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Peter Gerritsen

Voorwoord

Lieve eerstejaars,
lieve collega’s,
Als het goed is, tref je nu een
levendige campus. Hoe mooi
is dat? Om tranen van in je
ogen te krijgen. Al pinken
sommige kwetsbare studenten
en medewerkers een traantje
weg omdat ze nog niet naar de
campus durven. Maar jij bent
er, en hebt dit blad opgepakt.
In betere tijden brachten we
elke twee weken zo’n magazine
uit, met onafhankelijke
journalistiek over de VU,
om tussen alle hectische
onderwijsactiviteiten door
even mee tot rust te komen.
Het laatste jaar lukte dat
niet meer – er was immers
nauwelijks iemand op de
VU om het tijdschrift uit de
bakken te halen. Ook in de
komende maanden zullen we
nog onregelmatig op papier
verschijnen, in afwachting van
de Covid-kuren.
Gelukkig hoef je niets te
missen. Online volgen we
de VU steeds op de voet.
Lees dagelijks nieuws,
interviews, opinies en
achtergrondverhalen over alles
wat er op de campus speelt. Of
abonneer je op onze wekelijkse
update per mail. Mis je toch
iets? Voed ons met je ideeën.
Ondertussen mag je dit
schaarse magazine gerust een
verzamelexemplaar noemen.
Koester het!
We wensen al onze lezers
een ongewoon fijn en veilig
academisch jaar.
Marieke Schilp
hoofdredacteur
www.advalvas.vu.nl
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Rechtenstudenten VU
winnen zaak tegen Shell

Introducés verzamelen zich voor een kennismaking met studievereniging VIB

‘Ik kan niet wachten tot het
plein weer vol staat’

D

e geluidsinstallatie voor het
eindfeest was al
geregeld, afspraken met clubs
waren gemaakt en
vertrekkend rector
Vinod Subramaniam stond zowat
al klaar om nog een laatste keer de
nieuwe lichting studenten toe te
spreken.
Maar uiteindelijk koos de VU

ervoor om veel activiteiten toch
te schrappen, vanwege het advies
van het OMT. Geen gescharrel
over de informatiemarkt dus,
geen eindfeest in Paradiso en een
online welkomstwoord.
Wel konden de 3400 studenten
die zich daarvoor hadden opgegeven, hun mentorgroepje live
ontmoeten op de campus. “Uit de
feedback van studenten vorig jaar
bleek dat ze vooral elkaar hadden

gemist tijdens de introductiedagen. Terwijl die week juist draait
om die ontmoetingen”, vertelt
organisator Eric-Jan Hartstra. Hij
hoopt volgend jaar gewoon weer
een introductieweek te organiseren in de oorspronkelijke vorm:
“Ik kan niet wachten tot het plein
weer vol staat.” (ES)

Het volledige bericht lees je op advalvas.
vu.nl>nieuws>31 augustus

Studentenverenigingen dreigen uit
hun voegen te barsten
De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) wil dat studentenverenigingen meer leden
kunnen aannemen. Door de grote belangstelling moeten ze nu te veel studenten weigeren.

M

eer studenten dan ooit
willen bij een studentenvereniging. Vorig
jaar steeg het aantal
aanmeldingen al met vijftig
procent en ook dit jaar worden het
er “sowieso weer meer dan vóór
coronatijd”, stelt LKvV-voorzitter
Denise van de Sant. “Studenten
zijn het thuiszitten beu en willen
via studentenverenigingen hun

sociale leven op peil houden.”
De koepelorganisatie is blij met de
grote animo voor studentenverenigingen, maar ziet ook dat het
voor problemen zorgt. Sommige
eerstejaars worden wel drie keer
uitgeloot voor een vereniging.
“Dat is heel frustrerend als je net
gaat studeren”, zegt Van de Sant.
“Het liefst bieden we iedereen een
plek.”

De LKvV wil daarom in gesprek
met universiteiten en gemeenten
om te kijken of er meer plekken of
nieuwe verenigingen bij kunnen
komen. “Zonder financiële steun
en de instemming van instellingen en gemeenten is het lastig om
verenigingen op te richten of uit
te breiden.” (HOP)

Meer: advalvas.vu.nl>nieuws>26 augustus
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S

hell-reclames met de claim
‘CO2-neutraal’ zijn misleidend,
zo oordeelt de Reclame Code
Commissie in twee zaken tegen
de oliegigant. Een van de klachten
was ingediend door rechtenstudenten van de Vrije Universiteit
Amsterdam.
‘Wij zijn enorm blij met deze uitspraak. Het bevestigt hoe misleidend claims over CO2-neutraliteit
vaak zijn, terwijl die tegenwoordig te pas en te
onpas rondgestrooid worden’, aldus Xander de
Vries namens de studenten in een persbericht .
De negen studenten van de VU Climate and
Sustainability Law Clinic, waarover Ad Valvas in

Meld racisme
svp

april berichtte, worden gesteund door Reclame
Fossielvrij en Greenpeace. Zij maakten bezwaar
tegen reclames waarin Shell z’n klanten belooft om
voor 1 cent extra per liter de CO2-uitstoot van hun
tankbeurt volledig te compenseren met bosbehoud
en boomaanplant. De Reclame Code Commissie
gaat mee in het betoog van de studenten dat de
compensatiemaatregelen van Shell de milieuschade van koolstofdioxide nooit tenietdoen. De
klimaatschade staat immers vast, terwijl de multinational nooit kan garanderen hoeveel en hoe lang
bosbehoud en geplante bomen CO2 uit de lucht
vasthouden. (MS)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>27 augustus en 12 april

Massatentamens

‘Helaas zijn discriminatie en racisme
nog niet uitgebannen op onze campus.
[…] Daarom horen wij graag concrete
voorbeelden daarvan (mail: divers@
vu.nl), want dan kunnen we aan een
oplossing werken’, schrijft chief diversity officer Ruard Ganzevoort. Zie ook
pag. 25 en zijn opiniestuk op advalvas.
vu.nl>opinie

>75

Mis niets!
Abonneer je op de korte, wekelijkse
Ad Valvas Update, met VU-nieuws,
verhalen, interviews en blogs. Kijk op
advalvas.vu.nl of scan de code op pag.
24 voor directe toegang tot het inschrijfformulier.

facebook.com/advalvas
Reportages, bijeenkomsten,
borrels, lezingen & meer
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studenten mogen binnenkort
weer samen tentamen doen.

Z

olang ze maar anderhalve meter afstand
houden, mogen studenten na 20 september
in grotere groepen dan 75 tentamen doen. Dat
staat in een servicedocument van het ministerie
van Onderwijs. Voor collegezalen, bibliotheken
en kantines blijft gelden dat er niet meer dan 75
mensen aanwezig mogen zijn. (HOP)

Lees het volledige bericht op advalvas.vu.nl>nieuws>26 augustus

> Corona houdt zich
gedeisd
Het valt vooralsnog mee met het
aantal coronabesmettingen tijdens
de introductieweken. Ondanks de
duizenden studenten die meededen, ontstonden geen brandhaarden, meldt het Landelijk Overleg
en Contact voor Introductieweken.

> ‘Hoger onderwijs
blijft open’
Het hoger onderwijs gaat de
deuren niet meer sluiten, ook niet
in een vierde golf van coronabesmettingen. Dat zei demissionair
minister Van Engelshoven.

> Bezorgd over
verkoudheid
De collegezalen gaan eindelijk
weer open. Dat is goed nieuws,
maar hoe gaat het straks als
je een kwetsbare gezondheid
hebt of ‘gewoon’ verkouden
bent en colleges mist?
Studentenorganisaties ISO en
LSVb zijn er niet gerust op.

> Net zoveel
eerstejaars
De universiteiten krijgen dit jaar
waarschijnlijk net zoveel nieuwe
eerstejaars als vorig jaar, blijkt uit
gegevens van universiteitenkoepel
VSNU. Dat waren er toen overigens
meer dan ooit: ruim 65.000.

> Verouderde
financiering
De financiering van de universiteiten berust deels op gegevens uit
1984, erkent demissionair minister
Van Engelshoven in een brief aan
de Tweede Kamer. Ze geeft de
schuld aan de universiteiten.

@advalvas_vu
Meer onafhankelijke
journalistiek op twitter
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STUDENT IN ACTIE

‘Al mijn
beslissingen
zijn gericht op
het zeilen’

Een topsportcarrière
combineren met een
studie aan de VU?
Zeilster Annemiek
Bekkering (30)
durfde het aan. Zij
won - samen met
Annette Duetz brons in Tokio. En
wat nu? Een master,
nog een keer de
Spelen? ‘Ik sluit op
dit moment niets
uit.’
DOOR DAPHNE DAMIAANS
FOTO PETER VALCKX

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

6

B

rons op de Olympische
Spelen, wat een prestatie!
Hoe voelde dat? “Een
beetje raar, eerlijk gezegd.
We stonden op goud en het
werd brons, dus we hadden
niet dat heel euforische
moment. Natuurlijk was er ontlading en
opluchting, we zijn alsnog supertrots.
Maar we hadden zo’n supergoede week
dat er meer inzat. Ach, dat is topsport.”
Hoe heb je de Spelen in coronatijd
ervaren? “Het hele olympische sfeertje
was anders, overwinningen vierden we in
kleine kring. Op de haven waren we iets
vrijer, maar verder was het bus in, bus
uit. Van Tokio heb ik dus niets kunnen
zien. En toch: we wisten het van tevoren
en waren erop voorbereid. Iedereen had
spelletjes mee, dus we vermaakten ons
prima in het zeilhotel.”
Hebben Annette en jij al besloten of
jullie gaan trainen voor de volgende
Spelen? “We nemen nu de tijd om tot
rust te komen en gaan in oktober met
elkaar in gesprek. De media zeggen dat
we er sowieso voor gaan, maar zij kennen
ons pas een paar weken – voor ons is dit
al twaalf jaar ons leven. Het commitment
en de drive om weer een paar jaar te gaan
trainen, inclusief onvermijdelijke hindernissen, moeten er zijn. We zijn nu in
elk geval een paar weken niet bezig met
zeilen. Dat is ook erg lekker.”
Hoe ziet je leven eruit als je niet volop
aan het trainen bent? “Ik spreek veel
met vrienden af. Uiteraard blijf ik altijd
actief. Ik hou van kiten, fietsen, mountainbiken, skiën… als het maar buiten is.
Mensen denken soms dat ik als een kluizenaar leef, maar dat is absoluut niet het
geval. Ik ga ook gewoon naar de kroeg.

Prijzenkast
(met Annette
Duetz) in de
49er FX

Wel zijn alle beslissingen die ik neem
gericht op het zeilen. Als ik een weekendje naar mijn ouders ga, doe ik dat ook
om uit te rusten.”
Je hebt topsport gecombineerd met
bewegingswetenschappen aan de VU.
Hoe was dat? “Mijn studie heb ik in tien
jaar aan elkaar gepuzzeld. Het eerste jaar
heb ik in één keer gehaald, daarna ben
ik fulltime gaan zeilen en heb ik mijn
opleiding volledig stopgezet. Vervolgens
heb ik me weer ingeschreven, een aantal
vakken gehaald en ben ik weer gestopt.
Een jaar voor Londen en twee jaar voor
Rio heb ik me zo compleet op het zeilen
kunnen focussen. Het werkte, maar ik
was blij toen ik klaar was.”

2013
WK, Marseille: 5e
2014
WK, Santander: 4e
2015
Delta Lloyd Regatta,
Medemblik: 1e
EK, Porto: 4e
2016
Wereldbeker, Palma de
Mallorca: 1e
WK, Clearwater: 4e
Olympische Spelen, Rio de
Janeiro: 7e
2018
Wereldbeker, Palma de
Mallorca: 1e
WK, Aarhus: 1e
2019
EK, Weymouth: 1e
WK, Auckland: 1e
2021
Olympische Spelen, Tokio:
brons

Heb je wel iets van het studentenleven
kunnen meemaken? “Het eerste studiejaar woonde ik in Amsterdam en heb
ik van het studentenleven genoten – of
in elk geval van een wat lichtere versie
daarvan. Ik ging naar feestjes en heb
vrienden gemaakt. Ik ben blij dat ik het
zo heb aangepakt, want hierdoor heb ik
nooit het gevoel gehad dat ik iets miste.
Het studentenleven ken ik, ik heb een
beetje meegedaan. Ik voel me ook zeker
verbonden aan de VU, ik heb er tien jaar
rondgelopen!”

Topsportregeling
VU-studenten die een
topprestatie leveren op
sportief of cultureel gebied
kunnen gebruikmaken van
speciale regelingen. Deze
‘faciliteitenregeling’ voorziet
onder meer in extra begeleiding
en vrijstelling van het (fysiek)
volgen van vakken. Vanuit de
‘financiële regeling’ kunnen
studenten maximaal één jaar
een uitkering ontvangen ter
hoogte van het bedrag dat DUO
aan studiebeurs uitkeert.

Zit er nog een vervolgstudie in, of
richt je je vooralsnog op de sport? “Ik
sluit een master niet uit. Het hangt er
natuurlijk vanaf of we voor de volgende
Olympische Spelen gaan. Werken zou ik
ook leuk vinden, dan kan ik mijn studie
in de praktijk gaan toepassen. Op de
haven in Den Haag is een Sailing Innovation Centre, misschien kan ik daar projecten gaan doen. Het scheelt dat bewegingswetenschappen een brede studie is,
ik kan er veel kanten mee op.”
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OPINIE

Slaafs bestuur

Kom naar het
woonprotest

Daarbovenop komen de huurprijzen: in
Amsterdam is de gemiddelde huurprijs
voor een piepkleine studentenkamer
rond de 500 euro. Bovendien kregen we
het afgelopen anderhalf jaar ook nog eens
te maken met online onderwijs dat we
hopelijk dit jaar weer achter ons laten.
Want het is toch een stuk lastiger focussen achter je laptop, en moeilijker om je
te herinneren waarom je die studie ook
alweer bent gaan doen.
Door politieke keuzes is de gemiddelde
studietijd tegenwoordig veel korter, ervaren jongeren veel meer stress en hebben
ze het financieel zwaar. Langer studeren
wordt gestraft met torenhoge schuld, en
met zo’n schuld wordt het lastig ooit een
huis te kopen. Geen prettig vooruitzicht.
Al deze ontwikkelingen, daar hoeven we
niet voor te zijn! De universiteit was en
is een constante bron van maatschappelijke verandering. De student is de
activist die het verschil kan maken. Als
we niet diep in de schulden willen komen
door het leenstelsel, als we een betaalbare kamer willen huren, als we fysiek
onderwijs voorstaan, dan moeten we ons
laten horen. We hebben gezien hoeveel
het teweeg kan brengen als we een vuist
maken. De klimaatprotesten hebben
een signaal afgegeven waar politiek en
media niet omheen konden. Nu is het tijd
dat wij opkomen voor de positie van de
student, voor onze positie.
Op zondag 12 september om 14 uur
start het woonprotest op de Dam. Daar
komen we op voor het recht op betaalbare
kamers en huizen. Nogmaals, laat jullie
stem horen!
Daarnaast werken we als SRVU nauw
samen met NietMijnSchuld, een landelijke beweging tegen het leenstelsel,
en zetten we ons in voor de student op
andere manieren; denk bijvoorbeeld aan
rechtshulp, acties voor fysiek onderwijs,
compensatie voor collegegeld. Hierbij
geldt natuurlijk hoe meer zielen, hoe
meer vreugd, maar vooral hoe meer slagkracht. Sluit je daarom aan. Stuur een
mailtje (bestuur@srvu.org) of dm ons
op @srvubond. Samen maken we een
verschil.

DOOR JOEP VAN DIJK
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

D

e universiteit is een wonderlijke plek, vol kansen en
mogelijkheden, waar je goede
vrienden kunt maken, waar je
je interesses kunt verkennen
en leert kritisch te denken.
Het is niet alleen een instituut
om kennis op te doen, maar het biedt ook
alle gelegenheid voor persoonlijke ontwikkeling.
De komende jaren gaan jullie, als het goed is,
aan de slag binnen de Vrije Universiteit. Dit
kan veel meer zijn dan het klassieke riedeltje
van informatie stampen, bij een tentamen
reproduceren en dan door naar de volgende
periode.
Vroeger was dat ook niet het geval, want
mensen studeerden langer, en de focus lag
minder op het behalen van het bachelor- of
masterpapiertje. Nu staat er echter veel
meer druk op ons om snel die studie af te
ronden, snel aan het werk te gaan en vooral
nergens te blijven hangen. Dit is het gevolg
van politieke keuzes en dat kan anders.
Politieke keuzes hebben grote invloed op
onze situatie. In 2015 werd het leenstelsel
ingevoerd en de basisbeurs afgeschaft. Nu
groeien de studieschulden met ongeveer 2
miljard euro per jaar.

Joep van Dijk is voorzitter van de SRVU.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Marc Schuilenburg universitair docent aan de afdeling
Strafrecht en Criminologie

O
Foto: Yvonne Compier

500 euro voor een
piepkleine kamer?
Nee! Kom op voor het
recht op betaalbaar
wonen. Ga zondag
12 september naar
de Dam en laat jullie
horen.
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WISSELCOLUMN

naar de VU mogen. Volgens het opiniepanlangs maakte de leiding
nel van actualiteitenprogramma EenVanvan de VU bekend dat de
daag vindt 39 procent van de studenten
anderhalvemeterrichtlijn
de versoepeling een slecht idee.
van de baan is. We gaan
Het is pijnlijk om te zien hoe ver het
weer fysieke hoorcolleges
management van de universiteit afstaat
geven aan maximaal 75
van de werkvloer – van de docenten en
studenten. ‘We zijn blij en
studenten. Dat fysiek onderwijs belangopgelucht’, stond in de e-mail aan alle
rijk is en prioriteit verdient, daarover is
medewerkers. Ik vraag me af wie die ‘we’
iedereen het eens. Ook weten we allemaal
zijn. In ieder geval niet de GGD’s en het
dat een volledig veilige samenleving een
Outbreak Management Team (OMT).
utopie is. Maar je mag toch
Dit team adviseerde het
van bestuurders verwachkabinet dat versoepeling
ten dat na achttien maanvoor de universiteiten pas
Waarom spreekt
den coronacrisis er een
veel later zou kunnen.
de VU zich niet
gedetailleerd plan ligt
Het OMT vreest dat het
duidelijker uit
hóé de opening van het
virus sneller zal rondgaan
naar studenten
onderwijs verantwoord
door de opening van het
dat ze zich moeten kan gebeuren, met daarin
onderwijs en gaat leiden
duidelijke voorwaarden
tot clusters besmettingen.
laten vaccineren?
voor iedereen.
Ook de GGD’s vinden de
Waarom neemt het college
openstelling veel te vroeg
van bestuur niet meer
en achten het risico van
zijn verantwoordelijkheid om uitbraken
uitbraken binnen het onderwijs reëel.
en besmettingen tegen te gaan? Waarom
Ook de docenten staan niet te springen
spreekt de VU zich niet duidelijker uit
van blijdschap. CNV Onderwijs becijnaar studenten dat ze zich moeten laten
ferde dat 35 procent van de docenten
vaccineren? Wat gebeurt er als in een
nog steeds studenten met coronagerecollegezaal iemand besmet blijkt te zijn?
lateerde klachten op de universiteiten
Is er een meldplicht? Wie gaat er dan
ziet komen. Op dit moment heeft nog
in thuisquarantaine? Slaafs de Haagse
maar 65 procent van de leeftijdscategorie
politiek volgen, zonder zelf na te willen
18-25 jaar een eerste prik gehad. Pas eind
denken over de gevolgen ervan, past niet
september hebben alle studenten zich
in een wetenschappelijk instituut – met
kunnen laten vaccineren en voldoende
‘verantwoordelijkheid voor mens en
tijd gekregen om immuniteit op te
planeet’ in zijn missie.
bouwen. Zelfs de studenten lopen geen
polonaise (waarbij ze opgetogen aan
elkaars schouders hangen) omdat ze weer Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Terugblik eerstejaars

STUDENTEN

Albert Buxó ‘Geniet ervan als je weer fysiek in een collegezaal kunt zitten’

Gedurende het gekste
jaar ooit volgden we vier
eerstejaars. Ze hadden geen
gemakkelijke start, maar
blijven optimistisch. ‘Stel
niks uit. Begin vandaag met
studeren én maak vrienden.’
DOOR WELMOED VISSER
FOTO’S YVONNE COMPIER
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Eva de Groof ‘Toen ik aan de VU kwam kende ik niemand en al het onderwijs was online. Ik ben mezelf flink tegengekomen’

‘Gewoon
leuke
dingen
doen, daar
is het tijd
voor’
NR 1 — 6 SEPTEMBER 2021

Het afgelopen jaar

“

Ik had heel erg uitgekeken naar
mijn stage in Suriname”, vertelt
Noureddine Achbab, eerstejaars
geneeskunde, “maar helaas kon
die niet doorgaan. Dat vond ik erg
jammer, maar verder heb ik een leuk
jaar achter de rug.” Ondanks de lockdowns lukte het hem om veel nieuwe mensen
te leren kennen. Achbab ging naar veel online
bijeenkomsten van zijn studie en studievereniging en naar bijeenkomsten voor zijn
alternatieve stage. “De onderwerpen van deze
zorgstage waren interessant: het ging over
doorligwonden en het medisch beroepsgeheim. En het was leuk om mensen te spreken.
Nu er weer echte bijeenkomsten zijn, is het
allemaal nog leuker. Ik moest laatst iets opha-
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len bij de faculteitsvereniging en daar ben ik
de hele middag blijven hangen.”
“Dit was natuurlijk het gekste jaar ooit”, zegt
wiskundestudent Albert Buxó. Hij woont in
een internationale eenheid op Uilenstede,
waar hij binnenkort uit moet. Met kerst kon
hij niet naar zijn familie in Spanje vanwege
corona. “Ik heb geleerd om meer alleen te zijn,
af en toe was het zwaar. Maar gelukkig had
ik huisgenoten met wie ik veel dingen heb
gedaan, zoals koken en films kijken.”
“Het is me tegengevallen”, zegt Eva de Groof
die notarieel recht studeert. “De overgang was
groot voor mij. Ik zat op de Vrije School waar
ik de hele dag op school was en veel contact
had met anderen. Toen ik op de VU kwam
kende ik niemand en al het onderwijs was
online. Ik ben mezelf flink tegengekomen. De

laatste tijd voelde ik me chaotisch en somber.
Dat komt natuurlijk uit mezelf, maar de coronatijd heeft het versterkt.” Groof zocht hulp bij
een psycholoog. “Het is allemaal niet gelopen
zoals ik had verwacht. Ik hoop dat volgend jaar
beter zal worden.”
“Eigenlijk is het prima gegaan”, zegt Friso de
Boer, hij doet PPE: Philosophy, Politics and
Economics. “Natuurlijk is het jammer dat
er zoveel dingen niet konden het afgelopen
jaar, maar ik vind dat ik er goed doorheen
ben gekomen. Dat kwam ook doordat ik een
relatief kleine studie volg, waar het gemakkelijk is om nieuwe mensen te leren kennen.
Bovendien bleef ik mijn oude vrienden van de
middelbare school zien.
Die school is ook in Amsterdam en de meeste
mensen wonen hier nog. Dat scheelt enorm.”
>>
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Terugblik eerstejaars

Noureddine Achbab ‘Ik moest in het begin echt leren hoe ik moet leren’

Over hun studie

“

PPE was de juiste keuze voor mij”, vertelt De
Boer. “In het begin was ik er zenuwachtig
over. Op de site stond dat de studie kleinschalig en intensief was. Ik was bang dat ik dat
intensieve niet zou aankunnen na een lange
periode van niksdoen vorig jaar [toen er geen
eindexamen was, red.]. “Ik had inderdaad
even nodig om erin te komen en het is een
intensief programma met weinig pauzes. Maar
ik vind het erg interessant. Dat scheelt.”

Hun leven nu

“

Ik wandel veel door het Amsterdamse Bos”,
vertelt Buxó. “Ik houd van Nederland, ik
houd van het weer en van de natuur. Alles is
zo groen hier. Soms ben ik aan het beeldbellen
met mijn oma terwijl ik door het bos wandel.
Zo kan zij ook wat zien van mijn omgeving. Ik
heb haar elf maanden niet gezien.”
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“Het leukste aan wiskunde is om samen
met een krijtje op een bord problemen uit te
werken. Je kunt wiskundige problemen op
verschillende manieren benaderen en anderen redeneren vaak net weer anders dan jij”,
vertelt Buxó. “Dat heb ik heel erg gemist,
online gaat zoiets niet. Toch ben ik heel blij
met mijn studiekeuze en met mijn keuze
voor Nederland. Ik voel dat beide goed bij me
passen.”
“Van kleins af aan wist ik dat ik dokter wilde
worden. Ik ben blij dat geneeskunde inderdaad bij mij hoort, het blijkt te kloppen”,

“De zomer gebruik ik om uit te rusten”, vertelt
Achbab, “leuke dingen doen met mijn oude
vrienden. Ik heb dat echt nodig, het afgelopen
jaar was druk en het komende jaar gaat nog
drukker worden, verwacht ik.”
“Ik hoop dat ik weer wat vaker met mensen
kan afspreken”, zegt De Groof. “Gewoon in
het park hangen. Ik ben blij dat we nu ook een
app-groepje hebben met studiegenoten voor

Friso de Boer ‘Ik wil eindelijk weer eens met vrienden naar een museum of de bioscoop’

vertelt Achbab. “Ik vond het wel lastig om
te leren hoe je moet studeren. De blokken bij
geneeskunde zijn kort, je hebt elke maand
tentamens. Dat betekent dat je snel achterligt
als je even niet oplet. Alles bijhouden is echt
belangrijk. En het is veel, maar je hoeft niet
alles even grondig te kennen.”
“Ik weet momenteel niet zo goed wat ik van
mijn studie vind”, zegt De Groof. “Ik wil later
graag mediator worden en dan is een achtergrond als jurist handig. Daar doe ik het voor,
dus ik ga het wel afmaken, maar ik vind niet
alles even interessant.”

sociale activiteiten, dat is toch heel anders dan
mensen zien via Zoom.”
“Ik wil eindelijk weer eens met vrienden naar
een museum of de bioscoop. Dat heb ik echt
gemist”, vertelt De Boer. “Ik ga een baantje
zoeken in de horeca en ik werk als vrijwilliger
bij het Grachtenfestival. Daar help ik met stoelen klaarzetten. Dan kan ik zelf ook weer eens
een concert meepikken.”
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Toekomstplannen

“

ressant”, zegt De Boer. “Daarnaast ga ik het
honourstraject van de faculteit Geesteswetenschappen doen. Ik blijf dus gefocust op mijn
studie, die wordt denk ik best zwaar met zo’n
honoursprogramma erbij.”

“Politicologie laat ik vallen. De combinatie van
economie en filosofie vind ik het meest inte-

“Ik moet op zoek naar een huis”, vertelt Buxó,
“we moeten uit onze flat op Uilenstede. Ik
hoop samen met een paar vrienden iets te
vinden. We hadden bijna iets in de Bijlmer,
maar toen waren anderen ons toch voor. En ik
word voorzitter van de ESN Amsterdam, Erasmus Student Network. Hopelijk ga ik de acti-

Ik wil de komende tijd werken aan een
betere balans tussen studeren en de rest van
mijn leven”, vertelt De Groof. “Ik ga een intensieve therapie volgen en ik hoop nieuwe sociale contacten te krijgen. Gewoon leuke dingen
doen, daar is het tijd voor. Studeren komt
daardoor misschien op een iets lager pitje.”

Tips voor de eerstejaars

“

Doe het op je eigen manier”, tipt Achbab.
“Sommige studenten moeten de stof een
paar keer doorlezen, anderen pikken dingen
gemakkelijker op via hoorcolleges. Dat
verschilt per persoon. Ik moest in het begin
echt leren hoe ik moet leren.
De studentenraad van geneeskunde organiseert in september een webinar over effectief
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studeren. Dat is ook een aanrader. Iedereen is
welkom.”
“Het afgelopen jaar is alles anders gelopen
dan van tevoren gedacht, daardoor hebben we
geleerd om flexibel te zijn”, zegt De Boer. Je
aanpassen aan veranderende omstandigheden is een belangrijke vaardigheid, die je niet
meteen bij je academische vaardigheden leert.
“En begin meteen met studeren. Anders lig je
in het begin al achter en dat haal je moeilijk in.”

viteiten organiseren die ik zelf vorig jaar niet
kon doen vanwege corona. Zo kan ik alsnog
een beetje daarvan inhalen.”
“Ik ga komend jaar in de facultaire studentenraad”, vertelt Achbab, “ik word commissaris externus, het gezicht naar buiten. Ik ga
praatjes houden in collegezalen, contacten
onderhouden met andere studentenraden
en studentenorganisaties. Ik heb al een paar
inwerksessies achter de rug en heb er echt zin
in.”

“Probeer iets leuks te zoeken naast je studie
waarbij je wat mensen leert kennen”, is de tip
van De Groof. “Een vereniging bijvoorbeeld.
Zelf ga ik misschien alsnog bij een studentenvereniging, maar ik weet nog niet bij welke.”
“Ga bij een studentenvereniging”, zegt Buxó
ook. “Maak vrienden. Probeer het meeste uit je
studietijd te halen. En geniet ervan als je weer
fysiek in een collegezaal kunt zitten.”
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Drugs

UILENSTEDE

‘Even een nakkie en je kunt weer door’
Een pilletje op de woensdagavond,
cokeresten stofzuigen tijdens
de schoonmaaktaak en
3-mmc bestellen vanaf de
bank. Drugsgebruik lijkt
steeds normaler te worden op
Uilenstede. ‘Maar gelukkig zijn er
altijd mensen die op je letten.’
DOOR ROOS VAN LEERDAM EN EMMA SPRANGERS
BEELD DIDO DRACHMAN
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‘

Wij zijn een net huis, snuiven doe je op de wc’, luidt een van de
feestregels op de eenheid van filosofiestudent Martijn (27). De
woonsituatie op Uilenstede maakt het volgens hem makkelijk
om veelvuldig drugs te gebruiken. “Er zijn altijd wel mensen om
je heen die kunnen feesten. Dat verhoogt de frequentie van het
drugsgebruik.”
En dat gebruik gebeurt vrij openlijk. Eenheden communiceren dan
ook naar hun potentiële nieuwe bewoners dat er bij hen thuis gebruikt
wordt. Daar hinten ze soms al in de hospitatie-advertenties naar: ‘Ga tot
in de late uurtjes door met Dennis’ of ‘kom drugs handelen met Jennifer’. Zo weten de hospitanten meteen waar ze aan toe zijn.
Ook tijdens de hospitatie zelf kun je het drugsgebruik van een eenheid
bespreken. Als dat je als hospitant niet zint, kun je altijd nog de kamer
afzeggen.

Upper met zweverig effect
Cocaïne en 3-mmc zijn heel populair op Uilenstede volgens bewoner
Daan (23). Coke gebruiken ze als oppepper tijdens het drinken: “Even
een nakkie en je kunt weer door.” De designerdrug 3-mmc was tot voor
kort nog gewoon te koop via web- en smartshops. Het poederige goedje
is met elf euro per gram relatief goedkoop en daarmee in trek onder
jongeren. Daan omschrijft het effect als een combinatie van cocaïne
en xtc: het is een upper, maar heeft ook een zweverig effect. Sinds eind
mei staat het middel op de lijst van verboden softdrugs, gebruikers
moeten het sindsdien – net als de andere verboden middelen – kopen
via dealers.
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Toen Julia (19) op Uilenstede kwam wonen, raakte ze
bevriend met mensen die ervaren gebruikers waren: “De
eerste keer dat ik xtc gebruikte, was dus met mensen die
ervaring hebben. Ik zag dat ze op me letten en ze wisten
wat ik moest doen.” Zo vroegen haar vrienden geregeld
hoe het met haar ging en letten ze erop dat ze niet te
vaak bijnam. “Dat gaf me een veilig gevoel.”

‘Als het toch te
ver gaat, kaarten
we dit aan op de
eenheid’

Liever drugs dan zuipen
In Julia’s ervaring kunnen drugs als xtc op een huisfeestje helpen om een band te scheppen tussen huisgenoten,
en het maakt praten met vreemden makkelijker. Ook
psychologiestudent Luuk (21) verkiest een feestje met
drugs boven een zuipfeest. “Met drugs als xtc, mdma
of 3-mmc zijn mensen een stuk socialer. Op dat soort
avonden kun je juist door die drugs dingen openbreken
en persoonlijke dingen bespreekbaar maken waarover je niet eerder
durfde praten. Drugs hebben een verbindende werking.” Maar wat als
ze dan zijn uitgewerkt? “De gekke avonturen die je met je huisgenoten
meemaakt, scheppen een band. Ook na een feestje blijven die banden
bestaan.”
Hoewel het drugsgebruik op Uilenstede openlijk gebeurt, heerst
volgens Julia daarbuiten nog steeds een taboe op drugs. Dat vindt ze
jammer, “want juist door de open sfeer op Uilenstede is het middelengebruik veilig, het gebeurt in een gecontroleerde omgeving.” Ook
Luuk ziet het als positief dat de bewoners niet geheimzinnig doen over
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drugsgebruik. “Daardoor wordt Uilenstede weleens
gezien als drugshol, maar ik denk dat het juist goed is
om er openlijk over te spreken.”
Filosofiestudent Martijn heeft het gevoel dat het drugsgebruik op Uilenstede minder snel uit de hand loopt
doordat er altijd mensen zijn die op je letten. “Met drugs
ben ik altijd waakzamer. En als het toch te ver gaat,
kaarten we dit aan op de eenheid. Toen er een keer een
feestje op woensdag uit de hand liep, werden die bewoners daarop aangesproken.”

Onterecht genormaliseerd
Die open sfeer heeft echter ook een keerzijde, zegt
preventiemedewerker Sjoerd Wieten van verslavingszorginstelling Brijder, dat door Duwo zo nu en dan wordt
benaderd voor het geven van voorlichting op Uilenstede.
“Door veel over drugsgebruik te praten, wordt het langzaam genormaliseerd. En dat is onterecht, want middelengebruik gaat altijd gepaard
met risico’s.” Wieten erkent wel dat het delen van ervaringen veelvoorkomende problemen bij xtc-gebruik, als watervergiftiging of oververhitting, kan voorkomen. Maar de afgelopen paar jaar ziet hij dat de
leeftijd waarop mensen met drugs beginnen te experimenteren, steeds
lager ligt. “Het is een duivels dilemma. Aan de ene kant wil je openheid,
zodat mensen met vragen bij anderen terecht durven, maar daar hangt
ook een prijskaartje aan. Denken dat experimenteren met drugs bij het
studentenleven hoort, is geen gezond gedachtegoed.”
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Drugs

ONDERZOEK

Annette ten Teije is
benoemd tot hoogleraar
Artificial Intelligence (AI)
in Medicine. Haar
onderzoeksterrein omvat
onder meer
kennisrepresentatie in het
medische domein. Denk
aan kwaliteitsindicatoren
en klinische trials. Ook
werkt ze aan de mastertrack AI for Health.
De faculteit Religie en
Theologie benoemde hoogleraar Miranda Klaver
tot hoofd van de
afdeling Beliefs
& Practises,
waar ruim
vijftig onderzoekers werken.
Zij bekleedt de leerstoel
antropologie van de religie,
met speciale aandacht voor
charismatisch christendom.
Meindert Flikkema is
benoemd tot bijzonder
hoogleraar Service and
Innovation
Strategies aan
de School of
Business and
Economics.
Met zijn leerstoel
onderzoekt hij onder meer
strategisch management
en klantrelaties. Flikkema
is ook senior managing
consultant bij Berenschot.
Hoogleraar diversiteit en
integratie Halleh Ghorashi
en hoogleraar onderwijs en
diversiteit Maurice Crul horen
bij de dertig
meest inclusieve leiders
van 2021, aldus
het ondernemersplatform
MT/Sprout dat beide
VU-hoogleraren opneemt
in zijn ranglijst Inclusive30.
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Studeren op afstand door corona

‘Voor inclusief
onderwijs moeten
docenten en
hulpverleners
samenwerken’

‘Onderzoek doen gaat
me te traag’

Iris Nieuwenhuis | 23 | master beleid,
communicatie & organisatie | cijfer 7,5 | 24
ects
Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Grotendeels wel. Ik wist dat het een proces zou zijn waarin ik veel
zelfstandig moest doen en dat was ook inderdaad zo. Door
corona was ik nog wat meer alleen, ik kon minder sparren
met medestudenten dan ik had gehoopt.”
Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken?
“Ik had mijn geïnterviewden graag face-to-face gesproken,
maar dat ging niet. Ik heb de meesten nu alleen maar online
gezien. Dat voelt toch een beetje gek. En achteraf had ik nog
wel dieper in het onderwerp willen doordringen. Meer doorvragen over hoe studenten zich voelden. Het blijft nu een
beetje aan de oppervlakte.”
Wat is je grootste ontdekking? “Dat ik een zelfstandig
onderzoeker kan zijn. Ik heb het helemaal zelf gedaan en dat
is gelukt. Daar ben ik trots op.”
Ga je nog iets doen met het onderwerp? “Nee. Ik weet nu
dat ik niet de wetenschap in wil. Ik houd wel van dingen
onderzoeken, maar ik ben meer van de snelle oplossingen.
Het proces van wetenschappelijk onderzoek gaat erg traag.
Dat duurt me te lang.”
Wat zijn je plannen? “Voorlopig blijf ik bij de Bijenkorf
werken op de afdeling e-commerce. Op termijn wil ik graag
consultant worden, het liefst bij een klein bedrijf in het
buitenland. Barcelona lijkt me gaaf. Maar dat is voor ná
corona.” (WV)

Meer inhoudelijke informatie over deze scriptie vind je op advalvas.vu.nl/
verhalen/studenten-missen-binding-met-de vu-coronatijd
Wil je ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.

De samenwerking tussen
docenten, jeugdzorg en ouders
op vmbo-scholen is lang niet
overal vanzelfsprekend. Als de
partijen wel goed samenwerken,
heeft iedereen daar voordeel
bij, concludeert promovendus
Jantien Gerdes.
“Zelf ben ik
docent
drama in
het vmbo.
De samenwerking
tussen
jeugdzorg,
ouders en
docenten gaat daar
nog niet zo goed. Op een van de
andere scholen uit mijn onderzoek
gaat het veel beter. Daar hebben
docenten en jeugdhulpverleners
intensief contact. Ik heb onderzocht waaraan dat ligt en wat de
gevolgen zijn.

Anja Veelenturf

Vips

Promotie

Esther Nieuwenhuis

avond voornemen om alleen te gaan drinken, maar
Ook studentenhuisarts Peter Vonk ziet dat drugsgebruik
uiteindelijk toch de behoefte krijgen om drugs erbij te
onder studenten de norm lijkt te worden, meer dan
‘De angst die
gebruiken. “Drinken voelt dan niet als genoeg. Ze willen
vroeger het geval was. Studenten melden zich volgens
sommigen door
langer feesten, meer voelen, meer mensen zien.”
hem zelden op het spreekuur om het te hebben over hun
drugs ontwikkelen
middelengebruik, maar wanneer artsen doorvragen bij
kan als het ware
studenten die zich niet goed voelen, blijkt drugsgebruik
Excessief gebruik
in de hersenen
vaak onderdeel te zijn van hun leven. Steeds vaker ziet
Dat valt volgens de categorisering van Brijder onder
Vonk jonge mensen na cocaïnegebruik belanden op
gewoontegebruik – het is een stap voorbij recreatief
branden, en dat
de hartbewaking van het ziekenhuis. “Bij festivals en
gebruik omdat er een regelmaat in het drugsgebruik zit.
is heel moeilijk te
feesten lijkt het standaard gebruik”, zegt Vonk. “Omdat
“Daar beginnen de serieuze nadelen. Als je met regelbehandelen’
iedereen het lijkt te doen is het gebruik normaal gewormaat bijvoorbeeld blowt, kun je colleges gaan missen of
den. De nadelen komen nauwelijks naar buiten, maar de
dingen laten omdat je moeilijk uit je bed kunt komen. Ga
angst die sommigen door drugs ontwikkelen kan als het
je daar voorbij, dan kom je in het gebied van verslaving.
ware in de hersenen branden, en dat is heel moeilijk te
Bij excessief gebruik speelt het middel een centrale rol
behandelen. Helaas staat op de zakjes met pillen geen
in je leven en lukt het moeilijk om er nog zelfstandig
bijsluiter, en de bijwerkingen zijn niet bekend of worden weggewuifd.”
mee te stoppen.
Excessief middelengebruik kan volgens Wieten leiden tot problemen
waarvan de gebruiker soms niet eens doorheeft dat het door de drugs
Feesten zonder eindtijd
komt. “Maar gebruikers die al problemen hebben, vluchten soms ook in
Om uit te zoeken wat er precies in de drugs zit, kunnen gebruikers wel
middelengebruik. Het is het kip-en-eiprobleem.”
bij Brijder terecht. Elk jaar selecteert de instelling tien stoffen die veel
voorkomen, zoals ketamine, ghb, lsd, mdma en 2c-b. Op organische
drugs als cannabis en paddo’s na kan iedere type drugs worden geconElkaar aanspreken en hulp zoeken
troleerd op vervuilingen. In de praktijk krijgen ze vooral xtc-pillen om
Eenzelfde soort vluchtgedrag herkende psychologiestudent Luuk bij
te controleren. “Dat is vaak de eerste harddrug die jongeren proberen,
zichzelf tijdens de lockdown. Om de stress te ontsnappen, gebruikten
dan zijn ze een stuk voorzichtiger. Bij een pilletje kun je ook moeilijk
bewoners feesten als uitlaatklep. “En drugs gebruiken maakt zo’n feestzien wat erin zit. Bij wit poeder denkt men vaak: dat zal wel goed zitten.
je beter.” Maar door de open sfeer die er heerst rond het drugsgebruik,
En cocaïne wordt vaak gecombineerd met alcohol. Het beoordelingsis het juist makkelijker om elkaar daarop aan te spreken. “Vorige zomer
vermogen is dan wat minder scherp”, aldus Wieten.
had ik vier dagen achter elkaar gefeest en best veel gebruikt. Mijn huisDat herkent Uilenstede-bewoner Daan ook. Xtc-gebruik op huisfeestgenoten lieten toen weten dat ze zich zorgen maakten. Dat zette me
jes gebeurt vaak gepland, je spreekt van tevoren af wat je gaat doen.”
aan het denken en ik heb het daarna wat rustiger aan gedaan.” Op zijn
Het gebruik van uppers, zoals 3-mmc, speed of cocaïne, gebeurt daarbeurt heeft hij een huisgenoot aangesproken op het feit dat ze te vaak
entegen meestal ongepland. De stap naar een ‘nakkie’ wordt kleiner
dronken werd. “Ze leek te vluchten van haar problemen. We hebben er
wanneer je hebt gedronken en je het spul toch op je kamer hebt liggen.
toen een goed gesprek over gehad, wat haar heeft geholpen. Hierna is
Deze uppers gebruik je vooral om langer door te feesten. Daarbij
ze hulp gaan zoeken.”
hebben huisfeestjes – in tegenstelling tot festivals of clubs – geen eindtijd, dus je kunt doorgaan tot diep in de ochtend.
De namen van de geïnterviewde Uilenstede-bewoners zijn gefingeerd.
Daan ziet in zijn omgeving dat bewoners zich aan het begin van de
Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.

Mijn scriptie

Voor echt inclusief onderwijs heb je
een goede samenwerking nodig.
Als een docent bijvoorbeeld weet
waarom een autistische leerling
zich zo gedraagt en hoe je daarop
kunt reageren, is het gedrag veel
gemakkelijker te accepteren. Dan
ontstaat er minder spanning bij de
docent, bij de leerling en in de klas.
Op mijn school zijn we vaak te
resultaatgericht, de budgetten
voor zorg en onderwijs zijn strikt
gescheiden; er wordt weinig tijd
vrijgemaakt voor samenwerking.
Ouders vindt men vaak lastig.
Maar er is een begin gemaakt:
ik ben nu aangesteld als docentlector om dit probleem aan te
pakken.” (WV)

Jantien Gerdes promoveerde op 14 juni. Zie
proefschrift via tinyurl.com/jantiengerdes.
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Real life
experience

XXL

Dit jaar konden eerstejaars
zowaar offline met elkaar
kennismaken. In kleine groepjes
verkenden ze de campus
(de Spar was in no time door
de saucijzenbroodjes heen),
toerden ze door de stad,
bezochten ze workshops en
een dragshow en konden ze
uitrazen tijdens de sportdag.
Een light-versie van de
introductie: want het eindfeest
werd bijvoorbeeld geschrapt, en
de infomarkt vond online plaats.
Maar toch.
DOOR Marieke Schilp
FOTO Peter Gerritsen
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Burn-out

MEDEWERKERS

Het werk van promovendus Rosanne Anholt bestond uit een lappendeken van projecten. Tijd voor haar eigen onderzoek had ze nauwelijks.
Uiteindelijk raakte ze overspannen.

‘Ik heb een poos
huilend op de
grond gezeten’
DOOR WELMOED VISSER
FOTO PETER VALCKX

P

romoveren, dat doe je maar
in je eigen tijd. Dat is het
gevoel dat je bekruipt als
je het takenpakket bekijkt
van Rosanne Anholt
(33), universitair docent
bestuurskunde en voorzitter van Promovendi Netwerk Nederland
(PNN): voor 50 procent was ze coördinator van het samenwerkingsproject met
Universiteit Twente, voor 40 procent vliegende keep bij onderzoek van collega’s
en de resterende 10 procent van haar
aanstelling kon ze besteden aan eigen
onderzoek.
Al vijf jaar werkte ze met wisselende
contracten waarbij steevast weinig tijd
overbleef voor eigen onderzoek. “Ik was
een soort buitenpromovendus, maar dan
in dienst van de VU”, zegt ze. Het mag
een wonder heten dat ze in juni toch
haar proefschrift kon inleveren (over
de aanpak van de vluchtelingencrisis).
Minder verwonderlijk is dat Anholt dit
voorjaar thuis kwam te zitten met een
burn-out.

Profetische woorden
Kort daarvoor had ze als PNN-voorzitter
een interview gegeven voor het Rathenau
Instituut, waarin ze haar zorg uitspreekt
over de vele overbelaste jonge wetenschappers. ‘We werken allemaal naar
een burn-out toe’, is de titel van het stuk.
Helaas waren het voor haarzelf profetische woorden.
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De druppel was dat ze begin juni een
portfolio moest inleveren van hoe ze haar
tenure track voor zich zag: “Ik zat midden
in de afrondende fase van mijn proefschrift en tot over mijn oren in andere
projecten. Ik heb uitstel aangevraagd en
gekregen van Personeelszaken, maar toen
heeft het faculteitsbestuur besloten dat ik
toch, net als iedereen, binnen twee weken
een portfolio moest aanleveren. Na dat
telefoontje heb ik een poos huilend op de
grond gezeten”, vertelt Anholt, “ik wist: ik
kan dit niet meer.”
Anholt was niet de enige bij wie de eis om
een portfolio af te hebben rauw op het
dak viel: “Iedereen had zo hard gewerkt
om het onderwijs draaiend te houden
in coronatijd. Er waren
meer mensen die het niet
of nauwelijks konden
‘Als ik appjes of
opbrengen om op dat
mailtjes van mijn
moment zo’n carrièreplan
werk las, kreeg
in elkaar te draaien, maar
daar werd niet naar geluis- ik het letterlijk
benauwd’
terd.”

De menselijke maat
missen
Ondertussen kwamen
er wel mailtjes van het
universiteitsbestuur over
hoe ze de extra inzet van docenten in
coronatijd waardeerden. En hoe we als
collega’s op elkaar moesten passen in
deze tijd. De dubbele boodschap schoot
Anholt en veel van haar collega’s in het
verkeerde keelgat.
Wat Anholt vooral miste op haar faculteit
was de menselijke maat. Nadat Anholt
was ingestort, kon ze weinig meer. Met
moeite schreef ze de inleiding en conclu-

sie van haar dissertatie af. “Ik kon me niet
concentreren, ik vergat afspraken met
vrienden, of wist niet meer dat ik filmkaartjes gereserveerd had. Als ik appjes
of mailtjes van mijn werk las, kreeg ik het
letterlijk benauwd.”
Naast het afronden van haar promotie
probeerde Anholt te slapen en te wandelen. Vrienden zag ze weinig. Twee afspraken op een dag plannen was te veel. Dan
kon ze de dagen erna niks meer. Ook aan
het verbeteren van de positie van promovendi in Nederland kon ze als PNN-voorzitter minder doen dan ze had gewild.
Anholt: “Gelukkig konden de vicevoorzitter en de andere bestuursleden veel overnemen, maar dit is niet hoe ik het me had
voorgesteld.”

Structurele baanonzekerheid
Anholt heeft getwijfeld of ze open moest
zijn over haar klachten. “Wetenschappers
delen gewoonlijk alleen de succesverhalen, dat is de cultuur. Wel de beurzen,
niet de afwijzingen. Je wilt niet voor de
rest van je leven die wetenschapper zijn
die het niet aankan.” Toch besloot ze
om haar geworstel wel te delen, onder
meer op LinkedIn, en kreeg daar erg veel
herkenning. “Ik hoop dat mijn verhaal,
samen met de verhalen van anderen,
verbetering kan brengen. We moeten
opener zijn over wat het systeem met
mensen doet. Anders blijven leidinggevenden het benoemen als individueel
probleem: jij hebt last van stress? Ga maar
een cursus stressmanagement doen.
Alleen meer openheid kan aan het licht
brengen dat het structurele problemen
zijn, veroorzaakt door de manier waarop
we de wetenschap hebben ingericht.”
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In haar nieuwe baan krijgt Rosanne Anholt eindelijk meer onderzoekstijd

Een zware stressfactor is de jarenlange
structurele baanonzekerheid. “Zoveel
jonge wetenschappers weten niet of
ze volgende maand nog een contract
hebben”, zegt Anholt. “Soms moeten ze
instemmen met rare constructies, een
lappendeken aan kleine contractjes, of
moeten ze er tijdelijk uit voordat ze een
nieuw flexcontract krijgen. Soms denken
ze dat ze ontslagen zijn, maar zijn ze op
het laatste moment toch weer nodig. Dat
vreet aan mensen. Af en toe komen daar
ook nog sociaal onveilige situaties bij met
hoogleraren die lang niet altijd worden
gecorrigeerd. En ondertussen moeten
de wetenschappers hun onderzoek op
peil houden, want als je een gat hebt in je
onderzoeks-cv kun je een carrière in de
wetenschap wel shaken.”
Achteraf gezien had ze de voorwaarden
van haar contract bij de VU misschien
niet moeten accepteren, zegt ze. “Maar
ik had het gevoel dat ik geen andere keus
had.” Anholt zag als een berg op tegen het
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‘Jij hebt last
van stress? Ga
maar een cursus
stressmanagement
doen’

nieuwe studiejaar. Haar
klachten zijn verminderd,
ze kan zich weer beter
concentreren, maar ze
wist dat er op haar werk
geen structurele verbeteringen zouden zijn, waardoor het afbrandrisico nog
onverminderd hoog was.

Naar Nijmegen
En toen kreeg ze een
vacature binnen voor
een universitair docent aan het Centrum
voor Internationale Conflict Analyse en
Management in Nijmegen met de vraag
of ze die wilde delen met haar netwerk.
“Zo’n plek waar ik graag zou willen werken
als ik later groot ben.” Ze besloot om te
solliciteren en werd aangenomen. Per half
september vertrekt ze naar Nijmegen. Ze
is heel blij met haar nieuwe baan.
Haar leidinggevenden aan de VU waren
verbaasd dat ze niet wilde blijven. Ze

had toch een vaste baan? Maar de invulling van haar werk maakt voor Anholt
alle verschil: in Nijmegen gaat ze vier
dagen werken en krijgt ze 35 procent
onderzoeks- en 65 procent onderwijstijd.
Eindelijk kan ze gewoon in werktijd haar
onderzoek opzetten. Dat voelt als een
enorme luxe na al die jaren ploeteren en
doorhalen.

Stress bij
promovendi
Anholts verhaal staat niet opzichzelf.
Uit onderzoek van het Promovendi
Netwerk Nederland blijkt dat 38
procent van de promovendi last
heeft van ernstige burn-outklachten,
60 procent heeft het te druk en 40
procent overweegt te stoppen. 62
procent maakt meer uren dan er
in hun contract staan. En ruim 25
procent denkt dat ze haar onderzoek
niet af krijgt binnen de duur van het
contract.
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Griffioen@DeBoelelaan

Rialto@DeBoelelaan

Op donderdag 4
november gaan de vier
filmzalen van Rialto
VU officieel open. Kom
kijken op de tweede en
vierde verdieping van
het NU-gebouw. De
programmering staat
op rialtofilm.nl. Het
cultuurcafé is dan ook
open. (WC)

Nog twee maanden
geduld svp. Op dinsdag
2 november opent
cultuurcentrum
Griffioen zijn
nieuwe theaterzaal
in het Nieuwe
Universiteitsgebouw.
’s Ochtends college en
’s avonds zingt Esther
Groenenberg nummers
van Carole King. (WC)
griffioen.vu.nl

FOTO Peter Gerritsen

FOTO Peter Gerritsen
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OPINIE

‘Diversiteitsbeleid
heeft een te smalle
focus op gender’
De VU doet niet genoeg tegen racisme en
discriminatie van etnische minderheden,
aldus een rapport van het culturele centrum
The Black Archives. Chief diversity officer
Ruard Ganzevoort begrijpt de kritiek.

T

DOOR PETER BREEDVELD
he Black Archives schrijft
dat het woord racisme
niet in het strategische
instellingsplan van de VU
staat, en dat de VU dus
niet erkent dat er racisme
is. Dat lijkt me een beetje
flauw. “Analytisch is dat niet sterk, maar
we moeten racisme wel explicieter benoemen. Het is goed dat The Black Archives
aan de bel trekt, want het is waar dat er
de laatste jaren meer aandacht is uitgegaan naar genderdiversiteit dan naar
etnische diversiteit.”

ADVERTENTIE

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.

Ruard Ganzevoort Chief diversity officer

U betreurt dat de rapporteurs van
The Black Archives geen contact
met u hebben opgenomen. In een
opiniestuk op de site van Ad Valvas
somt u op wat Diversity Office doet
om racisme tegen te gaan: inventarisaties, rapportages, aanbevelingen;
niet direct dingen die de toevallige
voorbijganger zal opmerken. “Maar
Black Archives is geen toevallige voorbijganger. Als de rapporteurs wat verder
hadden gekeken, hadden ze gezien dat
er wel degelijk inspanningen worden
verricht.”

Hoe komt dat? “Dat is relatief breed
gezien zo. Ook de Europese Commissie,
die een gendergelijkheidsplan van instellingen eist om in aanmerking te komen
voor onderzoeksfinanciering, heeft
die smalle focus. Op zich niet zo héél
vreemd, want de helft van de wereldbevolking is vrouw en aan de universiteiten
heeft rond de 20 procent van de studenten een niet-westerse achtergrond.”
Maar dat deel wordt ernstiger gediscrimineerd. Een vrouw van kleur
heeft meer last van discriminatie dan
een witte vrouw. “Elke categorie heeft
weer andere accenten, maar inderdaad:
er moet meer expliciete aandacht zijn
voor de discriminatie van etnische groepen.”
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Maar als je bijvoorbeeld
de klacht over de te
witte staf neemt, de VU
weet dat al jaren en nog
De VU doet niet genoeg tegen
is er weinig veranderd.
racisme binnen haar muren, dat
“Dat komt door het aloude
schrijven onderzoekers van The
verhaal van de sollicitaBlack Archives, een cultureel
tiecommissie die zichzelf
centrum met een historisch archief
de vraag stelt waaraan een
dat zich richt op zwarte mensen
in Nederland. De onderzoekers
succesvolle academicus
schreven in opdracht van de
moet voldoen, en dan
gemeente Amsterdam een rapport
met criteria komt die de
over racisme in de stad, en wijdden
gemiddelde witte hoogook een hoofdstuk aan de VU en de
UvA, die er beide niet goed vanaf
leraar beschrijven. In een
komen.
recent actieplan stellen
we voor dat je ook kunt
kijken naar de kandidaat die een team het beste aanvult.
Vanuit dat principe zou de VU-staf elk jaar een beetje
diverser moeten worden, totdat er een redelijke representatie van de studentenpopulatie is.”

Meer tegen
racisme doen

Best moeilijk om chief diversity officer te zijn. Aan de
ene kant verwijten ze je dat je te woke bent en daarmee de academische vrijheid bedreigt, aan de andere
kant dat je niet genoeg doet voor diversiteit. “Je hebt
in elk geval de zekerheid dat je het niet goed doet. Maar
serieus: zo wordt het allemaal de polarisatie ingetrokken,
gestuurd door de politici in Den Haag. Maar uiteindelijk
ben ik niet zozeer geïnteresseerd in de vraag of we wel
genoeg vrouwelijke auteurs lezen, maar benader ik het
pragmatischer: welke blinde vlek hebben we waardoor
onze studenten belangrijke inzichten gaan missen?”

Lees ook Ganzevoorts reactie op het rapport van The Black Archives:
https://tinyurl.com/VUracisme. En ons nieuwsbericht over het rapport:
https://tinyurl.com/racismeamsterdam

Ruard Ganzevoort

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Financiering wetenschap/veiligheid cloud

CAMPUS

Bedrijven en non-profitorganisaties droegen vorig jaar ruim 16,5 miljoen
euro bij aan wat er bij de VU binnenkwam aan geld. Dat is 40 procent
van de hele derde geldstroom. Maar een overzicht van de VU-sponsors
blijkt verrassend genoeg niet te bestaan. Behalve bij de faculteit Sociale
Wetenschappen.

Probeer de derde geldstroom
maar eens in kaart te brengen
Niet chic om partners te noemen

DOOR MARIEKE KOLKMAN
BEELD ROB BÖMER

D

e enige faculteit die zelf
een lijst van publieke en
private VU-sponsors maakt
en toestuurt, is Sociale
Wetenschappen. Over de
keuzes die de faculteit
maakt, willen directeur
bedrijfsvoering Sonia Duarte Oliveira en
portefeuillehouder onderzoek/vicedecaan Jacquelien van Stekelenburg wel
wat zeggen. Niet geheel toevallig staan op
hun lijst met name overheden en maatschappelijke organisaties, zoals verschillende ministeries, gemeenten en de
politie. “De samenwerking met externe
organisaties is voor ons heel belangrijk”,
reageert Duarte Oliveira. “Zij geven ons
een andere kijk op de maatschappij.”
Maar de sociale faculteit gaat niet zomaar
met iedereen in zee. “De samenwerkingspartner moet hoge ethische normen
hebben, een hoge kwaliteit service bieden
aan ons, en we willen onafhankelijk zijn.
Dat leggen we vast in een contract”, aldus
Duarte Oliveira. Die onafhankelijkheid
komt in het gesprek geregeld terug. Het
houdt in: vrijheid van publicatie van
resultaten, vrijheid van onderzoek en
vervolgonderzoek, en vrijheid van het
delen van data. “Die onafhankelijkheid
en dat recht om te publiceren, daar lopen
we weleens tegenaan”, zegt Van Stekelenburg. “Dat komt natuurlijk doordat wij
dat als wetenschappers superbelangrijk
vinden.”
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De vrijheid van publicatie van eigen
resultaten staat dan ook op
nummer één van de principes
die de VSNU opstelde voor de
samenwerking tussen universiteiten en private organisaties. Welke samenwerkingen
dan niet doorgingen, willen
de faculteitsbestuurders niet
vertellen. “We vinden het
niet chic om die partners te
noemen, want daar kunnen we
de relatie mee beschadigen”,
aldus Van Stekelenburg. “Het is
heel belangrijk om goed contact te
houden met private partners. Het
kan zijn dat het bij één project niet
doorgaat, maar dat betekent niet dat
die relatie meteen afketst.”
Met wie werkt de sociale faculteit dan
wel samen? De samenwerking met
Deloitte is een succesverhaal volgens
Diane Schöller, business manager bij
Innovation Exchange Amsterdam, het
valorisatiebureau van de VU, UvA, HvA
en Amsterdam UMC. “Deloitte heeft de
Impact Foundation waarin ze allerlei
maatschappelijke projecten omarmen
waarin hun medewerkers kunnen participeren. Het ging ze bij het Alice-project
echt om de maatschappelijke betrokkenheid en zij wilden er allerlei inspanningen, ook in cash, voor leveren.”

Zorgrobot Alice verlicht
eenzaamheid
Met het Alice-project doelt Schöller op
de zorgrobot Alice, ontworpen door sociaalwetenschappers van de VU. Uit een

proef bleek dat Alice daadwerkelijk de
eenzaamheid van oudere vrouwen kon
verlichten. De VU ging op zoek naar een
investeerder om Alice verder te ontwikkelen en twee jaar na de documentaire Ik
ben Alice ging de universiteit in zee met
het consultancybedrijf Deloitte. Via een
stichting draagt het bedrijf met geld en
mensen bij aan het Alice-project. Deloitte
is daarmee een van de publieke en private
organisaties die geld investeren in onderzoek van de VU, onderdeel van de zogeheten derde geldstroom.
Voor de VU heeft de samenwerking met
Deloitte ook zo haar voordelen. Schöller: “Deloitte brengt kennis in over strategieontwikkeling en software en een
enorm netwerk onder zorginstellingen
waar de robots ook echt getest kunnen
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worden. We hebben ook allerlei funding
op het project gekregen, vanuit de Nationale Wetenschapsagenda, NWO en de
VU-Vereniging. Er is een expertisecentrum opgezet door beide partijen over
social robotics en er wordt een masteropleiding ontwikkeld.”

Samenwerking niet meer zo
gewenst
En andere bedrijven? Op de lijst van
Sociale Wetenschappen staat ook ABN
Amro. Daarmee doen organisatiewetenschappers onderzoek naar witwassen.
En een aantal andere stichtingen die
voortkomen uit multinationals, zoals de
Gerda Henkel Foundation en de Volkswagen Foundation, financieren specifieke
projecten van individuele onderzoekers.
Echt spannend lijkt het allemaal niet.
“We hebben geen scoop voor je”, grapt
Van Stekelenburg. Maar ze hebben wel
een lijst gemaakt en die hebben ze als
enige faculteit met Ad Valvas gedeeld.
En een centraal overzicht van samenwerkingspartners is er niet. Het roept de
vraag op hoe je als universiteit in de gaten
houdt welke samenwerking misschien
toch niet meer zo gewenst is, bijvoorbeeld omdat een bedrijf in opspraak
komt, zoals recent Huawei?
Want ook al duren de gesprekken die tot
een samenwerking leiden soms meerdere
jaren, en ook al worden de overeenkomsten getoetst op alle Nederlandse en
Europese richtlijnen, het kan zijn dat
een samenwerking gaandeweg toch niet
meer zo gewenst blijkt te zijn. In extreme
gevallen vanwege een schandaal, maar
veel onzichtbaarder is het als een bedrijf
bijvoorbeeld voorzichtig meer invloed
probeert uit te oefenen op de resultaten
of de publicaties dan afgesproken. En hoe
controleer je als onderwijsinstelling hoe
een multinational in alle hoeken van de
wereld omgaat met de mensenrechten
of het klimaat? Op dit moment heeft de
VU geen overzicht van de samenwerkingspartners, alleen een bedrag in het
jaarverslag.

Derde geldstroom
Onder de derde geldstroom van de universiteit
vallen financiering van onderzoeksprojecten vanuit
Europese beurzen en publieke en private organisaties,
en gesponsorde en bijzondere leerstoelen door
publieke en private organisaties. De leerstoelen zijn
vanwege hun grotere zichtbaarheid in dit artikel
buiten beschouwing gelaten.
Lees een uitgebreidere versie van dit artikel
op advalvas.vu.nl/verhalen/probeer-de-derdegeldstroom-maar-eens-kaart-te-brengen
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‘Je switcht nooit naar
de cloud vanwege de
security’
De VU verhuist op dit moment
alle data van medewerkers
en studenten naar de cloud
van Microsoft. Hetzelfde
bedrijf waarvan begin dit jaar
de e-mailservers (Exchange)
zijn gehackt, met desastreuze
gevolgen. Hoe veilig zijn de
VU-data straks?
DOOR MAURICE TIMMERMANS

A

lle bestanden op OneDrive,
e-mailen uitsluitend via
de Exchange-servers, en
samenwerken in Teams.
Zie hier het nieuwe digitale
werken à la Microsoft, zoals
medewerkers en studenten
van de VU te wachten staat.
Het speelt zich allemaal af in de cloud,
of eigenlijk op een reeks servers van de
Amerikaanse techgigant. Ja, dezelfde die
begin dit jaar zijn gehackt. De cyberaanval trof tienduizenden bedrijven, overheden, maar ook ziekenhuizen wereldwijd.
“Dat valt Microsoft niet speciaal aan te
rekenen”, zegt Fabio Massacci via Zoom,
hij is VU-hoogleraar foundational and
experimental security. “Alle techbedrijven worden aangevallen.”
Misschien juist een reden om de data
toch in eigen huis op te slaan? Nee, zegt
Massacci, daar kunnen ze evengoed
worden gehackt. “Bij Microsoft zijn ze al
met al veiliger, om de simpele reden dat
het bedrijf meer beheerders en betere
voorzieningen heeft. En daardoor zijn
de services, waaronder virusprotectie en
autorisatie, meestal op orde.”
Als Italiaan vergelijkt hij het al snel met
eten: “Het is alsof je je eigen keuken
ontmantelt en met een restaurant
afspreekt om er elke dag te eten. De
kok kookt beter, de hygiëne is goed, et
cetera. Maar er is wel een trade-off: het
restaurant bepaalt wat op het menu staat.
Dus Microsoft kan ineens beslissen dat
sommige software wordt geïntegreerd
met Teams of dat apps van andere bedrijven niet goed of helemaal niet meer
werken.”

Onderzoeksdata niet in cloud
En zo zijn er meer kanttekeningen te
maken. Want let wel: werken vanuit de
cloud betekent niet dat datalekken en
gijzelhacks vanaf nu tot het verleden
behoren. “Medewerkers kunnen er altijd
voor kiezen om hun gegevens lokaal op
te slaan, en dan kunnen ze in theorie
geroofd of gegijzeld worden. Zelf bewaar
ik een deel van mijn onderzoeksmateriaal
op een lokale server. Dat zijn data die ik
niet met anderen deel en die ik zelf goed
weet te beveiligen.”
De VU zal willen dat medewerkers hun
gegevens op de servers van Microsoft
bewaren. “Zou kunnen, maar misschien
ook niet. Kijk, alle studentenevaluaties
en beleidsdocumenten zijn uitermate
geschikt voor de cloud, maar als het
gaat om onderzoeksdata verschilt dat
per persoon. Wie zijn gegevens en intellectueel eigendom uitstekend zelf kan
beschermen, kan daarvoor kiezen. Wie
dat niet lukt, kan ze beter uploaden naar
de cloud.”
Even voor alle duidelijkheid, zegt Massacci: “Je switcht nooit naar de cloud vanwege de security. Als je als instelling extra
geld uitgeeft, kun je je data lokaal het best
beveiligen. Je kiest voor de cloud vanwege de functionaliteit, omdat je dan je
gegevens vanaf elke plek kunt raadplegen
en makkelijk met iedereen kan delen.”

Amerika kan bestanden en mails
opeisen
Eind 2019 waarschuwden de rectoren
van alle Nederlandse universiteiten,
ook Vinod Subramaniam, voor deals
met techgiganten die de data voor eigen
gewin kunnen gebruiken. Afgelopen juni
trok een groep van achttien Nederlandse
hoogleraren aan de bel, en wees ook
onder meer op datamisbruik.
Waar Massacci zich meer zorgen over
maakt, en waar ook dezelfde achttien
hoogleraren niet gerust op zijn, is dat
bestanden en e-mails kunnen worden
opgeëist door de Amerikaanse overheid.

Lees een uitgebreidere versie van dit artikel op
advalvas.vu.nl/verhalen/je-switcht-nooit-naar-decloud-vanwege-de-privacy
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INGEZONDEN MEDEDELING

Cursussen

Restaurant

CULTUUR

E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12
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.
The university student council is the representative participation council of and for students of
the VU. The council concerns itself mainly with the quality and accessibility of education at the
VU and with the student policy of this university. The council consults with the executive board
periodically.

Samen kunnen wij floreren
kunnen de versoepelingen moeilijkheden
We gaan een nieuw academisch jaar tegemoet
opleveren voor sommige studenten. Daarom
waarin wij samen de band tussen kunst,
is het van belang dat er zo goed mogelijk
filosofie, management en wetenschap én
gecommuniceerd wordt met alle studenten.
de band met elkaar sterker dan ooit kunnen
Zodat wij met de belangen van de studenten
maken. Na de heel onzekere coronatijd,
voor ogen, het onderwijs zo optimaal mogelijk
die grote invloed op ons leven heeft gehad,
kunnen maken.
zullen wij ervoor zorgen dat we met elkaar
Wij zien het als onze taak om de transitie naar
verbonden blijven. In het fysieke én in het
fysiek onderwijs zo efficiënt en veilig mogelijk
online onderwijs kunnen wij - studenten te laten verlopen voor iedereen.
onszelf blijven ontplooien. Wat zeg ik? Samen
Als nieuwe studentenraad hebben wij al
kunnen wij floreren.
meerdere plannen, zoals het innoveren
Het nieuwe studiejaar is nu voor ons
van onze studieprogramma’s
aangebroken en graag wil ik
en het vergroten van het
namens de studentenraad
onderwijsaanbod. Verder willen
iedereen verwelkomen op
‘Laten we vooral wij werken aan de versterking
de Vrije Universiteit, een
genieten van het van de communicatie tussen
onderwijsinstelling die wordt
samen studeren’ studenten, verenigingen,
geprezen om haar brede
faculteiten en de universiteit.
spectrum van kennis, diversiteit
Daarnaast gaan we ons inzetten
en om haar eenheid. Dit jaar
voor een nog duurzamere
zal bijzonder zijn voor alle
VU. En wij streven ernaar om
studenten: we zitten namelijk in
zoveel mogelijk in het fysieke
de transitie om terug te keren
gezelschap van elkaar colleges
naar het fysieke onderwijs.
te kunnen volgen op de VU. Zodat er weer
Mijn naam is Asmaa Elhassan, ik ben de
nieuwe connecties, samenwerkingen en
voorzitter van de universitaire studentenraad
vriendschappen kunnen ontstaan.
21/22 van de VU. Sinds 1999 heeft de
Mijn advies aan alle eerstejaars is om vooral te
studentenraad elk jaar zijn best gedaan om
genieten van de ervaring om hier te studeren.
van deze universiteit een fijne plek te maken
Gebruik je studententijd ook om jezelf te
voor studenten en medewerkers.
ontwikkelen. Ik denk dan aan extracurriculaire
Ik heb mij kandidaat gesteld voor
activiteiten en de kansen die de VU te bieden
de studentenraad omdat ik het heel
heeft om je horizon te verbreden.
belangrijk vind om jullie niet alleen te
Laten we er met z’n allen een plezierig, veilig,
vertegenwoordigen, maar ook om op te
gezellig en vooral mooi jaar van maken. Laten
komen voor al jullie belangen. Graag werk ik
we genieten van het samen studeren.
samen met collega-raadsleden aan een fijne
Ik wens iedereen een goed studiejaar toe.
studieomgeving voor iedereen.
Carpe diem.
De coronapandemie was een zware periode
voor ons allemaal. Plotseling veranderde onze
You can read the blogs of the student council in
manier van leven drastisch, en dat bracht
English on advalvas.vu.nl/en/blogs-columns
vele onzekerheden met zich mee. Ook nu
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Bam Boa
Uitproberen wat
bij je past
Cultuurcentrum
Griffioen

Asmaa Elhassan
Voorzitter universitaire studentenraad
a.elhassan.usr@vu.nl

Course
Try Outs
Maandag 13 t/m
donderdag 16
september
Aanvang: wisselend,
tussen 16 en 20.30
uur
Locatie: De Boelelaan 1109 (OZW), 6de
verdieping
Toegang: gratis
griffioen.vu.nl/
course-tryouts

V

anaf september kun je je weer volop
uitleven met de creatieve cursussen van
Griffioen. Vanaf dit seizoen hoef je hiervoor
niet meer Uilenstede, maar naar de zesde
verdieping van het OZW-gebouw aan de De Boelelaan
1109, ook wel de Rode Pieper genoemd.
Zoals altijd is er voor ieder wat wils. Zo kun je meer
dan tien soorten dansles volgen op verschillende
niveaus. Ben je liever creatief bezig? Meld je dan
aan voor een cursus schilderen, tekenen, schrijven,
fotografie of macramé. Stap zelf op het podium bij
een van onze zang- of theatercursussen. Of kom
volledig tot rust met ons Body & Mind-aanbod.
Twijfel je of een cursus wel bij je past? Maak je
geen zorgen. Van maandag 13 september tot en
met donderdag 16 september kun je verschillende
cursussen uit het programma gratis uitproberen!
Kijk op griffioen.vu.nl/course-tryouts voor meer
informatie en om je aan te melden. Wees er snel bij,
want het aantal plekken is beperkt.
Yoni van Hees
cultuurmarketeer Griffioen
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SFEER Binnen doet het me een beetje denken aan Hawaï of Bali,
hoewel ik daar zelf nog nooit ben geweest. Maar wij zitten op het
terras, dat ligt aan de Amstel. Vanavond zit het weer niet heel erg
mee, maar gelukkig hebben we een droog plekje uit de wind.
ETEN Het concept is food to share. Hierbij kun je een aantal losse
gerechten kiezen en delen. Zelf vind ik dit altijd heel erg leuk omdat
je op deze manier veel verschillende dingen kunt proeven. Wij delen
het op in twee rondes. Eerst bestellen we de tuna taco, chicken thigh
bites (heel lekker gemarineerd) en spring-rolls. Daarna gaan we voor
de sea bass ceviche (zeebaars met stukjes maïs en zoete aardappel)
en als klapper op de vuurpijl de gamba’s. Deze zijn in verhouding wat
duurder dan de rest, maar je krijgt dan ook een aardige portie. We
drinken limoncello erbij om te proosten op de avond.
BEDIENING Je scant de QR-code op tafel, dat maakt het bestellen
heel erg makkelijk. Het eten wordt snel gebracht. Voor ons komt dat
goed uit, want we hebben hierna nog een afspraak.
TIP Bestel zo veel mogelijk verschillende gerechten, zodat je alles
kunt proeven en probeer naast het eten ook een lekkere borrel. Want
de limoncello, geserveerd in een prachtig glas, is echt genieten.
AANRADER Zeker, omdat je geen genoegen hoeft te nemen met één
gerecht en je zit op een leuke plek aan de Amstel.
PRIJS De meeste gerechtjes zijn tussen de 5 en 10 euro per stuk, met
z’n tweeën kun je dus redelijk wat bestellen voor 50 euro.
Bam Boa
Weesperzijde 135
bam-boa-amsterdam.com
Marlies Wilkens, derdejaars bachelor
bewegingswetenschappen

Wil je ook GRATIS ETEN BESTELLEN,
in ruil voor een restaurantrecensie?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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INTERVIEW

Nehal Saba / It took master student and student assistant at debate center
3D Nehal Saba (22) quite some time to settle in last year. The Palestinian
student lived in Romania until moving to the UK in 2017.

‘I did not feel
very heard’
BY EMMA SPRANGERS
PHOTO PETER VALCKX

W

hat made you not
feel welcome?
“Those first few
months were very
draining. I knew only
two people vaguely
and struggled finding
a connection with others. At university
when there’s a break, that’s usually a
chance for people to chat with each
other. But online, that’s the moment
people turn off their camera’s and walk
away. They mostly just work towards the
end goal of an assignment. That made it
quite lonely. At times I also felt excluded
during class. People would switch to
Dutch all the time. When I would ask
them to explain or speak in English so we
could do the assignment together, they
would say things like: Don’t worry, we’ll
just do it.”
That sounds like it could have a
negative effect, not just socially but
also academically. Did you feel like it
caused you to miss out on anything in
that sense?
“Not necessarily. Technically, you
can always learn on your own – which I
did. But I did not feel very heard. They
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would discuss results in Dutch so it was
hard for me to understand what was going
on. There was an instance where my group
members misunderstood something in
the assignment. In communicating that
to them, I didn’t want to overstep with the
risk of being seen as rude – especially since
I don’t even speak their language. Having
everything online didn’t really help that
communication gap.”
The VU made sure first-year students
could attend the few physical classes
that were allowed. Do you think
international students should have also
been prioritized?
“Definitely. I
understand it is important
‘It’s hard to start a
for first-year students. But
new life when you
for international students,
can't see anyone
it’s also like a first year.
and the few people
It’s hard to start a new life
when you can’t see anyone you meet stick
and the few people you
to themselves by
meet stick to themselves
speaking Dutch’
by speaking Dutch. Don’t
get me wrong though, I
know people don’t always
do that on purpose.
Teachers slip up all the time as well. And as
for people not including others – corona has
been hard on everyone. The face that people
show you, might not be who they really are.
I don’t think people are deliberately mean,
you never know their full story.”

Have there been any upsides to this
past corona year?
“Being alone makes you aware of
certain things. I’ve used this period to
better myself: to become more organized,
to cook more. Although I’ve had lonely
periods without friends, other people
might have lost family due to corona.
I’ve also noticed people check in on each
other more. Just asking how someone is
doing can make such a big difference.”
What would you advise students that
struggle with loneliness or feeling left
out?
“When Miranda van Holland asked
me to host a gaming session for 3D I was
so nervous at first. It’s scary admitting
that you don’t know anyone and you
want to actively make friends. But after a
first meeting – like with an online event
to meet other students – you will have
faces to recognize the next time. You can
easily feel like you’re the only one that’s
alone, but you never are. There’s always
someone in the same situation, you just
need to take that first step.”

3D meet-ups
At debate center 3D, Nehal Saba – together with other
student assistants and employees – organizes different
events for students to meet each other, like weekly online
game-nights, walks through the city and plant workshops
– to be found on the Instagram my.campus.life.in.3d.
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Dutch Culture / So you came to the Netherlands, but life here is a little
different from what you’ve seen in the ad campaigns and movies. If
you’re having trouble navigating the nuances and contradictions of the
Netherlands, here are some helpful pointers. With the glossary you can even
learn some useful Dutch words along the way.

What they don’t tell you
about the Netherlands

BY NOUR KHAMIS
ILLUSTRATIONS MERLIJN DRAISMA

Run for cover

It’s Monday morning and you’re going for a serene stroll in the park,
when suddenly you hear a frighteningly loud alarm. Perhaps just as
unsettling is that no one around you seems to pay any attention to it.
Are you imagining things? Ask a Dutch person what’s going on and they
may quip: “The Germans are coming.”
The real explanation is that it’s the ‘luchtalarm’, sounding every
first Monday of the month at noon for precisely 86 seconds. This
warning system has the purpose of alerting the public about incoming
air attacks, but it can also be used to announce large fires, chemical
leaks or other dangerous events. The monthly test is simply there to
check if all the systems work and to ensure everyone knows what it is.
Cherish the wailing noises while you can, because the country intends
to replace them with a cellphone warning system.

Going Dutch

The concept of strictly paying for your own order is controversial
in itself, but you should know that the concept of going Dutch is a lot
more complicated than it seems. When going out with a large group of
Dutch people, the last fifteen minutes can be spent debating on who
ordered which drink, who ate how many ‘bitterballen’ and how each
person is planning to pay. When alcohol is involved, there’s a good
chance you’ll never fully agree on how the bill should be split.
One way to postpone such an argument, is by paying each other
later with a ‘tikkie’. The Dutch use this app to ask each other for money,
sometimes minuscule amounts. Chances are that at some point you
will wake up to a tikkie for an expensive cocktail you thought you were
getting for free.
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Glossary
Luchtalarm noun (plural luchtalarmen)
The national warning system that utilizes loud
sirens in case of an emergency. Literally, it
means ‘air alarm’, referring to air raids.
Bitterbal noun (plural bitterballen)
The Dutch croquette (kroket) is a crunchy
snack with warm, gooey meat ragout inside.
The ‘bitterbal ’ is a smaller version shaped like
a meatball.
Tikkie noun (plural tikkies)
An app for financial transactions between
people. Fun fact: the word ‘tikkie’ is what Dutch
kids proclaim when playing a game of tag.
But instead of “Tag, you’re it!”, with the app it
becomes “Tikkie, you’re going to pay up for that
dry cracker I shared with you!”
Uilenstede (neighbourhood)
The student campus near VU Amsterdam. For
most non-Dutch speakers it’s nearly impossible
to pronounce correctly, but “Owl-en-stay-duh”
is close enough.
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‘Hospiteren’

Looking for a shared student apartment, for instance at campus
Uilenstede (see Glossery), you often have to take part in the process
of ‘hospiteren’. As part of a group of interested visitors, you go to the
apartment to meet the people living there and prove that you are the
ideal flatmate. If you want to stand a chance, you have to present yourself
as fun, wild, adventurous, ‘gezellig’ and easy-going, while at the same
time being clean, down-to-earth, helpful and quiet. Good luck with that.

Glossary
Hospiteren verb
An opportunity to see if you get along with
the people living in a shared apartment. If
it takes place in the evening, it’s called a
‘hospiteeravond’.

Fishing for compliments

The Dutch are known for being straightforward. That sounds
pleasant, but what it actually means is that you’re probably going to
have your ego bruised from time to time. If you ask a Dutch person
what they think of your shoes, they might tell you that you picked a
wrong colour, your feet are abnormally sized and you walk funny. Don’t
take it personally. They’re ‘just being honest’.
Keep in mind that complaining is a national pastime in the
Netherlands. It’s completely normal to remark that the weather sucks,
the food you ordered is not very ‘lekker’ and public transportation is
a disaster. “God, my colleagues are jerks, my boss is a dictator and the
meetings go on forever”, a Dutch person might say. Ask them if they’re
looking for other opportunities and they’ll respond: “Are you nuts? I
love my job!”

Get out of the way

You may have heard about Dutch cycling culture in idyllic terms.
Many Dutch folks use bikes as a healthy and green alternative to
motorized vehicles. Seeing those cyclists first-hand can be a wondrous
experience. Some Dutch people cruise through the city with a phone in
one hand and a ‘boterham’ in the other, seemingly utilizing telepathy to
make turns.
Yet you may quickly be reminded that many cyclists in the city
are in a rush, on their way to work, class or an appointment at the
‘huisarts’. That means that if you get in the way, they may angrily ring
their bells at you and dangerously zip by without slowing down.
You can score a bicycle from ‘Marktplaats’, or from the sketchy guy
down the block. Buying them cheaply is advisable, because there’s a
good chance your bike will be stolen and sold by the aforementioned
sketchy guy down the block.
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Gezellig adjective, (comparative gezelliger,
superlative gezelligst)
This popular Dutch word has no direct
translation, but it often refers to a pleasant
and relaxed vibe that is experienced in social
situations.
Lekker adjective, (comparative lekkerder,
superlative lekkerst)
The Dutch word for ‘tasty’, which is very
versatile. Good food is lekker, nice weather is
lekker, a sexy person is lekker. If you feel sick,
you don’t feel lekker.
Boterham noun (m), (plural boterhammen,
diminutive boterhammetje n)
A sandwich, oftentimes with cheese, ham,
peanut butter or chocolate flakes. Dutch people
consider it a sufficient meal for breakfast or
lunch.
Huisarts noun (m, but in reality mostly f), (plural
huisartsen, diminutive huisartsje n)
The Dutch equivalent of a family doctor
or general practitioner. They are notorious
for telling you to buzz off and take some
paracetamol. If you still feel like you’re dying
in a week or two, the huisarts will flip a coin to
decide if you’re worthy of antibiotics.
Marktplaats noun (f), (plural marktplaatsen,
diminutive marktplaatsje n)
A widely used online platform to sell and buy
second-hand goods.
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House of
Representatives and
minister
clashing
‘You never switch to the
cloud for its security features’ over
diversity
plans

T
IT /

he migration of VU Amsterdam’s
data to the Microsoft Cloud
comes with a few ifs and buts.
It’s a functional option because
information can be accessed from
anywhere and be shared with
anyone, but security and privacy breaches
loom around the corner. Storing data with
such tech giants brings on the risk of being
hacked, having to share files with the US

government or losing contact with Chinese
or Iranian students. And because everything
is bundled together in the cloud, anyone
willing and able could access certain data and
sell it to third parties. According to professor
of Foundational and Experimental Security
Fabio Massacci, it’s still safer than storing it on
your own computer. (MT)

How secure is your research data? Read the full article at
advalvas.vu.nl>English>news>26 August

Afghan VU students feel
betrayed

Students / The Netherlands is abandoning the Afghan people,
according to two Afghan VU students. The Dutch government’s
negligence has left them feeling bitter.

T

ahira Mohammad, a 21-year-old
law student, is unable to hold back
her tears. “We just got a call from an
uncle in Afghanistan who used to
work for the US embassy in Kabul.
He’s been given approval to take his family to
the US, but getting the application procedure
took a long time. The stress and the feeling of
powerlessness – it eats away at you.”
Law student Parwana Rezai (21), who
was recently interviewed by Ad Valvas about
her efforts to improve women’s rights, cried
herself to sleep every night, she says. “That
the Taliban would retake the country that
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quickly, seizing Kabul in just a few days, no
one expected that.”
The students are shocked by the attitude
of the Dutch government: “To say to these
people, who you’ve relied on for years – people
who have protected you – to just say, “Well,
thank you very much and good luck trying to
figure out how to stay alive”, says Mohammad.
“They’re terrorists, no better than ISIS, and
the Western media is giving them a platform”,
Rezai adds. (PB)

Read the full article at advalvas.vu.nl>English/Stories/
1 September

I

Society /

n the view of the VVD, inter alia,
outgoing Minister Van Engelshoven
is imposing her will too strongly on
universities with regard to making
the academic world more diverse and
more inclusive. The feelings aroused
by this political hot potato do not
appear to have calmed down.
Last year the minister presented a
national action plan for more diversity,
which got a lot of support, including
from the universities themselves. But the
plan led to heated debate in the House
of Representatives on topics such as the
registration of the migration background
of employees and students. Some parties
felt the plans went too far and the VVD was
even worried about “paternalistic racism”.
Opposition was growing among
university employees too, but the minister
was not deterred. In July she referred
critics to new European requirements:
from 2022 institutions have to submit a
‘gender equality plan’ when applying for
research funding. To make it easier for the
institutions she had a ‘guide’ drawn up
for making such a plan but it was not well
received in The Hague. (HOP)

Read more on advalvas.vu.nl>English>news>20 August
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Flixbus-terreur

O

p het heetste moment
van de dag sta ik naast
een Franse tolweg. Mijn
rugzak heb ik afgedaan.
In de verte glinstert
het asfalt in de zon,
alsof iemand tijdens de
bouw confetti door de betonmixer
heeft gegooid. De bus komt in
zicht. De passagiers staan kreunend
op van de picknickbankjes, doen
hun mondkapjes om en zoeken op
hun mobiele telefoons naar een
vaccinatiepaspoort.

Thijs Hoekstra
masterstudent schrijven
en vertalen

Dido Drachman
illustrator
en striptekenaar
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Liften is sinds begin 2020 passé,
vliegen is beschamend en
treinreizen zijn duur. Dan komt
de arme student al gauw uit bij de
Flixbus. De ritten door Europa duren
soms hele dagen. Je hebt weinig
persoonlijke ruimte, zweterige
benen drukken tegen je aan en als je
geen koptelefoon hebt, luister je de
hele reis naar het monotone gedreun
van de motor. Je moet het er maar
voor overhebben.
De zomervakantie is voor veel
mensen een ontsnapping, zowel van
hun eigen problemen als die van
de wereld. De nieuwe indrukken

stapelen zich op in je hoofd en laten
weinig ruimte over voor andere
gedachten. De Middellandse Zee bij
nacht, de huizen van natuursteen,
de dronken gesprekken, het Franse
meisje dat vroeg of ze een streepje in
mijn wenkbrauw mocht zetten met
een tondeuse. Ze schoot een beetje
uit. Ik zei dat het niet boeide. Ik was
op vakantie.
Nu is het voorbij. Mijn buurman is
geen Frans meisje, maar een man
uit Slovenië. Elke tussenstop stapt
hij uit om razendsnel drie sigaretten
achter elkaar te roken. Ik moet
iedere keer opstaan om hem er
langs te laten. De geur van de tabak
vermengt zich met zijn
zweet. In de buurt van
Lyon valt de airco uit. Ik
ben niet gelovig. Maar als
er een hel bestaat lijkt hij
waarschijnlijk veel op een
Flixbus.

van. Ergens dacht ik dat de wereld
wel op pauze zou staan tijdens
mijn afwezigheid. Ik download de
hele Volkskrant op mijn mobiele
gegevens, want er is natuurlijk geen
wifi in de Flixbus.
Bij Parijs lees ik over Dominic Raab,
de Britse minister van buitenlandse
zaken die al vijf dagen onder
vuur ligt omdat hij een belangrijk
telefoontje over de evacuatie van
Afghaanse tolken had weggedrukt.
Op Kreta konden ze hem even niet te
pakken krijgen. Hij was op vakantie.

Uit verveling kijk ik voor
het eerst in twee weken
op nu.nl. Zo kom ik
erachter dat Afghanistan
is overgenomen door de
Taliban. Ik begrijp er niets
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