dat studenten de VU-campus 
doorgaans heel erg prettig vinden, maar 
wel de groene uitstraling missen. We weten 
allemaal dat een groene omgeving beter is 
voor het welzijn van mensen. Door de campus 
groener te maken, slaan wij dus twee vliegen 
in één klap: het is beter voor het milieu én 
voor ons welzijn.  
Komend studiejaar zal onze hele raad zich 
inzetten voor een duurzamere VU. Dit kunnen 
wij niet alleen, daarom is het belangrijk dat 
iedere student haar/zijn steentje bijdraagt. 
Ook jij!  
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OPINIE

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Paola Gori Giorgi

Paola Gori Giorgi lid onderdeelcommissie bètafaculteit

alsnog genegeerd. Toch is 
dit de enige manier om in 
ieder geval een klein beet-
je invloed op het beslis-
singsproces te hebben.”

Voor Nederlanders zijn 
die Engelse beleidster-
men weer een struikel-
blok. Wordt de mede- 
zeggenschap zo juist 
niet ontoegankelijker? 
“Dat is ook zo. Daarom 
koos onze onderdeelcom-
missie ervoor om beleid 
en juridische zaken in 
het Nederlands te doen. 
Als het over onderwijs en 

onderzoek gaat, is het in het Engels. Dat is vooral voor 
internationale studenten en onderzoekers van belang. 
Dit is een goed compromis.”

Wat moeten de commissies en raden doen om trans-
paranter te worden? “Het zou heel fijn zijn als bij elke 
vergadering een tolk was. Maar ik snap ook dat dat heel 
erg duur is. Het zou al mooi zijn als alle stukken vooraf 
vertaald aangeleverd worden. En als dat niet lukt, zou 
een samenvatting met de belangrijkste punten in het 
Engels ook al helpen. Met Google Translate moet dat 
toch lukken?”

‘Medezeggenschap 
moet ook in het 
Engels’
De medezeggenschap op de universiteit 
moeten openstaan voor internationale 
medewerkers en studenten, vindt hoogleraar 
Paola Gori Giorgi. 

DOOR FLOOR BAL

W
aarom vindt u het 
belangrijk dat de 
medezeggenschap 
in het Engels gaat? 
“Ik zit al heel lang in 
de onderdeelcommis-
sie bij de bètafaculteit. 

Onze faculteit heeft veel internationale 
medewerkers en studenten. Om in een 
commissie te zitten, moet je Nederlands 
heel goed zijn. Het is voor mensen die net 
in Nederland zijn heel moeilijk om de taal 
op zulk hoog niveau te spreken. Het lukt 
hen niet om de taal in twee of drie jaar te 
leren. Tenzij ze een geweldig talentalent 
hebben. 
“Sommige studenten zijn hier maar drie 
jaar voor hun bachelor. Of zelfs korter als 
ze een master doen. Dan is het jammer 
dat zij niet bij hun opleiding betrokken 
kunnen worden. Als alles in het Neder-
lands is, is de medezeggenschap niet 
transparant genoeg.”

Waarom moet de internationale 
gemeenschap bij de medezeggen-
schap betrokken zijn? “De Nederlandse 
universiteiten zijn superhiërarchisch. In 

Internationale 
medezeggen-
schap
Nu er meer internationale studenten 
en medewerkers komen, raken 
zij ook vaker betrokken bij de 
medezeggenschap. Zo heeft de 
universitaire studentenraad dit 
jaar voor het eerst twee niet-
Nederlandstalige leden. Ook in 
de ondernemingsraad zitten 
leden die niet het Nederlands als 
moedertaal hebben. Dat levert soms 
communicatieproblemen op. 

Italië, waar ik vandaan kom, worden de 
decanen en de rector gekozen. Hier heb 
je op geen enkele manier democratische 
invloed. Alleen via de ondernemingsraad 
en de onderdeelcommissie. En dan nog 
heb je meestal alleen adviesrecht. Dat 
advies wordt vervolgens door het bestuur 

E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12

INGEZONDEN MEDEDELING
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Decaan Geesteswetenschappen CAMPUS

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Historicus Susan Legêne maakt zich sterk voor de 
geesteswetenschappen, internationalisering en diversiteit. Dat gaat haar 
faculteit merken wanneer zij daar 1 januari de baas wordt.

‘De afschaffing van 
Nederlands heeft ons veel 
schade berokkend’
DOOR PETER BREEDVELD 
FOTO PETER VALCKX

“
Ik heb nooit decaan willen worden”, zegt 
historicus Susan Legêne. Maar ze ging 
erover nadenken toen collega’s erop 
aandrongen om te solliciteren, en toen werd 
het een reële optie. “Een van de dingen die 
me over de streep trokken, was de uitslag 
van de Provinciale Statenverkiezingen, de 
overwinningsspeech van Baudet, die zei 

dat universiteiten de samenleving ondermijnen en de 
Nederlandse taal afschaffen. Toen dacht ik: Kom op, aan 
de bak.
Deze tijd heeft volgens Legêne een decaan nodig die 
zich publiekelijk uitspreekt en uitdraagt wat het belang 
is van geesteswetenschappen, ook “als de geesteswe-
tenschappen weer eens op een bepaalde manier worden 
weggezet.”
Niet dat ze vindt dat de strijd om de geesteswetenschap-
pen zich vooral afspeelt buiten de universiteiten, dat is 
maar voor een deel zo. “Het gaat er vooral om binnen 
de universiteiten sterkere coalities te smeden, niet uit 
solidariteit met de alfa’s, maar vanuit het besef dat we 
inhoudelijk elkaar nodig hebben.”

Bureaucratische spagaat
Een van haar opdrachten is het versterken van de inter-
facultaire samenwerking. “Dat is voor mij een vanzelf-
sprekendheid, maar ik heb de afgelopen elf jaar ook 

gezien hoe ongelooflijk sterk de bureaucrati-
sche scheidslijnen daarbij zijn, als je bijvoor-
beeld ziet in welke spagaat een hoogleraar 
zit die verbonden is aan twee faculteiten, of 
hoe een formatieplaats – en daarmee een 
programma – onder druk komt te staan als 
een wetenschapper die in deeltijd was uitge-
leend aan een andere faculteit, met pensi-
oen gaat. Alsof het niet telt wat er door die 
samenwerking inhoudelijk tot stand wordt 
gebracht.”
De geesteswetenschappen als zodanig staan 
binnen de universiteit niet ter discussie, stelt 
Legêne. Toch werd begin dit jaar de bachelor 
Literatuur en samenleving, Nederlands 
opgeheven, die vroeger gewoon ‘Nederlands’ 
heette. “De managementoverwegingen daar-
van zijn duidelijk, maar de culturele impact 
is totaal onderschat”, zegt Legêne, die het 
een “onverstandig besluit” noemt. “Het 
heeft niet alleen de VU, maar de universiteit 
in brede zin schade berokkend.”

Verengelsing van wetenschap
Dat betreft onder meer het maatschap-
pelijk debat over de verengelsing van de 
wetenschap, vervolgt Legêne. “Het Engels 
is dominant als wetenschapstaal, ook als 
het, om een voorbeeld te noemen, om de 
Duitse filosofen gaat. Taal en taalgevoel zijn 
zo belangrijk in de geesteswetenschappen. 
Een van de manieren om dat uit te dragen is 

de track binnen de opleiding geschiedenis, history and 
international studies, waar de studenten in het tweede 
jaar een andere taal dan Engels moeten kiezen.” Het doel 
daarvan, legt Legêne uit, is dat studenten gestimuleerd 
worden niet uitsluitend in het Engels te denken. “Je 
moet in staat zijn je te verhouden tot andere denkwijzen, 
zoals die zijn ingebed in andere taalsystemen. En inter-
nationalisering of niet: ook het Nederlands moet zich 
als wetenschapstaal bij de opleiding van Nederlandse 
academici blijven ontwikkelen.”
Dat werkt door in de internationalisering van de 
faculteit Geesteswetenschappen, vindt Legêne. “Niet 
domweg zoveel mogelijk internationale studenten 
werven, maar de internationale samenstelling van je 
studentengroep laten doorwerken in het onderwijs. 
Thorbecke moet je in een gemengde collegezaal geschie-
denis anders inleiden dan als de groep homogeen 
Nederlands is. Het feit dat er buitenlanders in de zaal 
zitten, werkt diep door in de inhoud en didactiek van 
ons onderwijs. Dat is spannend, het vergroot binnen 
de geesteswetenschappen het kennisrepertoire van de 
docenten. Internationalisering is zo bezien meer dan 
een kwestie van alles wat we al deden in het Engels 
vertalen.”

Rampzalige relatie
”Vanaf dag één zal ik werk maken van de diversiteit op 
de faculteit”, zegt Legêne. Waar denkt ze dan aan? “De 
beloning, de loopbaanmogelijkheden en of dat allemaal 
evenwichtig naar gender is verdeeld en hoe internati-
onaal en etnisch divers de staf is.” Legêne wil dat doen 
door harde voorwaarden te stellen, bijvoorbeeld bij het 
aannemen van promovendi en het regelen van reis-
beurzen. En door een kweekvijver te vormen van divers 
wetenschappelijk talent. “Er moet een ruimere sfeer 
ontstaan van mensen die hier in- en uitlopen, die zich 
welkom voelen en uitzicht hebben op een baan in de 
geesteswetenschappen.” 
Inhoudelijk gezien is geesteswetenschappen aan de VU 
heel sterk, vindt Legêne. “De kleinschaligheid is daar-
bij geen nadeel.” Maar de relatie met de UvA vindt ze 
bij tijden rampzalig. “Ik was best gechoqueerd door de 
veranderde houding van mijn vroegere UvA-collega’s 
toen ik naar de VU ging en ik wil graag zien of ik die 
ingebakken competitiedrang niet kan veranderen. Ik 
weet dat ik wat dat betreft niet naïef moet zijn, omdat 
het om belangen gaat. Maar daardoor gaat er heel veel 
verloren. Dat vind ik moeilijk te verteren en ik kan me 
niet voorstellen dat ik daarin niet iets kan betekenen.”

Gestaald 
bestuurder
Legêne is bepaald geen groentje 
op bestuurlijk gebied. Ze was vijf 
jaar lang afdelingshoofd binnen de 
faculteit Geesteswetenschappen en 
is nu lid van het managementteam 
van het interfacultaire 
onderzoeksinstituut Clue+ en actief 
in het Migration and Diversity Centre. 
Van 2012 tot juni van dit jaar was ze 
voorzitter van het Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land- en Volkenkunde 
en vanaf 2012 tot november van 
dit jaar is ze ook voorzitter van het 
Koninklijk Nederlands Historisch 
Genootschap. Van 1997 tot 2008 
was ze hoofd Museale Zaken van het 
Tropenmuseum. Sinds 2008 is ze 
hoogleraar politieke geschiedenis 
aan de VU, daarvoor was ze vanuit 
het Tropenmuseum vier jaar 
lang verbonden aan de UvA, als 
bijzonder hoogleraar Nederlandse 
cultuurgeschiedenis.

‘Na de overwin-
ningsspeech van 
Baudet dacht ik: 
Kom op, aan de 
bak’
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Met tips van een ervaren  
wetenschapper naar de top
Waar wil ik heen met mijn carrière? Wat is mijn volgende stap? Wat als ik buiten de wetenschap iets wil gaan doen? 
Hoe kan ik alles wat ik leuk vind combineren in één baan? En hoe moet ik netwerken? Het zijn kwesties waar jonge 
onderzoekers, vaak met tijdelijke contracten, mee worstelen. Het mentoraat voor talentvolle wetenschappers  
biedt soelaas. Postdoc-onderzoekers en universitair docenten worden gekoppeld aan een ervaren hoogleraar of  
universitair hoofddocent. De mentoren helpen de mentees door middel van gesprekken om beter wegwijs te worden  
in de academische wereld. 

Voor Nadia Ismaili was de vraag: wat ga ik 
doen als ik niet bij de VU kan blijven? Ze 
werkt als universitair docent aan de faculteit 
der Rechtsgeleerd heid. Met een tijdelijke 
aanstelling vond ze het werkleven best onze-
ker. Moest ze verder gaan kijken naar werk 
buiten de VU? Of zou het vaste contract wel 
komen?

SPEL ZONDER REGELS 
‘Het opbouwen van een wetenschappelijke 
carrière  voelde een beetje als meedoen aan 
een spel waarvan ik de regels niet voldoende 
uitgelegd had gekregen’, vertelt Nadia. 
Van haar mentor Marije Martijn, bijzonder 
hoogleraar Antieke en patristieke filosofie 
(faculteit der Geesteswetenschappen), kreeg 
ze concrete tips. ‘Zorg dat collega’s weten 
wat je wilt’, luidt een belangrijk advies. ‘Wil 
je bijvoorbeeld hoogleraar worden, zeg dit 
dan hardop’, meent Marije. ‘Dan zullen senior 
collega’s ook aan jou denken als er ruimte 
is voor promoties. Denk ook nooit: ik ga 
niet solliciteren, want ik ben vast niet goed 
genoeg. De sollicitatiecommissie bepaalt of 
je voldoende geschikt bent en of je past bij 
de functie en afdeling, jij niet.’ Nadia heeft 
inmiddels een vast contract en de gesprek-
ken tussen haar en Marije gaan door. ‘Het 
blijft heel prettig om de lastige kwesties van 
de wetenschappelijke carrière te bespre-
ken met iemand die het snapt, maar die niet 
direct betrokken is bij jouw loopbaan’, voegt 
Nadia toe.  
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Ook Fenneke Blom (faculteit der Geestes-
wetenschappen), postdoc-onderzoeker naar 
wetenschappelijke integriteit, zat met een 
vraag. Hoe passen alle werkzaamheden die 
ze leuk vindt in één wetenschappelijke  
carrière? Haar ambities liggen zowel bij het 
doen van onderzoek, als bij lesgeven, als  
bij het nadenken over beleid rond cultuur-
veranderingen. 

OPEN EN FRIS GESPREK
‘Ik kan er met mijn leidinggevende of colle-
ga’s wel over praten, maar zij kijken er toch 
vanuit hetzelfde perspectief als ik naar. 
Bovendien weten ze waar ik goed in ben.’ 
Haar mentor Klaus Linkenkaer-Hansen, 
universitair hoofddocent aan de faculteit der 
Bètawetenschappen, wist niks van haar. Zo 
konden ze een open en fris gesprek voeren. 
‘Klaus heeft er bovendien geen belang bij 
wat ik ga doen, maar hij weet wel hoe de 
wetenschappelijke wereld in elkaar steekt.’ 
Klaus en Fenneke hebben elkaar tot op 
heden slechts één keer gezien. Toch had het 
gesprek een concrete uitkomst: Fenneke’s 
promotie onderzoek wordt (deels) als preprint 

gepubliceerd. Door een tekort aan geschikte 
proefpersonen lukte publiceren eerder niet. 
‘In de wetenschap hang je ‘mislukkingen’ 
niet aan de grote klok, terwijl ik juist denk 
dat andere onderzoekers van mijn project 
kunnen leren. Dan moet het wel vindbaar 

zijn.’ Ook voor Klaus bleek het mentoraat een 
leerzame ervaring. ‘Als leidinggevende van 
een onderzoeksgroep ben ik gewend beslis-
singen te nemen. Nu moest ik juist afstand 
nemen en Fenneke de beslissingen zelf laten 
nemen.’ 

NADIA ISMAILI EN MARIJE MARTIJN

Mentoraat voor talentvolle wetenschappers
Nederlands- en Engelstalige postdocs of universitair docenten worden via het 
mentoraat gekoppeld aan een hoogleraar of universitair hoofddocent van een  
andere faculteit. Samen voeren zij gedurende een jaar ongeveer vijf gesprekken 
over bijvoorbeeld carrièreplanning en -strategie, prioritering (onderzoek, onder-
wijs en management), vergroten van zichtbaarheid in de wetenschap, diversiteit 
(gender) of work-life balance.

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd om als mentor of mentee  
deel te nemen? Neem contact op met Lidy Stassen via lidy.stassen@vu.nl.
Er is nog plek in de komende ronde van het mentoraat.

Nieke Elbers, postdoc-onderzoeker aan de 
faculteit der Rechtsgeleerdheid, vroeg zich af 
hoe ze optimaal kon groeien als onderzoeker. 
Hoe moest ze dat aanpakken? Hoe ziet het 
politieke spel en de cultuur eruit binnen de 
academie?

BLIJF BIJ JEZELF
‘De kans om als mentee aan het mentoraat 

mee te doen was een cadeautje dat ik wel 
moest uitpakken.’ Nieke heeft onder meer 
twee take-home messages uit de vijf open 
gesprekken met haar mentor Marjan Hofkes, 
hoogleraar aan de School of Business and 
Economics, gehaald. ‘De eerste luidt: blijf bij 
jezelf’, vertelt Nieke. ‘Met andere woorden: 
zorg dat je handelt vanuit je eigen waarden. 
Ook als die afwijken van de werkcultuur.’  

De tweede: trek je eigen plan. ‘Ik wilde graag 
een vast contract, veel mede-postdocs zijn 
daar mee bezig. Maar een vast contract kan 
ook juist een gouden kooi worden. Misschien 
durf je dan niet meer verder te kijken, terwijl 
je op andere plekken juist meer kunt groeien. 
Focus dus op de inhoud.’  

‘Leuk, leerzaam én nuttig’, zo omschrijft 
Marjan haar mentorschap. ‘Het is interessant 
om een jonge onderzoeker van een ander 
vakgebied te leren kennen. Van de gesprek-
ken heb ik geleerd wat jonge wetenschappers 
nu bezighoudt en waar ze tegenaan lopen. 
Tegenwoordig is de druk om te presteren en 
alle kansen te grijpen die voorbij komen veel 
groter dan toen ik promoveerde.’ Nog een  
tip van de hoogleraar: ‘Als je iets belangrijks 
gaat bespreken met je leidinggevende, 
probeer je dan eens in hem of haar te 
verplaatsen. Wat zijn bijvoorbeeld zijn of  
haar belangen? Zo kun je mogelijk zelf al 
oplossingen aandragen. ’

FENNEKE BLOM EN KLAUS LINKENKAER-HANSEN

NIEKE ELBERS EN MARJAN HOFKES
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Bar Kaspar

Soundos
Hoe verschillend ze ook zijn, in één opzicht 

lijkt cabaretière Soundos Al Ahmadi op 
Freek de Jonge: ze komen beiden het 
best tot hun recht op het podium. Hun 

optredens daarbuiten roepen vaak irritaties op, 
inclusief de gebruikelijke hate-mails.
Soundos trekt zich daar niets van aan. De boksballen 
in het decor van haar voorstelling spreken voor zich. 
In Niets te verliezen gaat ze provocerend in de beste 
stand-upcomedy-traditie tekeer tegen het alledaags 
racisme en seksime. Maar wel met humor, dat is haar 
kracht. En dan blijkt ze in het theater veel leuker dan 
in bijvoorbeeld het televisieprogramma Expeditie 
Robinson. Met harde grappen en in persoonlijke 
verhalen gaat ze de confrontatie aan, ook met het 
publiek in de zaal. Zet je mobiel maar uit, want ze 
weet je te vinden.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Fris, stijlvol en open. Na een lange dag kun je hier even tot 
rust komen of juist de avond starten. Het moderne interieur geeft 
een gezellige sfeer. De grote open keuken werkt prima. Vanuit de 
langgestrekte hoekbank zien we hoe de chef-kok de borden met 
opperste concentratie neerzet.
ETEN De kaart is niet enorm groot. Er is een vegetarische optie in de 
vorm van springrolls, maar ook vlees en vis. Wij kiezen de Poussin, 
ook wel piepkuiken genoemd. Dat ligt op een bedje van gegrilde 
lente-ui en is heerlijk gekruid. Het is op een speciale wijze gepekeld, 
zodat het kuikentje extra mals blijft in de oven. Tijdens ons 
hoofdgerecht krijgen onze buren hun voorgerecht: een zeer culinair 
ogend bordje met inktvis, chorizo en rode biet. Maar voor ons is het 
hoofdgerecht meer dan voldoende. 
BEDIENING Vriendelijk en professioneel. 
TIP Voor een klein bedrag kun je enkele bijgerechten bestellen. Die 
zijn beslist niet verkeerd. 
AANRADER Zeker. Een uitnodigende plek niet ver van de VU, het 
terras is ook gaaf. Glazen wanden beschermen je tegen al het verkeer 
bij het drukke kruispunt Beethovenstraat/Stadionweg. 
PRIJS Goed te doen als je een keertje lekker uit eten wilt. Een 
hoofdgerecht kost ongeveer 20 euro. Voorgerechten zijn gemiddeld 
11 euro.

Michiel Heil, masterstudent ecology

Bar Kaspar
Stadionweg 100
Barkaspar.com

Cabaret Restaurant Uilensteders

Cultuur-
centrum  
Griffioen

Soundos  
Niets te 
verliezen
Zaterdag 19 oktober 
Aanvang 20.30 uur

Studenten: € 10,50 
Medewerkers VU:  
€ 3,- (medewerkers-
voorstelling)

griffioen.vu.nl

Wil je ook GRATIS UIT ETEN,  
in ruil voor een restaurantrecensie? 

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.FO
TO
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“Ik had niet verwacht dat het kiezen 
van een master zoveel keuzestress 
op zou leveren. Bij mijn bachelor 
wist ik meteen wat ik wilde. Maar 

over de keuze voor mijn tweejarige 
master heb ik veel nagedacht. Nu ik 
het eerste masterjaar achter de rug heb, 
twijfel ik opeens overal over. 
Daar komt bij dat ik het hockeyen weer 
op een hoger niveau heb opgepakt. 
Vroeger speelde ik altijd in de eredivisie, 
maar door een liesblessure lag ik er een 
tijdje uit. Het was gaaf dat ik het weer 
kon doen, maar het viel me tegen hoe 
zwaar het was. 
Al met al was ik wat minder 
bezig met het nadenken over een 
afstudeerrichting. Daarom neem ik nu 
een tussenjaar. Het is allemaal nog een 
vraagteken voor me. Hopelijk ben ik 
straks aan afstuderen toe.

Ik twijfel 
opeens 
overal 
over

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

Wil je ook in UILENSTEDERS?  
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Angelique van 
Kippersluis
22
Master management, policy-analysis 
& entrepreneurship in health and life 
sciences
Donkerblauwe flat
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COLUMN

Opvolger gezocht!
Sanne stopt. Wie volgt?  
Zie oproep op P14.

Sanne Pieters 
vierdejaars sociologie

ILLUSTRATIE  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

Geld!

E
en tijd geleden werd ik 
door een lieve organisatie 
gevraagd om als ‘expert 
binnen mijn vakgebied’ 
een presentatie over 
professionalisering te 
geven aan studenten in 

dezelfde sector. Grappig hoe dat 
gaat, door werkelijk niets anders 
dan tijd ben ik van ‘jong talent’ en 
‘o, is dat de stagiaire?’ naar ‘expert 
binnen mijn vakgebied’ gegaan. 
Toen ik van de schrik bekomen was, 
mailde ik terug dat ik in principe 
best interesse had, maar dat ik wel 
benieuwd was naar de fee voor deze 
presentatie. De lieve organisatie 
mailde terug dat ze helaas een 
beperkt budget had, maar dat ze 
zouden kijken wat mogelijk was. 

Misschien lees je bovenstaande 
alinea en denk je: wow, zij lijkt echt 
een expert binnen haar vakgebied, 
maar vragen om (meer) geld vind 
ik hartstikke moeilijk. Niet omdat 
ik een vrouw ben, hoewel vast 
ook, maar omdat ik in een sector 
werkzaam ben waar iedereen 
steevast probeert 
elkaar zo min 
mogelijk te betalen. 
Dat doen we door 
nooit meteen een 
bedrag te noemen, 
door telkens te laten 
vallen hoe weinig geld 
er is, door het woord 
‘vriendendienst’ veel 
te gebruiken en door 
elkaar het idee te 
geven dat men in 
onze sector, ik heb 
het trouwens over 
de creatieve sector, 
werkt omdat onze 
passie er ligt. 

Ik vind, denk ik, niets 
zo stom als met geld 
bezig zijn. Maar omdat 
ik twee facturen niet op 
tijd krijg uitbetaald, zit 
ik een tijdje zonder geld 
en moet ik wel over geld 

nadenken. Schoorvoetend vraag ik 
mijn ouders om een lening. Mijn 
vader houdt niet van geld uitlenen, 
hij maakt het me tongklakkend over 
en stuurt iedere dag een whatsapp-
bericht waarin hij vraagt of ik mijn 
geld al heb. Wanneer kunnen we 
het terug verwachten? Maak je een 
financieel plan? Geef niets uit wat 
je niet hebt! Van welk geld heb je die 
tattoo betaald? 

De lieve organisatie mailt een 
piepklein bedrag terug dat ze 
hebben kunnen lospeuteren voor 
mijn bijdrage, inc. btw. Het is 
weinig, schrijven ze, maar er zijn wel 
lekkere broodjes [smiley].

Ik heb een vriend die als fotograaf 
ontzettend succesvol is. Hij wordt 
naar Berlijn en Parijs 
gevlogen voor grote 
campagnes, bekende 
merken betalen meer 
dan tienduizend 

euro voor fotoreportages van zijn 
naam, artiesten willen hem mee op 
tournee. Hij zegt altijd: neem jezelf 
extreem serieus als het op werken 
aankomt. Hij zegt ook: vraag meer 
geld dan je denkt te kunnen krijgen, 
doe alleen aan liefdadigheid als het 
daadwerkelijk liefdadigheid betreft 
en het feit dat ergens lunch is, is 
nooit - maar dan ook nooit - een 
reden om ondanks slechte betaling 
wel te komen. 

Een opdrachtgever bij wie ik al jaren 
in verkapt dienstverband ben zegt: 
Ik kan alleen een nulurencontract 
aanbieden. 

Een vriend zit huilend op de 
bank, voor hem op tafel een stapel 
aangebroken aanmaningen. I can’t 
pay, zegt hij, I can’t pay, I can’t pay.  

Een professor vraagt: “Of denken 
jullie dat deze studie helpt om een 
baan te vinden?”

Iemand op het terras zegt: “Ik ga dat 
gewoon een paar jaar doen, even 
flink corporate cashen, en dan weer 
kunst maken.”

Een schrijver zegt: “Je bent het 
collega’s ook verplicht niet voor een 
bodemprijs te werken. We moeten 

samen deze sector verbeteren.”

‘Heb je je geld al?’ schrijft mijn 
vader, ‘word je de volgende 

keer wel op tijd 
betaald?’

Ik mail de lieve 
organisatie terug 

dat ik voor het 
genoemde bedrag 
helaas geen 
presentatie van 
twintig minuten kan 
komen geven. Ik 
denk, maar schrijf 
niet: lees mijn 
column later maar, 

daar vind je mijn 
tips&tricks.  


