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virtualrealityonderzoeker tilo hartmann verwacht dat vr over een tijdje volledig is 
ingeburgerd. maar, waarschuwt hij, er is nog niet genoeg bekend over wat het nou precies 
met je doet.

m
ocht de brexit ooit doorgaan, dan 
zijn de persoonlijke gevolgen voor 
VU-jurist Gareth Davies, een in 
Nederland werkende Brit dus, nog 
wel te overzien. “Ik zal met mijn 
Nederlandse vriendin moeten trou-

wen”, zei hij desgevraagd tijdens een bijeenkomst 
van The Brexit Club in 3D, het debatcentrum van 
de VU, op woensdag 30 oktober. Maar Davies, die 
als deskundige door politicoloog André Krouwel 
werd ondervraagd, denkt dat er nog veel bijeen-
komsten van The Brexit Club zullen worden gehou-
den voordat het zover is. Hij past het principe van 

Sherlock Holmes toe op de zaak: sluit eerst alle 
onmogelijkheden uit en wat er dan overblijft, is het 
meest aannemelijk. Het is tot nog toe onmogelijk 
gebleken een meerderheid in het parlement te 
krijgen voor een brexit met een deal, (een pakket 
regelingen om de scheiding draaglijk te maken). 
En ook een brexit zonder deal is niet gelukt en dat 
betekent dat een Remain de enige overgebleven 
optie is. In de EU blijven, dus. Mocht het wel door-
gaan, dan zullen de eerste postbrexitjaren “really 
messy years” worden, voorspelt Davies. (PB)

Lees het hele verslag op advalvas.vu.nl>nieuws>31 oktober.

the Brexit Club is nog niet 
uitgepraat
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reportages, bijeenkomsten, 
borrels, lezingen & meer

meer onafhankelijke 
journalistiek op twitter

facebook.com/advalvas

kIJk op AdvALvAs.vu.nL voor AL het LAAtste nIeuws

m
ar

ie
ke

 k
ol

km
an

m
inister van Onder-
wijs Ingrid van 
Engelshoven 
tempert direct de 
verwachtingen 
als ze maandag-

ochtend 4 november op de VU 
spreekt met een groep weten-
schappers. “We kunnen de hele 
ochtend blijven hangen in de roep 
dat er geld bij moet. Ik snap het 
appel, maar ik heb het nu even 
niet en ga dit jaar van de minis-

ter van Financiën ook niet meer 
krijgen.” Ze krijgt weinig direct 
repliek. Maar de aanwezigen 
beschrijven collega’s die tussen 
de colleges door op het toilet 
hun hartkloppingen proberen te 
dempen, jonge mensen die vol 
enthousiasme een collegereeks 
vernieuwen maar in de weken 
ervoor geen avond of weekend 
voor zichzelf hebben gehad, afde-
lingshoofden die bij aanstellingen 
en promoties toch het meest 

hechten aan of iemand onder-
zoeksgeld kan binnenhalen. 
Het moet anders, met meer 
inkomensstabiliteit en minder 
concurrentie. En ja, ook met meer 
geld, maar die roep laat men dan 
maar over aan zo’n vijftig betogers 
met spandoeken, buiten op het 
campusplein. (MK)

Lees het hele verslag van het bezoek van 
de minister op advalvas.vu.nl>nieuws>4 
november.

ook protest bij bezoek van engelshoven 

> Studieschuld 
wissen? 
Een malafide internetbedrijf 
kan naar eigen zeggen 
studieschulden wissen bij de 
Dienst Uitvoering Onderwijs. 
Daarover schreef dagblad De 
Telegraaf.

> checken 
onderwijsuitgaven 
Onderwijs en onderzoek zijn 
natuurlijk heel belangrijk, maar 
hoe weet je nu eigenlijk of het 
geld goed besteed wordt? De 
Tweede Kamer worstelt met die 
vraag.

> Staken met ‘out 
of office’ 
In november sturen 
actievoerende wetenschappers 
automatische antwoorden op 
e-mails die ze ontvangen: ze 
hebben het te druk om snel te 
reageren, staat daarin.

> Kleine talen 
redden 
Bescherm de vijf overgebleven 
opleidingen neerlandistiek 
om te voorkomen dat 
ze omvallen, adviseert 
wetenschapsgenootschap 
KNAW in een reddingsplan. 
Ook andere universitaire 
talenopleidingen moeten uit 
het slop.

> Rutte verdedigt 
leenstelsel 
“Ik blijf het een logische keuze 
vinden”, zei premier Mark 
Rutte in de Eerste Kamer over 
het huidige leenstelsel voor 
studenten. Maar D66 plaatste 
opnieuw kanttekeningen.

> Hakenkruis in lift 
Uilenstede 
De gele flat op Uilenstede werd 
onaangenaam verrast door 
racistische leuzen in de lift. ‘Nazi’s 
Boven Joden’ was op de muur 
geklad met zwarte markeerstift, 
met een hakenkruis erboven. 
Duwo wil aangifte doen.

> Toch 2 ton voor 
‘zwartegatproject’
Het ‘zwartegatproject’ krijgt na 
vier afwijzingen van NWO alsnog 
geld uit onverwachte hoek. 
Minister Van Engelshoven maakt 
na kritiek uit de Kamer 2 ton vrij 
voor wetenschapscommunicatie.

> ‘Te rigide regels 
volgen’ 
Instanties waar studenten 
terechtkunnen als ze het niet 
eens zijn met een oordeel van 
hun docent, zijn veel te rigide in 
het volgen van de regeltjes, stelt 
promovendus Henk van Berkel.

> ‘minder 
promovendi 
aanstellen’
Het hoger onderwijs roept al 
jaren dat de verwevenheid tussen 
onderwijs en onderzoek beter kan. 
Maar hoe zorg je daarvoor? Begin 
eens met minder promovendi 
aanstellen, werd gesuggereerd 
tijdens een Rathenau-debat.

“Virtual reality is booming, 
ook in de wetenschap”, 
zegt Hartmann. “Noem 
een vakgebied en er is wel 
een position paper gepu-

bliceerd dat stelt dat onderzoek 
met VR de toekomst is.” In steeds 
meer wetenschappelijk onderzoek 
is VR een methode om gedrag in 
het echte leven te bestuderen. 
Het is vaak goedkoper dan werke-

lijke experimenten en beter te 
controleren. Maar het heeft ook 
een groot nadeel. Hartmann: “We 
weten nog niet voldoende hoe 
representatief het gedrag van 
mensen in een virtuele wereld is 
voor hun gedrag in het echt.”
Hij voorziet problemen als ieder-
een het gaat gebruiken. “Wat 
gebeurt er als je een halve dag 
in een virtuele wereld rond-

loopt in een virtueel lichaam? 
Thomas Metzinger, een Duitse 
filosoof die zich met VR bezig-
houdt, vermoedt dat VR je kan 
vervreemden van je lijf en dat dat 
een pathologisch probleem kan 
worden. Je voelt je als een mario-
net, ook in het echte leven.” (MK)

Lees meer over vr-onderzoek op de vu 
op advalvas.vu.nl>nieuws>1 november.

virtual reality: ‘je voelt je als een marionet’

dynamische 
islam
‘Sommige wetenschappers, politici en 
journalisten zweren bij een in beton 
gegoten islam, maar dat beeld klopt 
niet. De islam is voortdurend in bewe-
ging’, stelt Thijl Sunier. Lees zijn hele 
opiniestuk op advalvas.vu.nl/opinie

Je eigen 
potje 
Voor het eerst zelf koken? Geen paniek, 
zo moeilijk is het niet. Ad Valvas helpt 
je op weg met een basisrecept waarop 
je eindeloos kunt variëren en een 
multiculti-driegangendiner en meer op 
advalvas.vu.nl/tip/koken-voor- 
beginners

Stemmen

H
oogleraar Engels en literatuur Diederik 
Oostdijk werkt mee aan de renovatie van het 
Netherlands Carillon, een Nederlands monu-
ment in Washington D.C. in de Verenigde 
Staten. Het cadeautje van Nederland aan de 
VS in de jaren vijftig klinkt eigenlijk altijd al 

vals. “Het maken van de klokken was al een soort Neder-
lands poldermodel: niemand werd de hele opdracht 
gegund en het was één groot politiek compromis. Maar nu 
gaan de klokken eindelijk goed gestemd worden.” (MK)  

Het hele stuk over de klokken lees je op advalvas.vu.nl>nieuws>25 
oktober. 

klokken telt het netherlands carillon 
in washington. en die zijn vals.

@advalvas_vu

Meer nieuws online

minister van engelshoven (rechts) spreekt in debatcentrum 3d met een groep wetenschappers van de vU

50



6 7nr 5 — 6 november 2019 nr 5 — 6 november 2019

student In ActIe

B
en je zelf zo’n worstelende 
millennial? “Ik 
studeer, ben actief in de 
studentenvereniging, 
heb een bijbaan en doe 
vrijwilligerswerk. Dus 
ja, ook ik ken het gevoel 

van prestatiedruk en ambitie. Maar 
toen ik vorig jaar met mijn studie aan 
Amsterdam University College begon, 
besefte ik dat ik ook veel met zingeving 
en geestelijke ontwikkeling bezig ben. Ik 
ben christelijk en kom uit een christelijk 
milieu. Op het University College ging 
het vooral over carrière. Ik zag de kloof 
tussen die wereld en mijn christelijke 
wereld en dacht: die kunnen van elkaar 
leren. Het leek me mooi om ze te 
verbinden. Vanuit die motivatie ben ik 
theologie gaan studeren.” 

Verbinden dus, maar waarom dan 
juist millennials? “Die doelgroep is 
bezig met de toekomst én met waar ze 
vandaan komen. Waar wil ik heen? Wat 
vind ik belangrijk? Die vragen krijgen 
geen plek tussen feestjes, studie en je 
eerste baan. Zonde, want er komt in 
ieders leven een is-dit-het-nou?-moment. 
Dat gebeurt vaak pas als mensen in een 
diep dal zitten. Ik vind het goed om dat 
voor te zijn en nu alvast over zingeving 
na te denken. Universiteiten bieden die 
mogelijkheid niet. Overigens is de term 
millennial inmiddels niet meer geheel 
accuraat, want die generatie wordt 
natuurlijk ook ouder. We spreken daarom 
liever over studenten en young profes-
sionals.” 

Hoe ben je dat verbinden in de prak-
tijk gaan brengen? “Ik heb me aange-
sloten bij de christelijke studentenver-
eniging NSA en in allerlei besturen en 
commissies gezeten. Zo heb ik binnen 
de Alpha-commissie een cursus ontwik-
keld om studenten meer te leren over 
het christelijk geloof. Tijdens een bijeen-
komst raakte ik in gesprek met iemand 
van De Kwekerij en ik herkende me in zijn 
visie. Net als De Kwekerij wil ik studenten 
tot bloei brengen en handvatten bieden 

Ruth Six werkt 
als ‘Relatiekweker’. 
Ze praat met 
millennials over 
zingeving en wil 
hen daarover laten 
nadenken. ‘Want in 
ieders leven komt 
een moment van 
is-dit-het-nou?’ 

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

Door DaPhnE DamiaanS 
FOTO PETER VALCKX

‘Iedereen kan bij mij 
zijn verhaal doen’

voor zingeving en geestelijke ontwikke-
ling. Nu werk ik inmiddels al een jaar als 
Relatiekweker.” 

Wat doet die precies? “Als Relatiekweker 
zoek ik naar mogelijkheden voor verbin-
ding met bijvoorbeeld universiteiten en 
hogescholen. Daarnaast ga ik uitgebreid 
in gesprek met mensen die onze bijeen-
komsten bezoeken. Iedereen kan bij mij 
zijn verhaal doen. En ik geef Bloeiklas-
sen, met name over relaties en vriend-
schap. In zo’n Bloeiklas gaan we twee 
uur lang op activerende wijze aan de slag 
met een thema. Dat betekent vertellen en 
praten, maar ook meditatie, tekenen en 
boetseren.”

In hoeverre speelt je christelijke 
achtergrond daarin een rol? “Ik weet 
veel over het christelijke en daar vertel 
ik graag over. Maar ik wil het niemand 
opleggen. Ik werk in de Bloeiklassen ook 
met perspectieven uit de filosofie, socio-
logie en niet-christelijke religies. Opval-
lend genoeg kwam ik bij theologie in de 
volgende bubbel terecht. En ik ontdekte 
dat de hele wereld bestaat uit bubbels, 
mensen bekijken het leven vaak nogal 
zwart-wit. Inmiddels heb ik geaccepteerd 
dat ik in meerdere bubbels thuishoor, 
niet alleen in de christelijke. Dat was een 
zoektocht, maar ik doe nu een minor aan 
de School of Business and Economics en 
vind dat ook heerlijk.”

En na je studie, ga je dan door met 
verbinden? “Dat hoop ik natuurlijk wel. 
Niet alleen verbinden, maar ook vertellen 
hoe ik het geloof ervaar en mensen tot 
bloei brengen. Ik wil mensen tonen dat 
het leven draait om liefde voor elkaar en 
dat kwetsbaarheid een kracht is. Je mag 
accepteren dat je afhankelijk bent – en 
in mijn geval ben ik afhankelijk van God. 
Dat geeft me een enorme rust en daar 
vertrouw ik op. Het lijkt me mooi om te 
spreken op christelijke en niet-christe-
lijke congressen. Of me bezig te houden 
met de nieuwe rol van de kerk: hoe kan 
deze zich zo goed mogelijk inzetten voor 
de wereld?”

Ruth Six
21

Theologie

September 2019-nu 
Student-trainee/tienerwerker, 
Protestantse Kerk Amsterdam

September 2019-nu 
Minor understanding and 
influencing decisions in 
business and society, School of 
Business and Economics, VU

September 2018-nu 
Relatiekweker, Kwekerij 
Amsterdam

2018-2019 
Liberal arts and sciences, 
Amsterdam University College

2018-2019 
Voorzitter diverse 
commissies en 
dispuutsvoorzitter, Navigators 
Studentenvereniging 
Amsterdam (NSA) 

2017-nu 
Secretaris, 
opleidingscommissie VU/PThU

2017-nu 
Theologie, VU/PThU 

Kwekerij 
Amsterdam
Kwekerij Amsterdam noemt 
zichzelf ‘een bloeiplek voor 
millennials om samen 
levenswijsheid te ontdekken 
en in de praktijk te brengen’. 
Oprichters Maarten Vogelaar en 
Guy Wijnen organiseren sinds 
2015 onder meer Bloeiklassen, 
coachingssessies en festivals. 
De Kwekerij is niet-christelijk, 
maar wordt gefinancierd door 
de Protestantse Kerk. Meer info 
op kwekerijamsterdam.nl
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wIsseLcoLumnopInIe

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

Door JoJannEKE VanDErVEEn 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

H
et Sociaal Cultureel Planbureau 
toonde in juni aan dat de steun 
voor klimaatbeleid afkalft nu het 
menens wordt. Dit beeld werd 
bevestigd door cijfers van het 
Hier-klimaatbureau, waaruit bleek 
dat Nederlanders minder positief 

zijn geworden over gasloos wonen. Dit maakt de 
verantwoordelijkheid voor de overheid groter en 
ingewikkelder: de urgentie van de klimaatcrisis 
vraagt om handelen. Helaas moet de steun van 
burgers daarom nu al doende verworven worden.
De regering hecht sinds het begin van de onder-
handelingen over het Klimaatakkoord sterk aan 
draagvlak voor de plannen. Terecht. ‘De grote 
verbouwing van Nederland’ kan alleen slagen 
als gezinnen en bedrijven bereid zijn samen met 
de overheid vaart achter deze grote transitie te 
zetten. In dat licht is het verontrustend dat het 
draagvlak meer onder druk lijkt te staan naarmate 
de klimaatambities groter en concreter worden.
Tegelijkertijd is het ook logisch. Het beleid begint 
zogezegd achter de voordeur te komen. Tot nu toe 
konden mensen ‘gratis’ voorstander zijn. Inmid-
dels zal men de portemonnee moeten trekken, en 
dat verandert de zaak. Dat mensen zich zorgen 
maken over wat er van hen gevraagd zal worden, is 

Klimaatbeleid en 
draagvlak  
moeten  
allebei
Je kunt niet wachten 
met klimaatbeleid totdat 
er breed draagvlak is. 
Draagvlak moet zich 
mettertijd vormen. 
Hopelijk heeft dit kabinet 
voldoende ruggegraat om 
door te zetten.

niet verwonderlijk. De regering mag deze 
zorgen niet negeren, en doet dat ook niet.
Elk nieuw klimaatrapport laat zien dat 
het tegengaan van de opwarming van de 
aarde nog urgenter is dan we al dachten. 
De overheid heeft daarom niet de luxe 
om klimaatbeleid uit te stellen totdat 
mensen het wel zien zitten, of om dit 
beleid zo traag uit te voeren dat het geen 
zorgen oproept. De schouders moeten 
eronder, en gauw.
De overheid zit in een lastig parket: 
ze moet zowel ambitieus handelen als 
draagvlak verwerven. Hoe? Door gewoon 
te beginnen, en al doende zorgen weg te 
nemen. Een terugblik op de transitie van 
kolen naar aardgas biedt inspiratiema-
teriaal voor de opgave waarvoor we nu 
staan, zelfs al was die opgave van kleinere 
omvang. Het tv-programma Tegenlicht 
liet in februari zien hoe de overheid in de 
jaren zestig monteurs van huis tot huis 
liet gaan om alle fornuizen, branders en 
haarden om te bouwen. Een dergelijke 
mentaliteit van aanpakken bij de over-
heid is ook nu strikt noodzakelijk.
Als de overheid zo daadkracht toont, 
en de primaire verantwoordelijkheid 
voor handelen op zich neemt, trekt het 
draagvlak vermoedelijk bij. Helderheid 
over de inzet van de overheid neemt een 
oorzaak van de afnemende steun weg: 
onzekerheid over wat de transitie voor 
mensen persoonlijk zal betekenen. De 
plannen in het Klimaatakkoord voor 
wijkgerichte aanpakken en het ontzorgen 
van woningeigenaren hebben potentie, 
maar moeten hun waarde nog bewijzen. 
Het politieke klimaat vraagt erom dat de 
overheid deze waarde snel laat zien. Als 
zorgen niet wegebben voor de verkie-
zingen in 2021, zou dit zomaar electo-
rale gevolgen kunnen hebben die goed 
klimaatbeleid onwaarschijnlijker maken.
Het Klimaatakkoord biedt ruimschoots 
aanknopingspunten voor een voortvaren-
de, coördinerende rol voor de overheid. 
Hopelijk heeft dit kabinet voldoende 
ruggegraat om door te zetten, ook nu 
dat misschien niet direct bij de volgende 
peiling de grootste populariteit met zich 
meebrengt.

jojanneke vanderveen is promovenda politieke 
filosofie aan de vU.

Jacintha ellers hoogleraar evolutionaire ecologie

D
at de autoriteit en 
geloofwaardigheid 
van de wetenschap in 
Nederland afnemen 
is bekend, maar het 
werd weer eens schrij-
nend bevestigd bij de 

demonstraties in de afgelopen weken. 
De boeren gingen massaal de snelweg op 
met hun tractoren uit verontwaardiging 
over de stikstofmaatregelen. Ze waren 
boos omdat wetenschappelijk onderzoek 
aantoont dat de veestapel een belangrijk 
deel van de stikstofuit-
stoot veroorzaakt. Zonder 
gehinderd te worden door 
enige kennis wierp men 
die conclusie omver: “Ik 
vertrouw de stikstofmetin-
gen niet, want ik ben het 
er niet mee eens.” Dat is 
nog eens boerenwijsheid. 
Verbazingwekkend genoeg 
kregen de boeren deson-
danks veel sympathie 
van het publiek. En wat 
erger is, de boeren kregen hun zin en een 
aantal maatregelen werd teruggedraaid. 
Heel anders was dit bij de demonstraties 
tegen klimaatverandering. De acties leid-
den tot weinig overlast en het protest richt-
te zich vooral op de regering die weigert 
adequate wetgeving tegen klimaatveran-
dering aan te nemen. Ook bij het klimaat-
probleem is de wetenschap glashelder over 
oorzaak en oplossing, en de demonstran-
ten droegen dat uit. Niettemin waren er 

arrestaties en werd Extinction Rebellion 
op sociale media voor rotte vis uitgemaakt. 
En wat erger is, er was nauwelijks aandacht 
voor de boodschap van de demonstratie, 
laat staan dat er maatregelen werden 
genomen om echt iets aan mitigatie van 
klimaatverandering te doen.
Waarom worden boeren wel gehoord en 
wetenschappers niet? Alles waar boeren 
bij betrokken zijn is beter, lijkt het wel. In 
de supermarkt, bijvoorbeeld, is alles wat 
met boer begint - boerenyoghurt, boeren-
melk - tweemaal zo duur. Een program-

ma als Boer zoekt vrouw 
wordt vele malen beter 
bekeken dan een gewoon 
datingprogramma. Daar 
kan de Wetenschapsquiz 
jaloers op zijn. Wordt 
de boer als held geëerd 
omdat het boerenbestaan 
symbool staat voor hard 
en eerlijk handwerk?
Ik denk zelf dat de trak-
toren het verschil maken. 
Die stoere robuuste 

machines boezemen ontzag en bewonde-
ring in, zoals de wetenschap dat vroeger 
ook deed. Wat kunnen wij wetenschap-
pers laten zien als symbool voor kennis 
en integriteit, zodat men naar ons luis-
tert? Een moeilijke vraag, dus voorlopig 
ga ik bij de volgende klimaatdemonstra-
tie gewoon op de tractor. Maar dan wel 
een elektrische, zonder uitstoot.

een tractor voor de 
wetenschap

Die stoere 
robuuste machines 
boezemen ontzag 
en bewondering in

Reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Het is een gevecht dat online 
keihard wordt uitgevochten. 
Want wat moet je schrappen 
uit je dieet om snel af te 
vallen: vet of koolhydraten? 
Een natuurkundige zocht 
het uit en kwam tot een 
opvallende conclusie.

vet of koolhydraten: wie  wint het dieetgevecht? 

DOOR FlOOR BAl  
ILLUSTRATIE ROB BÖMER

H
et is nogal een ronkende aanprijzing. Op 
zijn Facebook-pagina kondigde emeritus 
hoogleraar voedingsleer Martijn Katan 
aan dat Kevin Hall een lezing op de VU 
zou komen houden over de vraag wat 
beter is: een koolhydraatarm of vetarm 
dieet. Hij noemt Hall ‘de grootste weten-

schapper op dit gebied – en de enige die het volgens mij 
echt snapt’.
En dus staat Hall van het Amerikaanse National Institu-
te of Health donderdag 17 oktober voor een volle college-
zaal. Hij waarschuwt tijdens de lezing dat hij géén dieet-
advies geeft: “Ik ben een natuurkundige, van mij moet 
je geen voedingsadvies aannemen.” Wat hij wel kan? 
Volgens Katan vooral heel goed rekenen. “Obesitas is 
een heel gecompliceerd probleem, rekenen heb je daar-
bij nodig. Natuurkundigen kunnen dat als allerbesten.”
De eerste grafiek die Hall laat zien, toont meteen waar-
voor hij die rekenvaardigheden gebruikt. Hij geeft het 
voorbeeld van een man met een bepaald gewicht. “De 
theorie is dat als hij zijn calorie-inname met 500 calo-
rieën per dag vermindert, hij twee kilo per maand kwijt-
raakt.” Hij grapt: “Na vier jaar is er van die persoon niets 
meer over.”

Vechten tegen eetneiging
Zo werkt het dus niet. De meeste mensen die een dieet 
volgen, komen na ongeveer een jaar op een plateau 

terecht. Ze vallen niet meer verder af. De gangbare 
gedachte is dat zij hun dieet niet meer volhouden en 
weer meer gaan eten. Dat klopt niet volgens Hall: “Het 
lichaam is een complexe machine. Hoe meer gewicht 
mensen kwijtraken, hoe minder calorieën hun lichaam 
verbruikt. Bovendien geeft hun lichaam hen een krach-
tig signaal om meer te eten.” Wie verder wil afvallen, 
moet dus steeds minder eten. Mensen die langdurig 
moeite doen om af te vallen, moeten steeds harder vech-
ten tegen hun neiging om meer te eten.
Het zou ideaal zijn voor iemand die gewicht wil verlie-
zen om een eetstijl te hebben waarbij de calorie-inname 
hetzelfde blijft, maar je toch lichaamsvet verliest. Laat 

er nou een dieet bestaan 
dat claimt zo te werken. 
In de jaren zeventig kwam 
ene dokter Atkins met een 
theorie: wie veel vet en 
eiwit eet en weinig kool-
hydraten, raakt gewicht 
kwijt zonder calorieën te 
minderen. Tegenwoordig 
is het zeer populaire keto-
dieet daarop gebaseerd. 
Door koolhydraten stort 
het lichaam insuline uit in 
het bloed. En die insuline 
jaagt de voedingsstoffen 
uit het bloed je vetcellen 

in, stellen de Atkins-adepten. Je wordt dus dikker en 
tegelijk krijg je honger door gebrek aan voedingsstoffen 
in het bloed.

Minder insuline nodig
Hall besloot te testen wat beter werkt: minder vet of 
minder koolhydraten eten. Een groep proefpersonen 
at eerst een periode een basisvoeding met voldoende 
calorieën om op gewicht te blijven. Daarna werden ze 
verdeeld over twee vermageringsdiëten: in het ene was 
de hoeveelheid koolhydraten flink verminderd en het 
andere bevatte minder vet. Die twee diëten bevatten 
wel precies evenveel calorieën. Volgens de keto-theorie 
zouden de deelnemers op het dieet met minder kool-
hydraten meer gewicht moeten verliezen. Maar dat 
gebeurde niet: vetbeperking leidde zelfs tot iets meer 
afvallen en iets meer verlies van lichaamsvet dan kool-
hydraatbeperking.

Tot Halls grote 
verbazing bleken 
de twee groepen 
echt anders te  
eten
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Afvallen onderzoeksnIeuws

Emeritus hoogleraar 
veiligheid en veerkracht 
Hans Boutellier 
is benoemd 
tot Officier in 
de Orde van 
Oranje-Nassau 
vanwege zijn 
visie- en beleidsontwik-
keling op de terreinen van 
veiligheid, justitie, integra-
tie en openbaar bestuur. 

Gezondheidswetenschap-
per Marcel Adriaanse 
kreeg samen met 
bijzonder hoog-
leraar GGZ-
verpleegkunde 
Berno van 
Meijel van VUmc 
een subsidie van 510.000 
euro van Stichting Steun en 
ZonMW voor hun onder-
zoek naar een stoppen-
met-rokenprogramma voor 
mensen met een ernstig 
psychiatrische aandoening.

Emeritus hoogleraar dier-
ecologie Nico van Straalen 
publiceerde het naslagwerk 
Encyclopedie van 
de evolutiebio-
logie. Hij geeft 
antwoorden 
op vragen als: 
waarom zijn 
elanden in het noorden van 
Zweden zwaarder dan in 
het zuiden?

Promovendus preventieve 
tandheelkunde Athina 
Georgiou ontvangt 
van de Euro-
pean Society of 
Endodontology 
een subsidie 
van 40.000 euro 
voor haar onderzoek naar 
chronische ontstekingen in 
de mond. Acta-hoogleraar 
Wim Crielaard en universi-
tair docent Suzette van der 
Waal begeleiden haar.
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Wil je ook met je scriptie in advalvas? mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Nee, 
niet bepaald. Ik begon er heel bevlogen aan, maar het 
lukte maar niet om op één lijn te komen met mijn bege-
leider. Na een begeleidingsgesprek had ik vaak het gevoel 
dat er helemaal niks goed was. Ik werd er onzeker van.”

Wat was je grootste ontdekking? “Millennials zijn opge-
groeid met het idee dat ze alles kunnen bereiken. En als 
er iets niet lukt, is het je eigen schuld. Op sociale media is 
het succes van anderen ook heel zichtbaar. Waarom heeft 
iemand anders wel dat traineeship op zijn LinkedIn staan 
dat jou niet is gelukt? Dat is een zware last, kwam uit mijn 
interviews naar voren. Burn-out ligt altijd op de loer. 
“Het is voor werkgevers misschien belangrijker om te 
investeren in psychologisch kapitaal – dat mensen goed 
in hun vel zitten – dan in bevlogenheid. Dat laatste is 
eerder een gevolg.”

Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken? 
“Ik zou me minder snel van mijn stuk laten brengen.”

Ben je goed begeleid? “De verhouding met mijn eerste 
begeleider was moeilijk. Ik zag het daardoor op een gege-
ven moment helemaal niet meer zitten. Mijn tweede bege-
leider heeft de boel gered, die wist me weer te enthousias-
meren.”

Ga je hier nog iets mee doen? “De afdeling Learning and 
Development van Vandebron [het bedrijf waar Bains zijn 
onderzoek deed en nog steeds werkt, red.] is geïnteres-
seerd in de resultaten. En ik merk dat het mezelf helpt om 
te weten dat ik niet de enige ben die onzeker en zoekend 
is.” (WV)

‘Burn-out ligt altijd 
op de loer’

Bevlogenheid onder millennials

Scriptie

Vips

Proefschrift

Harnil Bains | 29 | master beleid, commu-
nicatie & organisatie | cijfer 6 | 26 ects
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“De basis van de 
neuropsy-
chologie is 
dat schade 
aan het 
voorste 
deel van de 
hersenen 
ertoe leidt 
dat patiënten 
moeite hebben 
met planning, impulsbeheersing 
en concentratie. Daardoor scoren 
ze vaak afwijkend op neuropsy-
chologische onderzoeken. 

Maar als klinisch neuropsycholoog 
zie ik mensen die wel gedrags-
problemen hebben, maar verder 
prima scoren op intelligentie en 
uitvoerende taken. Dat gooit onze 
hele theorie overhoop. 

Uit mijn onderzoek blijkt dat deze 
patiënten schade aan de orbito-
frontaalkwab (OFC) opgelopen 
hebben. Daardoor hebben ze 
problemen met emoties en 
gedragsregulatie. Ze voelen de 
emoties niet en herkennen ze niet 
bij anderen. Om dit bij patiënten 
vast te kunnen stellen, moet men 
de standaardtesten aanpassen. 

Uit internationaal onderzoek blijkt 
dat 30 procent van de gedeti-
neerden hersenletsel heeft, bij de 
gewone bevolking is dat 6 procent. 
Bij agressieve gedetineerden gaat 
het vaak om OFC-letsel. Het zou 
prachtig zijn als alle verdachten 
en gedetineerden hierop gescand 
kunnen worden. Ook omdat zij 
andere forensische therapie nodig 
hebben.” (FB) 

Frank Jonker is hoofd neuropsychiatrie 
bij GGZ-instelling Altrecht. Donderdag 7 
november promoveert hij bij Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen.

‘Gevangenen in 
MRI-scanner’
Mensen met specifieke 
hersenschade zijn emotieloos 
en niet empathisch. Daardoor 
belanden ze bovengemiddeld 
vaak in de gevangenis, zegt 
promovendus Frank Jonker.

Kortom: “Je kunt de hoeveelheid vet of koolhydraten in 
je voeding flink aanpassen, maar als je je calorie-inname 
hetzelfde houdt, val je niet af”, aldus Hall.
Wel hadden de lichamen van de proefpersonen die 
minder koolhydraten aten, 20 procent minder insuline 
nodig. Hoewel Hall geen voedingsadvies geeft, zegt hij 
dat een keto-dieet met weinig koolhydraten nog steeds 
interessant zou kunnen zijn voor mensen met diabetes 
2, de variant van de ziekte die samenhangt met de leef-
stijl van mensen. “Er bestaat een studie waarbij deze 
groep twee jaar lang een 
keto-programma volgden. 
Vaak konden ze na een 
periode stoppen met hun 
medicatie. Het ging hierbij 
niet alleen om mensen 
die recentelijk diabetes 
hadden, maar ook om 
mensen die langdurig ziek 
waren”, stelt Hall.

Bewerkt of onbewerkt 
voedsel
Maar de dieetoorlog draait 
niet alleen om vet of kool-
hydraten. Tegenwoordig 
is er ook een groep mensen die zich tegen ultrabewerkt 
voedsel, zoals fastfood en eten uit pakjes en zakjes, 
keert. Hall: “Die hangen het idee aan dat eten meer is 
dan puur de voedingsstoffen. Om gewicht te verliezen 
moeten mensen minder ultrabewerkt voedsel eten en 
meer zelf koken.” Als natuurkundige vindt Hall dit 
“vreemd en onwetenschappelijk”.
Maar je bent een wetenschapper of je bent het niet. Dus 
sloot Hall weer een groep deelnemers een periode op in 
een proefcentrum. Eerst aten ze een tijdlang eenzelfde 
voeding, waarbij mensen zelf konden bepalen hoeveel 
ze aten. Daarna at de ene helft een dieet dat voor 80 
procent uit onbewerkte producten bestond, terwijl de 
andere groep voor 80 procent ultrabewerkt eten at. 
Belangrijk: het onbewerkte voedsel bevatte net zoveel 
suiker, zout, koolhydraten, vet, eiwit en vezel als het 
ultrabewerkte eten.
Tot Halls grote verbazing bleken de twee groepen daad-

werkelijk anders te eten. Hoewel de deel-
nemers uit beide groepen hun maaltijden 
hetzelfde cijfer gaven en ook hun honger-
gevoel op hetzelfde niveau inschaalden, 
bleek van de bewerkte producten veel 
meer gegeten te worden. Eén proefper-
soon at dagelijks zelfs 1700 calorieën 
meer als hij bewerkte producten at. De 
deelnemers werden ook getimed. De 
mensen die ultrabewerkte producten 
aten, aten veel sneller. Het resultaat: 
de mensen die bewerkte voeding aten, 
kwamen een kilo aan. De andere groep 
viel zelfs een kilo af.

Broccoli met mayonaise
Het is een resultaat waar Hall erg van 
opkeek. “Ik heb nu een probleem. Ik 
heb een causaal verband, maar ik weet 
nog niet welk mechanisme erachter 
zit.” Suggesties genoeg hoor. “Ik heb 
gemerkt dat dit resultaat als de beroemde 
Rorschachtest werkt. Welk mechanisme 
mensen erachter vermoeden, is afhan-
kelijk van hun opvattingen over gezond 
eten.”
Momenteel loopt een studie van Hall 
met proefpersonen om dat verder uit te 
zoeken. Het zou kunnen dat in bewerkt 
voedsel de calorieën meer geconcen-
treerd zijn dan in onbewerkt voedsel 
zoals groenten. Daarom heeft in de 
nieuwe studie het bewerkte eten dezelfde 
concentratie van calorieën als het onbe-
werkte eten. Een andere mogelijkheid is 
dat het bewerkte eten zo makkelijk eet 
dat mensen onbewust in dezelfde tijd 
meer eten. Na een vraag uit de zaal zegt 
Katan dat sauzen ook effect op het door-
eten kunnen hebben.  Hij grapt: “Uit een 
kleinschalig experiment met mijn klein-
kinderen blijkt dat ze meer broccoli eten 
als er mayonaise op zit. Maar daar had ik 
geen placebogroep bij.”

‘Ik heb een causaal 
verband, maar 
weet nog niet 
welk mechanisme 
erachter zit’
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Watersymposium wetenschAp

Door WELmoED ViSSEr

We moeten niet de strijd aangaan tegen de natuur, maar beter leren 
denken vanuit de natuur, bepleit patriarch Bartholomeus I van de 
oosters-orthodoxe kerk al jaren. Hij is samen met de VU gastheer 
van een symposium over waterproblematiek.

niet vechten tegen het water, 
maar ermee samenwerken

zich al dertig jaar bezighoudt met mili-
euproblematiek, is samen met de VU 
gastheer. Daarnaast komen kardinaal 
Turkson, de hoogste katholieke functi-
onaris die zich bezighoudt met milieu-
vraagstukken en Pieter van Oord, ceo 
van offshorebedrijf Van Oord. Er zijn 
bestuurders van de drie steden aanwe-
zig, vertegenwoordigers van ngo’s, 
beleidsmakers en wetenschappers, 
onder wie VU-hoogleraar water- en 
klimaatrisico’s Jeroen Aerts.

leren van oosters-orthodoxe 
kerk
“We zullen een omslag in ons denken 
over de natuur moeten maken”, stelt 
Hasselaar. “De strijd tegen de natuur 
en het water zit natuurlijk heel diep 
verankerd in de Nederlandse ziel. 
Bedrijven als Van Oord zijn daar groot 
mee geworden. De oosters-orthodoxe 
kerk is er veel meer van doordron-
gen dat de mens een plek heeft in de 
natuur en moet samenwerken met die 
natuur. Patriarch Bartholomeus I heeft 
al veel eerder gesteld dat het milieu-
probleem van binnenuit moet worden 
opgelost: hoe kijken we naar de natuur 
en naar onze eigen positie en verant-
woordelijkheid? Daarin moet iets 
fundamenteel veranderen”, besluit 
Hasselaar,  “in dat opzicht kunnen wij 
zeker iets leren van de oosters-ortho-
doxe kerk.”
Het idee is uitdrukkelijk dat er niet 
alleen wordt gepraat op het sympo-
sium, maar dat er uit de workshops 
daadwerkelijk voorstellen komen die 
het waterklimaat van de drie steden 
daadwerkelijk gaan verbeteren.

Oordeel uitstellen
Hasselaar bracht al eerder op die 
manier boeren, natuurorganisaties, 
politici, banken, kerken en weten-
schappers bij elkaar om over uitstoot 
te praten. Dat was op 22 mei van dit 
jaar, op een boerderij in Barneveld. 
Het was vlak na het incident in Boxtel 
waar activisten een stal waren binnen-
gedrongen waar op intensieve wijze 
varkens werden gehouden. De verhou-
dingen stonden op scherp. Deson-
danks gingen de partijen met elkaar 
in gesprek en deden ze een poging om 
echt naar elkaar te luisteren en taboes 
niet uit de weg te gaan: zoals die van 
het inkrimpen van de veestapel en het 
gebrek aan toekomst dat veel boeren-
bedrijven ervaren.
Bij deze gesprekken is het belangrijk 
dat je je eigen oordeel kunt uitstel-
len, legt Hasselaar uit, dat je je kunt 
verplaatsen in de positie van de ander. 
“Met polarisatie bereik je uiteindelijk 
niks. Je bent gezamenlijk verantwoor-
delijk voor een gedeelde toekomst. 
Alleen vanuit dat perspectief kun je 
werken aan een duurzame oplossing.”
Bij het symposium aan de VU schui-
ven niet de minsten aan: de oecu-
menische patriarch van de oosters-
orthodoxe kerk, Bartholomeus I, leider 
van ruim 300 miljoen christenen, die 

cale onzekerheid centraler te stellen in 
de analyse. “Hoop is belangrijk”, stelt 
hij. “Je moet het vooruitzicht houden 
dat je iets kunt doen, anders raak 
je verlamd. En alle partijen moeten 
samen verantwoordelijkheid dragen.”
Het symposium Water in Times of 
Climate Change is georganiseerd om 
gezamenlijk, zowel van boven als van 
onderop, oplossingen te vinden voor 
milieugerelateerde waterproblema-
tiek in de drie wereldsteden waarmee 
de VU een band heeft: Amsterdam 
(overstromingsrisico), Kaapstad 
(drinkwatertekort) en Jakarta (de 
snelst zinkende stad ter wereld). Er 
komen bestuurders, wetenschappers, 
mensen uit het bedrijfsleven, banken 
en vertegenwoordigers van religieuze 
organisaties. Het doel is om samen een 
aantal projecten te beginnen voor de 
komende twee jaar.

Bekerritueel 
Om de afspraken van dit symposium te beklinken, 
zal de 300 jaar oude hensbeker van het waterschap 
gooi en vecht uit de vitrine worden gehaald. deze 
zilveren beker werd vroeger door de bestuurders 
van de hoogheemraadschappen, de voorlopers 
van de waterschappen, gebruikt om besluiten te 
bekrachtigen.

meepraten? 
iedereen die geïnteresseerd is in het thema, is 
welkom op het watersymposium. het vindt plaats op 
woensdag 6 en donderdag 7 november op de vU. 
aanmelden kan via www.vu.nl/watersymposium.

FOTO CyNTHIA BOLL

zonder dat je goed bent voorbereid. 
Dat gebeurde in Kaapstad waar in 2018 
het watertekort door een aantal droge 
zomers achter elkaar ineens zo nijpend 
bleek dat de dag dat er geen water uit 
de kranen zou komen, angstig dicht-
bij kwam. Toen moesten er heel snel 
noodscenario’s in werking treden en 
werden alle inwoners opgeroepen om 
water te besparen waar ze konden. 
Day Zero, de dag waarop er geen water 
meer uit de kraan zou komen, kon op 
het nippertje worden afgewend.

Niet verlamd raken
“Juist door die radicale onzekerheid 
die milieuproblemen kenmerkt, zijn 
ze niet gemakkelijk van bovenaf op te 
lossen”, vertelt theoloog en econoom 
Jan Jorrit Hasselaar, die zijn proef-
schrift schrijft over hoe je een andere 
omgang kunt vinden door deze radi-

j
e kunt als bestuurder 
wel allerlei maatrege-
len verzinnen om te 
zorgen dat Amsterdam 
niet onder de zeespie-
gel verdwijnt, maar dat 
is nog niet gemakke-
lijk: je weet natuurlijk 

niet precies wanneer de zeespiegel 
gaat stijgen en hoeveel. Straks blijkt 
die kostbare dijk die je om de stad 
heen liet leggen voor niks geweest. 
Natuurlijk zijn er wetenschappelijke 
modellen, maar die zijn vrijwel altijd 
gebaseerd op kansrekening en de 
meeste milieuproblemen kenmerken 
zich nu juist door radicale onzeker-
heid. 
Dus kijken we het probleem nog maar 
even aan. Het kan ook meevallen, 
tenslotte. Het risico is dan dat zo’n 
milieuprobleem je ineens overvalt, 

‘Met polarisatie bereik je 
uiteindelijk niks’
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knokken
als je een studievereniging bent 
waar de vrouw-manverdeling 
80/20 is, dan moet je als 
sportcommissie niet alleen 
maar paaldansactiviteiten 
organiseren. een workshop 
boksen bijvoorbeeld, dat moet 
toch de mannelijke leden 
trekken? 
verkeerd gedacht, zo blijkt. 
Want de studentes gezondheid 
& leven houden ook wel van 
een robbertje knokken. dus 
bij de training, gegeven door 
een echte boksinstructeur 
van sportcentrum vU, 
georganiseerd door 
studievereniging anguilla, was 
de verdeling gewoon zoals die 
altijd is. leuk was het wel en er 
zijn geen slachtoffers gevallen.

Door Floor Bal
Foto yvonne compier
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E-sporter studenten

‘Elke grote 
voetbalclub heeft 
een eigen gamer  
in dienst’

Masterstudent Renzo 
Oemrawsingh is 
professioneel Fifa-
gamer bij Vitesse. 
Wat doet zo’n gamer 
eigenlijk en wat 
betekent het voor zijn 
studie?

‘Docenten 
snappen 
niet dat 
ik moet 
gamen’

Door FLoor BaL 
FOTO MARTIJN GIJSBERTSEN

H
oe word je een professio-
neel gamer? Door heel veel 
te trainen, vertelt master-
student sociologie Renzo 
Oemrawsingh (25). “Mijn 
stiefvader is een voetbalfa-
naat, die zit ook in mij. 

Het eerste spel dat ik op de playstation 
speelde, was het voetbalspel Fifa 98.”
Vanaf zijn veertiende mocht Oemraw-
singh online het schietspel Call of Duty 
spelen. “Ik speelde echt veel te veel. Mijn 
moeder liet me vrij: zolang 
school er maar niet onder 
te lijden had. Ik werd 
steeds beter dan mijn 
vrienden.” 
Na zijn eindexamen 
gamede hij een tijdje tegen 
een kleine vergoeding in 
een professioneel voetbal-
team. Toen dat uit elkaar 
ging, kreeg hij het aanbod 
om in Duitsland fulltime 
betaald te gamen. “Ik had me net inge-
schreven voor een hbo-opleiding. Thuis 
vonden ze het toch belangrijk dat ik mijn 
school af zou maken, vandaar dat ik voor 
mijn studie koos. Een paar jaar speelde 
ik vooral recreatief, daardoor daalde ook 
mijn niveau.”

Na het afronden van het hbo deed 
Oemrawsingh de premaster voor socio-
logie. Hij vond de studielast zo licht dat 
hij de tijd naast zijn studie gebruikte om 
meer te gamen. “De e-divisie begon net in 
dat jaar. Elke grote voetbalclub heeft een 
eigen gamer in dienst die de club online 
vertegenwoordigt. Ik kon een aardig potje 
Fifa spelen en besloot daar meer energie 
in te steken.” 
In 2017 kwam een versie van het spel 
uit waarbij spelers online hun niveau 
kunnen laten zien. “Elke week speelde 
ik een wedstrijd, van de 40 won ik er 38. 
Dat is veel, ik verdiende een plaats in de 
top-100 van de wereld.” 
Dat bleef niet onopgemerkt: Oemrawsingh 

debuteerde als professio-
neel gamer bij voetbalclub 
Fortuna Sittard. Daar 
speelde hij zo goed dat hij 
dit jaar een transfer naar 
Vitesse maakte. 

lastig te combineren 
Probleempje: de overgang 
van hbo en premaster naar 
de echte master was voor 
Oemrawsingh wel taai. 

“Op het hbo kom je bij het tentamen nog 
weleens weg met een vaag antwoord dat 
lijkt op iets wat in het boek staat. Maar op 
de universiteit moet je heel precies zijn.” 
Bijkomende moeilijkheid was dat hij in 
het weekend geen tijd had om de aanko-
mende colleges voor te bereiden. “Dan 



21nr 5 — 6 november 2019

E-sporter

het professioneel spelen van 
computergames is big business. er 
gaat veel geld om in de verkoop van 

games, gamecomputers en bijhorende 
benodigdheden. gamers spelen niet alleen 
spellen, maar volgen ook via Youtube de 
prestaties van meer ervaren spelers. het 
spelen van online sportspelletjes, e-sports, 
is zo populair dat veel sportclubs dit ook als 
marketingmiddel inzetten.

in nederland bestaat er sinds 2017 een eigen 
e-divisie voor spelers van het voetbalspel 
fifa. elke grote voetbalclub heeft hiervoor een 
eigen professionele gamer in dienst. 

fox sports zendt alle wedstrijden 
van de e-divisie uit. de bekende 
voetbalcommentatoren evert ten napel en 
Youri mulder gaven zelfs een tijd commentaar 
bij de wedstrijden. nu doen dat bekende 
Youtubers.

topsporters die een nOC*nsf-
status hebben of recentelijk aan 
een ek of Wk meededen, hebben 

recht op ondersteuning van de vU 
via de topprestatieregeling: o.a. geen 
aanwezigheidsplicht en een kleine beurs. 
die regeling is er niet alleen voor sporters. 
Ook studenten die op cultureel gebied een 
topprestatie leveren, kunnen die aanvragen. 
deze worden individueel beoordeeld.

Professioneel gamer renzo Oemrawsingh 
moest bijna een jaar wachten totdat zijn 
aanvraag goedgekeurd werd. Want hoe toon 
je als e-sporter aan dat je op topniveau bezig 
bent? studentendecaan jan nieuwenhuis: 
“daar is veel discussie over geweest. We 
hebben uiteindelijk de knoop doorgehakt 
omdat andere universiteiten ook aan 
e-sporters een topprestatiestatus hadden 
toegekend. de Uva zou dit jaar aan de fifa-
speler van ajax de topprestatiestatus hebben 
gegeven en wij proberen ook op één lijn met 
de Uva te zitten. dat ajax onze e-sporter als 
een groot talent bestempelde, heeft ook een 
rol gespeeld.”

e-divisie voor potjes Fifa

Professioneel gamen is 
ook topprestatie

zijn juist de wedstrijden, 
dus dat was lastig om te 
combineren.”
Om toch zijn vakken te 
halen, probeerde Oemraw-
singh zoveel mogelijk 
colleges online te volgen. 
“Dat scheelt me weer 
twee uur reistijd van mijn 
huis in Hoorn naar de 
VU. Die tijd kan ik beter 
in het leren steken.” Hoewel hij bij de 
studentendecaan extra flexibiliteit via de 
topprestatieregeling aanvroeg, duurde 
het bijna het hele studiejaar voordat die 
toegekend werd. 

Invloed op jonge fangroep
“Mijn docenten wisten wel dat ik af en 
toe naar het buitenland moest, maar 
ze konden me verder geen flexibiliteit 
geven. Ze wachten allemaal af of ik onder 
die topprestatieregeling 
zou vallen. Uiteindelijk 
heb ik één vak laten vallen 
omdat ik op de tentamen-
dag in Londen moest zijn 
en het niet later mocht 
inhalen. Dat was een frus-
trerende periode.” Toch 
wilde hij niet stoppen met 
zijn studie: “Ik moet en zal 
dat papiertje halen.” 
Dit studiejaar moet hij 
één vak inhalen en zijn scriptie schrij-
ven. “Het mooiste zou zijn als ik die over 
e-sports kan doen. Dat is een heel nieuw 
onderwerp. Bijvoorbeeld over inclusi-
viteit van vrouwelijke gamers, daar is 
heel veel gedoe over geweest. Of over de 
invloed van professionele spelers op de 
jonge fangroep. Het lastige is alleen dat 
er weinig docenten zijn die me hierbij 
kunnen begeleiden, het is geen onder-
werp waarmee veel academici bezig zijn.”

Niet rijk
Dit jaar valt Oemrawsingh in elk geval wel 
onder de topprestatieregeling. Dat bete-
kent dat hij geen aanwezigheidsplicht 

heeft. “Het is wel weer 
typisch: ik hoef maar één 
vak te volgen en de colle-
ges vallen net op de dagen 
dat ik bij Vitesse aanwezig 
moet zijn.”  Bijkomend 
voordeel van deze rege-
ling: de student krijgt een 
kleine studiebeurs. Want 
hoewel gamen een aardige 
bijbaan is, wordt hij er 

niet rijk van. “Bij clubs als Ajax, PSV en 
Heracles trek je echt een normaal maand-
salaris binnen. Maar zelf zit ik nog niet 
op dat niveau. Wel mag ik het prijzengeld 
houden als ik een wedstrijd win. Geluk-
kig heb ik ook sponsors die me steunen 
bij mijn doel om wereldkampioen te 
worden.” 

Altijd live te volgen
Oemrawsingh is veel tijd aan wedstrijden 

en trainingen kwijt. Al zijn 
trainingen zijn live via 
youtube (kanaal: Renzo 
Oemrawsingh) te volgen. 
“Het is voor de kijkers heel 
belangrijk dat ik altijd 
stream. Voor hen is het een 
soort tv-serie die ze volgen. 
Bij Fifa speel ik vaak ulti-
mate team. Als gamer speel 
je met een heel team tegen 
een ander team. Daar-

bij begint iedereen met matige spelers. 
Kinderen vinden het fantastisch om te 
zien hoe je team een wereldploeg wordt.”
45 procent van zijn volgers op youtube 
en Instagram @renzooemrawsingh 
is tussen de 15 en 25 jaar, nog eens 40 
procent is tussen de 8 en 15 jaar. Het zijn 
vooral jonge kinderen die hem weleens 
op straat aanspreken. Hoewel Oemraw-
singh geen groepen gillende fans achter 
zich aan heeft, is hij net bekend genoeg 
om altijd op zijn tellen te moeten passen. 
“Als ik eens ergens mee de fout in ga en 
het belandt op social media, dan is mijn 
contract met Vitesse net zo snel weer 
opgezegd.”

Aan de VU studeren 23.000 studenten en 
werken 4.500 medewerkers. De uitstekend 
bereikbare VU-campus ligt in het hart van
de Amsterdamse Zuidas.

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

WERKEN BIJ DE VU

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

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

advertenties

‘Kinderen vinden 
het fantastisch  
om te zien hoe je 
team wereldploeg 
wordt’

‘Mijn scriptie 
schrijf ik het 
liefst over de 
inclusiviteit 
van vrouwelijke 
gamers’
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Eerstejaars studenten

“
Hebben jullie nu ook tenta-
mens?” vraagt student culturele 
antropologie Safiya Juliana 
(19) terwijl ze neerploft op een 
stoel. “Jaah!” zucht psycholo-
giestudent Moon van der Waal 
(18). De andere studenten knik-

ken instemmend en gaan ook zitten.
Terwijl de vier elkaar verkennend aankij-
ken komt het gesprek aan de ronde tafel 
op de redactie van Ad Valvas voorzichtig 
op gang. Ze zijn totaal verschillend, maar 
delen ook iets: ze hebben afgelopen jaar 
allen voor de VU gekozen, en zitten nu 
in het eerste jaar van hun bacheloroplei-
ding. Waarom de VU? En wat verwachten 
ze van dit eerste jaar hier? 
Hoewel veel van Safiya’s vrienden aan 
de UvA studeren, koos zij zonder twijfel 
voor de VU. Safiya: “Ik had bij de VU 
meteen zoiets van: dit is echt thuisko-
men. Ik voel me hier zo op m’n gemak.” 
Welke studie ze precies wilde doen, 
besloot ze daarna pas: “Eerst dacht ik 
aan criminologie, maar toen ik met mijn 
moeder naar de open dag ging en bij 
antropologie belandde, wist ik: dit is het 
gewoon.” 
Voor de Belgische Aida Cosijn Diez (18) 
was de keuze ook vrij eenvoudig, maar 
wel wat praktischer. Hoewel ze vier talen 
vloeiend spreekt, wilde Aida haar studie 
toch liever in het Engels doen: “Het is de 
enige universiteit in Europa die kunstma-
tige intelligentie in het Engels geeft.” 
Ook de Amsterdamse biologiestudent 
Bas van Bork (19) hoefde niet lang na 
te denken: “Ik heb voor de VU gekozen 
omdat ik hier heel dichtbij woon. Tien 
minuutjes met de scooter en dan ben ik 
thuis.” Ook studeerde zijn hele familie 
aan de VU: “Mijn ouders, en mijn broer is 
er net af.” 

Eén ding hebben de eerstejaars gemeen: 
spannend is zo’n nieuwe universiteit 
sowieso. Volg de komende maanden de ups 
en downs van deze vier nieuwkomers.

Safiya juliana  
‘dit is echt thuiskomen. ik voel me hier zo op m’n gemak’

moon van der Waal ‘docenten genieten echt van het 
college geven, dus doe je dat zelf ook’

Dit zijn de nieuwe lichten

Door VEra moErS 
FOTO’S PETER BREEDVELD

ADE-feestjes bewust overgeslagen
De tentamens vielen Aida niet mee. Het 
eerste tentamen van haar studie artificial 
intelligence was nog niet zo eenvoudig: 
“Het was echt veel te moeilijk. Ik vond 
het vooral heel lastig dat het tentamen 
multiplechoice was.” Dat was voor Moon 
juist een meevaller: “Ik vond dat nou heel 
chill!” Haar eerste tentamen ging erg 
goed, vertelt ze opgewekt. Moon kijkt wel 
op tegen het statistiektentamen dat later 
die week volgt: “Ik ga me alvast voorbe-
reiden op de herkansing, denk ik”, grapt 
ze. De rest lacht. Bas viel het allemaal 
reuze mee: “Ik had het allemaal moei-
lijker verwacht. Het was vooral herha-
ling van de stof, je hoefde het niet toe te 
passen.” Bas had de ADE-feestjes van het 
weekend ervoor dan ook bewust over-
geslagen: “Ik had maandag tentamen, 
dus ik wilde even rustig aandoen.” Voor 
Safiya brengt het maken van tentamens 
een extra uitdaging met zich mee. Door 
haar suikerziekte kan het zomaar gebeu-
ren dat ze plotseling haar concentratie 
verliest: “Tijdens mijn eerste tentamen 
was mijn suikerwaarde veel te hoog. Ik 
voelde me zo slecht dat ik een black-out 
kreeg.” Het cijfer bleek ook onvoldoende. 
Safiya: “Ik vind het wel spannend hoe dat 
de rest van het jaar gaat lopen.”  

Voor de persoonlijke sfeer
Safiya werd wel positief verrast door 
het enthousiasme van de docenten: “Ik 
had echt gedacht dat docenten gewoon 
hun preek zouden houden, en weer 
weg zouden gaan.” In de praktijk blij-
ken docenten veel persoonlijker dan 
verwacht: “Er is altijd ruimte om aan 
het eind van het hoorcollege een vraag 
te stellen en ze vertellen supergepas-
sioneerd over hun vak.” Moon deelt haar 
mening: “Je merkt dat de docenten genie-
ten van het geven van college. Daardoor 
kun je er zelf ook van genieten.” Voor Bas 
was een persoonlijke sfeer zelfs een reden 
om te kiezen voor de studie biologie, die 
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Nieuwe lichten

op de VU maar zo’n 43 studenten telt. 
“Op mijn vorige school was ik een kleine 
klas gewend. Dat vond ik fijn, je kunt dan 
makkelijker vragen stellen.”   

Elk college naast iemand anders
De vier studenten hebben over het alge-
meen al aardig wat medestudenten leren 
kennen. Aida deed dat vooral tijdens 
de introductiedagen: “De vrienden die 
ik nu heb, zijn de mensen met wie ik in 
de introductiegroep zat.” Safiya doet er 
ook op andere manieren moeite voor. 
Zo probeert ze elk college naast iemand 
te zitten die ze nog niet kent en dat 
gaat haar gemakkelijker af dan vooraf 
gedacht: “Vroeger voelde ik best wel een 
barrière bij het aanspreken van mensen. 
Die is nu helemaal weg: ik stap nu veel 
makkelijker op anderen af.” Bas heeft 
vooral veel leuke contacten in zijn groep: 
“Verder lopen hier ook veel mensen rond 
die ik ken van mijn oude school.”  

Weinig buitenlandse vrienden
Moon verbaast zich over hoe weinig 
internationale vrienden zij gemaakt 
heeft. Zelf woonde ze vanaf haar derde 
levensjaar in Maleisië, Schotland, India 
en Oman. Moon: “Doordat ik op zoveel 
plekken heb gewoond, verwachtte ik dat 
ik veel meer internationale vrienden zou 
krijgen.” Dat herkent Aida. Zij verhuisde 
voor haar studie van Brussel hiernaartoe. 
In Brussel ging ze naar een internatio-
nale school, waar ze voornamelijk Frans 
en Engels sprak: “Ik had verwacht dat 
ik hier alleen maar Engels zou spreken, 
maar de afgelopen maanden heb ik bijna 
alleen maar Nederlands gesproken.” Dat 
is volgens Aida nog niet zo makkelijk: “Ik 
moet altijd nadenken als ik Nederlands 
praat.” Ook Safiya merkt dat ze meer naar 
de Nederlandse studenten trekt. Waar het 
precies aan ligt, weten de meiden niet. 
Wel hopen ze komend jaar nog wat meer 
internationale vrienden te maken. 

Niet bij studenten- wél bij 
studievereniging 
Ook buiten de collegebanken weten de 
studenten hun tijd goed in te vullen. 
Aida is begonnen met wedstrijdroeien 
bij roeivereniging Nereus. “Ik roei zo’n 
anderhalf uur per dag, dus daar ben ik 
erg druk mee.” Veel tijd voor haar studie-
vereniging Storm heeft ze daardoor niet. 
Maar dat vindt ze niet zo erg: “Het is wel 

een goede mix nu van studie, vrienden 
en hobby’s.” Moon zou daarentegen wel 
meer tijd willen spenderen met haar 
studievereniging VSPVU: “Ik had meer 
verwacht van de vereniging. Ik dacht dat 
ze meer borrels zouden organiseren.” Ze 
hoopt dat dat dit jaar nog gaat gebeuren: 
“Want ik wil graag meer mensen leren 
kennen, en zonder evenementen komt 
dat er niet zo van.” 

Tentamens knallen
Bas gaat in zijn vrije tijd graag naar 
hardcore festivals, en is dit jaar niet lid 
geworden van een studievereniging. Het 
was geen bewuste keus, maar veel spijt 
heeft hij er ook niet van: “Je propedeuse 
halen is echt belangrijk. Ik zou het niet 
goed vinden als ik mijn eerste jaar niet 
haal omdat ik te veel afleiding heb gehad. 
Uiteindelijk ben ik hier voor dat papier-
tje.” Na lang nadenken zegt hij aarzelend: 
“Ik heb me trouwens wel een keer inge-
schreven voor twee commissies.” Wat de 
commissies eigenlijk inhielden weet Bas 
niet meer, en verder heeft hij er ook niets 
meer over gehoord. Hij legt het uit: “Het 
was tijdens een borrel dat ik me heb inge-
schreven.” De studenten lachen. Volgend 
jaar wil hij misschien wel lid worden van 
het A.S.C.; het Amsterdamsch Studenten 
Corps.
Lid worden van een studentenvereniging 
vindt Safiya te heftig: “Er zijn al zoveel 
nieuwe dingen tegelijk dit jaar.” Wel 
is ze lid van de studievereniging EOS: 
“In eerste instantie omdat ik daardoor 
korting krijg op mijn boeken.” Maar nu 
haar nieuwe vrienden er geregeld borrels 
organiseren is Safiya er ook steeds vaker 
te vinden. Vrijdag is er weer een borrel, 
vertelt ze: “Daar kijk ik wel naar uit!” De 
rest knikt instemmend. Zij zijn ook wel 
toe aan een borrel. Maar eerst nog maar 
even die laatste tentamens knallen!

Bas van Bork 
‘Uiteindelijk ben ik hier voor dat papiertje’

aida cosijn Diez 
‘ik moet altijd nadenken als ik nederlands spreek’
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Reacties op Advalvas-artikelen zijn 
welkom op redactie.advalvas@vu.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
uw bijdrage eventueel in te korten.

I read the interesting article: 
‘Heksen vervolgen: niks voor 
bureaucraten’ in the previous 
Ad Valvas. I think, however, 
there were more victims due to 
the Dutch than there were on 
Dutch ground. The Salem trials 
in Massachusetts were largely 
driven by the Calvinist thought 
that the Puritans picked up from 
their trade with the Netherlands. 
Also, the majority of separatists 
who departed on the Mayflower 
lived for 10 years in Leiden due to 
their solidarity with Calvinism. 
It was only when their children 
began to ‘act like the Dutch’ 
that they decided to cross the 
seas so they could live out a 
pure Calvinism. In 1692 their 
children began the Salem and 
Danvers witch hunt that, I argue, 
arose because they expected 
their fellow citizens to be born 
depraved...a Calvinist tenet. 
Naturally, witches would be 
among them because there were 
already depraved people born 
in their community. It was the 
fundamentalist need to purify 
the community that allowed 
the hunts to be conducted. The 
Calvinists were petrified that 
evil would gain a hold in their 
small utopia and so, pressed 
from the outside by the native 

‘evil savages’, a wicked group of 
wolves in sheep’s clothing within 
their group was a terrible threat. 
Especially if they happened to 
be women. So, even though it 
was not on Dutch ground, it was 
fueled on by dogma obtained 
from the Dutch that brought on 
1692 in the colonies.
However, a disclaimer. Witches 
have nothing to do with that 
which the Calvinists pictured. 
Witches were an indigenous part 
of European religion and were, 
mostly, women who were well 
tuned to nature and used it to 
help heal their fellow citizens. 
Not focused on the social control 
and gossip of communities, they 
may have seemed odd. However, 
a true witch would never 
have used their herbs to harm 
someone. That would be similar 
to a doctor today using chemicals 
to make a patient pay for a 
transgression. It may happen 
now and then, but the medical 
community would quickly 
condemn that. Witches are one 
of the few religious groups that 
people seem to think it is okay 
to characterize and discriminate 
against.

Annette Kemp, assistant 
professor of ethics

Heksen vervolgen

bit.ly/ikwilvrijepers

Sta voor
persvrijheid

volg Safiya, moon, 
aida en Bas op 
advalvas.vu.nl
dit studiejaar verwelkomde de vU 
6.175 eerstejaars bachelorstudenten. 
sommigen vers van de middelbare 
school, anderen met een hbo-diploma, 
propedeuse of compleet andere 
voorgeschiedenis. 

volg de ups en downs van deze vier 
nieuwe lichten op onze site:  
advalvas.vu.nl.

advertentie
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Als afgevaardigde van de universitaire 
studentenraad mocht ik vorige week 
deelnemen aan de studiereis van de Leergang 
Onderwijskundig Leiderschap. Tijdens deze 
reis zat ik aan tafel met onder anderen 
onderwijsdirecteuren die zich dit jaar buigen 
over de vraag hoe we ‘meer studenten aan zet’ 
krijgen in het onderwijs. We maakten kennis 
met uiteenlopende nationale en internationale 
onderwijsvormen, waaronder de zogeheten 
Design Based Education. De NHL Stenden 
Hogeschool in Leeuwarden werkt er intensief 
mee. We kregen op die hogeschool ook de 
opdracht een eigen product te ontwerpen voor 
het verbeteren van ‘de ervaring van het geven 
van cadeaus’. Een opdracht die ik in eerste 
instantie maar vaag en abstract vond, maar 
waarvan mijn partner en ik in no-time toch iets 
concreets hebben kunnen maken. Wij bedachten 
twee producten die voor ons de ervaring van het 
geven van cadeaus zouden kunnen verbeteren: 
een verrassingskast waarmee je het geven van 
een cadeau kunt herkansen en cadeaupapier dat 
verandert van kleur. 
Het onbestemde gevoel dat mij in eerste instantie 
bekroop bij deze opdracht kwam mij niet geheel 
onbekend voor als raadslid. Ik ben nu zo’n twee 
maanden in functie en keer op keer krijg ik 
zo’n onbestemd gevoel. Als student gaat er een 
geheel nieuwe wereld voor je open, een wereld 
die spannend is en waar elke dag anders is. Je 
leert de organisatie van binnenuit kennen en je 
maakt al vrij snel kennis met de geschreven en 
ongeschreven regels binnen het beleidswereldje. 
Je raakt verzeild in leuke en uitdagende situaties, 
waarbij je telkens het belang van de studenten 
voor ogen houdt. Je leert out-of-the-boxdenken 
om zo je ideeën te kunnen realiseren binnen de 
aangereikte kaders.

Inmiddels ben ik weer op de VU-campus aan 
het werk. Daar ben ik druk met het verzamelen 
van informatie over het studentenwelzijn, 
een onderwerp dat mij zeer aan het hart ligt. 
Werkdruk, studiestress, studieschulden, 
geen baan kunnen vinden na je afstuderen, 
privéproblemen; allemaal factoren die bepalend 
zijn voor het studentenwelzijn. Oorzaak en gevolg 
zijn lang niet altijd duidelijk. Welke rol speelt de 
universiteit bij studentenwelzijn, en welke rol zou 
zij hierin moeten en kunnen vervullen? 
Net zoals bij de opdracht in Leeuwarden weet ik 
nu ook niet helemaal zeker wat het uiteindelijke 
eindproduct is van mijn werk, maar dat het gaat 
bijdragen aan studentenwelzijn, weet ik zeker!

Aan zet voor jullie welzijn 

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

• Aurora. Van 27 tot 29 oktober 
vond de Aurora-vergadering 
plaats, deze keer op de VU. 
Aurora is een netwerk van 
Europese universiteiten die 
werken aan thema’s als diversiteit 
en maatschappelijke impact. 
Ons raadslid internationalisering 
Hajer M’tiri hield zich bezig met 
de communicatie tussen de leden 
van het Aurora Student Council en 
de universitaire studentenraad.

• Instellingsplan. Het 
instellingsplan van de VU 2020-
2025 ligt bij de medezeggenschap, 
de USR en de ondernemingsraad, 
voor instemming. Dit meerjaren-
plan focust onder meer op 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, flexibel studeren en 
duurzaamheid. Dit is dé kans om 
onze stempel op de VU te zetten 
voor de komende vijf jaar!

soukaina Abouhssen
Commissiecoördinator onderzoek 
en onderwijs
s.abouhssen@studentenraadvu.nl
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Reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Bastiaan van apeldoorn

bastiaan van Apeldoorn hoogleraar politicologie

ria, maar dat is nu echt 
voorbij. Aan de univer-
siteiten staat de weten-
schap centraal. En er zijn 
ook rechtse hoogleraren. 
Neem Paul Cliteur. Die is 
fractievoorzitter voor het 
Forum voor Democratie 
in de Eerste Kamer en 
hoogleraar in Leiden. De 
universiteit is behoorlijk 
pluriform, constateerde 
de KNAW na een onder-
zoek op verzoek van de 
Tweede Kamer.”

Hoe reageren uw 
studenten? “Ik ben altijd 
open over waar ik politiek 
sta. Op het eerste college 
vertel ik dat ik senator 
voor de SP ben. Maar ik 
ben voor pluriform onder-
wijs. Ik laat verschillende 
benaderingen en theo-
rieën zien, en moedig hen 
aan hun eigen kijk daarop 

te ontwikkelen. Dat vinden studenten interessant. En 
ze zijn mondig genoeg.”

‘De wetenschap 
heeft me linkser 
gemaakt’
‘Ik ben niet de wetenschap ingegaan om de 
linkse boodschap te verspreiden, maar ik ben 
wel linkser geworden door de wetenschap’, 
zei hoogleraar Van Apeldoorn in zijn oratie. 

DOOR DIRK DE HOOG

H
oezo bent u linkser 
geworden? “Van huis uit 
was ik al links. Meegekre-
gen van mijn ouders, met 
een principieel pacifisti-
sche vader. Ik was aanvan-
kelijk wat gematigder en 

vond sommige linkse idealen niet zo 
realistisch. Door mijn studie politicologie 
aan de UvA heb ik meer inzicht gekregen 
in de diepere gelaagdheid van de werke-
lijkheid. Oorlog, onrecht en ongelijkheid 
ontstaan niet zomaar omdat er slechte 
mensen aan de macht zijn. Het heeft 
te maken met structurele machtsonge-
lijkheid. De kritische rol van de sociale 
wetenschappen is om die structuren 
te analyseren en bloot te leggen vanuit 
het idee dat die structuren niet van 
nature zijn gegeven, maar door mensen 
gemaakt. En dus kunnen veranderen. 
Maar dat gaat niet zomaar met een beetje 
goede wil. Er is echt een radicale struc-
tuurverandering nodig.”

Volgens sommige politici zijn univer-
siteiten linkse bolwerken. Hoe 

Linkse hoogleraar
‘de mondiale geopolitieke economie 
en de crisis van de elite’ is de titel 
van de oratie van hoogleraar van 
apeldoorn. hij sprak op 3 oktober 
over de amerikaanse machtselite en 
de veranderende wereldorde. en hij 
bekent een linkse hoogleraar te zijn. 
daarmee verklapt hij geen geheim, 
want hij zit al vier jaar voor de sP in 
de eerste kamer. hij maakt er wel een 
politiek statement mee. verschillende 
politici roepen dat universiteiten 
marxistische bolwerken zijn. forum 
voor democratie heeft zelfs een 
meldpunt om linkse docenten 
aan te geven. Op aandringen van 
toenmalig vvd-kamerlid Pieter 
duisenberg, nu voorzitter van vsnU, 
onderzocht de knaW hoe het gesteld 
is met de academische vrijheid. 
volgens de knaW zijn universiteiten 
behoorlijk pluriform en is er geen 
sprake van politieke indoctrinatie. 
Wetenschappelijke criteria staan 
centraal.

ziet u dat? “Dat valt best wel mee, of 
misschien wel tegen. In de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw waren 
er wellicht hier en daar wat uitwassen 
waarbij politieke opvattingen belangrij-
ker waren dan wetenschappelijke crite-
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Met deze leerstoel groeien 
vrouwelijke wetenschappers  
naar de top
De Fenna Diemer Lindeboom Leerstoel neemt de laatste drempel naar het  
hoogleraarschap voor vrouwen weg. Zo klimmen vrouwelijke talentvolle  
wetenschappers sneller en soepeler richting de top. In 2019 begint een nieuwe ronde. Redactie Personeelspagina > HRMAM   

Tekst > ANOUK BERCHT   Beeld > CAREN HUYGELEN, 
MAX VAN DEN OETELAAR Vormgeving > HAAGSBLAUW   
Reageren > PP@VU.NL

Wie vrouw is én hoogleraar krijgt veel aandacht. 
Toch is er werk aan de winkel. Slechts één op de 
vier VU-hoogleraren (24,3 procent) is namelijk 
vrouw, blijkt uit de jongste cijfers. Hoewel het 
aantal vrouwelijke hoogleraren groeit – in 2015 
was slechts 19 procent van de VU-hoogleraren 
vrouw – blijft de VU zich inzetten om de 
onder vertegenwoordiging van vrouwelijke 
hoogleraren tegen te gaan. Universitair (hoofd)
docenten die op de stoel plaatsnemen worden 
voor vijf jaar benoemd tot hoogleraar. Bij goed 
functioneren wordt de leerstoel omgezet naar 
een reguliere leerstoel. 

‘STERKER CV, MEER KANS OP 
SUBSIDIES EN BETERE CARRIÈRE-
PERSPECTIEVEN’
Sue Gibbs, hoogleraar Orale Celbiologie (ACTA/
Amsterdam UMC), zat van 2012 tot en met 2017 
op de Fenna Diemer Lindeboom Leerstoel. 
‘Deze leerstoel haalde de barrière weg om 
hoogleraar te worden’, vertelt ze. ‘Toen ik werd 
gevraagd was ik er eigenlijk niet mee bezig om 
hoogleraar te worden. Dat hoorde ik van meer 
vrouwelijke collega’s. Ze zijn absoluut getalen-
teerd maar het stond niet op hun netvlies. 

De leerstoel maakte ons wakker.’ Sue vond het 
een groot voordeel om promotor te zijn van haar 
eigen studenten. Als universitair docent kon dat 
toen niet. ‘Door de leerstoel kreeg ik ook een 
sterker cv, meer kans om subsidies te krijgen 
en werden mijn carrièreperspectieven beter.’ 
Sue is ook voorstander van de manier waarop 
vrouwen voor deze leerstoel worden gevraagd. 
Alle universitair (hoofd)docenten van ACTA 
worden namelijk op een lijst geplaatst. Het 
faculteitsbestuur bepaalt dan wie de beste is. 
‘Iedereen krijgt zo een eerlijke kans.’

‘TROTS OP DE LEERSTOEL’
Marjolein Broese Van Groenou, hoogle-
raar Informele Zorg in een Veranderende 
Samenleving (Faculteit der Sociale 
Wetenschappen) zit sinds 2014 op de leerstoel. 
Ze is trots dat ze de leerstoel gekregen heeft. 
‘Zonder stoel had ik moeten wachten op een 
vacature. En die zijn er niet vaak.’ Marjolein 
vindt dat de leerstoel het talent van vrouwelijke 
wetenschappers erkent. ‘Je laat aan anderen 
zien wat je kunt bereiken in de academische 
wereld. Maar ook dat je daar soms wat hulp bij 
nodig hebt.’ Van het voortrekken van vrouwen 
is volgens Marjolein geen sprake. ‘Net als man-
nen moet je aan alle eisen van een hoogleraar 
voldoen.’

HOE KOM JE OP DE FENNA DIEMER 
LINDEBOOM LEERSTOEL? 
Het faculteitsbestuur draagt vrouwelijke 
universitair (hoofd)docenten aan. Zij worden 
vervolgens benoemd voor een periode van 
maximaal vijf jaar. Het College van Bestuur stelt 
per leerstoel een bedrag ter beschikking om 
het salarisverschil tussen universitair (hoofd)
docent en hoogleraar te dekken.  

WIE WAS FENNA DIEMER-
LINDEBOOM?
Fenna Diemer-Lindeboom (1912-2004) was 
de tweede vrouw aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam die een dokterstitel kreeg. Ze 
studeerde er rechten en promoveerde in 1937. 
Tijdens de oorlog verdedigde Fenna samen met 
haar man onder meer mensen die vanwege ver-
zetswerk waren gearresteerd. Ze bestudeerde 
Bijbelse noties over de positie van de vrouw in 
de samenleving en publiceerde verschillende 
boeken over de verhouding tussen de man en 
de vrouw. Daarnaast was ze voorvechtster 
van het passief vrouwenkiesrecht binnen haar 
partij, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Sinds 
2005, een jaar na haar overlijden, bestaan er 
VU-leerstoelen met haar naam bedoeld voor 
vrouwelijk wetenschappelijk talent.

Relax & Reload
Doe van 11 tot en met 15 november  
mee aan allerlei activiteiten en kom al je 
studie- en/of werkstress te boven!

Van 11 tot en met 15 november vindt 
de nationale Week van de Werkstress 
plaats. De VU noemt het liever: de 
Week zónder Werkstress. Deze hele 
week kun je als student of medewer-
ker meedoen met bijvoorbeeld Tai Chi, 
Yoga en lunchwandelingen. Ook kun 
je genieten van tropische stranden 
en helikoptervluchten door op ‘nano-
vakantie’ te gaan en luisteren naar wat 
VU-wetenschappers over stress en  
werk- of studieplezier te zeggen hebben 
tijdens live podcast-opnames.

Meer informatie vind je op  
vu.nl/weekvandewerkstress

‘Net als mannen  
moet je aan alle 
eisen van een hoog-
leraar voldoen.’
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thúskomme

Lawrence of Arabia
De voorstellingen van theatermakers 

Marjolijn van Heemstra en Sadettin 
Kirmiziyüz zijn altijd verrassend. 
Kirmiziyüz kwam ooit naar de Griffioen 

met een Turkse bruiloftsband en Van Heemstra stond 
eens met een priester op het podium. Bijzondere 
theaterervaringen die je bijblijven. Nu komen ze 
samen met hun voorstelling Lawrence of Arabia. Een 
aanvulling op de geschiedenis, noemen ze het zelf: 
een update van de filmklassieker.
De film vertelt het heldenepos van een Britse 
avonturier die zich inzet voor Arabische 
autonomie. Maar daarachter ligt het verhaal 
van het Europees kolonialisme in het Midden-
Oosten en de beslissingen die de kiem legden voor 
wereldconflicten waarmee we nog steeds te maken 
hebben. Samen met drie jonge acteurs spelen Van 
Heemstra en Kirmiziyüz 27 scènes die nog misten 
in de film. Ook vrouwen, een Saoedische blogger, 
kamelen en oliebronnen spelen nu een rol.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Heel gemoedelijke huiskamersfeer. We zitten ontspannen op 
de gevarieerde tweedehands meubels in dit rustige gedeelte van de 
Indische Buurt. 
ETEN Producten die uit Friesland komen, waaronder Friese 
speciaalbiertjes. Op de kaart zien we dus veel Friese namen en 
teksten en een op suikerbrood geïnspireerd dessert. We delen 
groenteloempia’s vooraf, daarna een heerlijke tsiisfondue, ofwel 
kaasfondue, met licht geroosterd brood en knapperige groenten, 
en fisk en sjips, fish and chips: visfilet, gebakken in bierbeslag, met 
frieten, doperwtencrème en ginmayo. Allemaal goed bereid. 
BEDIENING Aardig en snel. Bij aankomst krijgen we een karaf 
water.  
TIP De tsiisfondue, van Friese kazen en bier. 
AANRADER Ja, lekker eten op een knusse plek. Echt weer eens 
wat anders door die Friese invloeden. Let op, ze zijn alleen in het 
weekend open.
PRIJS Je krijgt waar voor je geld. Voor 50 euro heb je voor 
twee mensen een hoofdmaaltijd, een gedeelde starter en een 
speciaalbiertje.

Thúskomme 
Batjanstraat 1A 
thuskomme.nl

lisa Nussy, master culture, organization  
& management

Theater Restaurant Uilensteders

Cultuur-
centrum  
Griffioen

lawrence 
of arabia
donderdag 21 
november

aanvang 20.30 uur 
studenten: € 11,50 
medewerkers vU: 
€ 15,-

griffioen.vu.nl

wil je ook GrAtIs uIt eten,  
in ruil voor een restaurantrecensie? 

mail naar redactie.advalvas@vu.nl.fO
tO
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“Het eerste jaar van mijn studie aan 
de universiteit heb ik heel hard 
verpest. Op het vwo was ik gewend 
dat het allemaal makkelijk ging. 

Dus ik was veel te laks. Ik moest weg 
omdat ik niet voldoende studiepunten 
had. Wel was ik vastbesloten om ooit 
terug te komen. 
Maar op het hbo was ik nog steeds lui. 
Pas toen ik ook daar niet genoeg punten 
haalde, heb ik de knop omgezet. Ik 
schaamde me dat ook die studie dreigde 
te mislukken. 
De truc om hoge cijfers te halen is 
gewoon meer tijd in je studie steken. Je 
moet niet op het laatste moment gaan 
leren. Dan overstromen je hersens als 
het ware. Als je telkens een beetje leert, 
gaat het vanzelf. 
Toen ik hier terugkwam voor de 
premaster was ik de eerste dagen wel 
erg zenuwachtig. Maar vanaf het begin 
voelde het goed: ik haalde al mijn 
tentamens. Nu ben ik hard op weg mijn 
master te behalen en ik werk daarnaast 
20 uur per week als datascientist.

Je 
hersens 
over- 
stromen 
als je te 
laat gaat 
leren

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

Wil je ook in UiLenSTeDeRS?  
mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

niels Torremans
25
master business analytics 
Blauw-rode flat
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Sanne Pieters 
vierdejaars sociologie

illuStratie  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

Ook in beeld

d
e sportschool waarin 
ik train heeft een 
speciale crossfit-area 
die eruitziet als een 
soort martelkamer slash 
speelterrein. 

Ik ben mijn derde set squats aan 
het doen, achterin die crossfit-
area, wanneer een groep van 
zeven mannen de area betreedt. 
Ik weet niet of je zelf ook naar 
de sportschool gaat, maar het is 
zo’n groep mannen die je in de 
sportschool vaak treft, die elkaar een 
ingewikkelde kruising tussen hand 
en box en knuffel geven en elkaar 
bro noemen en de sportschool 
gym. Buiten de gym spreken deze 
bro’s elkaar vaak niet en dat is ook 
allemaal prima, who am I to judge, ik 
spreek mijn studiegenoten ook nooit 
buiten de uni.

Een van de zeven mannen, de 
knapste, stapt op me af. “Hoi”, zegt 
hij, “ik film onze sessies altijd dus 
dat je weet dat jij ook in beeld bent.” 
Hij wijst op zijn telefoon. 

Misschien is het omdat hij er zo 
imposant uitziet in zijn strakke shirt 
en korte broek of misschien is het 
omdat ik net die derde set erop heb 
zitten, maar ik zeg meteen (veel te 
snel en buiten adem) iets in de trant 
van “ja prima joh” waarna hij terug 
naar zijn groep loopt, zijn telefoon 
klaarzet en aan een ingewikkelde 
burpee-variatie begint. 

In De Groene Amsterdammer schrijft 
Jan Postma in het essay ‘Kijk nou de 
mens - vreemden fotograferen’ dat 
we anderen door hen te fotograferen 
(of filmen) deel maken van onze 
werkelijkheid. In de publieke ruimte 
zijn we vogelvrij, het is een plek waar 
anderen met dat wat van onszelf 
voelt aan de haal mogen gaan. Ik wil 
helemaal geen deel uitmaken van 
de werkelijkheid van deze mannen. 
Ik weet niet wat die werkelijkheid 

inhoudt. Als ze de beelden alleen 
voor henzelf gebruiken is dat nog 
tot daaraantoe, maar wie zegt dat ze 
niet alle zeven fit-influencers zijn en 
mijn squats straks door duizenden 
mensen bekeken worden? 

Toch voel ik niet de ruimte er nog 
tegenin te gaan (de mannen doen 
ook een nogal snel circuit, hoe 
kom je daar ooit tussen) en ik heb 
ook geen zin om dan zelf maar te 
verplaatsen, wat natuurlijk ook 
gewoon kan - maar ik was hier 
eerder.

Ik schreef al eens over de socioloog 
Erving Goffman en nu moet ik weer 
aan hem denken. Volgens Goffman 
is er een verschil tussen mensen 
hun frontstage en hun backstage. 
Frontstage zijn we wanneer 
we rekening houden met de 
aanwezigheid van anderen, wanneer 
we weten door wie we bekeken 
worden en daar overeenkomstig 
naar handelen.

Doordat ik me nu bekeken voel, 
ga ik veel beter presteren. Ik doe 
mijn vierde set squats dieper dan 
ooit, deadlifts kan ik opeens tien 
kilo zwaarder dan vorige week, 
mijn core is nog nooit zo consistent 
aangespannen geweest en als klap 
op de vuurpijl doe ik zomaar vijf 
pull-ups, een oefening waarvoor ik 
nu al een halfjaar train. 

“Lekker getraind, bro”, zeggen de 
mannen als ze klaar zijn, ze geven 
elkaar zo’n hand. 

Ik loop op de man in het strakke 
shirt af en vraag of ik mag zien 
hoe ik die pull-ups uitvoerde. De 
man veegt zijn gezicht af met zijn 
handdoek en lacht. “Ik film nooit 
echt. Is alleen om te zorgen dat 
die guys beter hun best doen.” Hij 
kijkt naar mijn verbaasde gezicht 
en vervolgt: “Ik ga toch niet zomaar 
filmen hier? Dat is massive privacy-
schending joh.” 

Voor hij de trap afloopt, draait hij 
zich nog even om en zegt: “Lekker 
getraind trouwens, zag er goed uit.”


