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De wekelijkse
nieuwsbrief
met het meest
recente nieuws
Meld je aan!
advalvas.vu.nl
MARS

Evaluatierapport: ‘Communiceer
in normale-mensentaal’
Volgens de
onafhankelijke evaluatie
van het IT-debacle door
CapGemini heeft de VU
heel wat verbeterpuntjes.
Het college van bestuur
belooft verbetering.
De VU heeft de complexiteit
onderschat van de nieuwe ictsystemen die vorig jaar zijn
geïntroduceerd, bekend onder
de verzamelnaam Mars. De
samenwerking tussen de betrokken afdelingen was slecht en
de VU-medewerkers zijn onvoldoende betrokken. Signalen van
de werkvloer werden vaak niet
opgepakt vanwege de hiërarchische organisatie van de VU
en er is te veel haast gemaakt.
Uit het rapport blijkt dat alles
wat er fout kon gaan, ook fout ís
gegaan.

‘Het heeft geschort aan een overkoepelende aansturing van de
diverse programma’s vanuit de
VU’, aldus de schrijvers van het
rapport van een onafhankelijk
evaluatieonderzoek naar het
IT-debacle van de afgelopen twee
jaar, uitgevoerd door managementadviesbureau CapGemini
Invent. Een van de adviezen
van de rapporteurs: ‘Maak in
de communicatie gebruik van
normale-mensentaal.’

Radeloosheid
Door de coronacrisis werd het
samenwerken verder bemoeilijkt. Als gevolg konden mensen
hun werk niet meer doen, hun
afdelingen niet besturen, werden
salarissen niet uitbetaald, kregen
leveranciers hun geld niet en
nieuwe studenten en medewerkers geen VU-id en mailadres,

waardoor ze zich bijvoorbeeld
niet konden inschrijven voor
cursussen en tentamens. De
IT-afdeling werd overspoeld
met klachten. Door te improviseren hebben veel medewerkers
problemen zelf opgelost, maar
er overheerste bij velen ook een
gevoel van radeloosheid, meldt
het rapport.
Het bestuur steekt de hand in
eigen boezem in een bericht aan
alle VU-medewerkers. ‘De aanbevelingen geven aanleiding om
kritisch te kijken naar de wijze
waarop we als VU grootschalige
veranderingsprojecten organiseren en begeleiden’, aldus het
bestuur. ‘Bij veranderingen als
deze gaat het om veel meer dan
het invoeren van een IT-systeem.
Dat hebben we ons onvoldoende
gerealiseerd en dat gaan we
voortaan echt anders doen.’ (PB)

Lees het hele artikel online: advalvas.vu.nl/nieuws/evaluatierapport-communiceer-normale-mensentaal
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Studieschuld
De basisbeurs komt voor veel studenten te laat, en
de compensatieregeling is maar een doekje voor
het bloeden. Hoe zit het met de studieschuld van
onze campusgangers?
Ad Valvas op Instagram

Scene A Night at the Opera

CAMPUS

INSTROOM

SRVU plaatst
tweede kast
met gratis
menstruatieproducten

VU vindt
explosieve
groei
studenten ‘een
beetje eng’

De kast met gratis menstruatieproducten
die vorig jaar werd geplaatst moest zo vaak
aangevuld worden dat er nu een tweede bij is
gekomen. “Dit toont niet alleen het nut van de
interventie aan, maar ook de schaal van het
probleem.”

Een pain in our neck. Zo noemde rector Jeroen
Geurts de groeiende studentenpopulatie aan
de VU tijdens een vergadering met de studentenraad. Dan maar online onderwijs of internationale studenten weigeren? Een eenvoudige oplossing is niet voorhanden.

advalvas.vu.nl/nieuws/srvu-plaatst-tweede-kast-metgratis-menstruatieproducten

advalvas.vu.nl/nieuws/vu-vindt-explosieve-groeistudenten-een-beetje-eng

BLOG

Het is kwalijk
als docenten
voortdurend
op eieren
moeten lopen
Robbert Dijkgraaf
Onderwijsminister
advalvas.vu.nl/nieuws/niet-zo-piepen-over-wokezegt-minister
NR 5 — 15 JUNI 2022

Gebak
en stress
Die twee gaan hand in hand,
merkt geneeskundestudent
Duveke de Gaay Fortman als ze
midden in haar examenvoorbereidingen in een opwelling een jarige,
paranoïde patiënt op tafel wil
hijsen om voor haar te zingen.
advalvas.vu.nl/blog/gebak-enstress
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Vrije Schrijver

In haar gesprekken
met studenten
herkende Vrije
Schrijver Babs Gons
een terugkerend
thema: erbij horen,
jezelf zijn, je ergens
thuis voelen. Maar
gaf de VU haar wel
een thuisgevoel?
Een terugblik op
afgelopen jaar.
DOOR EMMA SPRANGERS
FOTO ANGELA TELLIER

THUIS VOELEN

‘Ik heb het
me eigen
gemaakt
om
nergens
bij te
horen’

H

et thema van het Déjà
VU-festival is belonging. Wat betekent dat
voor jou?
“Het gaat erom dat je een
plek vindt waar je een
connectie kunt vinden
met anderen zonder dat je hoeft in te
boeten op jezelf. Dat je je ergens oké
voelt, maar vooral ook liefde voor jezelf
voelt. En het mag soms ook ongemakkelijk voelen, want als je niet uitgedaagd
wordt is er niet zoveel aan. Het is niet
hetzelfde als je thuis voelen, maar het
raakt er wel aan: ergens opgenomen
worden, jezelf toelaten om ergens bij te
horen. Het zit ook heel erg van binnen,
dat gevoel van belonging. En de taal heeft
een belangrijke rol. Als je het een beetje
fileert: be – in longing – of… er spreekt een
verlangen uit.”
Heb jij je hier zelf thuis gevoeld tijdens
je Vrije Schrijverschap?
“Jeetje. Hm… Ik heb hier niet echt een
vaste plek gehad, waardoor het soms wat
versnipperd voelde. Maar ik ben altijd al
een beetje een loner geweest. Niet met
de status van een zielige outsider hoor, ik
ben ook gewoon heel sociaal en kan me
goed in groepen bewegen. Waar ik wel
last van had is dat ik altijd wil zijn zoals
mijn omgeving, maar ik ben geen student
meer – alleen voelde ik me wel zo als ik
hier rondliep, terwijl ik misschien meer
bij de docenten hoor. Dan dacht ik soms:
wat ben ik nou eigenlijk?”
In je gedicht Polyglot schrijf je dat je
jezelf de ene na de andere taal hebt

6
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Vrije Schrijver

OPROEP
tainment Awards, red.] hebt in Amerika
omdat zwarte artiesten niet meedongen.”

aangeleerd: ‘die van nette kleren/die
iets van je huid compenseren […] de
taal van opgeheven hoofd en rechte
rug/en net doen alsof.’ Heb je het
gevoel dat je jezelf vaak hebt moeten
aanpassen om ergens bij te horen?
“Ja, zeker. Dat gedicht gaat ook veel over
code switching. Ik denk dat iedereen
daar in meer of mindere mate mee te
maken heeft, dat je beoordeeld wordt op
bepaalde kenmerken. Misschien minder
als je zeven vinkjes hebt, dat weet ik niet.
Het zijn bewuste en soms ook onbewuste
mechanieken. Dat je weet dat je serieuzer wordt genomen als je wat netter
praat bijvoorbeeld. Ik betrap mezelf daar
weleens op, dat ik net een andere profielfoto neerzet als ik een zakelijk gesprek
heb. Zo manoeuvreer je een beetje door
het leven.”
In de literaire wereld lijken prominente plekken toch vooral nog gedomineerd door witte mannen. Hoe is het
om als vrouw van kleur daar een plek
in te proberen te vinden?
“Ik zit nu eigenlijk prima op een plek die
ik met een aantal mensen zelf heb gecreëerd. Ik kom uit een onconventioneel
deel dat lang ook geen literatuur mocht
heten. In die zin heb ik het me wel eigen
gemaakt ergens niet bij te horen. Het
literaire landschap is ingewikkeld en niet
altijd superverwelkomend voor mensen
die van een andere kant komen. Het is
een aparte wereld, ik zal niet ingaan op
het hele politieke gedoe ervan.”
In 2018 won je een Black Achievement
Award voor je bijdrage aan de kunst en
cultuur. Werken zulke awards niet in
de hand dat mensen van kleur worden
uitgesloten van ‘reguliere’ awards
zoals de Nobelprijzen?
“Het is er juist een reactie op. Zo’n prijs is
in het leven geroepen omdat men constateert dat veel mensen niet mee worden
meegenomen in andere prijzen – omdat
ze niet in het vizier zijn, of omdat hun
werk nog niet wordt erkend door de traditionele kunst- en cultuurinstituten. Als je
ziet wat voor mensen die prijzen krijgen…
ze hebben enorme oeuvres, maar worden
niet gezien door het witte establishment.
Net als je de BET Awards [Black Enter-
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Bij de Grammy’s maken ze ook
onderscheid tussen beste album,
artiest, en nummer enerzijds en beste
urban album, urban artiest en urban
nummer anderzijds. De kritiek daarop is dat vaak alle zwarte artiesten
worden weggezet in de urban categorie en de witte artiesten gaan met de
reguliere prijzen naar huis.
“Toch worden ze op deze manier wel
uitgelicht, dat is belangrijk. Het gaat ook
om zichtbaarheid, en wat ze binnen een
bepaalde gemeenschap betekenen.”

zeggen dat hij heel anders denkt dan ik,
dat “wij in Brabant” dat heel anders doen,
maar dat hij het wel interessant vond om
te horen wat ik te zeggen had. Toen dacht
ik: wat waardevol dat zo iemand op een
universiteit in contact komt met iemand
die zo ver van hem af staat en vice versa,
het is net zo interessant voor mij. Het
contact met de studenten is me erg bijgebleven.”

Vind je het weleens vervelend wanneer
ze vragen naar het vrouw-zijn en
vrouw van kleur-zijn, alsof dat de
belangrijkste pijlers van je identiteit
zijn?
“Meestal verwerk ik dat gewoon in mijn
teksten. Ik word weleens ergens aan
tafel uitgenodigd om over die thema’s te
praten, maar dan denk ik: mijn medium
is spoken- wordgedichten, afgeronde
teksten, daar ben ik het best in. Ik vind
interviews best lastig. En ik merk dat ik
snel word geframed. Dus ja, ik vind het
lastig. Want voordat ik het weet ben ik
iemand die het alleen maar over kleur
heeft of hoe het is om vrouw te zijn. Dat
je als spreekbuis wordt gebruikt voor
een bepaalde groep mensen, dat ben ik
helemaal niet. Er wordt vaak gezegd dat
ik een geëngageerde schrijver ben, mijn
vrienden zeggen dan: hoe komen ze erbij!
Je schrijft over dingen die je bezighouden,
net zo goed over de liefde, opvoeding,
Amsterdam, lichamen, eten. Maar ik zal
altijd die geëngageerde schrijver zijn.
Mijn identiteit wordt al snel door mijn
kleur en mijn gender bepaald.”

Wat viel je daarin op? Wat hield hen
bezig?
“Ik denk dat deze generatie met veel
meer is opgezadeld, en dat allemaal
onder de deken van de pandemie. Het is
misschien makkelijk om te zeggen dat
de ene generatie het zwaarder heeft dan
die ervoor, vorige generaties hadden een
economische crisis, syfilis, Spaanse griep.
Maar ik heb mijn hele studententijd niet
nagedacht over het klimaat, sigarettenbutts gooide je gewoon op straat. Ik had
niet het idee dat mentale weerbaarheid
in mijn tijd werd besproken. Eenzaamheid was ook veel stigmatiserender, het
is iets meer uit die taboesfeer gekomen.
Mensen hebben het nu veel sneller over
grensoverschrijdend gedrag, de zeven
vinkjes, gendervrijheid, dekolonisatie.
Het gaat deze generatie niet alleen om de
vraag hoe ze ergens toe kunnen behoren,
maar ook hoe de rest erbij kan horen. Ze
letten meer op elkaar. Maar de volgende
vraag is wel: waar kunnen al die mensen
terecht?”
Wat zou je een volgende Vrije Schrijver
willen meegeven?
“Ga buiten het curriculum, buiten wat er
van je verwacht wordt. Het is heel waardevol om je oor te luisteren te leggen en
te horen wat er leeft. De afwezigheid in de
colleges was soms best groot. Dan bleek
soms na doorvragen dat iemand in grote
problemen zat. Als je interesse toont in
anderen, wordt je veel verteld. En als je
dingen wilt organiseren: betrek studenten erbij. Hoor van hen wat ze graag van
jou zouden willen, wat jij kunt bijdragen.
En begin op tijd aan het essay, haha.”

Aan het begin van het academisch
jaar zei je dat je op zoek wilde naar de
ontbrekende verhalen. Is dat gelukt?
Hoe vond je die?
“Het is niet echt de taak van een Vrije
Schrijver, maar ik vond het heel leuk
om gewoon in de hal te gaan staan. Dan
keek ik hoe mensen met elkaar omgingen, waar ze heen liepen, wie met elkaar
praten, wie niet. Ik heb vooral veel geobserveerd, ook tijdens colleges: wie gaat
waar zitten in het lokaal, hoe is de dynamiek? Ik heb een soort patchwork gekregen aan verhalen die ik hoorde bij de
verschillende evenementen: de expositie
over dekolonisatie, de opening van de
VU Pride Library. En in de colleges ook:
er kwam een jongen naar me toe om te

Het essay is het VU-geschenk van de Vrije Schrijver
in de vorm van een boekje, uitgegeven door VU
University Press.
NR 5 — 15 JUNI 2022
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WIN EEN VASTE
COLUMN
IN AD VALVAS
Wil je naam maken als columnist?
Ad Valvas zoekt een opvolger voor
Thijs Hoekstra, die in dit magazine
(achterpagina) zijn allerlaatste
column schrijft.
> kun je bondig, pittig en met humor schrijven
over jouw studentenleven?
> of kun je raak commentaar leveren op alles wat
je op de VU ziet gebeuren?
> zijn deadlines heilig voor je?
> en studeer je nog minstens een jaar aan de VU?
Stuur dan je proefcolumn van maximaal
400 woorden vóór 20 juli 2022 naar
columnwedstrijd.advalvas@vu.nl.
Als columnist schrijf je elke twee weken een
column voor de website, en onregelmatig voor het
magazine. Je krijgt daarvoor een fijne vergoeding.
9

Plagiaat

WETENSCHAP

Vorig jaar werd er een VU-wetenschapper
schuldig bevonden aan het structureel
plegen van plagiaat. Maar de naam werd
geheimgehouden. Experts zijn kritisch
over deze gang van zaken.
DOOR WELMOED VISSER
ILLUSTRATIES MERLIJN DRAISMA

10
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Plagiaat

De plagiator is onder ons

I

n 2021 kwamen er bij de commissie wetenschappelijke integriteit
van de VU drie klachten binnen. Eentje werd ongegrond verklaard
omdat het om een optreden ging in een televisieprogramma waarvan de inhoud volgens de commissie niet als wetenschap kon
worden aangemerkt. De tweede klacht betreft de Indiase tandarts
Balwant Rai, over wie Ad Valvas eerder een artikel schreef. De
klager is naar eigen zeggen wetenschapsfraudejager Elisabeth Bik,
die vreemde regelmatigheden ontdekte in het werk van Rai, waardoor
ze ging twijfelen aan de echtheid van zijn experimenten.
“Ze hebben het rapport geanonimiseerd en van de klager een hij
gemaakt, maar ik weet vrijwel zeker dat ik die klager ben”, zegt Bik over
het rapport.

Substantieel plagiaat
En dan is er nog een derde zaak. Deze casus valt op omdat het gaat om
iemand die in dienst is van de VU en die volgens het onderzoeksrapport van de commissie ‘op substantiële wijze’ plagiaat heeft gepleegd.
Substantieel kun je het inderdaad wel noemen: het gaat om 71 publicaties, waarin de commissie op 36 plekken plagiaat of oncontroleerbare
stellingnames heeft gevonden. Ter vergelijking: Diederik Stapel pleegde
fraude in 55 artikelen, waarbij wel moet worden gezegd dat de wetenschap fraude (het verzinnen of falsificeren van data) een grotere zonde
vindt dan plagiaat en slordige bronverwijzingen.
Goed dat zo’n onderzoek gedaan wordt om te weten met welke collega
je beter geen nieuwe samenwerking kunt opzetten, zou je denken.
Goed ook dat de klager, die zich waarschijnlijk wel honderd keer heeft
afgevraagd of hij niet gek is, niet alleen blijft staan in zijn observaties.
En bovenal is het goed dat de wetenschap hiermee eerlijker en transparanter is geworden, zou je denken. Maar evenals in de eerste twee zaken
maakt de VU niet bekend om wie het gaat.
“Dat hebben we als universiteiten onderling zo afgesproken”, zegt
rector Jeroen Geurts. Voorlichter Frauke van Goethem vult aan dat
de VU zich hierbij houdt aan de Nederlandse Gedragscode voor
Wetenschappelijke Integriteit 2018, waarin is overeengekomen dat de
beklaagde anoniem blijft. Men wijkt alleen af in het uitzonderlijke geval
ter herstel van de onterecht geschade reputatie van een beklaagde.

‘Er gaan allerlei
speculaties
ontstaan in een
vakgroep’

Duidelijk voorbeeld stellen

Bekendmaken aan collega’s
Pieter Drenth, emeritus hoogleraar psychologie aan de VU en destijds
betrokken bij het integriteitsonderzoek naar psycholoog Diederik
Stapel en dat naar VU-econoom Peter Nijkamp, vindt het een slechte
zaak dat de naam van de plagiator niet bekend wordt gemaakt. “Ik
denk dat universiteiten die regel in de gedragscode Wetenschappelijke
Integriteit fout interpreteren: voor de centrale registratie bij de VSNU
is vooral het aantal gevallen interessant. Daarom kan ik me voorstellen
dat universiteiten het daar anoniem melden. Maar voor de wetenschappelijke gemeenschap zelf is het wel belangrijk om het te weten wie er
schuldig is bevonden aan wetenschappelijk wangedrag. Daarom zou de
VU het wél bekend moeten maken, zeker aan de collega’s die direct met
deze persoon te maken hebben”, vindt Drenth.

12

Hij geeft argumenten voor openbaarmaking van de naam: “Als wetenschappers
wel de opdracht krijgen een artikel te
rectificeren of terug te trekken, dan is dat
in principe al openbaar. Dan is het onlogisch om de naam geheim te houden.”
Zijn tweede argument: “In een vakgroep
gaan allerlei speculaties ontstaan
rondom een persoon. Daarbij kunnen
ook andere wetenschappers beschadigd
raken.” Zoiets was bijvoorbeeld het geval
in de zaak rondom de Leidse wetenschapper Lorenza Colzato, waarin collegawetenschappers – tot voor kort vergeefs
– verzochten om volledige openbaarheid
te geven over de artikelen van Colzato
waarin sprake is van fraude, omdat
anders rondom al haar werk en dus ook
rondom alle gezamenlijke publicaties een
sfeer van verdenking hangt. Bij Colzato
is de naam niet door de universiteit
bekendgemaakt, maar door een aantal
klokkenluiders die uit onvrede naar
universiteitskrant Mare stapte. Na lang
aandringen heeft de universiteit uiteindelijk ook de betreffende artikelen openbaar gemaakt.
De wetenschap als geheel is bovendien
gebaat bij openheid en duidelijkheid,
stelt Drenth: anders gaan wetenschappers het geplagieerde artikel verder citeren, of in het geval van fraude zelfs verder
onderzoek baseren op niet bestaande
kennis.

Ten koste waarvan
wordt de identiteit
van deze persoon
beschermd?

Een vierde argument volgens Drenth
is dat je als universiteit een duidelijk
voorbeeld stelt als je naam en toenaam
bekendmaakt van degene die fraudeert of
plagieert. Ook vindt hij dat de vakgroep of
afdeling een duidelijk signaal moet krijgen, zodat leidinggevenden in de gaten
kunnen houden of het om een individueel geval gaat of om een cultuur waarin
‘sloppy science’ genormaliseerd is.
Terug naar de VU-wetenschapper die
minstens 36 keer de gedragscode voor
wetenschappelijke integriteit schond.
Minstens, want een deel van de door de
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klager aangebrachte voorbeelden nam de
commissie niet in behandeling omdat die
bij een andere werkgever hadden plaatsgevonden.
Dus, de mate waarin een wetenschapper
data verzint of plagiaat pleegt en zo de
wetenschappelijke gemeenschap – en
indirect de maatschappij – een loer draait
speelt geen rol bij de overweging om
iemands naam bekend te maken?
‘Een rectificatie is een herstelmaatregel
die publiekelijk zichtbaar is en dat is voor
een wetenschapper als straf te beschouwen’, mailt Van Goethem.
Inderdaad moet de beklaagde in dit geval
een aantal artikelen rectificeren, maar
die rectificaties worden nergens centraal
bijgehouden. De vraag is dus hoe openbaar dit eigenlijk is, als het niet terug te
vinden is voor iedereen buiten de inner
circle van het betreffende tijdschrift.

idea which ones of these 71 papers were found to contain plagiarism?’,
twittert ze. Het levert niks op. We proberen het zelf via onze social
media, maar ook dat geeft geen bruikbare tips. Het is zoeken naar een
speld in een hooiberg.

Klagen schaadt carrière

In zestig
procent van de
gevallen werkten
tijdschriften
niet mee aan
rectificatie of
terugtrekking

Speld in hooiberg
We doen een poging om de VU-plagiator
op te sporen via de site Retraction watch.
Deze site houdt de belangrijkste terugtrekkingen in de wetenschappelijke
wereld bij, maar een zoekopdracht op
retracties aan de VU levert twee treffers
op, beide van de frauderende tandarts
Balwant Rai. We zoeken verder.
Via Web of Science dit keer: dat geeft
voor het jaar 2021 80 ‘corrections’ en geen
enkele ‘expression of concern’ waarbij de
VU betrokken is. Ook hier komt er niet
één wetenschapper bovendrijven die te
linken is aan deze zaak van structurele
plagiaat.
We proberen het via PubPeer.com. Dat
geeft vooral resultaten die we al kenden:
het werk van de frauderende tandarts
komt weer bovendrijven, evenals dat van
emeritus antropologiehoogleraar Mart
Bax, die data zou hebben verzonnen en
van Peter Nijkamp, de economiehoogleraar die schuldig werd bevonden aan
zelfplagiaat. De plagiërende VU-wetenschapper die we zoeken blijft ook hier
onder de radar.
Bik helpt ons door op Twitter een oproep
te doen onder haar 124.000 volgers.
‘Another case of an anonymized science
misconduct case in the Netherlands.
These anonymized reports do not serve
the scientific community. Who has any
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Een plug-in tegen
fraude en fouten
Op pubpeer.com kan iedereen
die twijfels heeft over een
wetenschappelijk artikel die uiten.
Gebruikers kunnen een plug-in
downloaden waarmee je bij het
lezen van een wetenschappelijk
artikel meteen te zien krijgt of er
commentaren op zijn. Zo hoef je niet
meer te wachten tot een tijdschrift
een rectificatie plaatst of een artikel
wordt teruggetrokken.

Dat is geen wonder als je weet dat wetenschappelijke tijdschriften vaak
jaren de tijd nemen voor een rectificatie of terugtrekking, als ze er überhaupt al aan beginnen, want vaak gebeurt het gewoon niet. Hoe weinig
uitgevers bereid zijn om rectificaties te plaatsen of artikelen terug te
trekken, blijkt uit het werk van Bik.
Zij scande de foto’s in ruim 20.000 papers op verdachte regelmatigheden, vaak herhalingen van stukjes beeld die op verschillende manieren gefotoshopt zijn. In 782 papers vond ze foto’s waarmee zoiets was
gebeurd.
Ruim zes jaar geleden stelde Bik de uitgevers van deze 782 papers op de
hoogte, vertelde ze op een conferentie van het Netherlands Research
Integrity Network. En in zestig procent van de gevallen gebeurde
er niks of kreeg ze alleen een mailtje terug dat ze ermee aan de slag
zouden gaan, waarna ze nooit meer wat hoorde. Erop vertrouwen dat
collega-wetenschappers wel op de hoogte worden gebracht via rectificaties is dus nogal naïef.
Dat de VU de zaak liever afdoet met een berisping door de decaan en
een geanonimiseerd rapport, is op zich begrijpelijk: het is publiciteit van het soort dat voorlichters en bestuurders slapeloze nachten
bezorgt. Maar ten koste waarvan wordt de identiteit van deze persoon
beschermd? De klager stak zijn nek uit door een klacht in te dienen.
Uit een literatuuronderzoek door onder anderen Lex Bouter, hoogleraar
methodologie en integriteit, blijkt dat het voor klagers niet zonder risico is om zich uit te spreken. De kans dat het iemands carrière schaadt is
aanzienlijk.
Ook stelt Bouter dat de universiteiten weliswaar in de gedragscode
hebben afgesproken dat ze in principe de naam niet bekendmaken van
wetenschappers die zich niet aan de regels houden, maar dat universiteiten altijd vrij zijn om daarvan af te wijken. “Het is gewoon een van de
mogelijke sancties. De universiteit kan besluiten dat het zo erg is wat
je hebt gedaan dat ze het niet laten bij een anoniem onderzoek en een
berisping”, aldus Bouter.

Klokkenluiders gedemoraliseerd
In dit geval lijkt het niet te gaan om een eenmalige vergissing van
de aangeklaagde wetenschapper, maar om structureel gedrag dat al
gedurende de hele carrière speelt. Wat weegt zwaarder, het beperken
van reputatieschade voor de betreffende wetenschapper en de universiteit of een open klimaat waarin collega’s weten waar ze aan toe zijn
en waarin toekomstige klokkenluiders niet bij voorbaat al gedemoraliseerd raken omdat er toch weinig gebeurt met hun klachten? De
belangrijke spelers in de universitaire wereld – universiteiten, uitgevers
en tijdschriften – belijden wel dat ze voor open science zijn, maar uit de
manier waarop ze omgaan met dit soort gevallen blijkt dat nog niet.
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Studeren met hindernissen

Hoe gastvrij is de VU
voor mensen met
een beperking? Met
twee studenten – de
een blind, de ander
een rolstoelgebruiker
– namen we de proef
op de som.
DOOR BRYCE BENDA
FOTO’S ROB BÖMER

THUISVOELEN

‘Wij hebben
het recht hier
te studeren’

Z

ou je je collegezaal kunnen
vinden met je ogen dicht?
Voor Stan Bronstring, tweedejaars rechten, is het dagelijkse realiteit. Hij is blind.
Samen met Nienke Heijne
Makkreel, derdejaars Law in
Society, die in een rolstoel zit, doen we
een rondje VU. Welke obstakels komen
we tegen?
We spreken ’s middags af in de centrale
hal van het hoofdgebouw, waarna we
naar het Nieuwe Universiteitsgebouw
(NU-gebouw) lopen en rollen. Meteen
stuiten we op het eerste obstakel: de
draaideur. Nienke stuurt haar elektrische
rolstoel soepeltjes de deuren door, maar
voor Stan is het lastiger. “Die draaideuren
zijn voor mij wel een dingetje, die doe ik
eigenlijk nooit alleen. Gelukkig heb ik
heel aardige medestudenten die mij vrijwel dagelijks helpen.”

Glazen barrière
Vergezeld door het zachte geratel van
Stans blindenstok gaan we naar het
NU-gebouw, waar we hopelijk meer

14

geluk hebben. Via de ingang (alweer
draaideuren) pakken we de lift naar de
derde verdieping. Die is ruim genoeg
– we passen er met z’n zessen in, inclusief rolstoel. So far, so good. Maar als we
uitstappen doemt aan de linkerkant een
zware, glazen deur met zwart-metalen
frame op, die het liftgedeelte van de rest

van het gebouw scheidt. De handmatige
deur, die naar binnen openslaat, vormt
voor Nienke een haast onoverkomelijke
barrière. Nadat ze de rolstoel vakkundig
positioneert lukt het haar uiteindelijk om
de deur met haar rechterhand te openen.
Vervolgens duwt ze die met grote moeite
verder open, om haar rolstoel haastig in
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de nauwe opening te wurmen. Met de
klap van metaal op metaal valt de deur
onhandig tegen haar rolstoel aan, maar
de weg is vrij voor Nienke om door te
rijden.

Eeuwig zonde
“Het is een nieuw gebouw, dus ik vind
het heel jammer dat het niet rolstoelvriendelijk is”, zegt Nienke. “Ik ken
andere mensen in een rolstoel voor wie
het onmogelijk is om door deze deuren te
gaan. Een automatische deur zou zoveel
verschil maken.” Stan en Nienke zijn het
erover eens dat het hoofdgebouw wat
dat betreft een stuk beter is. “Al heb je
soortgelijke deuren ook in de G-vleugel”,
merkt Stan op.
Het is eeuwig zonde van de deuren in
het NU-gebouw, want de rest van het
gebouw lijkt wél rolstoelvriendelijk:
ruime gangen, geen drempels, en op elke

een ander gebouw, alleen om even naar
het toilet te kunnen.”
Je zou verwachten dat bij zoiets belangrijks als een tentamen de toiletvoorzieningen goed geregeld zijn. Maar ook dat
blijkt niet het geval. “Voor de mensen die
extra voorzieningen nodig hebben regelt
de VU specialevoorzieningenlokalen.
Heel fijn, maar als ik vervolgens op de
13de etage ingedeeld word, moet ik eerst
helemaal naar beneden om naar het toilet
te gaan. Dat duurt met de lift zo lang, dat
het eigenlijk niet te doen is tijdens een
tentamen.”
In tentamenhal TenT is er zelfs helemaal
geen mindervalidetoilet aanwezig, vertelt
Nienke. “Als ik daar tentamen heb en
naar het toilet moet, heb ik pech. Als

ik hierover mail, dan krijg ik te horen
dat men het heel vervelend vindt, maar
dat het nou eenmaal zo is.” Volgens de
VU-site zijn er overigens zeven toiletten
voor mindervaliden in het hoofdgebouw,
verdeeld over zes van de in totaal vijftien
verdiepingen. Gek genoeg zijn deze extra
vier toiletten niet bekend bij Nienke.
We gaan verder over het campusplein, tot
we bij de Spar komen. In de drie jaar dat
Nienke hier studeert, is ze er nog nooit
binnen geweest. “Dat liftje vertrouw ik
voor geen meter”, zegt Nienke over een
zilverkleurige metalen lift die nogal
gammel oogt. “Ik heb het een paar keer
geprobeerd, maar het werkt niet goed.
Eén keer bleef het halverwege steken,
doodeng.” Stan: “En die trap ernaast is
ook verraderlijk. Op zich gaat het wel,
maar als blinde moet je echt wel goed
oppassen.”

Regelmoe
Naast de fysieke onhandigheden op de
VU blijkt ook het regelen van speciale
voorzieningen nodeloos ingewikkeld.
Omdat Nienke niet zo lang achter elkaar
kan schrijven, maakt ze alle tentamens
digitaal. “Maar daarvoor moet ik elk
tentamen een formulier invullen en mijn
vakcoördinator op de hoogte brengen.
Ik denk dan: mijn situatie gaat niet meer
veranderen hoor. Die is permanent.”
Voor Stan geldt hetzelfde verhaal. “Ik
moet steeds opnieuw mijn voorzieningen
claimen bij een coördinator. Terwijl het
lang en breed bekend is waarop ik recht

Ondanks de obstakels zijn de twee
studenten op hun plek op de VU. Stan:
“Ik voel me zeker thuis hier. Er zijn altijd
mensen die hulp aanbieden en ik heb
nooit het gevoel gehad dat ik hier niet
welkom ben.” Nienke knikt driftig dat ze
het ermee eens is. “Het ligt zeker niet aan
de mensen hier dat er dingen ontoegankelijk zijn. Docenten denken ook vaak
met me mee, dat is heel fijn.”
heb. Ik snap niet waarom er geen centraal
systeem is waarin je dat makkelijk terug
kunt vinden.” Daarnaast verandert de
manier waarop studenten zich moeten
aanmelden voor die voorzieningen
voortdurend. Misschien ten goede?
“Nou… eigenlijk niet, haha”, lachen Stan
en Nienke. “In de drie jaar dat ik hier
studeer, is het wel vier keer veranderd”,
zegt Nienke. Stan vult aan: “Dan moet het
ineens weer via een formulier in plaats
van de mail. Ik denk dan: als het werkt,
waarom zou je het dan veranderen?”
Stan kan zich voorstellen dat mensen
denken: waar maak je je druk om? “Maar
al die kleine dingen bij elkaar kosten heel
veel energie.” Nienke: “Daarom denk ik
soms: laat ook maar zitten.” Door alle
obstakels lijkt de toegankelijkheid van de
VU in het geding te raken. “Toegankelijkheid is geen gunst van de universiteit, het
is een recht dat wij hebben”, zegt Nienke
in de geest van haar studie Law in Society. “Soms lijkt het alsof de VU denkt: wij
doen al ons best voor jullie, wees daar
maar dankbaar voor. Maar zo zie ik het
niet.”

Dode mus

verdieping een mindervalidetoilet. We
komen nog een koffieapparaat tegen dat
te hoog staat voor Nienke, maar omdat
ze haar rolstoel in hoogte kan verstellen,
kan ze er toch net bij.

We gaan door naar het blauwe Bellevuegebouw midden op de campus, een
van de plekken waar Nienke en Stan
college hebben – en tevens de plek waar
de redactie van Ad Valvas huist. Na
wederom een bijna onmogelijke deur
voor Nienke – inclusief onhandige drempel – komen we bij de lift. Op zich is het
bewonderenswaardig te noemen dat er
in dit kleine gebouw met twee verdiepingen (gelijkvloerse en eerste) een lift zit.
Maar rolstoelvriendelijk is die niet, laat
Nienke zien. “Omdat ik niet kan keren in

Hoge nood
Wat in het hoofdgebouw dan weer slecht
geregeld is, zijn de toiletten, zegt Nienke.
“Volgens een schema van mijn studieadviseur zijn er maar drie mindervalidetoiletten: op de begane grond, de eerste
en achtste etage. Die zijn erg vaak bezet,
vies, of zelfs kapot. Soms moet ik naar
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Dispenser op 2 meter hoogte
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de lift, moet ik achteruit erin. Maar dat is
vrijwel onmogelijk, want deze lift heeft
een handmatige deur.” Een gevalletje blij
maken met een dode mus, zou je kunnen
stellen.
Je kunt er ook voor zorgen dat mensen
met een beperking alleen in rolstolvriendelijke gebouwen college krijgen, oppert
Nienke. “Dat zou bij mij moeten kunnen
omdat ik op een relatief kleine opleiding
zit.” Ook voor Stan is het lastig dat hij op
veel verschillende locaties college heeft,
omdat hij niet overal de weg goed kent.
“Gelukkig nemen medestudenten mij
mee, maar als die er een keer niet zijn
wordt het lastig. Een tijd terug heeft mijn
vader me moeten brengen omdat ik de
route naar het W&N-gebouw niet kende.
Het is niet fijn om zo afhankelijk te zijn.”

Stan vermoedt dat onwetendheid het
pijnpunt is. “Ik heb er nooit bij stilgestaan welke obstakels iemand in een
rolstoel tegenkomt. Maar nu dat ik allemaal hoor van Nienke, kan ik het me
beter voorstellen.”
Volgens Nienke gaat het dan ook vaak
mis in de ontwerpfase. “Ontwerpers
beslissen hoe een mindervalidetoilet
eruitziet, maar zij zijn geen ervaringsdeskundigen. En dan eindigt bijvoorbeeld
de dispenser voor de papieren doekjes
op twee meter hoogte, waar ik met geen
mogelijkheid bij kom. Daarom vind ik
het heel belangrijk dat de VU mensen
gaat betrekken bij dat soort beslissingen.
Als dat in het NU-gebouw was gebeurd,
hadden die onhandige deuren er nooit in
gezeten.”
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XXL

Kunstproeven
We just want to be closer : over
vrijheid en zelfbeschikking
tijdens en na de apartheid –
een duotentoonstelling van de
Zuid-Afrikaanse kunstenaars
Neo Matloga en Singarum
Moodley. Op loopafstand
van de VU is een schat aan
kunstwerken te bewonderen.
Kom kunstproeven op de Zuidas
bij Circl, ABN Amro Kunstruimte,
AkzoNobel Art Space en VU
Art Science gallery. Je kunt nog
kunstwandelen op vrijdag 17
en 24 juni, tussen 12 en 17 uur.
Entree, tentoonstellingsboekjes
en rondleidingen zijn gratis,
reserveren is niet nodig. (MS)
Info: https://tinyurl.com/
kunstproeven
Foto Gert Jan van Rooij
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een eigen kompas. Een universiteit die staat
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De VUvereniging is een maatschappelijk
netwerk voor vrienden van de VU.
Lid van de VUvereniging ben je
al voor €10 per jaar.

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.

Je bent van harte welkom.

www.vuvereniging.nl

Lid worden
kan hier

Aan de VU studeren 31.700 studenten en werken
4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VUcampus 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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OPINIE

WISSELCOLUMN

Elke opleiding moet aandacht
besteden aan duurzaamheid
Als het aan Jelske van
der Burg ligt, worden
duurzaamheidsvakken zo
snel mogelijk onderdeel
van elke opleiding
aan de VU – of het nu
gaat om informatica,
tandheelkunde of sociale
wetenschappen.

aan sommige faculteiten zijn duurzaamheidsvakken geen standaardonderdeel
van de curricula. Acta, VUmc, Geesteswetenschappen en Gedrags- en Bewegingswetenschappen hebben bijvoorbeeld
relatief weinig duurzaamheidsvakken in
hun curricula opgenomen.
Als we willen dat duurzaamheid onderdeel wordt van alle opleidingen aan de
VU, moeten we overgaan tot actie. Ten
eerste moeten de faculteitsbesturen hun
huidige opleidingen evalueren. Op basis
van deze evaluaties kan men wijzigingen
voorstellen waardoor meer duurzaamheidsvakken in de curricula worden
opgenomen. Ten tweede moeten docenten hulp krijgen bij het integreren van
het thema duurzaamheid in hun vakken.
Ten derde moeten studenten hun mening
kunnen geven over curriculumwijzigingen op het gebied van duurzaamheid,
bijvoorbeeld door middel van enquêtes.
Hebben zij ideeën over het integreren van
duurzaamheid in de opleidingen? Omdat
studenten de drijvende kracht zijn die
uiteindelijk tot verandering zal leiden,
kan men ze ook betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe curricula. Al deze acties
zullen er samen voor zorgen dat studenten voor de VU blijven kiezen en dat ze
hier de duurzaamheidsvaardigheden
leren die ze nodig zullen hebben op de
arbeidsmarkt.
De VU zou zich ook kunnen laten inspireren door andere toonaangevende duurzame universiteiten in Nederland, zoals
Radboud Universiteit Nijmegen, waar
alle studenten een verplicht vak over
duurzaamheid volgen, en Wageningen
University & Research, onlangs voor de
vijfde keer op rij uitgeroepen tot duurzaamste universiteit ter wereld! Als de VU
dat ambieert, moet ze leiderschap tonen.

DOOR JELSKE VAN DER BURG E.A.
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

I
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Jelske van der Burg is universitair docent aan het
Amsterdam Institute for Life and Environment en
MBA-student International Business aan de VU.
duurzaamheid. Het geeft ons inzicht in
de toekomstige impact van onze huidige
levensstijl.’
De VU heeft een duurzaamheidsvisie
ontwikkeld en duidelijke ambities opgesteld: de universiteit wil verantwoorde-

lijk, open en persoonlijk betrokken zijn.
Momenteel worden er aan de VU 319
vakken gegeven die gericht zijn op en
verband houden met de sdg’s. Maar niet
álle faculteiten bieden een breed scala
vakken aan op het gebied van de sdg’s, en
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Dit opiniestuk is opgesteld in samenwerking met
Pieter van Beukering, hoogleraar milieueconomie,
en Ivar Maas, Lead Sustainable VU.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Credit Yvonne Compier

n 2015 hebben 193 landen samen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sdg’s) opgesteld. Dat zijn doelstellingen en streefcijfers
voor 2030 die een einde moeten maken aan
de armoede en de aarde moeten beschermen.
Op 28 februari 2022 waarschuwde de Intergouvernementele Werkgroep Klimaatverandering (IPCC) dat er nog steeds te weinig wordt
gedaan aan klimaatverandering en dat er niet veel
tijd meer is om klimaatrampen te voorkomen.
Een van de uitgangspunten van het internationaal
klimaatbeleid is dat onderwijs een centrale rol
moet spelen bij het oplossen van de klimaatcrisis en bij het bereiken van de andere duurzame
doelen. Toch sluit het beleid van onderwijsinstellingen zoals de VU nog niet aan op deze oproep.
Duurzaamheidsvakken moeten zo snel mogelijk
worden opgenomen in alle curricula aan de VU –
of het nu gaat om informatica, tandheelkunde of
sociale wetenschappen.
In 2017 stelde VU-hoogleraar milieueconomie
Pieter van Beukering: ‘Onze studenten, de duurzaamheidsleiders van de toekomst, zouden al in
de inleidende vakken van hun studie bezig moeten
zijn met duurzaamheidswetenschap om het belang
van duurzaamheid binnen hun eigen vakgebied te
benadrukken.’
Ook Laura Mausolf, onderwijsmedewerker van
Green Office VU, benadrukte het belang van duurzaamheid: ‘Op school of de universiteit ontwikkel
je nieuwe gewoontes en normen. Onderwijs speelt
daarom een cruciale rol bij de bewustwording over

Ik wil niet leven op
planeet Musk

Marc Schuilenburg universitair docent aan de afdeling
Strafrecht en Criminologie

de dunne atmosfeer het volstrekte onzin
n een tweet schrijft Elon Musk:
is dat we op Mars kunnen gaan wonen.
‘Some hate humanity, but I love
humanity so much.’ Volgens sommi- Het is ook niet door de duizenden
klachten van Tesla-bezitters, het andere
ge personen is Musk een genie.
speeltje van Musk, dat zijn elektrische
Anderen vinden hem een gek. In
auto’s problemen hebben met de remmen
ieder geval weet Musk regelmatig
en de Autopilot-functie en dat er geen
de media te halen met zijn planenkele controle is wat er gebeurt met de
nen. Zo wil hij Twitter kopen voor 44
gegevens van Tesla-bezitters. Zo ontving
miljard dollar om er een platform van
het bedrijf in 2020 de Duitse Big Brother
vrije meningsuiting van te maken. Het is
Award omdat, zo meende de jury, ‘in een
diezelfde Musk die in een e-mail schrijft
Tesla Big Brother meerijdt’.
zijn personeelsbestand met 10 procent te
Nee, ik wil niet op planeet Musk leven
willen inkrimpen omdat hij een ‘superomdat ik denk dat Elon
slecht gevoel’ heeft over
helemaal niets geeft om
de economie. Het is ook
mensen. Dat heeft hij
Musk die meent dat we
Voor deze
gemeen met die andere
met raketten van zijn
miljardairs is
Silicon Valley-miljardairs
ruimtevaartbedrijf SpaceX
het geen enkel
als Jeff Bezos (Amazon)
over een jaar of tien op
probleem als er
en Mark Zuckerberg
Mars zullen leven. Dat
ontelbare mensen
(Metaverse). Ook zij bewewordt mogelijk voor iederren veel te geven om de
een die dat wil, zo belooft
sterven
mensheid. Maar als het
Musk, want ‘voor wie geen
erop aankomt is er een
geld heeft, zullen er leningroot verschil tussen
gen beschikbaar zijn.’
mensheid en mensen van
Ik wil niet graag leven op
vlees en bloed. Voor deze
planeet Musk. Niet op
miljardairs is het geen
aarde en niet op Mars. Dat
enkel probleem als er ontelbare mensen
is niet omdat zijn raketten nogal eens
sterven, zolang de mensheid maar blijft
ontploffen en in een vuurbal eindigen
voortbestaan. Juist die perspectiefwistijdens testvluchten. “We moeten wel nog
seling – van mensen naar mensheid –
even aan de landing werken”, sprak een
maakt mij bang.
omroeper van SpaceX eufemistisch na
een nieuwe ontploffing. Het is ook niet
omdat wetenschappers menen dat door
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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♥ Privérelaties

op het werk

E: OR@VU.NL | WWW.VU.NL/OR | 15 JUNI 2022

Het College van Bestuur (CvB) heeft aan de Ondernemingsraad
(OR) een instemmingsverzoek voorgelegd over de Gedragscode
Belangenverstrengeling bij privérelaties op het werk.
In deze Gedragscode wordt het beleid van de
VU omtrent belangenverstrengeling beschreven
wanneer er sprake is van overlap tussen
professionele relaties en privérelaties. Volgens
het CvB is het doel van deze gedragscode te
voorkomen dat er een integriteitsschending
ontstaat, een situatie waarin er sprake is van
belangenverstrengeling of waarin de schijn van
belangenverstrengeling kan worden gewekt.
In deze gedragscode wordt beschreven hoe om
te gaan met (eventuele) belangenverstrengeling
door de combinatie van een professionele- en
een privérelatie.
De OR is blij met het initiatief en met het
constructieve gesprek dat hierover is gevoerd
met het CvB. Voor de OR is het duidelijk, dat het
door ontwikkelen van zo’n gedragscode urgentie heeft, dat wordt gevoeld door beide partijen.

 Blokken op bloktijden
Eind 2021 en begin 2022 hebben we vaak overlegd met het College van Bestuur (CvB) over de collegetijden.
De instemmingsaanvraag over het inkorten van de collegeblokken, was bedoeld om het ruimtetekort voor onderwijs
op te lossen. De ondernemingsraad (OR) heeft uiteindelijk niet ingestemd met het inkorten van de collegetijden
omdat het geen duurzame oplossing was. Bovendien hadden de docenten het nog veel te druk met aanpassingen
van het onderwijs aan de coronamaatregelen.
De OR beseft dat het tekort aan onderwijszalen
wel een groot probleem is voor de VU. En
oplossingen voor het ruimtegebrek zijn niet
eenvoudig. Maar het moet niet zo zijn dat
een ‘zogenaamde’ oplossing weer nieuwe
problemen creëert. De OR is op zoek naar een
duurzame oplossing, met voldoende draagvlak
onder de medewerkers. Het is voor de raad
belangrijk, dat juist nu zorgvuldig wordt
gekeken naar het capaciteitsprobleem, nu de
VU twee jaar heeft moeten werken onder de
druk van de coronamaatregelen.

De OR heeft daarom begin 2022 met het CvB
afgesproken docenten en ondersteunend
personeel d.m.v. panelgesprekken te betrekken
bij dit belangrijke onderwerp:. De bedoeling
van deze consultatieronde is om met de
werkvloer zelf in gesprek te gaan over dit
probleem en welke oplossingen zij zien voor
het capaciteitsprobleem. Daarnaast worden de
verschillende onderzochte opties voorgelegd
aan de panels.

leiding van Marcel Nollen en die op 13 en
18 mei werden geleid door Jeroen Geurts.
Tijdens deze gesprekken zijn verschillende
oplossingsrichtingen besproken. Ook was
er ruimte voor nieuwe input. De sessies zijn
zowel door het CvB als door de OR als zeer
waardevol en inspirerend ervaren. De OR en
het CvB praten erover door aan de hand van
de uitkomsten om zo tot een breed gedragen
besluit te komen.

Deze consultatieronde heeft inmiddels
plaatsvonden. Er waren begin mei drie
bijeenkomsten. Die op 11 mei stond onder

Veel dank aan iedereen die heeft meegedacht.
Zonder betrokken medewerkers was deze
consultatie niet mogelijk geweest!

De kernvraag voor de OR blijft echter op dit
moment of deze code geen onderdeel moet zijn
van een overkoepelende gedragscode voor de
VU. Een apart onderdeel over privérelaties kan
dan wel eerder worden uitgewerkt, maar moet

uiteindelijk worden geïntegreerd in een overkoepelende bredere gedragscode voor de VU.
De OR ziet op dit moment een aantal knelpunten
bij de voorgelegde gedragscode belangenverstrengeling privérelaties. Zo wordt een
privérelatie onvoldoende geëxpliciteerd. In de
tekst wordt verwezen naar alle vormen van
relaties, niet alleen liefdesrelaties, maar ook
vriendschappelijke- en familierelaties. Bij het
definiëren van het begrip privérelaties komt een
dilemma naar boven: is de definitie te precies,
dan loop je kans situaties te missen, maar een
te vage omschrijving werkt ook niet.
De OR pleit voor een code die meer nadruk legt
op het voorkomen van belangenverstrengeling
en minder op privérelaties als zodanig. Daarbij
zou gekeken kunnen worden hoe andere
universiteiten - bijvoorbeeld de UvA - dit
vormgeven.
Tot slot maakt de OR zich zorgen over eventuele
privacy-knelpunten binnen de regeling.

 MARS
Naar aanleiding van de grote problemen
die het project MARS én de gelijktijdige
ingebruikname van een nieuw ‘identity
acces management systeem’ hebben veroorzaakt heeft de Raad van Toezicht aan
het Cap Gemini de opdracht gegeven om te
onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe dit bij toekomstige soortgelijke
projecten kan worden voorkomen. Ook de
OR had uitdrukkelijk om een extern onderzoek verzocht om de onderste steen boven
te krijgen.
De conclusies van het eindrapport van Cap
Gemini zijn op 19 mei in een aantal bijeenkomsten aan onder andere de decanen,
directeuren en de medezeggenschap
gepresenteerd. Vervolgens is het rapport
integraal op VU.nl/dashboard geplaatst ter
inzage voor alle medewerkers.
De uitkomsten van het rapport bevestigden helaas alles waarvoor de OR voor de
invoering van MARS al had gewaarschuwd.
Het is nu noodzakelijk dat de aanbevelingen
uit het rapport integraal worden overgenomen, binnenkort start de aanbesteding
voor een nieuw studentinformatiesysteem,
en daar moeten niet dezelfde fouten
gemaakt worden.
De OR heeft er bij het CvB op aangedrongen om niet alleen met de decanen en
de medezeggenschap in gesprek te gaan
over het rapport maar vooral ook met
die medewerkers van de VU die door de
invoering van MARS een enorme werkdruk
hebben ervaren, die het plezier het werk
zijn kwijtgeraakt én vaak nog dagelijks geconfronteerd worden met slecht werkende
systemen. Het CvB zal hard moeten werken
aan het herstel van vertrouwen van de VUgemeenschap.
De OR bespreekt het MARS rapport op
de overlegvergadering met het CvB van
29 juni. Medewerkers die daarbij aanwezig
willen zijn, zijn van harte welkom
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Belonging

INTERVIEW

Non-binary transgender
/ Bee Scherer is often
addressed as male at
the local bakery, but the
professor Buddhism does
insist on being addressed
in a non-binary form at the
university.
BY WELMOED VISSER
PHOTO PETER VALCKX

“

In the newsletter of the VU there
was a photo of the three university leaders all in neo liberal power
poses, that surely did not give
me a feeling of belonging”, Bee
Scherer (51) says. The professor
of Buddhism has developed a keen eye
on more subtle forms of exclusion trough
their research and their personal experience as non-binary transgender.
“This photo didn’t communicate
my values. For me a university stands
for erudition, community service and
respecting the complexity and diversity
of the world.”
Scherer has been back in the
Netherlands for 1,5 years now. They were
appointed professor at VU Amsterdam in
the midst of the corona time. They lives
in Hoorn with their husband. “In Hoorn I
feel more safe than in Amsterdam. Every
metropolitan area has people looking
for others who stand out to put their
aggression on. And I am an easy target.”

Gender neutral toilet
It has been roughly ten years now that
Scherer openly lives as trans/non-binary
person. If someone has experienced how
deeply binary thinking is engraved in
our system, it is they. “Even the dean
referred to me as ‘he’ at my inauguration.
It was unintentional, he was very sorry
afterwards, but it still made me sad.”
At shops people often call them
“meneer”. “Often people read me as male.
It might be because I do not dress overly
feminine and I do not twist my voice.”
At the bakery Scherer is usually not
protesting, but in the university they are.
“It is important for me to be recognized
for who I am at work”, Scherer says.
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‘I am an easy
target for
aggression’
At VU Amsterdam they have mixed
experiences. “The faculty has changed
one of the toilets into gender neutral for
me, and most colleagues make an effort
to address me correctly. I appreciate
that.”
However, some colleagues were not
happy with Scherer’s appointment. “I
got emails from people who wanted to
discuss my gender identity with me,
which I politely refused”, remembers
Scherer.
Scherer had similar experiences in the
UK. “A colleague in academia used to call
me the Dutch faggot”, they remember.

For Britain backlash came around
2015. “Prior to the Brexit, there was an
uprising of nationalism, of dividing
the world into an ingroup and others”,
Scherer says, “people were looking for
strawpersons to put the blame on for
things that did not go well in society,
unemployment, mental distress, the rise
in poverty.”
Scherer and their partner felt their
breathing space decrease again. “We
were talking Dutch in the train once,
around 2016, when a group of boomers
came in and told us to go back to our own
country.”

Strawpersons

Toxic debate

As a non-binary person Scherer
knows by experience how changes in the
political climate affect directly the way
they are treated in daily life. When they
moved to the UK in 2003
the country was more
conservative regarding
‘A British
LGBTQ+-rights than
colleague used to
the Netherlands, where
call me the Dutch
Scherer lived before.
faggot’
“When we came to the
UK our marriage was not
valid and we lost a bunch
of other rights. But the
climate in the UK rapidly
changed: within a few
years civil partnership
emerged, followed by
equal marriage, they
abolished a few discriminating laws,
for example Section 28 which forbade
teachers to mention homosexuality in
schools”, Scherer tells.
It was around 2013 that Scherer came
out as a non-binary/trans. “Although I
had identified for years that way, by the
outside world I was regarded as a gay
male. When I came out I asked people to
address me in a gender neutral way and I
stopped going to male lavatories.”

Over the last few years the debate
became outright toxic towards
transgender women. “One of the main
issues was about the use of female
lavatories. Transgender women would
supposedly assault cis gender women
in toilets, which never really happened,
but it legitimized a wave of aggression
against trans people.”
The bathroom issue might seem not
too important, but Scherer tells how
deeply it affects people’s lives: “Many
trans people develop urinary infections
because they don’t dare to go to
bathrooms. They either hold their pee, or
simply don’t go to events.”
Also in the Netherlands the climate
towards minorities has changed over the
last 15 years, Scherer observes. “Minority
groups are more being scapegoated. The
Dutch word ‘allochtoon’ is horrible to me,
it means some people will always be seen
as others.”
Scherer hopes for a society where
the variability of people is celebrated.
“Even people who are now in the center
of society will one day be old and become
marginalized. A societal model that is
more like a network with knots is better
for everybody in the end.”
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‘For real diversity
you need to go far
beyond political
correctness’

Inclusion / Myra Colis
is an immigrant from the
Philippines and a student
mother in her forties.
She is a bit of a strange
bird on the student
council, where she helps
VU Amsterdam define
what exactly diversity
means, and how to make
students feel like they
belong.
BY PETER BREEDVELD
PHOTO HENRIK VAN DE POL
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achelor’s student of Law in
Society Myra Colis is well
into her forties, a mother of
two and a migrant woman
from the Philippines. She
has had plenty of work
experience, having been
a radio reporter in her home country,
a journalist and a teacher in China, as
well as running her own business in the
Netherlands. She came to live here with
her husband, a Polish expat, in 2012.
She survived breast cancer and wrote a
book about it, started a new degree at VU
Amsterdam in 2019 and is a member of
the student council.
In short, Colis knows what it is like to
be the odd one out. “My fellow council
members were a bit sceptical to start
with, unsure if I would have the time for
my council work, as a studying mother.
But they quickly got used to me and even
told me that I bring in a motherly vibe. I
don’t know what that means, but I guess
they trust and accept me now.”
Colis already had an academic
Bachelor’s degree in mass
communication, but was told that in
the Netherlands, a Philippine four-year
degree is equal to two academic years.
“So I needed to study for two more years
to be accepted as an academic bachelor,
but instead of doing the same thing over
again, I chose to study something else
that interests me, Law in Society.”
A major difference between China and
the Netherlands then became apparent,
she says. China is different from the
Philippines too, of course, but it’s still
Asia. “In Europe everything is regulated

so strictly and systematically. They
look at your credentials to see if they
meet a certain set of Dutch standards,
without even looking at your skills and
experience.”
The same formality is applied when
Dutch organisations try to become
more diverse, Colis feels. “Nowadays,
hiring institutions have a set of criteria
to check off for a possible candidate
to fill in a vacancy, including whether
or not you are a person of colour,
LGBTQ, or female. So you start to think
you’re chosen because you have these
certain characteristics instead of your
capabilities. I don’t think that is true
diversity. For true diversity you need to
go far beyond political correctness.”

Wheelchair friendly
An illustration of this superficial
approach to diversity is a recent incident
at VU Amsterdam which Colis became
involved with. “I have a friend, another
VU student, who is in a wheelchair,
and a member of staff at VU asked me
to ask her if she would be willing to be
photographed for promotional purposes,
to show how seriously the VU takes
diversity. My friend refused. “The VU is
actually not that friendly towards people
with disabilities”, she told me. “In the
New University Building, the doors are
not accessible and are extremely hard
to open when you’re in a wheelchair;
and most of the toilets on campus are
inaccessible too.”
“The student council flags up these
problems and when we tell this the
Executive Board or the relevant decision
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Very slow pace of change

‘We are never included in any
conversations about the future of
the university’

30

Colis knows from her own experience
that it’s hard to be accepted by a group
of Dutch students. “Not just because of
the language. It’s also a matter of Dutch
culture. Dutch people seem to keep their
distance from people they feel they don’t
have much in common with. It takes a
while before they are friendly to you. And
because of that, students stay isolated
from each other and that’s why the
student council came up with the idea of
an annual culture day, where people can
meet each other and learn about each
other’s cultures and home countries. We
hope that this will be the first of many
events to help students to connect more
easily.”
Universities are very slow to adapt to
their changing student population, Colis
finds. “Take students like myself, with
years of professional experience and a
desire to upskill myself in order to meet
the requirements of the labour market.
I’m sure the number of students like me
will grow, but we are never included in
any conversations about the future of
the university. For instance, do we really
have to study for three extra years or
would an accelerated degree programme
be better?”
“When the campus opened up again
after the lockdowns, we were expected to
come back to the campus again, because

the VU is a campus university, we were
told. But the lockdown was actually a
great solution for me, because it was
easier to combine my studies with my
family life, caring for my children and
helping them with school work. I had a
lot of extra time. So why can’t I follow
lectures online anymore and just come to
the campus for seminars and things like
that? These are questions that I think are
very important if you are talking about
diversity and inclusivity.”

Odd one out
‘Now that I know what it feels like
to be a ‘strange duck’, I can better share
insights to further propagate the culture
of diversity and inclusion at the VU’,
Colis wrote in Ad Valvas a couple of
months ago. ‘The uneasiness of the first
encounters can be traced back to the
lack of knowledge and understanding.
But once you open up and really accept
others, magic happens.’
A sense of belonging starts with a
certain mindset, she says now. “I don’t
have a problem if people don’t accept
me as one of their own. If they don’t,
they don’t.” She realises, however,
that this is easier for her to say, with a
family at home that loves and needs
her, than for students who come from
further afield and may be completely
alone in Amsterdam. “People get lonely,
and it’s a good thing that VU recently
opened a Student Well-being Point, at
the instigation of the student council.
But that is for people who are in need
of urgent help. We also need more
opportunities for students just to meet
and talk about personal things in a safe
environment.”
“For instance, I have been a student
guide for a class of students who are
taking the Broader Mind course, which
is designed to expand people’s academic
perspective. It includes weekly sessions
in which students give their personal
views on societal issues. A lot of personal
stories have been shared and from the
evaluation it turned out that students
appreciated this immensely. The course
takes four months but I think something
more structural like that should be
organised for students, so they can have
these exchanges, where they can make
friends, and feel at ease.”
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Bringing students
together
workshop has been planned.
It is already June. The year has flown by. I
We have committed ourselves to
remember so well when I just started my
creating a VU-wide First Aid course: the
adventure as chairwoman of the university
Cardiopulmonary Resuscitation course (CPR).
student council, at the start of the academic
At my faculty of medicine, we already have
year. From that position I have learned a lot
a CPR course within the curriculum, but
about the organisational dynamics.
wouldn’t it be great if all students had the
And now, the new student council has already
opportunity to master this skill? It can save
been elected and we are busy with their
lives!
transfer period.
Together with another councilor, I am part of
The council has recently been involved in
the international student council
various requests for advice and
Aurora. We worked on a student
approval and we have worked on
handbook and I was involved
all kinds of initiatives in recent
‘I would advise
in the quality management of
months.
all students
Aurora which were very valuable
We have set up a VU-wide sports
to look for
experiences. I would advise all
tournament, because sports
international
students to look for international
connect. Students from different
opportunities,
opportunities, even if they
faculties and study programs
sometimes seem far or difficult.
are often isolated from each
even if they
other and through sports they
sometimes seem A ship is made for sailing, so
dare to go beyond what is already
can come closer together. We
far or difficult’
known to you!
also started setting up a culture
The best thing about being chair
day. An annual day in the event
for me is that I am engaged
calendar that will be dominated
in various layers within the
by diversity, inclusivity,
organization and with students,
accessibilty and culture.
in order to integrate the student
I am also proud of the art day,
perspective in policy choices. I am glad that I
which is on the agenda, as art captures the
imagination of students and also contributes got to know all my fellow councilors this year.
I am looking back on beautiful projects and
to bringing students from all backgrounds
moments and I am looking forward to taking
together. Something that we as the student
all experiences with me on the new paths I will
council have attached great importance to,
walk in my life.
this year. The first art day will take place
Dies diem docet. The day teaches the day.
this year, for which among other a theatre
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Henrik van de Pol

‘I can’t understand how you can
build a whole new building and still
not take the needs of people with
disabilities into account’

makers, they tell us they didn’t know,
or hadn’t realized it, but they’re on it.
However, people with disabilities have
been complaining about this for so long
now. I just can’t understand how you can
plan and build a whole new building on
campus and still not take people with
disabilities into account.”
People with disabilities are the group
that gets overlooked the most, Colis
thinks, but there’s plenty of work to be
done to make many other groups feel
they belong too. Take international
students, for instance. “This is mostly a
matter of language”, Colis says, “which is
no problem for us on the student council,
because the university provides us with
interpreters, has documents translated
for us, and so on. But when you look at
the information that regular students get,
there is so much information that is only
available in Dutch.”

De universitaire studentenraad is het medezeggenschapsorgaan van en voor studenten van de
VU. De raad houdt zich vooral bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en
het studentenbeleid van de VU. De raad overlegt hierover geregeld met het college van bestuur.
The university student council is the representative participation council of and for students of
the VU. The council concerns itself mainly with the quality and accessibility of education at the
VU and with the student policy of this university. The council consults with the executive board
periodically.

Asmaa Elhassan
Chair university student council
e.elhassan.usr@vu.nl

What’s going on

A selection of the topics that the USR is
currently considering or negotiating.
• Transfer period. The student council
22/23 has already been elected and we are
busy with their transfer period.
• Meeting. A University Student Council –
Executive Board meeting is scheduled for
July 7 from 12 to 2.
• Right of initiative. The student council has
set up a sports tournament, culture day and
art day with its right of initiative.
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The weekly
newsletter with
the most recent
news

With social media platforms censoring
more and more frequently, the
question arises whether this happens
with a political bias. Communication
scientist Andreu Casas Salleras
received a 285,000 euro Veni grant to
find out.
“It’s concerning that a handful of social media
companies play a crucial role in regulating the
political debate”, Casas Salleras says. “Also, the
conditions under which platforms regulate speech
are unclear. That’s why I want to find out whether
these companies have a political bias when it comes
to suspending accounts.”
Casas Salleras stresses why he thinks his
research is important. “More and more, people
are getting their news from social media, I also
hear that from my students. It’s also the place
where people learn more about politics, talk about
politics, and even organize political protests and

movements. So for the political world, social media
is becoming more relevant. However, social media
companies don’t use a transparent and democratic
system for regulating their platforms.”

Radical behavior
For his research, Casas Salleras will be studying
three platforms: Facebook, Twitter and YouTube.
He will study them across four countries: the
Netherlands, the USA, Russia, and Iran. “With
machine learning, I’ll identify the political ideology
of users, among other quantities, and analyze which
accounts get banned and why.”
In addition to studying any political biases,
Casas Salleras will also study the behavior of people
who get banned from a social media platform.
“Take the Dutch celebrity Lange Frans for example,
who was blocked on Twitter and soon after that
started spreading radical ideas on other social
media platforms. We think that being banned on
one platform might backfire and turn into radical
behavior across other platforms.” (BB)

Read more online: advalvas.vu.nl/en/nieuws/free-speech-and-censorship-social-media-platforms
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Student debt

Stay tuned!

For many, the reinstatement of a student grant
comes too late, and the meagre compensation
feels more like an insult. How high is the VU
community’s student debt?

advalvas.vu.nl

Ad Valvas on Instagram

SCIENCE

‘Social media regulate
the political debate’

ISSUE

@advalvas
Student news & VU-stories

@advalvas_vu
News and discussion
facebook.com/
advalvas
Studentnews en
VU-stories

Students did
not earn fewer
credits, but
the long-term
effects are not
yet visible
Berenschot researchers
in a report on the pandemic
advalvas.vu.nl/en/nieuws/what-lessons-havehigher-education-institutions-learned-pandemic

BLOG

Weekend stress
www.advalvas.vu.nl/en
Daily news, stories, blogs,
study tips & more
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As a point peer at the Student Wellbeing Point,
Bart sometimes wishes he could do more than just
listen to the students and validate their emotions.
His hopes are that people won’t wait too long to
share with others what’s bothering them.
.advalvas.vu.nl/en/blog/weekend-stress
NR 5 — 15 JUNI 2022

COMPETITION

Paired-up students photograph
freedom in the city
From parties to protests – a hundred students took the city in pairs to photograph images that
capture freedom for them. But besides good shots, they ended up gaining friendships – even
some romances.

advalvas.vu.nl/en/nieuws/paired-students-photograph-freedom-city?

FRESHMAN

‘I just want to
meet my own
standards’
For first-year student Rishi Ahuja, it
feels like everything is coming together
towards the end of the year. “At first I felt
like I only stayed here to be a student, now
this place feels like home.”

advalvas.vu.nl/blog/i-just-want-meet-my-ownstandards?

Credit Roos van Leerdam
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CULTUUR

Sportcentrum

Restaurant

World Cinema Meer bewegen met
de zomerkaart
Amsterdam
D
Z
Rialto VU
De Boelelaan
1111
World
Cinema
Amsterdam

Zaterdag 20
t/m zaterdag 27
augustus
Kijk voor meer info
en het volledige
programma op
rialtofilm.nl
worldcinemaamsterdam.nl

et het alvast in je agenda: van 20 t/m 27
augustus is het tijd voor World Cinema
Amsterdam, hét zomerfestival van Rialto
dat je meeneemt naar Afrika, Azië, LatijnsAmerika en het Caribisch gebied. De vele prachtige
films bieden je een onvergetelijk inkijkje in het leven
daar. Met dit jaar een speciale focus op de Chileense
cinema: Cine Chile.
“Waarschijnlijk kennen filmliefhebbers de recente
films van de Chileense regisseur Pablo Larraín, maar
Chili levert ieder jaar weer prachtige films op die
steevast worden geselecteerd voor festivals als Berlijn
en Cannes, maar die hier minder bekend zijn. Tijd om
dit talent naar Nederland te halen en te presenteren’’,
zegt Raymond Walravens, curator van World Cinema
Amsterdam.
Rialto VU is dit jaar de nieuwe hoofdlocatie van
het festival. Daarnaast kun je het ook allemaal
beleven en zien in Rialto De Pijp, De Balie en diverse
pop-uplocaties. Tot dan.
Steffie van der Horst
Marketing en communicatie Rialto

e impact van de coronacrisis wordt
ook zichtbaar in de sportwereld. Naast
alle aanpassingen, uitstel of afstel bij
topsportevenementen zien we nu de
gevolgen binnen de amateursport. Het rapport van
NOC*NSF ‘Zo Sport Nederland’ schetst de impact.
Volgens Marcel van Tweel, algemeen directeur, is
er sprake van een beweegcrisis. Enkele resultaten
uit het rapport:
• Wekelijks sportende Nederlanders nam in 2021 af
met 800.000;
• In 2021 sport nog maar 65% van de jongeren
maandelijks;
• Dalend ledenaantal sportbonden;
• Grootste daling binnensporten.
Schokkende resultaten, maar er is een alternatief.
Hoe interessant kan deze sportzomer worden?
Ontdek Nederland te voet of met de fiets, geniet
in het buitenland in de bergen of aan zee óf kom
sporten met de zomerkaart bij Sportcentrum VU.
De zomerkaart is 2 maanden geldig: vanaf 1 juli tot
1 september. Studenten: 45 euro, niet-studenten:
65 euro en medewerkers: gratis.

Golden Brown bar

Sportcentrum
VU

Zomerkaart
Uilenstede
Uilenstede 100,
1183 AM Amstelveen
020-5985090
maandag - vrijdag:
08 - 23 uur
zaterdag - zondag:
10 - 18 uur
VU campus
(OZW-gebouw)
Boelelaan 1109,
1081 HV Amsterdam
020-5983656
maandag - vrijdag:
12 – 20 uur
zaterdag - zondag:
gesloten
sportcentrumvu.nl

Maria Engels, communicatie & marketing
Sportcentrum VU

SFEER Op een dinsdagavond gaan we naar dit Thaise restaurant in
West; een hippe zaak, stijlvol ingericht. Het is gezellig, want er zitten
al veel studenten en we krijgen een tafeltje bij het raam.
ETEN Op de kaart vinden we curry’s, diverse pad thai, salades
en snacks, zoals loempia’s en viskoekjes. De snacks en salades
slaan mijn tafelgenoot en ik over en we bestellen meteen een
hoofdgerecht. Ik overweeg een groene curry, maar de serveerster
geeft aan dat deze heel, heel, heel pittig is. Nu houd ik wel van pit,
maar ik besluit op safe te spelen en bestel een gemiddeld pittige rode
curry. Ook mijn tafelgenoot durft het niet aan en neemt een milde
curry. De curry’s zijn erg lekker. Ik krijg een volle bak knapperige
groente en malse kip met rijst ernaast. De smaken zijn heerlijk met
een goede pittigheid. De rode curry is een tikkeltje standaard, maar
de curry met pinda’s heeft een diepere smaak.
BEDIENING Vriendelijk en attent.
TIP De curry met pinda’s, Kaeng Massaman.
AANRADER Absoluut.
PRIJS Beide hoofdgerechten kosten ongeveer 15 euro, en met twee
bokbiertjes per persoon komen we rond de 50 euro uit. Prima prijs
voor deze heerlijke gerechten en drankjes. Met snacks of een salade
erbij wordt het wel snel duurder, maar die hebben we echt niet
gemist.
Golden Brown Bar
Jan Pieter Heijestraat 146
http://goldenbrownbar.nl
Marijn Ton, masterstudent Econometrics
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Griffioen

Credit Merijn Soeters

Film
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Voor welke cursus
ga jij?

V
VU Griffioen
Cursus
presentaties
Off Course
Vrijdag 24 juni
Aanvang: Dans - 20
uur | Zang - 20.30
uur
De Boelelaan 1111
Toegang: 3 euro
voor VU-studenten
en 4,80 euro voor
VU-medewerkers.
griffioen.vu.nl/
voorstellingen

rijdag 24 juni is het weer tijd voor de VU
Griffioen Cursuspresentaties. Wij bieden
ieder seizoen zo’n honderd(!) verschillende
cursussen aan. Sommige lenen zich
uitstekend voor een presentatie op het toneel.
Daarom organiseert Griffioen twee keer per seizoen
de cursuspresentaties.
De muziek- en danscursisten laten zien wat ze de
afgelopen periode geleerd hebben. Van urban dance,
moderne dans tot klassiek ballet. En van musicalzang
tot solozang. In vijf minuten tot een kwartier worden
de resultaten van een half jaar hard repeteren
op spectaculaire wijze getoond. Een heerlijke,
afwisselende avond met verrassende optredens.
Ga naar griffioen.vu.nl/voorstellingen om je kaarten
te bestellen.
Femke Idzes
cultuurmarketeer Griffioen
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COLUMN

Schrijven
is als frisbeeën

V

oor de enorme huizen aan de Apollolaan
staan de grasvelden vol met kunst. Als ik
er langsloop denk ik vaak aan woekerende
familiedrama’s achter gesloten deuren,
waarover wordt gepraat met de duurste
psychologen. Ik las vroeger veel boeken
van auteurs uit Oud-Zuid en het komt deels
door de Apollolaan dat ik lang dacht je erg ongelukkig,
ernstig en pretentieus moest zijn om je met schrijven
bezig te houden.

Thijs Hoekstra
masterstudent schrijven
en vertalen

Dido Drachman
illustrator
en striptekenaar
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Dat veranderde toen ik op mijn negentiende Ik ook van
jou las, de debuutroman van Ronald Giphart. Het gaat
over twee vrienden die spontaan op kanovakantie gaan
naar de Dordogne en tijdens het peddelen filosoferen
ze wat over vrouwen en het leven (je hoeft het niet per
se te lezen voor het plot). Ik was erg onder de indruk
van een van de vrienden. Een jonge schrijver genaamd
Fräser. Zo erg dat ik geloof ik een half jaar mijn hele
persoonlijkheid op dit personage heb gebaseerd.
Fräser: “Weet je wat het is Ronald? Ik vond dat ik
mijn romans moest schrijven op het stramien van
zelfingenomen ernstigheid en volgens dogma’s die ik
mijzelf had aangepraat of had laten aanpraten. Maar ik
geloof dat ik erachter ben. Schrijven is lekker pielen en
kutten. Schrijven is als frisbeeën.”

Ik begreep eindelijk waarom ik niet zo goed ga met
mensen die vol overtuiging de gekwelde kunstenaar
spelen: method actors die hun hele crew terroriseren
om zo beter in hun rol te komen; muzikanten die achter
in de zaal gaan staan en met gefronste wenkbrauwen
weigeren te dansen. Het is een stramien van
zelfingenomen ernstigheid.
Schrijven vraagt ook een bepaald egocentrisme, waar
je je makkelijk door kunt laten meeslepen. Je bent de
hele tijd bezig met jouw gedachten en jouw gevoelens
en god wat zijn die bijzonder! Wat is het toch allemaal
belangrijk en interessant en uniek bovendien! De truc is
dan om je ego ondergeschikt te stellen aan de tekst. Wat
niet altijd even makkelijk is.
Tijdens de twee pandemiejaren dat ik deze columns
schreef moest ik van mezelf altijd aan Fräser blijven
denken en juist niet aan de Apollolaan. Als ik dat deed,
als ik alleen aan de tekst dacht en niet aan mijzelf,
kwamen er betere stukken uit. Dat is alles wat ik mijn
opvolger wil aanraden voor volgend jaar: schrijven is
in de kern een kwestie van pretentieloos je best doen.
Schrijven is als frisbeeën.

Wie volgt Thijs op? Zie de oproep/columnwedstrijd op pag. 9
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