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Broedplaats
Onverwacht veel ‘judo’s’ kwamen op de jaaropening van de broedplaats 
af. Daar kunnen juniordocenten elkaar wekelijks inspireren en ervaringen 
uitwisselen.
NU GEBOUW, 29 SEPTEMBER 2022, 18.23
FOTO PETER GERRITSEN
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M
oest u lang naden-
ken voordat u ja zei 
tegen het Vrije Schrij- 
verschap? “Nee, nee, 
nee. Het schrijversle-
ven is avontuurlijk, je 
weet van geen enkel 

jaar hoe het eruit gaat zien en zo’n 
vraag komt uit de mist tevoorschijn. 
Dit heeft met schrijven en met mij te 
maken, daar kan ik geen nee tegen 
zeggen.”

Kent u de VU een beetje? “Ik ben er 
een paar keer geweest in de hoedanig-
heid als schrijver. Een keer bij auteur 
en vriend Arie Storm die hier creative 
writing gaf, toen heb ik in zijn klas over 
mijn vak verteld. En ik was er met mijn 
redacteur Josje Kraamer en met mijn 
agent Paul Sebes.”

Hoe waren die eerste indrukken? 
“Zelf heb ik in Leiden gestudeerd. De 
VU ziet er heel anders uit qua architec-
tuur en ze ligt buiten de stad. Ik moest 
wennen aan het liftensysteem en de 
lokalen die eerder kamers zijn. Leiden 
is klein, knus en de faculteiten zijn 
verspreid over de stad. Aan dit Ameri-
kaanse idee van een campus moest ik 
wel wennen.”

Voelt het als uit een cocon stappen 
om schrijver op locatie te zijn? “Op 
de fiets hiernaartoe heb ik daarover 
nagedacht. Die ivoren toren is een 
vreemde constructie. Want als schrij-
ver schrijf je om gepubliceerd en 
gelezen te worden. Dat is bij uitstek 
een publieke hoedanigheid. Je kunt je 
nooit verschuilen. Dus als iemand jou 
iets vraagt moet je je daartoe verhou-
den, automatisch. Dat zijn de regels 
van het spel. Je bent – al zit je alleen 
op je kamer – hoe dan ook een publiek 
figuur. Je hebt het lef om gehoord te 
willen worden door grote groepen 
onbekenden, dat is je ambitie, wie a 
zegt moet ook b zeggen.”

Wat wilt u dit studiejaar gaan doen? 
“Ik vind dat je zo open en gul mogelijk 
tegenover studenten moet zijn. Als zij 
iets van mij willen weten, dan faciliteer 
ik dat. Uiteraard vanuit mijn expertise. 
Ik wil vrij vertellen over mijn belevings-
wereld. Ik probeer ze een idee te geven 
wat het voor mij betekent om te schrij-
ven. Op mijn pad liggen twee stromen: 
schrijven als kunst en de plek van de 
kunstenaar in de wereld. Daar ben ik 
altijd mee bezig. In mijn openings-
lezing bij de faculteit Geestesweten-
schappen had ik het over de canon en 
hoe ik die, en de samenleving, anders 
wil. Ik had een buitengewoon opwek-
kend gesprek met ze. Kunst draait om 
verbeelding en die bepaalt menselijk 
handelen, dus kunst kan grote invloed 
hebben. Bij de opening academisch 
jaar hield ik een anti-geld én pro-on-
derwijsverhaal, maar wel volgens de 
regels van de kunst. Ik word niet boos 
of gemeen. 

“Ik ben een van die opgewekte socialis-
ten. Hoewel ik heel somber en down 
kan zijn als mijn hoofd zich ingraaft in 
de staat van de wereld, wil ik ook altijd 
verder komen. Dat vraagt energie. Ik 
ben een van die energieke rooien die 
een harde boodschap ook met lichtheid 
wil brengen.”

En even concreet. Neemt u bijvoor-
beeld Verzen van Herman Gorter 
mee naar college? “Zeker. Maar ik 
dring niks op. Ik heb zelf ook veel 
opgepikt omdat iemand iets noemde. 
Ik ga gewoon veel noemen. Voordra-
gen hoort daar ook bij. Ik hoop dat ze 
voelen wat literatuur voor mij betekent, 
dat het dieper gaat dan vermaak. Door 
literatuur ben ik als mens verder geko-
men. Zowel in het streven naar vrijheid 
als in het openen van mijn verbeelding 
voor een betere wereld. Studenten gaan 
horen hoe belangrijk en leuk literatuur 
voor mij is. Veel van mijn literaire lol zit 
ook in klanken. Niet alleen in het lezen 
van Gorter, maar ook in het horen van 
Gorter.”

‘Ik wil 
zo gul 
mogelijk 
voor 
studenten 
zijn’

Van Vrije Schrijver 
Gustaaf Peek gaan 
de studenten nog 
veel horen: over 
schrijven als kunst 
en de plek van de 
kunstenaar in de 
wereld.

DOOR WIN CASTERMANS 
FOTO PETER VALCKX

‘Ik ben een
van die 
opgewekte
socialisten, 
een
energieke 
rooie’

SLEUTELFIGUUR

Vrije Schrijver
Gustaaf Peek is de 
zestiende Vrije Schrijver 
aan de VU. Hij is de 
opvolger van Babs Gons 
en eerdere schrijvers 
op locatie zoals Niña 
Weijers, Maxim Februari, 
Arnon Grunberg en Bas 
Heijne. Peek zal colleges 
en lezingen geven en 
gaat met studenten 
op huisbezoek bij vier 
collega-auteurs. Met een 
essay rondt hij het jaar 
af. Zijn aanstelling wordt 
mede mogelijk gemaakt 
door de VU-Vereniging.

Gustaaf Peek 
(1975) is een Nederlandse 
schrijver, redacteur en 
scenarioschrijver. Hij 
debuteerde in 2006 met 
de roman Armin, waarna 
Dover volgde. Voor Ik 
was Amerika ontving 
hij de BNG Nieuwe 
Literatuurprijs en de F. 
Bordewijk-prijs. Godin, 
held haalde de shortlist 
van de Libris Literatuur 
Prijs. Voor zijn scenario 
van de speelfilm Gluckauf 
ontving hij een Gouden 
Kalf. Peek werkt nu aan 
een dichtbundel.

Critici prijzen onder meer 
zijn stevige, zinnelijke 
penvoering.
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S
taatssecretaris van Asiel en 
Migratie Eric van der Burg 
overleefde vrij eenvoudig 
een Kamerdebat over de 
‘asieldeal’ naar aanleiding 
van de Ter Apel-crisis. Het 
heikele punt van de rege-

ringsdeal was het uitstel van de gezins-
hereniging van vluchtelingen, die 
zullen moeten wachten tot er voldoen-
de woningen beschikbaar zijn. De 
oppositie, maar ook de eigen ambtena-
ren van de staatssecretaris, waarschuw-
de dat de maatregel strijdig is met het 
Europees recht. De bewindspersoon 
hield de boot af, het was immers aan de 
rechter om hierover te beslissen.
De staatssecretaris maakte zo welover-
wogen gebruik van de tijd die het duurt 
voordat een rechter zich kan uitspreken 
over de uitvoering van regels. Dergelij-
ke tijdspolitiek in het migratierecht is 
inmiddels onderdeel van een patroon. 
Toevallig stak een Europese rechter 
juist in de week dat de staatssecretaris 
het beleid verdedigde in de Kamer 
een stokje voor een eerdere poging om 
scherp aan de wind te varen.
In die zaak ging het om buitenlandse 
ouders die een verblijfsrecht ontleen-
den aan hun Nederlandse kind op 
grond van Europees recht. Hoewel zij 
soms tot 18 jaar rechtmatig bij hun kind 

verbleven, oormerkte Nederland dit 
verblijf toch als ‘tijdelijk’. Dit beteken-
de dat deze ouders geen permanente 
verblijfsstatus konden verkrijgen of 
Nederlander konden worden, en ze 
nadat het kind meerderjarig werd het 

land alsnog moesten verlaten.
Vanaf het begin was duidelijk dat deze 
maatregel in strijd was met basale prin-
cipes van het Europees recht, het idee 
dat mensen moeten kunnen integreren 
in het gastland, maar vooral ook dat het 

Nederland houdt ongewenste 
vreemdelingen tegen met hekken  van tijd

U heeft misschien recente-
lijk het werkbelevingson-
derzoek ingevuld met 
vragen over uw geboorte-
land en het geboorteland 
van uw ouders. Vergele-
ken met het werkbele-

vingsonderzoek uit 2018 is in vier jaar 
tijd de samenstelling van ons personeel 
op een ongekende wijze veranderd. 
Ongeveer de helft van het weten-
schappelijk personeel heeft nu een 
migratieachtergrond: 41 procent zelf 
gemigreerd en 6 procent is een kind 
van migranten. De belangrijkste trend 
is een sterke toename van mensen met 
een migratieachtergrond die in het 
buitenland zijn geboren. Hun percen-
tage ging van 27 procent in 2018 naar 41 
procent in 2022! We zijn echt een ande-
re organisatie dan vier jaar geleden. 
De toename zit hem vooral in mensen 
die geworven zijn als promovendi en 
postdocs op tijdelijke contracten. De 
meerderheid van de promovendi komt 
nu uit het buitenland. Het is natuurlijk 
goed nieuws dat de VU zo’n aantrek-
kingskracht uitoefent op jonge weten-
schappers uit de hele wereld. Daar kan 
de VU alleen maar beter van worden, is 
je eerste gedachte. 
Maar elke organisatie die zo’n grote 
verandering ondergaat, zo weten we 

uit onderzoek, zal ook gaan kraken en 
schuren. De vraag is of we als organisa-
tie klaar zijn voor zo’n enorme veran-
dering. Een interessante uitkomst in 
het rapport is dat mannen van Neder-
landse afkomst het hoogste cijfer geven 
aan ons diversiteitsbeleid en vrouwen 
met een migratieachtergrond het laag-
ste. En hoe langer mensen met een 
migratieachtergrond in dienst zijn hoe 
negatiever zij worden over hun loop-
baanontwikkeling bij de VU. 
Om echt een internationale universiteit 
te worden moet je niet alleen mensen 
uit het buitenland recruteren, maar 
ook als organisatie veranderen. De 
managementlaag is nog grotendeels 
Nederlands en wit. Het is de vraag of 
deze mensen de juiste competenties 
hebben om de diverse teams te leiden. 
De verkleuring van de bovenlaag is 
urgent en wellicht kunnen in Neder-
land geboren mensen met een migra-
tieachtergrond daarin een belangrijke 
rol spelen omdat zij zowel de blik van 
de migrant als die van de Nederlander 
hebben. De ambitie om internationaler 
te worden is gelukt, nu nog de ambitie 
om goed te functioneren als internatio-
nale universiteit.

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

DOOR MARTIJN STRONKS 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

Als het niet lukt 
om fysieke grenzen 
om Nederland te 
zetten, dan houden 
we ongewenste 
vreemdelingen 
tegen door ze 
heel lang te laten 
wachten.

Maurice Crul hoogleraar onderwijs en diversiteit

We worden internationaler. 
Hoera! Help!

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Co
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idee van tijdelijk verblijf betekent dat 
het verblijf van korte duur is. VU-stu-
denten van de Migration Law Clinic 
schreven een advies in de zaak. Het Hof 
van Justitie maakte – in overeenstem-
ming met het advies - korte metten met 
deze Nederlandse praktijk. 
Dat is goed nieuws voor de ouders en 
hun kinderen en normaal gesproken 
zou de vlag uit kunnen voor het func-
tioneren van de rechtsstaat waarin de 
rechter de uitvoerende macht terecht 
wijst. Maar helaas is het laten wach-
ten van de vreemdeling in weerwil 
van de heldere regels inmiddels een 
belangrijk beleidsinstrument. Of dit nu 
gaat over de opvang van asielzoekers 
bij het aanmeldcentrum, de eindelo-
ze wachttijden in de asielprocedure, 
of de afschaffing van de dwangsom, 
telkens probeert het kabinet beleid 
uit en laat het de wal het schip keren. 
Dat is dan vaak de Europese rechter 
die na jarenlange procedures eindelijk 
vaststelt dat het beleid strijdig is met 
het recht. Ondertussen heeft het beleid 
dan wel jarenlang gefunctioneerd, 
met als gevolg dat mensen geschei-
den van hun gezinsleden leven en dat 
hun leven in de wacht is gezet. Deze 
wachtpolitiek maakt zo slim gebruik 
van de ‘tussenruimte’ van het recht. De 
ruimte die bestaat tussen het uitvoeren 
van beleid en het juridisch vaststel-
len dat dit in strijd is met het recht. 
Juridische procedures zijn traag – dat 
is ook een belangrijke rechtstatelijke 
waarde – maar de staatssecretaris zet 
deze traagheid nu willens en wetens 
in als beleidsinstrument. Met als idee: 
als het niet lukt om fysieke grenzen om 
Nederland te zetten, dan houden we 
ongewenste vreemdelingen tegen met 
hekken van tijd.

Martijn Stronks is jurist en filosoof en werkzaam 
bij het Amsterdam Centre for Migration and 
Refugee Law van de Vrije Universiteit.

De 
verkleuring 
van de 
management-
laag is  
urgent

WISSELCOLUMNOPINIE
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11 augustus 2022,  
de lage waterstand 
van de IJsselOns 

waterbeheer 
voldoet niet 
meer

Nederland prijst zichzelf 
historisch als succesvolle delta, 
maar met de toenemende 
droogte, meer overstromingen 
en een stijgende zeespiegel 
rijst de vraag of we ons water 
onverminderd kunnen blijven 
wegpompen of meer moeten 
behouden. Is er sprake van een 
watercrisis? 

DOOR EMMA SPRANGERS

“
Ik vind het woord watercrisis wel wat overdreven”, 
zegt Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering. 

“Wereldwijd is die er wel, maar in Nederland kun 
je nauwelijks spreken van een watercrisis.” Vraag 
en aanbod van water zullen volgens Vellinga door 
klimaatverandering aanzienlijk gaan veranderen door 
meer hitte in de zomer of regenval in de winter, maar 
hij noemt dat marginale veranderingen. “We hebben 
netto een flink surplus aan regenval.”

Maar volgens Timothy Tiggeloven, promovendus overstro-
mingsrisico’s, is ons grondwaterpeil erg aan het zakken. “Dat 
zou ik wel een fysieke watercrisis noemen, het peil is ook 
moeilijk weer aan te vullen.” Door toenemende droogte trekt 
regenwater minder goed in de bodem. Het duurt dan lang 
voordat het peil weer op het oude niveau is. Tegelijkertijd 
komt er door stijging van de zeespiegel meer zout water in 
het grondwater terecht. “Dat zou ervoor kunnen zorgen dat 
water dat we uit de duinen pompen voor drinkwatervoorzie-
ning minder geschikt wordt”, zegt Tiggeloven. 

Verslaafd aan zoet water
Een manier waarop we het zoute water uit ons land houden, 
is via de uitstroom van zoet water via rivieren. Die houdt 
de instroom van zout water uit de zee tegen. “Daar gaat de 
grootste inzet van ons water heen, om de Noordzee weg te 
duwen”, zegt Vellinga. “We doen in Nederland dingen die 
verslaafd zijn aan zoet water, maar in plaats van gehecht 
blijven aan onze commercieel interessante bomenindustrie, 
moeten we eens gaan kijken naar iets als zoutwaterland-
bouw.” Zo groeien quinoa en gerst prima in zout water.
Voor boeren kan dat interessant zijn, maar dan is er wel een 
enorme omschakeling nodig in hun productiesystemen, zegt 
Anne van Loon, universitair hoofddocent droogterisico’s. 
Ook zij pleit voor een bescheidener opstelling van waterbe-
heer. “Nederland is altijd bezig geweest met het water naar 
onze hand te zetten, maar we zouden wat meer moeten 
kijken naar het natuurlijke bodem- en watersysteem, en dat 
leidend laten zijn in wat we ermee doen.” 

Eerder een landbouwcrisis
Maar of die benadering makkelijk steun zou vinden, is de 
vraag. Het waren boeren die ooit de waterschappen opricht-
ten, en tot op de dag van vandaag heeft de agrarische sector 

– ondanks kritiek vanuit de Tweede Kamer – twee geborgde 
zetels in die waterschappen, evenveel als beheerders van 
natuurterreinen. “Boeren hebben een onevenredige hoeveel-
heid zeggenschap over waterbeheer”, vindt Vellinga. “Die 
geborgde zetels zijn een artefact, het is net zo achterhaald 
als Sinterklaas en Zwarte Piet.” 
Boeren hebben er baat bij om het grondwaterpeil laag te 
houden. Als de grond te drassig is, kunnen ze niet met 
zware machines het land op en bepaalde gewassen zijn 
niet bestand tegen een te natte ondergrond. Door het lage 
grondwaterpeil is in droge jaren veel water nodig voor irri-
gatiesystemen, wat de watervoorraden verlaagt. Daarnaast 
gebruiken we veel water voor de bio-industrie. De belangen 
van boeren wijken dus af van die van drinkwaterbedrijven en 
de natuur. Klimaat- en waterwetenschappers zien de grond 
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Klimaat WETENSCHAP

‘We luisteren 
niet naar 
het water en 
doen daarom 
soms domme 
dingen’

Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering

Zoutwaterlandbouw op Terschelling
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‘Droogte is een grotere bedreiging voor het waterbeheer dan overstromingen’

over het algemeen als een gunstige plek om water in te bewa-
ren, en slaan steeds meer alarm over onze watervoorraad. 
Maar meer dan over de waterkwantiteit maakt Vellinga zich 
zorgen om de kwaliteit van ons water. Via mest op het land 
bijvoorbeeld komt er veel stikstof in het grondwater terecht. 
Volgens Van Loon zijn pesticiden ook een groot probleem. 
In Zeeland kijkt men naar de optie om water in het grond-
water te injecteren voor opslag in natte periodes en gebruik 
in droge tijden. Maar als daar gewassen groeien, duurt het 
lang voordat die pesticiden zijn weggespoeld. “Stoppen 
met bio-industrie en pesticiden is de enige oplossing”, zegt 
Vellinga. Dat hoeft ook niet zo moeilijk te zijn, denkt hij. “Er 
is voldoende werkgelegenheid voor boeren om iets anders 
te gaan doen. We hoeven ook echt niet zo gigantisch veel 
varkensvlees te exporteren.” Vellinga zou de nodige herzie-
ning van ons waterbeheer liever een landbouwcrisis dan een 
watercrisis noemen. 

Dreigende hevige regenval
“Of een bestuurscrisis”, vult hij aan. “Er worden hele woon-
wijken gebouwd onder zeeniveau en in uiterwaarden. Dat is 
onhandig met een toenemende hoeveelheid overstromin-
gen. We luisteren niet naar het water en doen daarom soms 
domme dingen.” Ook Van Loon betwijfelt of we moeten blij-
ven doorpompen om polders vrij te houden van water. “Veel 
industrie en dienstverlening zit in het westen van het land. 
Mensen wonen daar ook graag. Maar die van nature natte 
gebieden leegpompen is een technische oplossing. Je kunt je 
ook afvragen of we alles wel op die plek moeten willen doen.” 
Volgens Tiggeloven zijn we met onze dijken goed verdedigd 
tegen overstromingen uit de kust. “Zeker na de waters-
noodramp.” Hevige regenval en water dat via onze rivieren 
naar binnenkomt zijn volgens hem een grotere bedreiging. 
Limburg is daar bijvoorbeeld minder goed tegen bestand, zo 
bleek ook vorig jaar zomer met de zware overstromingen. De 
schade wordt geschat op 1,8 miljard euro en een jaar later 
kunnen sommige gedupeerden nog steeds niet terug naar 
huis.

“Als we niet doorgaan met ons beleid omtrent overstromings-
risico’s zou dat een heel grote dreiging kunnen worden.” 
Maar Tiggeloven vertrouwt erop dat daar aandacht voor 
blijft, net als voor de waarborging van onze waterkwaliteit. 
Als hij voor de komende vijftig jaar een grotere dreiging voor 
waterbeheer moet aanwijzen, noemt hij droogte. “Dat is ook 
iets nieuws. Wij kennen dat nog niet zo goed in Nederland. 
Om de adaptatiemaatregelen hiervoor verder te ontwikkelen, 
zouden we kennis kunnen verzamelen van landen die vaker 
en langere tijd met droogte kampen, zoals de Hoorn van 
Afrika of Spanje.”

Te weinig drinkwater
Ook Van Loon maakt zich daar zorgen om. “Vooral wanneer 
periodes van droogte elkaar snel opvolgen zonder ruimte in 
de tussentijd voor herstel.” Droogte betekent voor elke sector 

iets anders. Als het water in rivieren laag staat, kan het voor 
de scheepvaart betekenen dat er met minder diepe schepen 
en dus minder vracht gevaren kan worden omdat het alleen 
in het midden van de rivier diep genoeg is. Boeren kijken 
naar de hoeveelheid neerslag in een groeiseizoen om droog-
te in de bodem te bepalen en voor onze drinkwatervoorzie-
ning kijken we vooral naar het grondwaterpeil. 
Van Loon legt uit dat de waterschappen verantwoordelijk 
zijn voor het waterbeheer in hun gebied, maar mocht er iets 
voorkomen wat ze niet meer zelf kunnen oplossen, komt er 
regionaal overleg tussen de verschillende waterschappen. Is 
het probleem ook daar te groot voor, dan wordt het nationaal 
aangepakt. Dat gebeurde deze zomer met de aanhoudende 
droogte. “Er lagen vrij drastische maatregelen op tafel”, zegt 
Van Loon. Zo werd gedacht aan het instellen van eenrich-
tingsverkeer op de IJssel en een verbod op het gebruik van 
oppervlaktewater in meerdere waterschappen. 
Uiteindelijk waren die maatregelen niet nodig omdat er 
veel regen viel in het bovenstroomse deel van de Rijn in 
Duitsland. “We zijn dus ook afhankelijk van de landen om 
ons heen, en wat zij doen met hun sluizen en stuwdammen 
bijvoorbeeld”, zegt Van Loon. Ze pleit voor internationale 
samenwerking. “We kunnen veel van andere landen leren, 
zeker over droogte.” 
Van Loon spreekt van extreme verschijnselen. “Het wordt 
droger, er is vaker wateroverlast, het wegpompen van water 
wordt steeds duurder met de stijgende energieprijzen. We 
zijn als land te trots op ons waterbeheer, maar ons huidige 
systeem is niet toereikend. Als het zo doorgaat: dat we water 
meteen afvoeren als het nat is en droogtejaren elkaar blijven 
opvolgen, is het niet onwaarschijnlijk dat we een keer zonder 
voldoende drinkwater komen te zitten.” 

Tanden poetsen met zout water
Hoe kunnen we dat water dan het best vasthouden en dose-
ren? Van water opslaan in reservoirs is ook bekend dat het 
juist een watertekort in de hand kan werken omdat mensen 
het idee hebben dat er genoeg is en er minder voorzichtig 
mee omgaan. 
Toch is dat “spelen” met het peil van het IJsselmeer, onze 
grootste zoetwaterbron, volgens Van Loon naast wateropslag 
in de ondergrond de voornaamste knop waar we aan kunnen 
draaien wat betreft waterbeheer. De havens rond het IJssel-
meer zijn alleen niet berekend op grote fluctuaties. 
Van Loon oppert verder om water in natuurgebieden – waar 
het kan qua bewoning – vaker buiten de oevers te laten 
treden, water ondergronds op te slaan en minder te draine-
ren in de landbouw. “Het is best irritant, maar het helpt als 
er iets misgaat, dan komt de overheid in beweging.” Na de 
droogteperiodes van 2018 en 2020 bijvoorbeeld, is er een 
landelijk expertnetwerk van klimaat- en waterwetenschap-
pers ingesteld om een brug te slaan tussen de wetenschap en 
overheidsbeleid op het gebied van droogte. 
Helpt het nog als mensen in de tussentijd in hun huishou-

den voorzichtiger met water omgaan? Dat is volgens Vellinga 
maar een heel kleine bijdrage. “Ik zie niet veel heil in je 
tanden gaan poetsen met zout water.” Maatregelen als wc’s 
doorspoelen met regenwater in plaats van drinkwater, en 
tegels in tuinen vervangen voor groen zodat regenwater de 
bodem in kan zakken, ziet hij wel als opties. “Maar hoe dan 
ook gaat niemand in Nederland omkomen van de dorst.” 
Dat denkt ook Tiggeloven niet, maar het kan volgens hem 
geen kwaad mensen te bewegen individueel bewuster met 
water om te gaan. “Het is misschien een kleine contributie, 
maar bewustwording van klimaatverandering is heel belang-
rijk. En als volgende generaties meer inspraak gaan krijgen 
op beleidsinstrumenten van de overheid, kan er iets veran-
deren. Daar geloof ik wel in.”
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Klimaat

‘Die boeren-
zetels zijn 
een artefact, 
het is net zo 
achterhaald 
als Sinter-
klaas en 
Zwarte Piet’

‘Niemand 
gaat hier 
omkomen 
van de dorst’

Tweedejaars 
Earth, Economics 
& Sustainability 
onderzoeken de 
leefbaarheid van 
de roerdomp en de 
grote karekiet door 
te kijken naar de 
breedte van het riet 
en de waterkwaliteit 
dichtbij Kampen

Masterstudenten 
Hydrology 
onderzoeken in 
Luxemburg de 
snelheid van de 
afvoer van water na 
regenval

Anne van Loon, universitair hoofddocent droogterisico’s

Timothy Tiggeloven, promovendus 
overstromingsrisico’s



‘Christelijke teksten zijn 
ondoenlijk voor een 
atheïstische evolutiebioloog’
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De discussie onder 
medewerkers 
over de verplichte 
christelijke teksten 
bij academische 
plechtigheden leek 
al jaren muurvast 
te zitten. Maar daar 
komt nu enige 
beweging in. 

I
n mei probeerde een groep promo-
vendi bij Life Sciences de discussie 
over de verplichte Bijbelteksten bij 
promoties en oraties nieuw leven 
in te blazen. Ze startten een petitie 
om te peilen of er behoefte aan zo’n 
discussie was onder VU-medewer-

kers. Moet het blijven zoals het is, of 
zou er een optie moeten komen voor 
een alternatieve, niet-christelijke tekst?
Maar de promovendi voelden zich 
tegengewerkt door wat zij noemden 

“een invloedrijke minderheid aan de 
VU”. Bij de overhandiging van de peti-
tieresultaten aan de ondernemingsraad 

- ondertekend door een kwart van alle 
VU-promovendi - zei petitionist Ruben 
Bakker dat medewerkers bang zijn zich 
uit te spreken over de kwestie omdat 
dat hun carrière zou kunnen schaden. 
Ook werd volgens de promovendi een 
oproep op de Lichtkrant om de petitie 
te ondertekenen eraf gehaald en uit 
facultaire nieuwsbrieven geweerd.
Rector Jeroen Geurts, die bij de over-
handiging aanwezig was, zei geschrok-
ken te zijn. Hij beloofde de kwestie op 
te pakken en erop terug te komen.

Lijnrecht tegen overtuigingen 
indruisen
De promovendi zijn niet de eersten 
die de discussie over de verplichte 
Bijbelteksten proberen aan te zwenge-
len. Hoogleraar evolutionaire ecologie 
Jacintha Ellers deed dat al in 2016 
in haar Ad Valvas-column. Zij was 
gevraagd een promotie voor te zitten 
en het votum uit te spreken, een Bijbel-
tekst die luidt: ‘Onze hulp is in de naam 
des Heren, die hemel en aarde gemaakt 
heeft.’ ‘Ondoenlijk voor een atheïstisch 
evolutiebioloog’, aldus Ellers. ‘Tijd om 
het votum aan te passen aan de diversi-
teit van de hedendaagse VU.’
Er kwam discussie over, voornamelijk 

op de pagina’s van Ad Valvas, waar 
medewerkers en een enkele student 
zich beriepen op de christelijke wortels 
en de tradities aan de VU. Beweging 
kwam er niet in. Ellers, afdelingshoofd 
Ecological Science, weigert nog altijd 
uit principe promoties voor te zitten, 
omdat ze dan een tekst moet uitspre-
ken die lijnrecht tegen haar overtuigin-
gen indruist.

“Ik heb indertijd een verzoek om 
dispensatie van het uitspreken van die 
tekst gevraagd bij het college van deca-
nen”, vertelt Ellers nu. “Dat verzoek 
werd afgewezen. Ik werd daarna bena-
derd door chief diversity officer Ruard 
Ganzevoort en die stelde een commis-
sietje samen waarin hijzelf, iemand van 
sociale wetenschappen en ik zaten. Dat 
liep uit op een patstelling.”
Van actieve tegenwerking heeft Ellers 
nooit iets gemerkt, en ook heeft ze 
nooit het idee gehad dat haar carrière 
werd geschaad. De VU hoeft ook niks 
te doen om de boel te laten zoals die is, 
zegt Ellers. “Het kost je juist energie als 
je dingen wilt veranderen.”
Ellers zegt ook geen haatmail te 
hebben gekregen. “De meeste reacties 
waren respectvol. Een paar denigre-
rende ad hominems, dat ik blij moest 

zijn dat ik aan de VU mocht werken 
en zo.” Ze merkt dat er ongemak is 
bij veel mensen. “Ze kunnen zich er 
totaal niets bij voorstellen dat ik daad-
werkelijk een probleem heb met zulke 
teksten. Sommige zeggen dat ik die 
teksten niet zo letterlijk moet nemen. 
Ze vragen waar ik me druk om maak. 
Het is een beetje een blinde muur.”

Nog een dispensatieverzoek 
afgewezen
Ook Maartje Raijmakers, hoogleraar 
orthopedagogiek en onderwijsweten-
schappen, wil geen verplichte christe-
lijke tekst uitspreken bij een promotie 
of laten uitspreken tijdens haar eigen 
oratie. Ze heeft nog steeds haar inaugu-
rele oratie niet uitgesproken omdat het 
college van decanen ook haar verzoek 
om dispensatie afwees. “De tekst is in 
strijd met mijn persoonlijke levens-
overtuiging”, zegt ze. “Als de VU zegt 
diversiteit belangrijk te vinden, moet 
daar toch ook aandacht voor zijn?”
Raijmakers sprak erover met de vorige 
rector Vinod Subramaniam, van wie ze 
het gevoel had dat hij haar serieus nam. 

“Hij overwoog wat mensen bij elkaar 
te brengen, maar kort daarna ging hij 
weg bij de VU.” Ze schreef een brief aan »

DOOR PETER BREEDVELD 
ILLUSTRATIE BEREND VONK

CAMPUSIdentiteit

‘Ze kunnen 
zich er totaal 
niets bij 
voorstellen 
dat ik daad-
werkelijk een 
probleem 
heb met 
zulke 
teksten’



oktober 2022 AD VALVAS magazine | 1514 | AD VALVAS magazine oktober 2022

chief diversity officer Ganzevoort en 
kreeg antwoord van diversity officer 
campus & community Wim Haan. “Met 
hem had ik een gesprek en de conclu-
sie was dat het diversity office niks 
voor me kon doen”, aldus Raijmakers. 

“Terwijl dit mij júíst een kwestie leek 
voor een diversity officer.”

Namens de rector spreken
“Ik vraag me af of je de definitie van het 
begrip diversiteit niet te ver oprekt als 
je ook deze kwestie daaronder probeert 
te scharen”, reageert Haan. Volgens 
hem is het een identiteitskwestie en 
doen de christelijke teksten recht aan 
de bijzondere identiteit van de VU, die 
van oudsher een gereformeerde univer-
siteit is, al is de evangelische grondslag 
in 2016 veranderd en ligt de nadruk nu 
op levensbeschouwing en zingeving bij 
het streven naar een betere wereld. 
Dat er over de christelijke kwestie niet 
zou kunnen worden gediscussieerd aan 
de VU, bestrijdt Haan. “Er wordt over 
gediscussieerd, ik heb er zelf een debat 
over georganiseerd in debatcentrum 
3D, waarvoor de belangstelling dan niet 
bijzonder groot was. Alleen verschillen 
de meningen erover. En hoogleraren 
moeten zich realiseren dat zij bij een 
promotie of oratie niet zichzelf verte-
genwoordigen als ze die christelijke 
teksten uitspreken, ze verkondigen 
daar geen privé-opvattingen, maar 
spreken namens de rector van de VU.”
Haan is persoonlijk niet tegen verande-
ring. “Vroeger werkte ik voor het Blaise 
Pascal Instituut, dat zich bezighield 
met de invulling van de bijzondere 
identiteit van de VU. Toen waren 
we al bezig met het moderniseren 
van teksten. In samenwerking met 
bijvoorbeeld theoloog en dichter Huub 
Oosterhuis, die eredoctor aan de VU is, 
zouden we ook kunnen kijken naar het 
votum en de doxologie.”

Petra Veltman, programma-
manager studeren met een 
functiebeperking, wil iedereen 
erop wijzen dat veel studenten 
zo’n beperking hebben.

DOOR BRYCE BENDA

E
erder schreef Ad Valvas over de gebrekkige 
toegankelijkheid op de VU, zoals deuren in het 
NU-gebouw die niet rolstoelvriendelijk zijn. 
Hoe kan dat? “Helaas hebben wij daar vanuit 
ons meerjarenprogramma Studeren met een func-
tiebeperking helemaal geen invloed op. Wanneer 
iemand ergens tegenaan loopt, zoals in het NU- 

gebouw, kan diegene dat bij de servicedesk van de Facilitaire 
Campus Organisatie (FCO) aankaarten. We werken vanuit 
het meerjarenprogramma samen met FCO om de toegan-
kelijkheid te verbeteren, maar óf die deuren daadwerkelijk 
worden aangepast, dat is echt een besluit dat vanuit FCO of 
zelfs de hele universiteit wordt genomen.”

U vindt dat uit ons artikel een eenzijdig beeld naar 
voren komt? “Wij pretenderen niet dat alles nu perfect 
gaat bij de VU. Maar we besteden veel aandacht aan 
toegankelijkheid en vanuit ons programma proberen we 
die te verbeteren. Dit doen we samen met het project-
team: deelnemers van diensten en studentbegeleiders van 
faculteiten. Daarnaast betrekken we studenten met een 
functiebeperking door bij hen input op te halen via een 
klankbordgroep. 

“We willen iedereen op de VU ervan bewustmaken dat er 
hier veel studenten zijn met een functiebeperking. En dat 
zijn niet alleen mensen in een rolstoel, maar ook met ADHD, 
met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) , lichamelijke of 
psychische beperking of een chronische ziekte. We hopen 
dat daar meer oog voor komt en dat er bij nieuwe bouw- 
projecten aandacht is voor deze groep.”    

Dat klinkt mooi, meer bewustwording. Maar wat schie-
ten studenten met een functiebeperking daar concreet 
mee op? “Bewustwording is een belangrijke stap naar een 
betere toegankelijkheid. Zo stelden we een checklist op voor 
de toegankelijkheid van evenementen op de VU die organi-
satoren kunnen raadplegen. En we lanceerden een digitaal 
infopunt op 4 oktober. Het gaat om een pilot, die uiteindelijk 
zorgt voor de juiste informatie op de site en doorverwijst 
naar de juiste persoon of dienst. Ook kunnen we daar eerder 
signalen oppikken. Met onze korte lijntjes met de ondersteu-
nende diensten en de expertise van de studentendecaan met 
functiebeperking in de portefeuille kunnen we vervolgens 
actie ondernemen.”

En de problemen met de deuren in het NU-gebouw, 
wordt daar nu iets aan gedaan? “Sinds kort werkt Hafida 
op onze afdeling als medewerker Infopunt Studeren met 
Functiebeperking. Zij is van jongs af aan gebonden aan een 
rolstoel. Haar ervaring is waardevol voor ons. Zo gaat ze 
binnenkort met FCO een rondje maken op de campus, om te 
kijken wat haar belemmert. Hierna kan FCO in kaart bren-
gen wat de VU op de korte en lange termijn kan oplossen. Zo 
kunnen we ervoor zorgen dat studenten alsnog bij hun colle-
ges kunnen komen.”

‘Meer besef van  
functiebeperking maakt 
campus toegankelijker’

Verdwenen oproep 
Ad Valvas heeft intussen ook bij de 
Lichtkrant nagevraagd hoe dat is 
gegaan met de oproep om de petitie 
van de promovendi te tekenen. Dat 
leverde tegenstrijdige antwoorden 
op. Eerst zei een medewerker dat de 
oproep erop heeft gestaan, maar dat 
dat niet meer te zien is in de geschie-
denis van het systeem, wat er volgens 
hem op duidt dat de oproep er inder-
daad voortijdig is afgehaald. Later 
meldde een voorlichter dat alle mede-
werkers van de Lichtkrant zeggen niks 
van de oproep te weten.
Ook zijn alle decanen door Ad Valvas 
benaderd, aangezien het college van 
decanen, waarvan rector Geurts voor-
zitter is, over de christelijke teksten bij 
academische plechtigheden gaat. Wij 
vroegen waarom het onmogelijk lijkt 
een echte discussie los te krijgen. Van 
hen antwoordde alleen Ruard Ganze-
voort, behalve chief diversity officer 
ook decaan van de theologische facul-
teit.

Zicht op inclusiever alternatief
‘We hebben dit onderwerp recentelijk 
in het college van decanen besproken 
met de rector’, aldus Ganzevoort. ‘Wij 
waren het met elkaar eens dat dat we 
moeten onderzoeken hoe de VU inclu-
siever om kan gaan met de teksten bij 
academische plechtigheden. Er zal een 
voorstel komen dat meer recht doet 
aan de diversiteit van de VU, een van 
de speerpunten waar we trots op zijn.’ 
Rector Geurts heeft inmiddels een 
gesprek gehad met de initiators van de 
petitie en laat weten dat ze half oktober 
in een vergadering van de decanen 
zullen praten over de aanpassing van 
het votum en de doxologie.
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Identiteit Petra Veltman OPINIE VU

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

Digitaal 
infopunt
Petra Veltman is 
programmamanager 
Studeren met een 
functiebeperking, een 
meerjarenprogramma 
(2019 tot 2024). Het 
richt zich op het 
verbeteren van de 
informatievoorziening, 
toegankelijkheid en 
studeerbaarheid voor 
studenten met een 
functiebeperking. 
Tijdens de Week van de 
Toegankelijkheid, van 3 
tot 8 oktober, werd een 
pilot van het digitale 
Infopunt Studeren met 
een Functiebeperking 
gelanceerd.

vu.nl/functiebeperking

‘Er zal een 
voorstel 
komen dat 
meer recht 
doet aan de 
diversiteit 
van de VU’

mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
https://vu.nl/nl/student/studeren-met-een-functiebeperking
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Evalueer jezelf
Eigenlijk hoef je jezelf alleen drie simpele vragen te stellen 
en je zit al een heel eind op de goede weg. Daisy Dam, inmid-
dels toegepast psycholoog, schreef haar bachelorscriptie 
over de verschillen tussen eerste- en tweedejaars. Eerstejaars 
krijgen veel uitgelegd en voorgekauwd, van tweedejaars 
wordt veel meer verwacht dat ze het zelf wel kunnen. Maar 
de meeste studenten ondergaan niet een plotselinge zelf-
standigheidstransformatie in de zomervakantie.
Dam tipt tweedejaars daarom om geregeld te kijken waar ze 
staan in hun leerontwikkeling. “Stel jezelf drie vragen: zijn 
de einddoelen van het vak duidelijk voor me? Snap ik alles 
van wat ik nu aan het doen ben of heb ik hulp nodig? En 
welke stappen moet ik nog zetten om tot het eindproduct te 
komen?” Op die manier krijg je meer ‘eigenaarschap’ over je 
studie. Zo let je volgens Dam niet alleen maar op het eind-
doel, maar krijg je ook zicht op je eigen leerproces.

Plan gedetailleerd
“Goed plannen, dat is zo’n containerbegrip. Hoe moet dat 
dan?” De toegepast psycholoog steekt haar handen in de 
lucht en trekt haar schouders op. “Een to-dolijstje maken is 
nog maar de basis.” Het gaat niet zozeer om wat je nog moet 
doen, maar vooral om helder te krijgen welke stappen ervoor 
nodig zijn om te slagen. Gebruik een programma, zoals Trel-
lo, dat je overzicht geeft en maak de kolommen doen, mee 
bezig en gedaan. Zet alle stappen daarin. “Zo kun je vooraf 
kijken of het je duidelijk is, waar je heen moet en welke stap-
jes daarvoor nodig zijn. Het is misschien wat werk, maar uit 
onderzoek is gebleken dat iedere stap in de richting van je 
doel, hoe klein ook, motiverend werkt.”

Vraag feedback
Feedback krijgen én geven is ook ontzettend belangrijk. 
Dam: “Je kunt je eigen verslag naast de beoordelings- of 
kwaliteitscriteria leggen, maar nog beter is het om met een 
studiegenoot elkaars verslagen te beoordelen. Als je iemand 
anders’ verslag leest, kun je echt kijken naar de criteria, 
omdat je minder in de inhoud zit. Dat is een win-winsituatie, 
want je krijgt feedback op je eigen verslag en je krijgt meer 
feeling met de criteria van het vak.”

Dit is een update van het tipverhaal dat vorig jaar op onze website advalvas.
vu.nl verscheen. Daar zijn nog veel meer Tips & Trucs voor je studie te 
vinden.

Schrijf je niet blind voor alles in
Tuurlijk, je gaat het dit jaar wél goed aanpakken: naar alle 
colleges, elke dag studeren, minder de gezelligheid opzoe-
ken. Met frisse moed schrijf je je in voor alle vakken van het 
tweede jaar én voor de eerstejaarsvakken die je nog moet 
inhalen.
Nou, dan volgt hier het stemmetje in je hoofd dat ze geweten 
noemen: doe dat maar niet. “Schrijf je je nu in voor meer dan 
100 procent van alle punten, dan belast je jezelf nog meer 
dan in het eerste jaar. Kijk goed wat je aankunt”, zegt onder-
zoeksmethodoloog Chris van Klaveren. Hij ontving een 
beurs om tweedejaars te helpen een zo optimaal mogelijk 
vakkenpakket te kiezen, om zo goed mogelijk de studie door 
te komen.

Doe minder vakken, haal meer punten
“Je kunt elke dag in de kroeg zitten, maar dat is niet heel 
verantwoordelijk”, aldus Van Klaveren. “Ga verantwoorde-
lijk zijn, dan zijn wij er voor jou.” Je kunt er bijvoorbeeld 
voor kiezen om minder vakken te doen in plaats van juist 
meer. Dat hoeft niet eens minder studiepunten op te leveren, 
volgens Van Klaveren. “In ons project gaan we modellen 
maken die, op basis van studiepuntendata van een student 
en eerdere cohorten studenten, voorspellen hoeveel studie-
punten iemand zal krijgen in een periode. Bijvoorbeeld als je 
3 vakken zou doen, voorspelt het model dat je 9 studiepun-
ten zult halen, maar bij 2 bepaalde vakken is het verwachte 
aantal 12 punten. Die informatie krijgt de student in een 
gesprek met de studieadviseur, en dan kan de student zélf 
een bewuste keuze maken.”

Kom vroeg in actie
Zelfregulerend, dat moet je zijn als tweedejaars om goed het 
jaar door te komen. Dat zegt Van Klaveren. Studenten die 
geleerd hebben zelfregulerend te zijn, weten wat ze wel en 
niet kunnen, plannen hun studie goed en kunnen hun eigen 
gedrag monitoren. Kun je dat nog niet zo goed, dan heb je 
daar hulp bij nodig. “Een student weet als eerste dat het niet 
goed gaat”, zegt Van Klaveren. “Je wilt eigenlijk niet dat de 
studieadviseur pas laat met een student die achterloopt in 
gesprek gaat. Dat moet snel, en een student kan daarin zelf 
actief handelen. Lukt het niet? Vraag een gesprek aan.”

‘Je moet zelf-
regulerend 
zijn, wil je 
het tweede 
jaar goed 
doorkomen’

‘Met een 
studie- 
genoot 
elkaars 
verslagen 
beoordelen, 
dat is een 
win-win- 
situatie’

Yes,  
ik zit in  
jaar twee! 
En nu?
Gefeliciteerd, je hebt je eerste 
jaar gehaald, misschien wel 
omdat de norm voor het 
bindend studieadvies vanwege 
corona verlaagd was. Maar 
heb je toch wat vertraging 
opgelopen? Met deze tips haal 
je het meeste uit jaar twee.

DOOR MARIEKE KOLKMAN 
BEELD ROB BÖMER

Tips & trucs STUDEREN

https://www.advalvas.vu.nl/tips-trucs
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Onder-
kruipsels

Beeld 
Peter Gerritsen

Gewapend met 
schepjes en plastic 
bakjes rennen 55 
basisschoolleer-
lingen uit Gouda 
door de kleurrijke 
tuinen van het 
Rijksmuseum. Hun 
doel: zo veel moge-
lijk bodemdieren 
verzamelen. Dat is 
nog niet zo eenvou-
dig in de strak 
onderhouden tuinen 
van het museum, 
want bodemdieren 
houden van rommel 
zoals blaadjes, 
takken en stenen. 
De zoektocht is 
onderdeel van de 
Bodemdierendagen, 
die bodemdieren en 
hun belang voor de 
natuur op de kaart 
moeten zetten.  
VU-bodemecoloog 
en mede-organi-
sator Matty Berg 
vertelt de kinderen 
waar ze moeten 
zoeken: onder blaad-
jes, tussen planten 
en in de grond. Zijn 
tips blijken succes 
te hebben, want na 
20 minuten zoeken, 
wroeten en graven 
laten de leerlingen 
trots hun vondst 
zien: huisjesslak-
ken, pissebedden, 
regenwormen, hooi-
wagens en duizend-
poten. (BB)

XXL
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Vegans feel 
forced to bring 
their own lunch

Despite the 
university’s 
ambitious plans 
for a sustainable 
future, there is 
still little vegan 
food available 
in the campus 
restaurants. Caterer 
Eurest claims it 
can supply 100% 
vegetarian catering 
and various vegan 
options on request. 
So why isn’t it?

W
hen computer scien-
tist and vegan Aart 
Stuurman strolls 
through the Food-
plaza in the Main 
Building, he sees 
almost nothing he 

can eat. It’s disappointing, he says. “VU 
Amsterdam considers itself to be a 
green university. It recently implemen-
ted a new rule that staff members can 
only fly on business trips once every 
two years. That’s an excellent policy of 
course, but it’s a pity this green ambiti-
on is not reflected in the canteens.” 

Stuurman thought the build-your-
own poke bowl was a good vegan 
option, but according to him it had 
been suddenly taken off the menu. 
When we asked in the VU Amsterdam 
restaurants, they said it is still possible 
to order a vegan poke bowl (you get 
a big portion for € 5.95). But apart 
from that, Stuurman and his vegan 
colleagues see few options for them 
in the restaurants, so they just bring 
their own food to work. “I sometimes 
prepare an extra meal at home, but 
that takes time. I still occasionally 
check what’s available in the canteen, 
but I always bring my own bread with 
hummus spread along just in case. 
Only you get tired of eating that all the 
time.”

The biggest problem for Stuurman 
is that he is never sure which options 
on the menu are vegan. “I recently 
asked if a wrap was vegan, and the 
employee said it was, but when I went 
to eat it I found it had cheese in it. It 
would really help if they listed the 
ingredients of the meals – and that 
would benefit people with allergies too. 
And it would be great to have one vegan 

meal a day that is clearly recognisable 
as the vegan option.’’

The catering manager responds
The picture Stuurman paints is 

not entirely accurate, according to 
Machteld Holtkamp. She is caterer 
Eurest’s branch manager at VU 
Amsterdam and talks about their 
range of meals. “We offer five different 
sandwiches every day, one of which is 
always vegan. If they run out, we can 
always make a vegan sandwich to order. 
We also regularly sell vegan wraps, for 
which we use vegan cheese and other 
vegan ingredients. We can make wraps 
to order too. If in doubt, customers 
should ask for the manager, and myself 
or a colleague will come and help.” 
Holtkamp says they also serve vegan 
dairy alternatives and vegan brownies 
and biscuits. 

‘When in doubt, ask the manager’
Holtkamp recognises that not all 

her employees know which meals are 
vegan. “Our permanent staff know 
what’s what, but in the current tight 
market we regularly have to hire 
temps, who sometimes don’t know 
what options are vegan. So again: 
when in doubt, ask the manager.” 
That staff are not always up to 
speed becomes evident when a staff 
member at the Wraps bar is asked 
for advice. The employee in question 
claims that tempeh is not vegan, 
while the fermented soybean product 
is actually a perfect and nutritious 
meat alternative for vegetarians and 
vegans. 

So while caterer Eurest claims to 
support the goals of ‘sustainability’ 
and ‘climate neutrality’ on its website, 

CAMPUS

Dive into literature in the Pantheon next 
to the aula
In the ‘surprisingly comfortable’ wooden Pantheon in the main 
building, you can retreat with a book while listening to recordings of 
the bats that hang around campus at night.

ONDERWIJS

Computer Science gaat toeloop 
indammen met numerus fixus

“We worden totaal overlopen”, zegt hoogleraar Theoretical Computer 
Science Wan Fokkink. Sinds de opleiding Engelstalig is geworden, is 
het aantal studenten bijna vertwintigvoudigd. De numerus fixus die 
VU vanaf volgend jaar gaat invoeren, moet ze over drie jaar wel weer 
opheffen. 

PETITION

STUDENTS
WETENSCHAP

International student petitions for free 
public transport

‘You just try to keep sane’ 
VU-bioloog in Time-lijst van opkomende 
leiders

After moving here from Greece, Master student Manos Gasparis soon 
realized how expensive public transport is. Besides having a big 
financial impact, he points to the threat of becoming isolated. He’s 
petitioning to give international students free public transport – just 
like the Dutch students get. 

AFSCHEID

‘Ik heb lang getwijfeld: word ik weten-
schapper of zeiler?’ 
Lex Bouter, oud-rector en hoogleraar methodologie en integriteit, 
gaat met pensioen en blikt via zes tegeltjeswijsheden terug op zijn 
tijd aan de VU. “Mensen doen hun mond vaak pas open als ze hun 
irritatie al een poos hebben opgekropt.”

With the war in Ukraine, climate change and rising prices every-
where, it can be tough to keep spirits high. Student-reporter Lisa 
Früchtl asked five international students how they cope in these 
troubling times.

Evolutiebioloog Toby Kiers doet onderzoek naar hoe schimmels, 
plantenwortels en micro-organismen in de bodem samenwerken, 
stoffen uitwisselen en transporteren. “De bescherming van bio-di-
versiteit in de bodem wordt over het hoofd gezien in de klimaat- en 
natuurbehoudsagenda.”
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BY BRYCE BENDA

CAMPUSCatering

Aart Stuurman: 
‘It’s a pity the green 
ambition of VU 
Amsterdam is not 
reflected in the 
canteens’

Nieuws, interviews, blogs en achtergrondverhalen
Elke dag actueel op advalvas.vu.nl

Niks missen? Abonneer je op onze wekelijkse Ad Valvas 
Mail Update: https://tinyurl.com/updateadvalvas

News, interviews, blogs, features
Daily updated on advalvas.vu.nl/en

Don’t miss out! Subscribe to our weekly Ad Valvas Mail 
Update: https://tinyurl.com/updateadvalvas

http://advalvas.vu.nl
http://advalvas.vu.nl/en
https://www.advalvas.vu.nl/en/nieuws/dive-literature-pantheon-next-aula
https://www.advalvas.vu.nl/en/nieuws/dive-literature-pantheon-next-aula
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/computer-science-gaat-toeloop-indammen-met-numerus-fixus
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/computer-science-gaat-toeloop-indammen-met-numerus-fixus
https://www.advalvas.vu.nl/en/nieuws/international-student-petitions-free-public-transport
https://www.advalvas.vu.nl/en/nieuws/international-student-petitions-free-public-transport
https://www.advalvas.vu.nl/en/nieuws/you-just-try-keep-sane
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/vu-bioloog-time-lijst-van-opkomende-leiders
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/vu-bioloog-time-lijst-van-opkomende-leiders
https://www.advalvas.vu.nl/verhalen/ik-heb-lang-getwijfeld-word-ik-wetenschapper-zeiler
https://www.advalvas.vu.nl/verhalen/ik-heb-lang-getwijfeld-word-ik-wetenschapper-zeiler
http://advalvas.vu.nl
https://tinyurl.com/updateadvalvas
http://advalvas.vu.nl/en
https://tinyurl.com/updateadvalvas
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Mini lecture 
sustainable 
food
How do you eat planet 
proof? According to 
emeritus professor Harry 
Aiking, and according to 
the Wheel of Five, planet 
proof food is good for 
biodiversity, the climate, 
your health and your 
wallet. From September 
to November he teaches 
a course at the VU 
on sustainable food 
for HOVO Amsterdam 
(Higher Education for the 
Elderly).

Watch this mini 
lecture by Aiking: 
https://tinyurl.com/
minilectureAiking

https://tinyurl.com/
volgensdeschijfvan5

chicken. Our ambition is to make our 
restaurants 100% planet proof.’

Van Goethem mentions the 
international EAT-Lancet Commission, 
which does extensive research on 
planet-friendly food. ‘It will not be 
enough to simply make the current 
menu completely vegetarian. We need 
to carefully balance our options. This is 
not only because they concern choices 
for the long term, but also because 
we must take into account the fact 
that we are a diverse university with a 
wide range of target groups.’ She cites 
the protein transition from animal to 
vegetable as an important step in this 
process. ‘We will increasingly need to 
consider the longer term impact of our 
choices on the planet.’

The words of Van Goethem and 
Maas reveal the university’s struggle: 
to be as sustainable as possible while 
keeping all the different target groups 
happy. The question is whether the two 
goals can be completely compatible, 
and whether we have the time to 
wait until enough people support 
the transition. Recently, concerned 
scientists in the Netherlands (including 
from VU Amsterdam) protested against 
the policies of the government and 
institutions, which they say are much 
too passive.   

Spoilt for choice
Fortunately, things are looking up 

for vegans. Later this year, a Vegan 
Grab & Go Cafe will open in the W&N 
Building. “You will be able to get coffee, 
sweets, chocolate and sandwiches 
there”, says Holtkamp. “Vegans will be 
spoilt for choice, because it’s all animal 
and dairy free.”

But what about the canteen in the 
Main Building; could they make it 
more vegan-friendly? “Our vegetarian 
and vegan sandwiches are always 
clearly identified with signs”, replies 
Holtkamp. “We try to do this for all 
our products and meals, but I agree we 
need to do better.”

it doesn’t always appear to hold up 
in practice. But Holtkamp says that 
Eurest delivers what the university 
asks of them. “VU Amsterdam is our 
client, and we do what the client asks. 
We could supply 100% vegetarian 
catering with various vegan options 
starting from tomorrow if requested, 
but that’s for the board of the 
university to decide.”

‘Meat-free by 2025’
Interestingly, the VU Amsterdam 

website lists ambitious and concrete 
goals. For example, the university 

‘aims to offer a 100% vegetarian and 
as vegan as possible menu by 2025.’ 
But why wait until 2025, if Eurest can 
meet that target today? “Let me start 
by saying that I agree with Aart”, says 
Ivar Maas, Lead Sustainability at VU 
Amsterdam. “I myself eat mainly vegan 
and otherwise vegetarian, and in the 
canteen I also often have to wonder: 
what can I eat? That’s irritating. On 
the other hand, there is the question 
of how quickly you can go green. For 
example, you want enough people 
to support your plans, and you have 
existing contractual obligations.”

According to Maas, it is made more 
difficult by the fact that the discussion 
about food is so often polarised. “I also 
notice this in the discussions we have 
within the team. It’s tricky, because 
you want your policy to take everyone’s 
wishes into account. At the same time, 
I completely agree that we need to 
become more sustainable, and quickly. 
Our strategic goal is to meet that 
target as soon as possible, but with the 
cooperation of all parties.”

Planet proof
VU Amsterdam spokesperson 

Frauke van Goethem responds in 
writing: ‘The current catering product 
range is 65% vegetarian, but simply 
increasing this percentage will not 
be enough. For example, cheese 
has a larger carbon footprint than 
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Catering

‘Cheese has 
a larger 
carbon 
footprint 
than 
chicken’

VU 
Amsterdam 
wants 
to be as 
sustainable 
as possible 
while at the 
same time 
keeping 
all target 
groups 
happy

Planet Proof

https://tinyurl.com/
protest-week

‘Meat-free by 2025’

https://tinyurl.com/
sustainabul-2022

‘It would 
be great to 
have one 
vegan meal 
a day that 
is clearly 
recognisable 
as the vegan 
option’

https://youtu.be/om-jhEL_FEs
https://youtu.be/om-jhEL_FEs
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-van-de-schijf-van-vijf.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-van-de-schijf-van-vijf.aspx
https://www.advalvas.vu.nl/en/nieuws/last-straw-scientists-demand-climate-action-protest-week
https://www.advalvas.vu.nl/en/nieuws/last-straw-scientists-demand-climate-action-protest-week
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/sustainabul-2022-vragen-en-antwoorden
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/sustainabul-2022-vragen-en-antwoorden
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‘I was that 
kid who had 
to translate 
government 
papers 
for their 
parents’

‘It’s not 
scary 
to go to 
these 
borrels’

As co-founder and 
departing chair of 
FAM Maricristy 
Foglia wants to 
offer a community 
for diverse students. 

W
ho is FAM for? 

“Those students that 
don’t feel attracted 
to or included by 
other associations: 
first generation 
students, students 

with a migration background, multicul-
tural students, international students, 
queer students. Not every student 
wants to drink alcohol for example, but 
at borrels [Dutch word for social drinks, 
Ed.] is where a lot of networking and 
socializing happens.”

Is the feeling of struggling to fit 
in familiar to you? “I was born in Peru 
and moved here when I was eight years 
old. I was that kid that had to translate 
government papers for their parents, 
it was a wild ride. I didn’t speak the 
language and went to an all-white high 
school. Struggling to fit in implies that 
you want to and are willing to adjust to 
others, but it was more that I didn’t feel 
like I had a community. I thought I was 
alone for a long time, until I went to a 
VU family event [the precursor of FAM, 
Ed.]. A diversity event hosted by VU? I 
was quite skeptical.”

How did it turn out? “They started 
with: Raise your hand if at a young age, 
you helped your parents translate. That 
question surprised me, as well as how 
many hands went up. Even though 
we all had different backgrounds, 
didn’t share a specific religion or a 
study program, we all had similar 
experiences. I thought: I’ve found my 
people to talk with.” 

The concentration of students 
with a migration background is 
highest in the law faculty. Is that 
diversity reflected in the work 
field? “It’s a work in progress. You see 
diversity amongst interns and on the 
junior level, but higher up the ladder 
there are no diverse partners. A lot of 
first generation students in law start off 
with the dream of becoming a lawyer, 
but lose that dream because they feel 
law firms are not inclusive enough.” 

How can that change and where 
should it come from? “From multiple 
parties. It’s our job as FAM to pull 
students out of their comfort zone 
and show them it’s not scary to go to 
these borrels. And it’s the job of the 
companies to accommodate, to not just 
have one row of water or cola zero for 
instance - that sends a message. We 
have inhouse days where companies 
speak on their policies on diversity and 
inclusion and we make sure they’re not 
just checking the boxes but are actually 
willing to change the work floor. 
Our entire board is qualified to give 
trainings on diversity and inclusion 
and multiple organizations have asked 
us as a focus group. The university has 
a role as well, through the Diversity 
Office for instance, to hire more 
diverse people, not only offer western 
curriculum, and train staff on what to 
do in instances of racism.” 

You mention on your website 
you want to be a community that 
is welcoming to all students. In an 
ideal world, would there still be 
need for an association like FAM? “I 
can see why you ask this but even if all 
associations were inclusive, there will 
always be the need for certain groups to 
come together. If I need updates on law 
I go to study association Digi Juridica, 
if I want to talk about my immigrant or 
first generation student experience or 
that of a woman of color, I go to FAM. 
However, we do think it’s important 
to bridge between our community 
and all the other communities in the 
Netherlands. During iftar for instance, 
we invite other students. I think that’s 
why FAM is growing – we primarily 
offer a community and safe space to 
our members, but are always trying to 
find a connection to society. Having a 
community is important, but we have 
to keep the communication with the 
whole society – that’s the only way we 
can all win.”

Key people INTERVIEW

BY EMMA SPRANGERS 
PHOTO MARTIJN GIJSBERTSEN

FAM 
Student association Family 
of Academic Minds (FAM) 
strives to be welcoming 
for all students, and focus 
on diversity and inclusion. 
Besides hosting events 
they often announce on 
their Instagram, they have 
a podcast and are planning 
on going abroad with a travel 
committee. 

www.befam.nl

Maricristy Foglia 
27
Master of Law: Internet, 
Intellectual Property and ICT

2022 
Community builder 
for refugees with a 
temporary asylum 
residence permit at De 
Alliantie

2021 – 2022 
Advice Councilor 
for young diverse 
professionals at Grote 
Spelers.

2021 - 2022  
VU student assistent 
Diversity Office 

2020 - 2022 
First Chair of FAM

2020 
Founder FAM
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Leave the 
Coke in the 
fridge

Throw your 
ambitions 
overboard

Action plan
If you’re going to be up all night, 

you’ll probably need some help to 
stay awake. Besides the usual coffee 
and Red Bull, try guarana chewing 
gum. Leave the Coke in the fridge; it 
gives a kick at first, but after half an 
hour the sugar brings you right down. 
Alcohol doesn’t really help, either. A 
single glass might help you find some 
inspiration, but after the third you 
aren’t going to be producing anything 
at an academic level.

Collecting literature
Start by going through a pile of 

scientific literature on your subject. 
If you haven’t seen the inside of the 
university library recently, then you’ve 
got a bit of a problem. But before you 
throw yourself to the ground weeping, 
check out [books.google.nl]. Google 
collaborates with many scientific 
publishers, so the texts of several books 
can be read online at Google Books. 
This could save your skin.

A 6 is a pass grade
Purists and perfectionists: throw 

your ambitions overboard. The point 
is to write an essay on time and get a 
pass grade for it – no more and no less. 
If you yearn to be brilliant, do it some 
other time. They aren’t going to deny 
you your Nobel Prize just because you 
once got an average grade for a paper.

Write a paper overnight
How things got this far – fear of failure, alcohol, or procrastination – is 
none of our business. The point is that you’ve got just one night left to 
write an essay. This is how to do it, without recourse to cut-and-paste.
BY FLOOR BAL AND BRYCE BENDA 
ILLUSTRATIONS DIDO DRACHMAN

Define the problem
You may be feeling a strong temptation to run to the 

computer and immediately start writing, but you’ll save 
yourself a lot of stress if you first think carefully about the 
structure of your article. If your usual approach is to sit at 
your desk and stare at the ceiling until inspiration strikes, 
too bad – there’s no time for that now.

Define your problem, on paper. To do this, consider the 
main question and formulate the relevant sub-questions. 
This immediately gives you the structure of your essay. Your 
introduction will consider the main question, and each 
chapter will be devoted to a sub-question. For an essay of 
average length, three sub-questions are enough. Divide 
your sub-questions into smaller part-issues; your answers to 
these form your paragraphs.

For example: The subject of the essay is ‘San Francisco 
culture in the 1960s and 1970s, by reference to the book Tales 
from the city by Armistead Maupin’.
Main question: In what way was the culture in San Francis-
co in the 1960s and 1970s unique, and why?

Sub-questions:
• What characterized San Francisco culture in the 1960s?

- Its gay and singles culture (paragraph 1.1)
- The prevailing morality (paragraph 1.2)

•  How does Armistead Maupin describe the culture in 
San Francisco?

-  How does he describe its gay and singles culture 
(paragraph 2.1)

-  What does he describe of its prevailing morality 
(paragraph 2.2)

• How did San Francisco’s special culture arise?
- The history of the city (paragraph 3.1)
- The protest generation (paragraph 3.2)  »

STUDENTSTips & Tricks
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The 
introduction 
and 
conclusion 
alone will 
provide a 
great deal 
of useful 
information

The best 
choice is 
always to 
use your own 
words

Consider the main question and formulate the relevant sub-questions

uaf.nl

Kom in actie voor 
gevluchte studenten!
Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun  
integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948. We behartigen hun  
belangen, geven advies en bieden begeleiding en financiële steun. Onze kennis en ervaring  
delen we met onderwijs instellingen, werkgevers en gemeenten. 

Het UAF helpen kan op veel manieren. Organiseer bijvoorbeeld een sponsorloop met  
medestudenten of doneer samen met collega’s vakantiedagen. Met de opbrengst draag  
je bij aan kansen voor gevluchte studenten en professionals.
 

Kom ook in actie. Ga naar uaf.nl/actie

Shakiba
Iran
Assistent interne geneeskunde

‘ Via een voorbereidend jaar  
aan de VU ben ik ingestroomd  
in de studie geneeskunde.  
Zonder de hulp van het UAF  
was dat nooit zo snel gelukt.’

Speed-reading articles
No, it’s still not time to start writing. 

For each of your sub-questions, take 
a piece of A4 and write down the 
sub-question and part-issues, leaving 
space between them. Grab your books 
and articles. Now, there are two ways 
to read a book. One, reading it from 
cover to cover, is doubtless the best 
for your academic education, but you 
don’t have time for that now. Use the 
fast method.

For each book read the contents 
page, the introduction and the 
conclusion. The introduction and 
conclusion alone will provide a great 
deal of useful information. The 
contents page will identify the chapters 
or sections that are directly related 
to your sub-questions. Read only the 
relevant parts.

If you find an answer to a part-issue 
(e.g. gay culture in San Francisco) write 
it down under that section on your 
paper, with the book title and page 
number.

Put a bookmark or Post-it note in 
place so that you can quickly find that 
page later. Put a Post-it note right by 
the relevant paragraph, so that you 
don’t have to re-read the whole page 
to find it. Repeat this process for your 
whole pile of literature.

At the end of this process you’ll have 
a list of references answering every 
part-issue and sub-question. Now all 
you have to do is write the essay! Piece 
of cake.

Finally writing
At last it’s time to do the actual writing. Take the pages 

listing your references and the books themselves. First 
write your introduction, defining the main question. Then 
start on the first chapter. Make sure each paragraph deals 
with a part-issue. Re-read the literature and summarize the 
points in your own words. If you find it difficult to let go 
of the original text, imagine explaining the subject to your 
mother, your grandfather, or a friend. Each section will now 
have several summaries of the contents of the books and 
articles you have referenced. Rewrite this section to make it 
a coherent narrative.

The temptation to simply copy and paste sections of text 
from the internet might be overwhelming, but don’t do it. 
VU Amsterdam has an excellent plagiarism scanner, and if 
you’re caught you’ll get a year’s suspension.

The best choice is always to use your own words. If you 
must use a quotation, put it in quotation marks and add a 
footnote. Every time you use a different book or article, add 
its title to your bibliography; if you wait till the end to create 
your notes and bibliography, the job will take forever.

Continue working in this way until your entire problem 
definition has been covered, and then write a conclusion.

Ready to submit your paper?
Is it really done? Read it through to catch any odd 

sentences, linguistic errors, or forgotten notes. Make the 
frontispiece, the contents page, and the bibliography. Print 
everything out. Grab a cup of coffee to make sure you’re 
wide awake and run to the university. You wrote an essay 
overnight, well done!

Tips & Tricks
ADVERTENTIE



Aan de VU studeren 31.700 studenten en werken
4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-
campus ligt in het hart van de Amsterdamse Zuidas.

Ben jij geïnteresseerd in werken bij de VU?
Kijk dan op: werkenbij.vu.nl

Werk jij al bij de VU? Hou dan de interne vacatures
in de gaten op: 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.
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What’s going on
A selection of the topics that the USR is 
currently considering or negotiating.

• Policy plan. The council is almost 
done constructing our policy plan. 
This means that soon, we’ll be able to 
communicate all the goals we set for 
this year.
• Accessibility, sustainability and 
visibility are definitely going to be on 
the agenda.
• Instagram. Take a look on our 
Instagram (vu.usr) to see when we’re 
organizing events, and in general to 
keep updated on what we’re doing.

Hi there! For starters, I hope you’re doing 
excellent. I hope you feel like every day of 
your life is amazing, that you experience 
every moment to the fullest and that you feel 
nothing short of amazing every step in the 
process.
Now, that probably sounded very fake and 
unrealistic. See, VU Amsterdam has over 
30.000 students. All of these students have 
their own personal and unique experiences, 
feelings and mental health. You, just like 
every other student, experience positive and 
negative emotions. Without 
the one the other can’t exist. 
Constantly expecting to be 
happy is, paradoxically, going 
to probably make you pretty 
miserable. Shortly put, nobody 
is going to be happy all the time, 
and that’s okay. 
At VU Amsterdam, there are 
people trying to make sure you 
experience positivity in life, those 
sparks in your day or week. This 
feeling of togetherness, of embeddedness 
within vu is often called the ‘VU Community’, a 
term milked endlessly. However, the concept 
behind it is very important. To experience the 
university as a place of positive experiences is 
crucial, if you’re going to be spending years in 
this campus.
See, the initiatives that exist within VU 
Amsterdam often don’t reach the students 

they should. So keep reading, because I’ll list 
some for you! If you want come together for 
a good time with other students on campus, 
be sure to walk into 3D, next to the Spar on 
campus. If you need to talk to someone, or 
practical support, the Student Wellbeing point 
is there to support you next to the student 
desk.
For heavier subjects, get into contact with 
the student psychologists. To talk about the 
issues that plague you with other students, 
or generally for self-reflection, check out 

NewConnective. Next to all of 
these initiatives, your study 
programme probably has a study 
association where you can get 
to know people, make friends 
and generally have a good time. 
Now, this is just a selection 
of everything going on at the 
campus. Most of these initiatives 
and organizations can be found 
on Instagram, so give them a 
look!

Finally, life can be tough, but things do get 
better. I have been depressed to the point of 
wanting to give up, and I’m endlessly grateful 
to still be here and experiencing every day. 
Please don’t be afraid to seek help; and 
don’t forget to ask those around you how 
they are doing. For me, talking always helps 
a tremendous deal, and it might just be the 
same for you. Take care. 

Houd je van schrijven, 
fotograferen of filmen?

Word student-reporter!

en krijg journalistieke bijscholing 
in ruil voor een prachtig podium 
om op te publiceren.

Mail de redactie: redactie.advalvas@vu.nl, 
of loop binnen in de redactiekamer 1H43 
(gebouw Bellevue), dan bespreken we 
samen de mogelijkheden.

Ad Valvas, journalistiek platform van de Vrije Universiteit

Don’t be afraid to 
seek help

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.

Joep van Dijk
Chair University Student Council
j.van.dijk.usr@vu.nl
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Aan de VU studeren 31.700 studenten en werken
4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU- 
campus ligt in het hart van de Amsterdamse Zuidas.

Ben jij geïnteresseerd in werken bij de VU?
Kijk dan op: werkenbij.vu.nl

Werk jij al bij de VU? Hou dan de interne vacatures in
de gaten op: interne.vacatures.vu.nl
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The initiatives 
within VU 
Amsterdam often 
don’t reach the 
students they 
should
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Meer maatregelen tegelijk
Dan rest nog de vraag: is het afschrik- 
effect zodanig dat daders niet meer 
toeslaan op de VU of zoeken ze een 
plek op waar geen camera’s hangen? 
Van der Kemp: “Een preventief effect 
bewijzen is altijd moeilijk, maar het is 
in sommige onderzoeken wel aange-
toond. Of het op de VU per se veel 
misdrijven voorkomt, weet je niet – 
daar heb je eigenlijk een randomized 
controlled trial voor nodig [Een inter-
ventiestudie waarin de onderzoekspo-
pulatie wordt verdeeld in interventie-
groep en controlegroep, red.]. Wat we 
verder uit de criminologie weten, is 
dat het belangrijk is dat er meer maat-
regelen tegelijk zijn. Dus bijvoorbeeld 
een combinatie van camerabewaking, 
beveiligers die geregeld een rondje 
lopen, en studenten en medewerkers 
die een oogje in het zeil houden.”

Gastdames en bewakers
Volgens de Facilitaire Campus Orga-
nisatie (FCO) zet de VU inderdaad in 
op meerdere maatregelen. ‘We maken 
bij voorkeur gebruik van onze gastda-
mes en bewakers. Maar de campus is 
te groot voor volledig overzicht met 
alleen surveillance’, schrijft FCO in een 
reactie. Oftewel: de VU heeft camerabe-
waking nodig.
Maar wat gebeurt er precies met de 
bewakingsbeelden? Volgens het 
Reglement Cameratoezicht van de 
VU worden de beelden maximaal 10 
dagen bewaard – flink korter dan de 
richtlijn van 4 weken van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Over het terugkij-
ken van de beelden bestaan duide-
lijke afspraken, schrijft FCO. ‘Als we 
meldingen krijgen van incidenten of 
als iemand aangifte doet van diefstal 
of geweld, dan kan alleen een selecte 
groep mensen de beelden terugkijken. 
Daarom is het zaak incidenten zo snel 
mogelijk te melden, zodat we kunnen 
achterhalen of er camerabeelden zijn 
die moeten worden opgeslagen.’

Verborgen camera’s
Wat opvalt in het reglement is dat de 
VU bevoegdheid heeft om verborgen 
camera’s te plaatsen. Zet FCO die ook 
daadwerkelijk in? ‘We proberen eerst 
fysieke alerte bewaking in te zetten 

Instagrampoll

Elke dag filmen beveiligingscamera’s jou op de VU, 
waarschijnlijk zonder dat je het doorhebt. Maar 
wat gebeurt er eigenlijk met die beelden? En is het 
gebruik ervan wetenschappelijk onderbouwd?

W
aar camerabewaking 
bij de een zorgt voor 
een veilig gevoel, 
voelt het voor de 
ander al snel als 
een inbreuk op de 
privacy. Volgens 

de Autoriteit Persoonsgegevens moet 
een werkgever of onderwijsinstelling 
een gerechtvaardigd belang hebben 
voor het cameratoezicht. ‘Bijvoorbeeld 
diefstal tegengaan of werknemers en 
bezoekers beschermen’, zo staat op 
haar website. De VU noemt vier rede-
nen voor cameragebruik: preventie, het 
opsporen van daders, monitoring en 
het vergroten van het veiligheidsgevoel.

Daders afschrikken
Op haar site zegt de universiteit het 
volgende over preventie: ‘Een deel van 
het preventieve effect wordt natuur-
lijk bereikt doordat potentiële daders 
zich bewust zijn van de monitoring en 
zich realiseren dat de beelden van de 
camera’s achteraf als bewijsmateriaal 
kunnen dienen.’ Het klinkt aanneme-
lijk, maar is er wetenschappelijk bewijs 
voor deze bewering? “Er zijn studies 
die laten zien dat camerabeveiliging 
preventief kan werken, maar de context 
is belangrijk”, zegt VU-criminoloog 
Jasper van der Kemp. “Als je camera’s 
gebruikt om af te schrikken, dan ga je 
ervan uit dat het daders zijn die oplet-
ten of ze wel of niet op camera staan. 
En het betekent ook dat die camera’s 
goed zichtbaar moeten zijn. Het grap-
pige is, volgens mij kunnen 9 op de 10 
mensen op de VU niet eens vertellen 
waar ze hangen. Je ziet ze nauwelijks, 
of je moet er echt op letten.”
Overigens kun je met camerabewaking 
met name incidenten zoals diefstal 
voorkomen, vervolgt Van der Kemp. 

“Daders denken vaak goed na over dief-
stal en soortgelijke delicten. Berekende 
misdrijven kun je mogelijk voorkomen, 
maar incidenten zoals vechtpartijen 
bijvoorbeeld niet. Dat zijn typisch 
dingen die gebeuren in emotie of onder 
invloed, al komt dat op de VU niet zo 
vaak voor.” 

DOOR BRYCE BENDA 
ILLUSTRATIE ROB BÖMER

en dan pas zichtbare camera’s. We 
hebben inderdaad de mogelijkheid om 
verborgen camera’s in te zetten, maar 
de VU-campus is een open en gastvrije 
omgeving waar dat tot nu toe niet 
nodig is geweest.’ In welke gevallen 
de VU wel zou overgaan op verborgen 
camera’s, daar wil of kan FCO geen 
voorbeelden van geven.

Niet continu in beeld
Bij het plaatsen van camera’s wil de 
universiteit zoveel mogelijk voorko-
men dat mensen continu in beeld zijn 
tijdens hun werkzaamheden of hun 
bezoek. In het reglement staat dat 
hier ook uitzonderingen op zijn: ‘Op 
locaties waar sprake is van verhoogde 
veiligheidsrisico’s, zoals een relatief 
grote kans op agressie of diefstal, is het 
mogelijk dat betrokkenen wel continu 
in beeld zijn als dit noodzakelijk is en 
minder ingrijpende maatregelen niet 
effectief zijn.’
Om welke locaties het precies gaat, 
daar kan FCO ‘om begrijpelijke redenen’ 
geen uitspraak over doen. ‘We hebben 
in het verleden, met name in de avond-
uren, een aantal keren last gehad van 
molest en vandalisme in bijvoorbeeld 
collegezalen. Hierbij kan actieve 
monitoring ondersteunen in snel en 
effectief handelen. Signalering door 
medestudenten is ook een middel om 
de campus veilig te houden.’

Laptop onbeheerd achterlaten
De VU zet camerabewaking dus ook in 
voor monitoring. In de kelder van het 
hoofdgebouw houden beveiligers de 
livebeelden in de gaten. In welke geval-
len grijpen ze nog meer in? ‘Bij extreme 
drukte doen we aan crowd control’, 
aldus FCO. ‘We kunnen zien of het bij 
een ingang heel druk wordt. Als dat het 
geval is zetten we de draaideur open of 
instrueren we de campuscoaches. Zo 
kunnen we alles in goede banen leiden.’ 
Van der Kemp noemt tot slot een 
averechts effect van camerabewaking. 

“Als gebruikers van een ruimte weten 
dat er cameratoezicht is, letten ze 
soms minder goed op hun spullen. Ze 
laten bijvoorbeeld sneller hun laptop 
onbeheerd achter. Camerabeveiliging 
kan dus ook onveilig gedrag in de hand 
werken.”

De beelden 
worden 
maximaal 
10 dagen 
bewaard, 
flink korter 
dan de  
richtlijnen

De VU is 
bevoegd om 
verborgen 
camera’s 
te plaatsen, 
maar dat is 
tot nu toe 
niet nodig 
geweest

‘9 op de 10 mensen weten niet eens waar de camera’s hangen’
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Big brother BEVEILIGING

Wat gebeurt er met  
de camerabeelden?

Criminoloog Jasper 
van der Kemp 
‘Camerabeveiliging kan 
ook onveilig gedrag in 
de hand werken’
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Fiction & Science

Fantasy voor 
volwassenen

V
anaf deze maand start de lezing&filmserie 
Fiction & Science in onze bioscoop: docen-
ten en onderzoekers aan de VU geven 
maandelijks een diepgravende inleiding 

bij een bijzondere film die aansluit op hun exper-
tise.
Op vrijdag 21 oktober trapt hoogleraar interna-
tionaal recht Wouter Werner de eerste editie af. 
Werner onderzoekt onder meer de relatie tussen 
documentaires en internationaal recht en verzorgt 
de inleiding op de alarmerende documentaire 
Cold Case Hammarskjöld van de Deense filmma-
ker Mads Brügger.
In 1961 stort het vliegtuig van VN-secretaris-gene-
raal Dag Hammarskjöld onder verdachte omstan-
digheden neer. Meer dan vijftig jaar later gaat 
regisseur Brügger op onderzoek uit om de grimmi-
ge waarheid te achterhalen.

Daniël Beltman, marketing

T
heatermaker Jip Smit neemt je mee naar 
een duistere en magische wereld. Een plek 
waar alles draait om eeuwenoude tradi-
ties en rituelen. Op de zogeheten ‘Eilan-

den’ worden mannen 80 jaar oud en leven vrouwen 
slechts 3 dagen. Maar dan wordt Katinka geboren...
Motherland gaat over deze Katinka, een strijd-
lustige vrouw die anders is en zich zal verzetten 
tegen de gevestigde orde. In dit verhaal vol zwar-
te humor komen thema’s als gender en de klassie-
ke man/vrouwverhoudingen ruim aan bod. Katin-
ka begeeft zich op een gevaarlijke zoektocht naar 
haar identiteit. Ze zal het kwaad van haar verleden 
in de ogen moeten kijken, en zich bevrijden van de 
heersende norm.
In zijn solovoorstelling brengt Smit een ode aan 
het fantasygenre en daagt je uit de grenzen van je 
verbeeldingskracht te verleggen. Door afstand te 
nemen van de realiteit kunnen we die juist beter 
bekijken en bevragen. Zo komen we er wellicht 
achter dat de ‘Eilandbewoners’ minder van ons 
verschillen dan we denken. 

Femke Idzes, cultuurmarketeer

Rialto VU
Fiction & Science 
is maandelijks 
te zien

Cold Case 
Hammarskjöld
Vrijdag 21 oktober  
Aanvang: 17.15 uur

Nieuwe  
Universiteits-
gebouw 
De Boelelaan 1111 

Toegang:  
Regulier: 11,50 euro 
Studenten 8,50 
euro 
Cineville: gratis

www.rialtofilm.nl

Werken aan gezonde 
leefstijl

E
en gezonde leefstijl is voor velen een grote 
uitdaging. Door alle comfort en technologie 
gaan we ongemerkt naar een ongezondere 
leefstijl met kunstmatige koolhydraten, inacti-

viteit en chronische overprikkeling. Daardoor kan je 
lichaam signalen gaan afgeven: je wordt moe, slaapt 
slechter, wordt wat zwaarder, je stemming verandert 
en je hebt minder energie om bijvoorbeeld te sporten. 
Kortom, je zit niet lekker in je vel.
Dat kan, maar hoeft niet. Wanneer je je bewust bent 
van je eigen gedrag, kennis hebt van een gezonde 
leefstijl en ook werkelijk actie onderneemt, kun je 
jezelf met alles wat je doet, eet en denkt versterken. 
Daarbij helpen wij jou met onze leefstijlcursus.
De prijs bedraagt 90 euro voor studenten en 150 
euro voor overigen. 
Aanmelden via: https://sportcentrumvu.nl/
health-performance/leefstijl-cursus.

Maria Engels, communicatie & marketing

Sport- 
centrum  
VU
Uilenstede 
Uilenstede 100 
020-5985090 

maandag - vrijdag: 
08 - 23 uur 
zaterdag - zondag: 
10 - 18 uur

VU campus 
(OZW-gebouw) 
Boelelaan 1109 
020-5983656 

maandag - vrijdag: 
12 – 20 uur

zaterdag - zondag: 
gesloten

sportcentrumvu.nl

De pizza is ovaal

SFEER Heel gezellig. Het personeel heet je meteen 
welkom en je mag zelf een plek uitkiezen op het 
terras. Er hangen overal kleine lampjes en de tafel-
tjes met lampjes en kaarsjes staan knus bij elkaar. 
Wij kijken uit op mensen die in het Vondelpark 
sporten of picknicken.
ETEN Mijn tafelpartner kiest de pizza margheri-
ta, met een huissaus van mozzarella, gerooster-
de pijnboompitten en pesto. De pizza valt op door 
de ovale vorm, zodat je niet bij elke hap een stuk 
korst hebt en je makkelijk kunt delen. Ik bestel de 
Burrata-salade met groene olijven, gerookte aman-
del, gepofte paprika, citroen en basilicumolie. 
De hoeveelheid burrata en zachte citroensmaak 
verrassen mij. Als bijgerecht nemen we friet met 
Dijon-mayonaise. We ronden af met wortel- en 
appeltaart. Heerlijke taartpunten, maar wel te 
groot voor ons. We drinken een latte macchiato 
en chocolademelk erbij en krijgen ook nog gratis 
water met chocolaatjes.
BEDIENING Ontzettend aardig. Ze hebben leuke 
T-shirts aan waarop quotes staan als: ‘I said no 
to alcohol but it just doesn’t listen’ en ze maken 
volop grapjes. 
TIP De appeltaart van patisserie Kuyt.
AANRADER 100 procent, voor de gezelligheid en 
het lekkere eten.
PRIJS Goed betaalbaar. Voor 50 euro krijg je ruim 
voldoende eten en drinken.

Ethna Salim Arooni, tweedejaars bachelor 
pedagogische wetenschappen

No Rules
Vondelpark 3

norulesvp.nl
VU 
Griffioen 
 
Motherland

Woensdag  
26 oktober 
Aanvang: 20.30 uur

Nieuwe  
Universiteits- 
gebouw

De Boelelaan 1111

griffioen.vu.nl/
voorstellingen

CULTUUR

Wil je ook GRATIS 
ETEN, in ruil voor 
een restaurant- 
recensie?  
Mail  
naar redactie. 
advalvas@vu.nl.

http://www.rialtofilm.nl
https://sportcentrumvu.nl/health-performance/leefstijl-cursus
https://sportcentrumvu.nl/health-performance/leefstijl-cursus
http://sportcentrumvu.nl
http://norulesvp.nl
http://griffioen.vu.nl/voorstellingen
http://griffioen.vu.nl/voorstellingen
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
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Voor vrienden van de VU
De oprichters van de VUvereniging wilden in 
1879 een andere universiteit in Nederland. 
Los van de overheid, voor eigen keuzes met 
een eigen kompas. Een universiteit die staat 
voor rechtvaardigheid, medemenselijkheid 
en verantwoordelijkheid voor elkaar en 
voor de wereld. Zo ontstond de bijzondere 
universiteit waar iedereen welkom is:  
de Vrije Universiteit.

De VUvereniging subsidieert jaarlijks met 
1 miljoen euro bijzondere projecten en 
activiteiten op het snijvlak van onderzoek, 
onderwijs, zorg en maatschappij.  Daarnaast 
organiseren we verrassende en inspirerende 
evenementen.

De VUvereniging is een maatschappelijk 
netwerk voor vrienden van de VU.

Lid van de VUvereniging ben je 
al voor €10 per jaar.

Je bent van harte welkom.

Lid worden 
kan hier

www.vuvereniging.nl
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