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Dirk de Hoog

KIJK OP Advalvas.vu.nl Voor al het laatste nieuws

B

ij een VSNU-debat over intimidatie
en seksisme op universiteiten begin
oktober lopen de emoties hoog op.
Onder andere over een hoogleraar
aan de VU. Uit onderzoek bleek dat
bijna de helft van de universiteitsmedewerkers last heeft van ongewenst
gedrag, zoals seksuele intimidatie, fysieke en
verbale bedreiging of obstructie van hun onderzoek. De oorzaak daarvan ligt bij de hiërarchie
binnen universiteiten, zeggen meerdere aanwezigen in het Haagse café Dudok.
“Twee jaar geleden zijn er drie Leidse professoren
ontslagen om precies dezelfde redenen als waar
we het nu over hebben”, zegt iemand uit de zaal.

> Synergy
grants voor 6
Nederlanders
De Europese onderzoeksraad
ERC beloonde 37 teams
van wetenschappers met
een synergy grant van
zo’n 10 miljoen euro voor
interdisciplinair onderzoek.
Ook zes Nederlanders kwamen
door de selectie: drie van
de Radboud Universiteit,
de andere drie werken bij
het Hubrecht Institute van
KNAW, Universiteit Utrecht en
Universiteit Maastricht.

> ‘Nieuwe criminaliteit rukt op’
De traditionele criminaliteit,
zoals inbraak en berovingen,
is overal sterk afgenomen.
Maar nieuwe vormen
van criminaliteit, zoals
internetcrime, nemen snel
toe. Dat betoogde Hans
Boutellier, hoogleraar
veiligheid en veerkracht, in zijn
afscheidsrede.

> Overprikkeld
door autisme
Van schel licht tot overvolle
studentenbalies. Tijdens de
dag van de toegankelijkheid
ervaarden VU-medewerkers
hoe het is om overprikkeld te
worden als autist. Mensen met
autisme verwerken prikkels
anders, dat kan leiden tot
studieproblemen.
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‘Ik begrijp niet hoe de VU met een
strak gezicht kan zeggen dat zij dit
onderwerp belangrijk vindt’

De universitaire studentenraad met voorzitter David Palm achter de micofoon

Studentenraad moet aan het Engels

D

e universitaire
studentenraad gaat
voortaan deels in het
Engels vergaderen.
Dat maakte voorzitter David Palm vorige
week bekend bij de constitutieborrel. Twee van de elf leden van
de nieuwe raad, die in september
is aangetreden, zijn namelijk
Engelstalig. Dat geeft een paar

problemen. Zo worden de meeste
beleidsstukken in het Nederlands
geschreven. En de studentenraad
vergadert geregeld met de ondernemingsraad in het Nederlands,
over bijvoorbeeld de universitaire
begroting. Dat blijft voorlopig zo,
omdat de meerderheid van de OR
dat wil. De studentenraad onderzoekt mogelijkheden om voor een
vertaling te zorgen, wellicht met

een tolk of met een simultaanvertaling via vertaalsoftware. Ook
kijkt de raad of er een cursus moet
komen voor leden van de medezeggenschap om wegwijs te raken
in het bestuurlijk jargon, zowel in
het Nederlands als in het Engels.
(DdH)

Lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>9 oktober.

Krijgt de VU ook een week extra vakantie?
Studenten en docenten van de Universiteit van Amsterdam krijgen een week vakantie
cadeau in het voorjaar. Of de VU daarin meegaat, is nog onderwerp van gesprek.

D

e extra vakantieweek is
bedoeld om ‘studenten
en docenten meer rust
te bieden in het tweede
semester’, schrijft universiteitsblad Folia. De Centrale Studentenraad heeft het bedacht, het
UvA-bestuur is ermee akkoord
gegaan. Het gaat in vanaf volgend
collegejaar. De VU heeft niet
alleen gezamenlijke opleidingen
met de UvA, zoals natuurkunde,

scheikunde en tandheelkunde,
maar beide universiteiten hebben
ook dezelfde academische jaarkalender.
“De vraag is of we het beperken
tot de joint degrees, of willen we
het helemaal niet, of wil iedereen
mee?” reageert Marjolein Witte,
hoofd van afdeling Onderwijsbeleid. De UvA-vakantieweek valt
in periode vijf, tijdens de meivakantie in de regio Noord.

Witte: “Het academisch jaar duurt
niet een week langer, maar er
komen enkele extra vrije dagen.
Dan moet je bepalen of je die
dagen op een ander moment in
het jaar laat inhalen.” Vooralsnog zijn de meningen op de VU
verdeeld en is er nog geen beslissing genomen. (MK)

“Een van hen is vorig jaar bij de VU aangenomen.
Dat is een klap in het gezicht van mensen die dat
hebben meegemaakt. Ik begrijp niet hoe de VU met
een strak gezicht kan zeggen dat zij dit onderwerp
belangrijk vindt.” HRM-voorzitter Renée-Andrée
Koornstra staat meteen op. “Mensen die mij
kennen weten dat ik niet van de praatjes ben. Als
VU hebben we besloten deze persoon een tweede
kans te geven. Daarbij hebben we gezegd dat we
heel goed opletten dat niet hetzelfde gebeurt als
in Leiden. Ik tolereer geen intimiderend gedrag.”
(HOP)

Meer over het VNSU-café op advalvas.vu.nl>nieuws>2
oktober.

Wapengekletter

Gestrest

80

‘Digitaal wapengekletter bedreigt
onze veiligheid. De burger moet
zich kunnen uitspreken over de
Nederlandse opstelling in het oplopende
internationale cyberconflict’, stelt
Jurriën Hamer. Lees zijn hele opiniestuk
op advalvas.vu.nl/opinie

Maatjes
vinden
Verdwaald op de campus, binnen je
studie en het grote aanbod van buddy’s?
Ad Valvas loodst je naar de maatjes,
mentoren en begeleiders op advalvas.
vu.nl/tip/help-ik-zoek-een-maatje

Lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>3 oktober.

facebook.com/advalvas
Reportages, bijeenkomsten,
borrels, lezingen & meer
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procent van de studenten is
gestrest, blijkt uit onderzoek.

N

ieuw onderzoek aan de Universiteit Twente
bevestigt dat veel studenten kampen met
stress en depressieklachten. Het zijn zorgwekkende cijfers, vindt psycholoog Saskia Kelders
zelf. Als haar onderzoek een goed beeld geeft,
heeft tachtig procent van de Twentse studenten lichte of soms zelfs zware psychische problemen: ze
melden symptomen van angst en depressie. (HOP)

Lees het hele nieuwsbericht op advalvas.vu.nl>nieuws>11 oktober.

Meer nieuws online
> Boze
pechstudenten
Studenten die geen basisbeurs
meer ontvangen, vragen
hun studieschuld terug aan
premier Rutte met een ludieke
actie: ze sturen hem een tikkie
op 24 november. Maar hen
daadwerkelijk compenseren lijkt
nog niet zo makkelijk.

> Cateringmedewerkers staken
Op 10 oktober staakten veel
cateringmedewerkers aan de
VU. Ze willen onder meer een
loonsverhoging en een fatsoenlijke
reiskostenvergoeding. Eurest zette
foodtrucks in op de campus.

> Nederland 4de
sterkste economie
Nederland laat Zwitserland en
Duitsland achter zich en staat nu
op de vierde plaats op de ranglijst
van de sterkste economieën ter
wereld. Alleen Singapore, de
Verenigde Staten en Hongkong
scoren hoger.

> Geen voucher voor
pechstudenten
Het gaat niet lukken om
pechstudenten sneller hun
voucher te geven dan vijf tot
tien jaar na afstuderen, schrijft
minister Van Engelshoven aan
de Tweede Kamer. Het is te
ingewikkeld.

@advalvas_vu
Meer onafhankelijke
journalistiek op twitter
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student IN ACTIE

‘Wat is een passende
straf voor een robot?’

D

enk je dat er binnenkort
echt robots in de rechtbank zullen staan? “Voorlopig niet, maar het zijn wel
vragen waarover we moeten
nadenken. Zou een robot
geen rechtspersoon moeten
worden? Kan een robot juridisch gezien
verantwoordelijk worden gehouden voor
schade die hij aanricht? Je zou kunnen
denken aan de manier waarop bedrijven
ook rechtspersoonlijkheid kunnen hebben.”

Leonore ten
Hulsen was vorig
jaar griffier bij
een nagespeelde
rechtszaak waarin
een bordeelhoudster
een seksrobot
aanklaagde; de
aanleiding voor haar
om meer te doen met
robotrecht.
DOOR WELMOED VISSER
FOTO PETER VALCKX

Waarom trekt dit terrein jou zo dat je
bestuurslid bent van de Nederlandse
Vereniging voor Artificial Intelligence
en Robotrecht [NVAIR, red.]? “In het recht
ben je vaak bezig dingen uit te zoeken die
al zijn vastgelegd, maar dit is nog helemaal
onontgonnen terrein. Dat vind ik spannend. Het raakt aan ethische en filosofische kwesties: wat is een mens? Wat is een
robot? Kunnen die elkaar overlappen? Zou
een robot in de toekomst een vorm van
bewustzijn kunnen hebben? Wat betekent
het als een robot lijdt, bijvoorbeeld omdat
een klant zijn arm eraf heeft gerukt? En
wat zou een passende straf voor een robot
moeten zijn? Ik vermoed dat het een robot
niet zoveel uitmaakt om in de gevangenis te
zitten, maar ook dat weet je niet helemaal
zeker, gesteld dat robots in de toekomst wel
een vorm van bewustzijn hebben.”
Dat klinkt wel heel sciencefiction. “Nu
nog wel. Maar sommige vragen zijn al heel
actueel: wie is er verantwoordelijk bij een
ongeluk met een zelfrijdende auto? Er zijn
te weinig mensen die zich met dat soort
vragen bezighouden.”
Hoe wist je van het bestaan van de
vereniging? “Vorig jaar volgde ik de master
intellectueel eigendom en ICT-recht. Mijn
docent Rob van den Hoven van Genderen
is voorzitter van de NVAIR. Hij vroeg of
iemand griffier wilde zijn voor de fictieve
zaak Sexy Sadie. Dat leek me wel wat, dus
meldde ik mij aan.”

Ben of ken jij ook een student, medewerker of
promovendus die zich inzet voor de maatschappij?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Had je altijd al interesse in robots en
technologie? “Tijdens mijn bachelor in
2015 studeerde ik een half jaar in Hongkong.

Sommige technologieën waren daar al
veel verder ontwikkeld. Ik herinner me
dat ik me verbaasde over de robotstofzuiger die zomaar het college binnenkwam.
En over de Octopus-kaart, waarmee je
niet alleen kon reizen maar ook je boodschappen kon betalen.”
Veel mensen vinden deze nieuwe
technologische ontwikkelingen eng
en met reden, denk aan het sociaal
kredietsysteem dat China wil invoeren, waarbij burgers strafpunten
krijgen van de overheid voor hun
sociale gedrag. Neemt de NVAIR ook
een standpunt hierover in? “Technologie heeft absoluut een enge kant, dat zal
niemand ontkennen, en daar willen we
het ook over hebben bij de NVAIR: hoe
bescherm je burgers tegen het oneerlijke
gebruik van technologie door bijvoorbeeld totalitaire regimes? Maar wij willen
ook aandacht hebben voor positieve
ontwikkelingen op dit vlak.”

Leonore ten
Hulsen
24 jaar
Master rechtsgeleerdheid
Oktober 2018-nu
Bestuurslid, NVAIR
2016-2017
Bachelor rechtsgeleerdheid,
Universiteit Utrecht
2013-2017
B.A. in Law, Politics and
Psychology, University College
Utrecht
2013–nu
Griffier bij de Rechtbank
Amsterdam, bureau RC

Heb je daar een voorbeeld van? “Ik
ga zelf aan de slag als junior research
associate voor de Virtual Human Rights
Lawyer, een project van de Public International Law and Policy Group en de
VU. Dit project ontwikkelt een chatbot,
waarin mensen hun rechten kunnen
checken en advies krijgen over juridische stappen in bepaalde situaties. Dit
is bedoeld voor conflictgebieden waar
mensen vaak geen toegang hebben tot
juridische hulp.”

Robotworkshop
> De Nederlandse Vereniging
voor AI en Robotrecht (NVAIR)
is vorig jaar opgericht door
onder anderen jurist en
VU-wetenschapper Rob van
den Hoven van Genderen.
> De vereniging telt zo’n 60
leden.
> NVAIR-jong organiseert op
21 november om 18.30 uur
een workshop in robotica.
Aanmelden via nvairjong@
gmail.com.
> Meer info op robotrechtnvair.
nl.

Jullie hebben ook een jongerenclub
binnen de NVAIR. Waarom? “De onderwerpen die binnen de NVAIR aan de orde
komen zijn interessant vanuit allerlei
vakgebieden: rechten, kunstmatige intelligentie, techniek, sociale wetenschappen. We zoeken ook echt inbreng vanuit
allerlei vakgebieden: juristen zijn al
redelijk vertegenwoordigd, maar andere
disciplines minder. De NVAIR is pas een
jaar oud. Dat betekent dat je als lid heel
veel mee kunt vormgeven. We zoeken
jongeren die het leuk vinden om vanuit
hun eigen vakgebied met dit soort vragen
bezig te zijn.”
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opinie

wisselcolumn

Meer vrouwen,
meer tolerantie

De islam ligt niet vast
Sommige
wetenschappers,
politici en journalisten
zweren bij een in
beton gegoten islam,
maar dat beeld
klopt niet. De islam
is voortdurend in
beweging.

ding ontstaat. Maar het betekent ook dat
moslims kritischer en mondiger worden
over de uitleg van islamitische gezagsdragers.
Als gevolg daarvan zien we een enorme
toename van het aantal moslims dat
uitleg geeft aan bronnen. Zij voorzien in
een behoefte. Moderne digitale media
hebben bijgedragen aan de explosieve
groei van deze uitlegpraktijk en meer dan
ooit rijst de vraag wie er gezag heeft en
wie namens dé islam kan spreken.
Deze vraag werd de afgelopen weken
weer heel actueel toen NRC en Nieuwsuur
een onderzoek publiceerden over Koranlessen. Daar zouden kinderen allerlei
ideeën worden geleerd die in strijd zijn
met de democratische beginselen van
de Nederlandse rechtstaat. Zonder iets
af te doen aan de ernst van de gevallen die genoemd werden, schort het bij
dit nieuwe onderzoek, net als bij een
vergelijkbaar onderzoek naar moskeefinanciering ruim een jaar geleden, aan
gedegen onderbouwing en context. Het
onderzoek gaat ook geheel voorbij aan de
dynamiek en diversiteit onder moslims
en de verschillende interpretaties van de
bronnen. Alsof het bijbrengen van islamitische beginselen per definitie betekent
dat je je moet afkeren van de samenleving. Het (welbewust) verzwijgen van die
diversiteit wekt de indruk, inderdaad, dat
de islam in beton is gegoten.
In het algemeen laten we ons steeds
minder van bovenaf opleggen. Dat geldt
net zo goed voor gelovigen, moslims
incluis. De belangrijkste uitkomst van
ons onderzoek is dan ook dat de islam
in Nederland nog lang niet is gesetteld,
maar voortdurend in beweging is. Voor
veel moslims is die dynamiek vanzelfsprekend en ook veel wetenschappers
nemen die veranderlijkheid als uitgangspunt, maar andere wetenschappers,
politici en journalisten zweren bij een in
beton gegoten islam.

B

egin dit jaar gaf ik een interview aan Trouw naar aanleiding van een onderzoek naar
de islam in Nederland dat ik
samen met enkele collega’s had
uitgevoerd. De kop boven dat
artikel was ‘De Nederlandse
islam is niet in beton gegoten’. Dat was een
citaat van mij, waarmee ik bedoelde dat er
van alles schuift en aan de gang is onder
moslims, overigens, niet alleen nu en niet
alleen in Nederland. Ons onderzoek ging
over de vraag hoe belangrijke bronnen van
islamitische kennis, zoals de Koran, in dagelijkse situaties in praktijk worden gebracht
en wat voor discussies er onder moslims
spelen.
Het ging dus uitdrukkelijk níét om discussies onder geleerden, maar juist onder
moslims die niet altijd over theologische
kennis beschikken, maar wel als goed
moslim willen leven.
Die uitleg is per definitie mensenwerk. Dat
is juist onder moslims een heel belangrijk
principe. Alleen God weet wat er werkelijk
bedoeld wordt. Als gewone sterveling kun je
niet op de stoel van God gaan zitten, maar je
kunt wel proberen de betekenis te begrijpen.
Omdat de samenleving complexer wordt,
maar ook omdat moslims zelf veranderen, hogere opleiding krijgen en in nieuwe
omstandigheden terechtkomen, wordt
ook het leven complexer. Je wordt geconfronteerd met dilemma’s en moet keuzes
maken. Dat betekent dat juist daar waar
routines niet meer vanzelfsprekend zijn, er
grotere behoefte aan richting en begelei-
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Thijl Sunier is hoogleraar antropologie met als
leerstoel Islam in European Societies
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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DOOR THIJL SUNIER
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

Mark van Vugt hoogleraar evolutionaire psychologie

relatie en de opvoeding van kinderen.
e Vrije Universiteit is
Het omgekeerde patroon vind je in
naast aanbieder van
onderwijs ook een mating populaties waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn. De onderlinge
market, een marktplaats
concurrentie neemt toe, waardoor meer
met een uitgebreid
vrouwen verwachten zonder partner te
aanbod aan potentiële
zullen eindigen. Het effect daarvan is
romantische partners.
dat meer vrouwen inzetten op hun eigen
Maar hoe makkelijk is het om hier als
carrière en hun kinderwens uitstellen.
student de liefde van je leven te vinden?
Amerikaanse onderzoeIn de cursus evolutionaire
kers vonden een posipsychologie bespreek ik
tieve correlatie tussen
de factoren die vraag en
‘Oververtegenhet aandeel vrouwen per
aanbod op de liefdesmarkt
woordiging van
staat en de hoogte van hun
beïnvloeden. Een belangvrouwen leidt tot
functie en salaris. Nu zou
rijke is de sekseratio,
ruimte voor
je denken dat als vrouwen
oftewel de verhouding
afwijkende
economisch meer macht
tussen het aantal huwbare
hebben, ze genoegen
mannen en vrouwen in
standpunten’
nemen met een lager
een bepaalde populatie.
opgeleide man. Onderzoek
Normaal gesproken is
weerlegt dat. Naarmate
deze verhouding fifty-fifty.
vrouwen beter zijn opgeEr kunnen allerlei redenen
leid en economisch onafhankelijker,
zijn waardoor deze verhouding scheef
gaan ze de lat juist hoger leggen. Daarkomt te liggen, bijvoorbeeld vanwege
door neemt de hoeveelheid mannen die
oorlog, ziekte of cultuur. Als we de techworden gezien als acceptabele partners
nische universiteiten niet meerekenen,
verder af. Hoogopgeleide vrouwen staan
zijn er op de Nederlandse universiteiten
dus voor een dilemma, vooral als er veel
meer vrouwen dan mannen studenten.
concurrentie is op de mating market.
Op de VU is het aandeel vrouwelijke
Organisatieculturen veranderen troustudenten 58 procent en bij mijn faculteit
zijn er voor iedere man liefst 2,3 vrouwen. wens ook als gevolg van scheve sekseratio’s. Waar mannen oververtegenwoorOnderzoek bij mens en dier laat zien hoe
digd zijn, zien we vaak een competitieve
scheve sekseratio’s een samenleving op
hiërarchische cultuur ontstaan, terwijl
onverwachte wijze kunnen beïnvloeeen oververtegenwoordiging van vrouden. Een oververtegenwoordiging van
wen juist leidt tot een open, meer tolemannen hangt vaak samen met meer
rante cultuur met ruimte voor afwijkende
competitie tussen mannen, dat ontaardt
standpunten. Dat laatste past wellicht
in agressie, geweld en misdaad. Tegelijbeter bij een universiteit.
kertijd worden vrouwen kieskeuriger in
hun partnerkeuze en het effect daarvan is
dat mannen meer gaan investeren in hun
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

9

Special

10 jaar
AUC
Strenge selectie, intensief
onderwijs, breed oriënteren,
diep graven, en een goede
mix van Nederlanders en
buitenlanders. Dat was de
insteek van het Amsterdam
University College, het
Engelstalige liberal arts
college dat de VU en UvA in
2009 samen oprichtten. Hoe
vergaat het de VU-docenten
daar? En zijn de studenten blij
in hun internationale bubbel?
Een rondetafelgesprek en een
reportage, tien jaar later.
Samen studeren én wonen
Per jaar worden zo’n 300 studenten
na een selectie toegelaten tot de brede
bachelors in liberal arts and sciences. De
studenten volgen een eigen leertraject
waarin ze specialisaties kiezen. AUC
heeft sinds 2012 een eigen, nieuw gebouw
op Science Park in Watergraafsmeer.
AUC-studenten wonen daar verplicht
in een studentenflat. Streven is dat de
helft van de studenten uit het buitenland
komt. De voertaal is Engels. Ze volgen
een intensief programma in kleine
groepen. Veertig uur studeren per week
is de norm. Vakken moeten in één keer
worden gehaald. Herkansen mag niet.
Zo’n 90 procent van de studenten haalt
de bachelor in drie jaar tijd.
Studenten uit Nederland en Europa
betalen 14.000 euro per jaar, inclusief
huisvesting. Studenten van buiten de
Europese Unie betalen 22.000 euro.
Armlastige studenten kunnen soms een
beurs van AUC krijgen.
Het AUC is opgericht in navolging van
het eerste University College in Utrecht.
Inmiddels zijn er negen van dit soort
instituten, onder meer in Middelburg,
Venlo en Den Haag.

Meer info op auc.nl
FOTO’S YVONNE COMPIER
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onderwijs

De docenten:

‘Elitair? Het is
juist heel divers!’
Amsterdam University College (AUC),
het samenwerkingsverband van VU en
UvA, bestaat 10 jaar. Docenten van beide
universiteiten geven er college op Science
Park. Hoe vinden VU-docenten het daar?
‘Hier kan ik experimenteren.’

“

DOOR DIRK DE HOOG
Het verschil tussen studenten
op het AUC en de VU is minder
groot dan ik had verwacht,” zegt
VU-docent neurowetenschappen Hylke Vervaeke die tevens
college geeft op het AUC. “Op de
VU zitten ook briljante studenten. Maar die vallen minder op omdat
ik meestal aan grote groepen studenten
college geef. Honderdvijftig, tweehonderd studenten in de zaal is geen uitzondering. Aan het AUC zijn groepen nooit
groter dan 25 studenten. Maar er zitten
types tussen, bij wie ik me afvraag: hoe is
die hier terechtgekomen? Zo’n bijzondere
student is dat nu ook weer niet.”
De populatie op AUC is heel divers,
is de ervaring van Niels van Manen,
VU-docent ruimtelijke informatica. “Er
is niet één studentencultuur. Dat zie je
aan de kleding, de muziek, de wijze van
studeren. Er komen ook steeds meer
eerstegeneratiestudenten en studenten
uit het buitenland. Nu zijn de Nederlandse studenten in de minderheid. En
de groep buitenlandse studenten wordt
steeds gemêleerder. Je komt bijvoorbeeld
ook veel studenten uit China tegen. Een
paar jaar geleden zag je die hier nauwelijks.”
In de tien jaar dat AUC bestaat is het
karakter veranderd, vindt VU-hoogleraar
bio-informatica Jaap Heringa. “In de
beginjaren waren de studenten een
soort pioniers. Heel actief en betrokken. Ondertussen zijn er in het land

meer University Colleges gekomen; het
nieuwe is er een beetje vanaf. Het wordt
normaler. Je merkt ook wel een verschil
tussen studenten uit Nederland en het
buitenland. Er is een strenge toelatingsselectie. Nederlandse studenten moeten
minimaal een 8 hebben voor hun eindexamen. Voor studenten uit het buitenland zijn die eisen minder duidelijk. Nu
er meer internationals komen, wordt de
groep ook diverser.”

Je bouwt een band op
De VU en het AUC verschillen wel in het
onderwijs. Vervaeke zei het al. Aan een
University College volgen studenten
altijd in kleine groepjes onderwijs. Maar
er zijn meer verschillen, legt ze uit. “Op
het AUC zijn geen herkansingen. Je moet
het vak halen door tijdens de cursus vier
toetsen te doen. Dat kan een test zijn, een
paper, een voordracht en aan het eind
een tentamen. De cursussen duren ook
langer dan aan de universiteit en zijn
intensiever. Vaak zie ik mijn studenten
twee keer per week. Je bouwt dan meer
een band op. Studenten vinden een zesje
een straf. Een zeventje niet om over naar
huis te schrijven en bij een 8 komen ze
praten of er niet een plusje bij kan.”

Zo’n vak kan alleen hier
Ook de inhoud van het onderwijs is
anders volgens Van Manen. “Het onderwijs is heel breed en interdisciplinair. Ik
geef bijvoorbeeld in het eerste jaar het
vak big question in data. Dat is een open
leertraject waarbij studenten zelf moeten
uitzoeken welke kant ze op willen. Nu
zijn we bijvoorbeeld bezig met het onder-
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Special

De studenten:

internationale oriëntatie kiezen veel
Nederlandse studenten voor een master
in het buitenland.”
Die tijdsinvestering ziet Van Manen ook
als een uitdaging. “Wij hopen natuurlijk
ook via het AUC meer masterstudenten te
trekken. We ontwikkelen daarom samen
met het AUC en University Colleges in
Los Angeles en Beijing een internationaal
leertraject, global geodesign. Dat levert
Geld voor vernieuwing
voor AUC-studenten een unieke ervaring
Veel docenten vinden het leuk om aan
op, door periodes in Amerika en China
het AUC college te geven en nemen hun
te studeren. Maar hun ervaring sluit ook
ervaringen mee naar de universiteit, zegt
goed aan op masterprogramma’s aan de
Heringa. “Op het AUC staat de student
VU.”
centraal. Ze hebben allemaal een mentor
Vervaeke denkt dat veel AUC-studenten
die relatief veel tijd aan ze kan besteden
extra aandacht nodig hebben. “Ze
en er is veel aandacht voor onderwijsmoeten echt hard werken en je mag niet
vernieuwing. AUC-docenten krijgen ook
zakken voor een vak. Daardoor hebben
geld om hun onderwijs te vernieuwen.
veel studenten best vaak last van stress.
Studenten moeten het vak tenslotte in
Ik denk dat nogal wat studenten die voor
één keer halen. Dus halverwege vraag
het AUC kiezen heel perfectionistisch
ik hen hoe ze ervoor staan. Die extra
en prestatiegericht zijn.
aandacht voor studenten
Omdat ik in mijn colleges
probeer ik nu in mijn
aandacht besteed aan
onderwijs aan de VU toe
‘Ik heb een grotere psychische problemen
te passen. Maar met drievrijheid om mijn
en dergelijke, komen
honderd studenten is dat
colleges in te
studenten geregeld met
lastig.”
richten’
me praten dat ze het
Vervaeke gebruikt het
hier zwaar vinden. Lang
onderwijs op het AUC
niet alle studenten zijn
om te experimenteren
geschikt voor een studie
met nieuwe vormen en
aan het University Colleinhoud. “Ik heb daar een
ge, ook al haal je hoge
grote vrijheid om mijn
cijfers op de middelbare
colleges in te richten. Ik
school. Je moet op het
ben gaan experimenteren
AUC bijvoorbeeld veel
met speciale onderwerzelf doen en eigen keuzes
pen, zoals neuroscience en
maken. Dat kan niet iedercriminaliteit, en seksualieen. Bij de toelating zou je ook moeten
teit. Toen ik aan de VU een brede minor
kijken of iemand qua persoonlijkheid een
brain and mind ging opzetten, kon ik
potentiële College-student is. Dat gaat
goed putten uit die ervaringen.”
niet alleen over prestaties, maar ook over
mentaliteit.”
Het kost veel tijd
Of AUC aan de verwachtingen heeft
voldaan, vinden de drie docenten moeiDe concurrentie groeit
lijk te beantwoorden. Problemen, of
Van Manen ziet nog een grote uitdaging
uitdagingen zo u wilt, zien ze wel. De
in de toekomst. “De University Colletijdsinspanning van docenten noemt
ges zijn opgericht als aanvulling op
Heringa als zo’n punt. “VU-docenten
het Nederlandse onderwijs. Als vooral
leveren een grote bijdrage aan het AUC
buitenlandse studenten komen, ontstaat
en dat kost tijd en geld. Ikzelf ervaar het
ongetwijfeld de vraag of ze nog wel
dilemma. Moet ik die tijd besteden aan
met ons belastinggeld betaald moeten
een klein groepje AUC-studenten of kan
worden. En de concurrentie wordt steeds
ik die tijd beter besteden aan die heel
groter nu er veel Engelstalige bachelors
grote groep studenten aan de VU? We
komen. Die trekken ook Nederlandse
hopen natuurlijk onze investering terug
studenten die een internationale oriënte verdienen doordat veel AUC-studenten
tatie zoeken en studenten uit het buitenbij ons een master gaan volgen. Maar bij
land die anders wellicht voor een Univerhet AUC zijn minder bètagerichte studen- sity College gekozen zouden hebben. Het
ten gekomen dan verwacht. Het is maar
AUC staat dus echt voor de uitdaging te
ongeveer een derde. De anderen kiezen
bewijzen dat het een meerwaarde heeft
een alfa- of gammarichting. En door de
voor het Nederlandse onderwijs.”
werp camera’s in de openbare ruimte.
Sommige studenten bekijken meer technisch hoe dat allemaal werkt, sommigen
verdiepen zich in ethische vragen, anderen bestuderen de sociale aspecten. Wat
doet cameratoezicht met burgers? Zo’n
vak bestaat niet in een bachelor aan de
universiteit.”

12

‘Je moet
wel
openstaan
voor de
gemeenschap’
In 2009 presenteerde het
Amsterdam University
College zichzelf als groots
en meeslepend. Heeft het
die belofte waargemaakt?
Hoe bevalt het leven op
Science Park? We vragen het
aan AUC-studenten op een
gewone donderdagmorgen.

E

DOOR Daphne damiaans

en slaperige receptionist, een verlaten
kantine en een paar op gedempte toon
pratende studenten. De ontvangsthal van het
AUC voelt niet direct anders dan elk ander
universiteitsgebouw in de ochtend. Of toch:
naast de receptie hangen, netjes gesorteerd
per dag van de week, posters met activiteiten. Een fotografieworkshop op woensdag, dansles op
donderdag. Als AUC-student hoef je je niet te vervelen,
zoveel is duidelijk. Naast de activiteitenmuur is een bord
met opportunities: van pr-manager voor de pubquiz tot
penningmeester voor de filmclub. Ook aan maatschappelijke betrokkenheid is geen gebrek, lijkt het: de Sustainability Commission en Amsterdam University College
Model United Nations werven hier leden, een andere
commissie zoekt een Diversity Lead.
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Special
Lager collegegeld dan in VS
Op de grote trap in de hal zit Hyeji uit Zuid-Korea. Ze eet
rijstwafels en avocado uit een Tupperware-bakje, laptop
op schoot. Hoe bewust was haar keuze voor Amsterdam
University College? “Heel eerlijk: ik wilde in het buitenland
studeren en het collegegeld is hier een stuk lager dan in de
Verenigde Staten. Aangezien Nederland ook een Engelsgeoriënteerd land is, was de keuze snel gemaakt.” Ze is hier
nu twee maanden, vertelt ze. “Ik heb al veel internationale
vrienden gemaakt, ook uit Nederland. Dat gaat makkelijk
in de AUC-gemeenschap. Er lopen trouwens ook veel Aziaten rond, daar was ik best verbaasd over.”
De trap leidt naar een volgende grote open ruimte, gevuld
met strakke rode banken en studieplekken. Rondom zijn
aquariumachtige werk- en overlegruimtes en kleinschalige collegezalen. Het AUC-leven blijkt zich ’s ochtends
vooral nog een verdieping hoger af te spelen. Alle tafels
zijn gevuld met studenten gewapend met koptelefoon en
laptop, en in het Engels overleggende groepjes.

Een deur verder komt Rosa uit het kantoor van AUCSA
lopen, de studentenvereniging van AUC. Ze wil met
alle liefde haar kamer in de Dorms laten zien, schuin
tegenover het hoofdgebouw. “Ik heb voor AUC gekozen
vanwege het sociale en internationale aspect”, vertelt ze
onderweg. “Vorig jaar had ik huisgenoten uit Barcelona
en Dublin. Dat zijn nu nog steeds goede vriendinnen
van me.” De gangen van de Dorms zijn lang en grijs, met
op elke deur een krijtbord-spraakballon die de studenten naar eigen inzicht mogen invullen. Op de ene deur
staat ‘I’m 18 motherfuckers!’, op de volgende een Chinees
teken of een voornaam. Op sommige deuren prijken
politiek getinte stickers. De gangen heten strings, vertelt
Rosa, je ganggenoten zijn je stringmates. Elke string
heeft een eigen common room, sommige staan bekend
om hun goede feestjes.

Politieke activist

Voor Rosa is het gemeenschapsgevoel juist een van
de mooiste dingen aan AUC. Sterker nog: ze zou niets
anders willen. “Ik vind het helemaal niet erg om niet
Je bent hier nooit alleen
in de binnenstad te wonen. Natuurlijk woon je hier in
Alice uit Italië en Sofia uit Griekenland pakken het wat
een bubbel. Maar ik vind het fijn dat ik spontaan kan
rustiger aan en hangen onderuit op een rode bank in de
aankloppen bij vriendinnen en altijd bekenden tegen‘bibliotheek’, voeten op tafel. Deze bieb bestaat uit een
kom als ik ergens zit te studeren.” Ze heeft nu een ruime
paar lage kasten met een rommelige verzameling boeken
en lichte eenpersoonskamer, met grote
– van de biografie van Elvis tot een boek
ramen die uitkijken op de binnenplaats.
over Microeconomics. In combinatie met
“Dat is een populaire picknickplek en
wat planten wordt het bijna huiselijk. Alice
‘Zelfs in mijn
ook de locatie waar aan het eind van het
zit in haar laatste jaar en heeft stiekem een
kamer kan
studiejaar het Dormfest wordt gehoubeetje spijt van haar keus voor AUC, geeft
iedereen naar
den. Laatst was er ineens een spontane
ze lachend toe. “Ik woonde in Milaan en
binnen kijken’
rommelmarkt.” Rosa kent de ietwat
was gewend constant op pad te zijn in de
elitaire reputatie van AUC niet. “Het is
stad. Op Science Park voel ik me opgeslovooral vrij links, er lopen hier veel vegans
ten, ik beweeg me alleen tussen de Dorms
rond. Het klassieke AUC-type is de poli[de woonruimtes van de AUC-studenten,
tieke activist. We hebben zelfs een eigen
red.] en het hoofdgebouw, we wonen hier in
Extinction Rebellion-tak. Natuurlijk is
een bubbel. Daarom volg ik dit jaar bewust
lang niet iedereen zo, maar toch denk ik
allemaal vakken aan de VU, dan moet ik er
niet dat ieder type hier past. Je moet wel
tenminste op uit.” En de gemeenschap dan,
openstaan voor de gemeenschap.”
past die bij haar? “Niet echt. Ik heb natuurlijk een paar goede vrienden gemaakt en het
Terug in het hoofdgebouw wordt het inmiddels langis fijn dat er altijd iemand in de buurt is. Maar aan de actizaam drukker, al blijft de sfeer rustig. De kapstok hangt
viteiten doe ik niet mee.” Sofia snapt precies waar Alice het
over heeft. “Ik vind de sfeer hier een beetje vreemd. Je bent vol met druppende opvouwparapluutjes, de studentenbalie is geopend. Op het podium bij de kantine treft
nooit alleen, zelfs in mijn kamer kan iedereen naar binnen
een jongen voorbereidingen voor een presentatie, uit
kijken. Daar moest ik in het begin heel erg aan wennen. Ik
de speakers klinkt jarentachtigmuziek. Leah uit Frankheb er nu voor gekozen om me af te zonderen van dat hele
rijk en Cailan uit Luxemburg slaan het gade onder het
gemeenschapsgebeuren en me te richten op mijn eigen
genot van een kop koffie. Ze zijn net begonnen met hun
hobby’s en vrienden.”
studie en voelen zich nu al helemaal op hun plek. Leah:
“Ik kan het niet vergelijken met andere universiteiten,
Dorms, stringmates en goede feestjes
maar ik heb het idee dat AUC heel divers en inclusief
Op de begane grond vult kantinemedewerker Debby de
is. Volgens mij kan iedereen hier vinden wat hij zoekt,
yoghurtbar. Ze vertelt dat ze hier werkt sinds de opening
passend bij zijn eigen hobby’s.” Ze heeft nu al vrienvan het nieuwe gebouw, zo’n zeven jaar geleden. “De
den van over de hele wereld, onder wie Nederlanders
universiteit vroeg of ik mee wilde verhuizen uit het oude
pand en ik heb geen moment getwijfeld. Het is kleinschalig en stiekem best veel Fransen. En die bubbel? Cailan:
“Natuurlijk zitten we daarin. Maar het kan nog veel
en ik ken veel studenten, meer dan op een andere universierger: mijn neef woont op Leiden University College
teit het geval zou zijn. Het restaurant is er ook op ingericht:
en die hoeft vanuit huis letterlijk alleen maar de lift
het is heel open, waardoor we gemakkelijk een praatje
te nemen om bij de collegezaal te komen. Wij moeten
maken met de studenten. Mijn Engels is gelukkig nooit
tenminste nog drie minuten lopen en kunnen onderslecht geweest, maar ik heb in de afgelopen jaren wel allerlei woorden bijgeleerd. Cutlery bijvoorbeeld, dat woord had weg zelfs worden natgeregend. Dan valt het toch wel
mee?”
ik nog nooit gebruikt.”
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De grootste frustratie van
ambulancepersoneel?
Omstanders bij een
hartstilstand die niets doen
uit angst om iets fout te doen.
Zoals een Amsterdamse
ambulanceverpleegkundige
ooit zei: “Nog doder kan niet.”
Jaarlijks krijgen 17.000 mensen
buiten het ziekenhuis een
hartstilstand. Waar in de jaren
negentig maar 9 procent dit
overleefde, steeg dit percentage
naar 23 procent nu. Dat komt
deels doordat omstanders
tegenwoordig veel vaker een
reanimatie starten.
Daarom oefenen studenten
bewegingswetenschappen
met hun studievereniging
V.I.B. in de medische faculteit
mond-op-mondbeademing,
reanimatietechnieken en het
zoeken en gebruiken van een
AED (zo’n shockapparaat).
Door Floor Bal
Foto Peter Valckx
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‘Voorspellers
van pijn maken
je bang’
Reacties op Advalvas-artikelen zijn
welkom op redactie.advalvas@vu.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor
uw bijdrage eventueel in te korten.

oproep

WIN EEN VASTE
COLUMN IN AD VALVAS
Wil je naam maken als columnist?
Op de populairste pagina in ons magazine?
Ad Valvas zoekt een opvolger voor Sanne Pieters,
die in december haar allerlaatste column in
Ad Valvas schrijft.
Kun je bondig, pittig en met humor schrijven over jouw
studentenleven? Of kun je raak commentaar leveren op alles wat je
op de VU ziet gebeuren? En ben je student aan de VU?
Stuur je proefcolumn in maximaal 300 woorden vóór 1 november
2019 naar columnwedstrijd.advalvas@vu.nl.

Als columnist schrijf je elke twee weken een column voor Ad Valvas
magazine, en we publiceren je column ook op onze website.
Je krijgt daarvoor een fijne vergoeding.
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Google Translate voor
medezeggenschap
In de vorige Ad Valvas stelt Paola
Gori Giorgi, hoogleraar theoretische chemie en lid onderdeelcommissie bètafaculteit, dat
medezeggenschap ook in het
Engels moet. Zij ondersteunt die
mening met de opmerking dat
‘sommige studenten hier maar
drie jaar voor hun bachelor zijn.
Of zelfs korter als ze een master
doen.’
Ik kan me niet voorstellen dat
iemand die zo kort in Nederland is zich ook met medezeggenschap wil bemoeien, maar
goed. Mevrouw Gori Giorgi stelt
voor om de samenvattingen
van de belangrijkste stukken
van commissies en raden in het
Engels aan te leveren. Met Google
Translate zou dat geen probleem
hoeven te zijn.

Je kunt het natuurlijk ook
omdraaien: de buitenlandse
studenten die zich naast hun
studie ook met medezeggenschap
willen bezighouden, kunnen Gori
Giorgi’s advies opvolgen en zelf
ook Google Translate raadplegen.
Jos Groot, alumnus

Rectificatie
Noah van Genuchten wordt in de
vorige Ad Valvas (interview op
p. 6) abusievelijk masterstudent
genoemd, maar hij is bachelorstudent social sciences aan het
Amsterdam University College.
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Virtual reality werkt tegen
tandartsangst, zegt bijzonder
hoogleraar en promotor Ad de
Jongh.
“De gewone
methode
om
angsten
te behandelen, is
mensen
blootstellen
aan datgene
waar ze bang voor
zijn. Net zolang tot de angst dooft.
Bij de tandheelkundige faculteit
Acta hebben we een nieuwe
behandeling uitgeprobeerd:
virtual reality exposure therapy.
Het zijn vooral de voorspellers van
pijn die mensen bang maken, het
geluid van een boor. Daar kun je
net zo lang mee oefenen totdat ze
niet meer die angst voelen. Dat
kun je het makkelijkst doen met
virtualrealitytherapie.
Het gebruik van virtualrealitybrillen geeft mensen echt het gevoel
dat ze bij de tandarts zijn. Je ziet
bijvoorbeeld dat ze automatisch
hun mond opendoen als de
tandarts met zijn virtuele haakje
in de buurt komt. Zo echt is het.
Uit een promotieonderzoek bij Acta
blijkt dat na enkele korte sessies,
waarbij patiënten door zo’n bril
aan een virtuele tandartsbehandeling worden blootgesteld, de
meeste deelnemers weer in staat
zijn om naar de gewone tandarts te
gaan om zich daar te laten behandelen.” (FB)

Ad de Jongh is bijzonder hoogleraar angst- en
gedragsstoornissen aan tandheelkundige faculteit
Acta.
nr 4 — 16 oktober 2019

Scriptie

Vips

The pursuit of happiness through giving

‘Geeft iemand geld of
tijd?’

Pieter Jan Visser | 29 | master sociologie |
cijfer 6,5 | 24 ects
Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Nee,
de eerste versie van mijn scriptie was goedgekeurd door
mijn eerste begeleider, maar van mijn tweede begeleider
kreeg ik een onvoldoende. Hij had kritiek op mijn
statistische analyse. Dat was terecht, dus toen moest ik
een heel stuk overdoen.”
Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken?
“Ik ben niet kritisch genoeg geweest op de uitkomsten
van mijn eigen analyses. Ik zou die nu ook met anderen
bespreken.”
Wat was je grootste ontdekking? “Uit mijn onderzoek
kwam uiteindelijk geen verband tussen geven en de mate
waarin iemand gelukkig is, hoewel dat wel vaak wordt
verondersteld. Ik kwam erachter je het brede begrip geven
eigenlijk moet opsplitsen: geeft iemand geld of tijd? Aan
organisaties of aan bekenden? Dat blijkt veel uit te maken.
Mantelzorgers bijvoorbeeld worden juist ongelukkiger als
ze meer tijd aan zorg voor een naaste besteden.”
Ben je goed begeleid? “Het was moeilijk, want mijn
eerste begeleider was van de vakgroep filantropie en de
tweede van sociologie. En er zijn verschillende manieren
om vragen statistisch te onderzoeken. Wat gebruikelijk is
bij sociologie geldt niet automatisch voor filantropie.”
Ga je hier nog iets mee doen? Nee, ik heb hiervoor pabo
gedaan. Ik sta deels voor de klas en werk aan het opzetten
van een adviesbureau voor het onderwijs.” (WV)

Wil je ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.

Didier Roche is benoemd
tot hoogleraar aarde en
klimaat, een leerstoel bij
Aardwetenschappen van de
faculteit Bètawetenschappen.
Roche ontwikkelt een model
van het aardsysteem dat de
belangrijkste kenmerken
en gevolgen van klimaatverandering vastlegt.
Hoogleraar epidemiologie
van de veroudering Dorly
Deeg schreef op basis van
onderzoek onder
duizenden
ouderen het
boek Gewonnen
jaren, heldere
inzichten over
hoe wij ouder worden. Voor
een interview met haar zie
advalvas.vu.nl>nieuws.

Ruud Pos

Promotor

Friso Boven

colofon

Arjen Amelink is benoemd
tot bijzonder hoogleraar
light-tissue interactions
and spectroscopy in the
sub-diffuse domain bij
Natuurkunde aan de faculteit Bètawetenschappen. Deze
leerstoel van
TNO gaat over
het gebruik van
licht voor medische toepassingen.
Universitair hoofddocent
politicologie Naná de
Graaff ontving een subsidie
van de Economic and
Social Research
Council voor
een meerjarig,
internationaal
en interdisciplinair onderzoek.
Zij leidt een deelproject
naar veranderingen in de
olie-industrie en de gevolgen daarvan voor territoriale en politieke macht.
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Geschiedenis

WETENSCHAP

Saul bij de heks van Endor, Jacob Cornelisz. van Oostsanen (1526). Collectie Rijksmuseum

Heksen vervolgen:
niks voor
bureaucraten
De jacht op tovenaars, heksen en
weerwolven liep op Nederlands
grondgebied nooit echt uit de hand. Met
dank aan juristen en een Hollandse hekel
aan de inmenging uit Brussel.

L

DOOR FLOOR BAL

euk hoor, met Halloween
als heks of weerwolf de stad
onveilig maken. Maar een
paar eeuwen geleden zou je
dat met de dood bekopen.
Ongeveer tweehonderd
heksen, tovenaars en weerwolven kwamen in Nederlands gebied
tijdens heksenprocessen om het leven.
“Elke dode is er eentje te veel”, zegt historicus Hans de Waardt. Maar eigenlijk
vindt de docent het dodental wel meevallen. In dezelfde periode van grootschalige
heksenprocessen in Europa tussen 1450
en 1682 worden alleen al in het dunbevolkte gebied van het huidige Luxemburg
twee- tot drieduizend mensen tot de
dood veroordeeld of gelyncht. In heel
Europa wordt het aantal doden op tienduizenden geschat.

Einde der tijden
Volkshysterie? Zo wil De Waardt de
vele Europese vervolgingen zeker niet
noemen. “Met zulke termen verklaar je
mensen voor gek, dan kun je ze ook niet
meer begrijpen.” Hij ziet het geloof in
allerlei manieren van tovenarij als een
logisch uitvloeisel van het wereldbeeld in
de Renaissance.
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In de periode van de heksenvervolging
was men ervan overtuigd dat het einde
der tijden dreigde. De Waardt: “Voor de
wederkomst van Christus zou de antichrist een tegenaanval doen door demonen, heksen en weerwolven in te zetten.
Natuurlijk moesten die door de kerk en
de overheid opgeruimd worden. In Duitsland werden de tovenaars vervolgd onder
leiding van bisschoppen die dachten dat
ze Gods werk deden. In Zwitserland en
Frankrijk waren het in het begin vooral
Dominicaanse monniken.”
Geloof in contact met de duivel hoorde
bij het alledaagse leven. “Er zijn heel veel
verhalen over vrouwen die het moeilijk
hadden en door een mannelijke duivel
of een demoon benaderd werden. In ruil
voor handgeld zweren ze hun geloof af en
hebben ze vervolgens seks met die man.”
Waarna het geld in drek of poep verandert. “En seks met de duivel is al nooit
leuk.”
Daar kwam bij dat de periode na de
Middeleeuwen veel economische tegenslag kende. “De theorie is dat door de
kleine IJstijd de gemiddelde temperatuur omlaagging. Boeren deden wat ze
altijd deden, maar opeens mislukten de
oogsten. Ook ging de wijngrens omlaag:
waar het voorheen mogelijk was om
wijn rond Trier te maken, kon dat niet
meer. Niet toevallig een gebied waar veel
heksenvervolging was.”
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advertenties

Geschiedenis
Rare buurtbewoner

Mannen werden ook vermoord

D

e heksenjachten richtten zich niet alleen op
vrouwen. Cultuurhistoricus Hans de Waardt:
“Het woord heks komt sowieso niet in de bronnen
voor. Vrouwen worden ervan beschuldigd dat
ze toveressen waren, mannen dat ze tovenaars
zijn. Veelvoorkomend in Oost-Nederland is de
verdenking dat mannen weerwolven zijn. In OostEuropa worden veel mannen hiervoor ter dood
veroordeeld. Zij worden ervan verdacht dat ze
(deels) in een wolf veranderen en mensen en vooral
vee aanvallen.”
In Nederland werden slechts twee weerwolven ter
dood veroordeeld. Wel speelde de beschuldiging
een rol in smaadzaken. Hier waren grote lokale
verschillen. De Waardt: “Het speelde vooral in de
Achterhoek, Groningen en Drenthe. Overal waar
zandgrond is.”

2-3 ECTS

‘In de Nederlanden
was het aan
de schouten
of baljuws om
verdachten te
vervolgen’

WERKEN BIJ DE VU

‘Seks met de duivel
is al nooit leuk’

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.

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.

Bij het schilderij

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

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

p de voorgrond een heksensabbat, met
waarzegsters, andere heksen, saters en
fantasiefiguren. Op de achtergrond stort de Bijbelse
koning Saul zich op zijn zwaard, na het verliezen
van een veldslag. Saul bezocht voor de veldslag
een waarzeggende heks. Cultuurhistoricus Hans
de Waardt: “Hij had net alle waarzeggers uit het
land laten verbannen, maar nu vroeg hij zelf om een
voorspelling.” De heks roept een geest op die zegt
dat Saul en zijn zonen zullen sneuvelen omdat Saul
zijn eigen verbod overtreedt.
De Waardt: “Ik vermoed dat Saul bij de heks
van Endor van de Amsterdamse schilder Jacob
Cornelisz. van Oostsanen een steek onder water
is naar de burgemeester van Amsterdam. Die
had beloofd dat ketters en heksen in Amsterdam
aangepakt zouden worden, maar dat gebeurde niet.”
nr 4 — 16 oktober 2019

De ongeveer tweehonderd slachtoffers in
Nederland stierven niet allemaal op de
brandstapel. “Sommigen maakten tijdens
het proces een eind aan hun leven, anderen stierven door tortuur.”
De Waardt beschrijft hoe de gemiddelde
vervolging voor tovenarij hier verliep.
“Iets wat altijd wel lukte, gaat nu niet
goed. Een boer kan geen boter meer
karnen, bij een brouwer mislukt het bier.
Er is een familielid of een kind ziek. Het
gaat om de gewone tegenslagen in het
leven. Al snel valt de verdenking op een
bekende. Een buurvrouw met wie je toch
al ruzie hebt of een rare buurtbewoner.
Als er veel klachten en geruchten zijn, is
het aan de schout of baljuw om in actie te
komen.”

Niet naar Spaans voorbeeld
Dit was een groot verschil met het buitenland. Waar in Luxemburg de lokale bevolking zelf commissies instelde om mensen
te beoordelen, lag die taak in Nederland
bij de plaatselijke gerechtshoven.
Dat was niet toevallig. “In 1522 wilde
keizer Karel V, die ook koning van
Spanje was, naar Spaans voorbeeld een
Nederlandse inquisitie instellen.” De
Nederlandse gerechtshoven zaten niet
op die inmenging te wachten. Er gingen
verschillende bezwaarschriften naar
Brussel waar Karel V zetelde. “Toen liet
hij het plan weer varen.”
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (15681648) verzetten de heren van ’s-Hertogenbosch zich in het nog door de Spanjaarden overheerste Noord-Brabant tegen de
heksenvervolging die kort na 1590 onder
leiding van lokale heren losbrak in De
Peel. “Na een woedende brief aan Brussel
was dat afgelopen.”
In de Nederlanden was het aan de
schouten of baljuws om de verdachten
te vervolgen. “Ze moesten de processen
uit eigen zak betalen. Dat was vaak erg
duur, dus daar zaten ze helemaal niet op
te wachten.”

Verdachten in water gegooid
Al snel liepen deze officieren van justitie
tegen een bijzonder probleem aan: de
gewone methoden van foltering werkten niet meer. Om iemand te kunnen
vervolgen, moest een verdachte bekennen. Die bekentenis werd meestal met
martelen verkregen. Dat folteren mocht
niet zomaar: er was een vonnis nodig. En
er moest al ‘halfbewijs’, zoals een getuige,
zijn.
De meeste gewone verdachten bekenden

onder druk. “Een dief wist dat de maximale straf geseling of brandmerking was.
Maar wie van tovenarij verdacht werd,
kon op de brandstapel eindigen. Dus deze
mensen keken wel uit.”
Hierop werden de methoden aangepast:
verdachten werden dagenlang wakker
gehouden tot ze niet meer tegen de
psychische druk konden en bekenden.
Ook werd de waterproef ingezet. Verdachten werden in het water gegooid. Wie
bleef drijven, was schuldig. Wie zonk, was
onschuldig en werd vrijgesproken.
Hoewel de meeste slachtoffers arm
waren, trof ook mensen uit hogere kringen weleens dit lot. In 1593 werden twee
Schiedamse vrouwen door de Hoge
Raad van Holland en Zeeland vrijgesproken. Zij waren eerder tot de pijnbank
veroordeeld. “Het waren vrouwen die
een goede advocaat konden betalen en
ook veel connecties hadden.” De Hoge
Raad besloot dat het onmogelijk was om
in deze zaken het benodigde halfbewijs
te leveren. “Stel dat ik op de bank zit en
hoop dat de buurman van de ladder valt.
Bewijs vervolgens maar eens dat dat zijn
val door mij komt.”
Vanaf dat moment was folteren om een
betekenis los te krijgen niet meer toegestaan. Een jaar later werd ook de waterproef afgeschaft na het bezwaar van een
vrouw. Deze jurisprudentie werd na 1594
door de andere Nederlandse gewesten
overgenomen.

Grote trek naar Holland
In de delen van het land die niet onder
Spaans bestuur vielen, kwam daarmee
een einde aan heksenvervolgingen.
In 1608 werd in Gorinchem nog Anna
Mugge gewurgd en op de brandstapel
gezet. “Ze was waarschijnlijk nooit
veroordeeld als ze niet zelf naar de plaatselijke schepenbank was gegaan om te
zeggen dat ze een pact met de duivel had
gesloten en verschillende inwoners had
betoverd.”
Het einde van de heksenvervolging in
Nederland is niet alleen aan juridisch
ingrijpen en ambtelijke haarkloverij te
danken. “Na de val van Antwerpen in
1585 brak een tijd van ongekende economische groei aan. Het was het mirakel
van de kustgewesten Holland en Zeeland.
Dat leidde ook tot een grote mobiliteit
van de bevolking: vanuit Vlaanderen,
Brabant en andere gewesten en vanuit
andere landen trok men naar Noord- en
Zuid-Holland.” Zonder economische
malaise nam de druk om iemand te
schuld van de ellende te geven ook af.
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ingezonden mededeling

Vinod Subramaniam rector

opinie

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

wat er verder speelt
Een selectie uit de onderwerpen
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:
• Openbare USR-vergadering.
Een van de momenten waarop
studenten en de raad direct
contact met elkaar hebben, zijn
de openbare USR-vergaderingen.
De eerstvolgende is op donderdag
28 november in Aurora. We praten
over actuele problemen, waarbij
we graag de input van studenten
ontvangen. Kom vooral langs!

VUtopie
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vorkje prikken en studentenhuisvesting op de
campus, want leven op de campus maakt een
levendige campus.
Los van de liftlogistiek en de campuskansen
zou men in deze wonderlijke wereld nog
steeds onderwijs geven aan de VU, maar
dan onderwijs waar wij onze naam als Vrije
Universiteit waarmaken. Onderwijs waarin
studenten vrij zijn om hun studie precies
zo in te richten als zij zelf willen, waarin
onderzoekers vrij zijn om onderzoek te doen
en docenten vrij zijn om te doceren en niet aan
quota worden gehouden. En waarin een extra
vrije vakantieweek bestaat om studenten en
medewerkers de kans te geven een stressvrije
universiteitservaring te ondergaan.
Ook in het kader van duurzaamheidsdoelstellingen zou mijn fantastische filosofie
vrijer zijn, namelijk een plasticvrije, vleesvrije
en rookvrije universiteit. Hoewel die laatste
binnenkort geen droombeeld meer is, maar
een keiharde realiteit.
Dan schrik ik wakker uit mijn dagdroom,
ik moet plots terugschakelen naar Polder
Pieter, die een bereikbaar beleidsplan moet
bedenken of een civielcentristisch compromis
moet sluiten en dat is prima, dat is waarvoor
ik hier ben. Dat neemt niet weg dat het goed
kan zijn om niet in de pragmatische praatjes
verdwaald te raken en te fantaseren over een
VUtopie.

• Zichtbaarheid. Een belangrijk
vergaderpunt voor ons is de
zichtbaarheid van de USR. Wij
willen die dit studiejaar gaan
verbeteren door middel van
banners, posters, en social media.
Heb jij ons al gespot?

Selma Boulmalf

Soms, als het geroezemoes en gekibbel in
een vergadering mij te veel worden, als ik
overbelast raak door het continu wikken
en wegen van conflicterende belangen,
dan sluit ik mijn ogen en keer ik terug naar
mijn droomwereld. Een wereld waarin de
Pieter Partij de volle elf zetels binnen de
universitaire studentenraad behaald heeft
en president Pieter met een ijzeren vuist kan
regeren. Waarin het college van bestuur en de
ondernemingsraad aan de kant zijn gezet en
ik de VU als een tabula rasa kan indelen naar
mijn eigen fenomenale VU-visie.
Hoe zou die eruitzien? Zou er eindelijk een
oplossing zijn voor de dagelijkse liftcongestie
in de ochtenden, door studenten alleen
nog naar boven te schieten en met de
waterglijbaan naar beneden te laten glijden?
Zou de langbegeerde touwbrug tussen
het WN- en het hoofdgebouw eindelijk
gerealiseerd worden om daadwerkelijke
interdisciplinaire opleidingen te
bewerkstelligen?
Wellicht zijn er ook meer down-to-earthdingen
die zouden veranderen, zo zou ik met een
necromantisch ritueel onze dode campus weer
tot leven wekken. Niet drie, maar tientallen
voedselkraampjes, een universiteitscafé met
betaalbaar bier voor skere studenten, een
ware mensa academica waarin studenten
’s avonds gezamenlijk voor een prikkie een

‘Deze groei
kunnen we aan’

Rector Vinod Subramaniam verheugt zich
over de groei van het aantal studenten.
Een paar jaar lang trok de VU juist minder
studenten.

B

DOOR DIRK DE HOOG
ent u blij? “Jazeker, het is
een mooi teken dat studenten de VU weten te vinden.
Het is een paar jaar minder
gegaan. Nu zijn we echt uit
het dal gekomen. De huidige
omvang vinden we prima.
De bètafaculteit is nu bijvoorbeeld een
van de grootste van het land. Wij kunnen
de groei aan, al brengt die uiteraard ook
uitdagingen met zich mee.’’

studenten van een paar jaar geleden. Dat
kunnen we dus aan.”
Gaat de VU minder werven? “Gerichter.
We willen bepaalde groepen potentiële
studenten bereiken. Bij Geesteswetenschappen komt een nieuwe interdisciplinaire opleiding op het gebied van
taal en informatica: textmining. Dat is
Annabel Oosteweeghel

Selma Boulmalf

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.

Zoals? “Soms moet je creatieve oplossingen zoeken. Zo kunnen studenten
bij psychologie in een tweede zaal het
college op een videoscherm volgen. De
ervaring leert dat er na een paar weken
minder studenten naar college komen,
waardoor het probleem zichzelf oplost.
Mogelijk gaan we ook college geven in de
aula. Dat moeten we niet standaard doen,
maar als tijdelijke oplossing kan dat.”

Pieter van Rossum
penningmeester
p.van.rossum@studentenraadvu.nl
nr 4 — 16 oktober 2019

Zijn er grenzen aan de groei? “Dat
verschilt per opleiding. Bij Rechten wilde
men graag meer studenten omdat het
aantal de jaren vóór 2018 flink is gedaald.
En Bedrijfskunde is voor het tweede
opeenvolgende jaar flink gegroeid. Maar
nu zitten we daar weer op het aantal

nr 42 — 18
16 september
oktober 2019
2019

Vinod Subramaniam

Recordaantal
studenten
Aan de VU schreven zich dit jaar
meer studenten in dan ooit: 26.374.
Het vorige record (25.060) stamt uit
2011. Het aantal studenten dat voor
het eerst aan een bachelor begon,
steeg dit studiejaar met bijna 18
procent naar ruim 6.175 en er starten
ruim 5.313 studenten aan een master,
5,6 procent meer dan vorig jaar.
Sterke stijgers zijn de bètafaculteit en
School of Business and Economics
met een toename van respectievelijk
16 en 21 procent eerstejaars.
Vorig jaar nam het aantal
VU-studenten ook al fors toe. De
instroom in de bacheloropleidingen
steeg met 18 procent. Toen groeide
vooral de faculteit Rechtsgeleerdheid
sterk met 32 procent meer
eerstejaars.

echt iets nieuws en die
faculteit kan wel wat extra
studenten gebruiken. We
hebben verder niet zoveel
middelen om het aantal
studenten te sturen. Een
numerus fixus is een
paardenmiddel dat we
liever niet gebruiken. Bij
psychologie gaat het nu
wel gebeuren, omdat dat
landelijk is afgesproken.”

Hoe denkt u over het
aantrekken van buitenlandse studenten? “We
zijn blij met hen. Een
internationale oriëntatie
is goed voor onze Nederlandse studenten. Nu starten er ongeveer duizend
internationale studenten
aan onze bachelors en nog
zo’n duizend aan onze
masters. Dat zijn er meer
dan vorig jaar. Maar vergeleken met andere universiteiten zijn wij nog weinig internationaal. Ook hier moet je
het per opleiding bekijken. Soms hebben we een extra
instroom nodig om een goede mix te krijgen. Maar we
hoeven niet te groeien om te groeien. Op dit moment
hebben we geen plannen om meer bacheloropleidingen
in het Engels aan te bieden.”

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

campus

Op de hoek van het Nieuwe Universiteitsgebouw (NU-gebouw), op de
tiende etage, lopen straks de robots rond van het Social Robots Lab van
Informatica. Tenminste, als het doorgaat. Want de afdeling blijkt te groot
voor het NU-gebouw. Naar een oplossing wordt nog gezocht.

Informatica past
niet in NU-gebouw

“

TEKST EN FOTO’s MARIEKE KOLKMAN

We zitten midden in hypergevoelige onderhandelingen over de ruimte in het gebouw”,
zegt voormalig afdelingshoofd Dick Bulterman, die over de verhuizing gaat. “Maar wat
ik wel kan zeggen is dat er bij informatica
veel meer mensen werken dan wat past in
de ruimte. Tot eind december gaat het om
een tekort aan vijftien werkplekken, en het
komende jaar moeten er iets van veertig werkplekken bij
komen. Dus het past nu niet en als we naar de toekomst
kijken al helemaal niet.”
Het plan is dat de informatici samen met de medewerkers van de afdelingen Wiskunde, Instituut voor Milieuvraagstukken, Athena Instituut en Universitair Centrum
voor Gedrag en Bewegen het NU-gebouw gaan vullen. In
november en december bevolken de in totaal ruim vierhonderd medewerkers de kantoren op de verdiepingen
zeven tot en met twaalf. Maar dat plan staat nu weer ter
discussie.

Veel meer studenten
De voornaamste reden voor de plotselinge krapte is dat
de afdeling Informatica het afgelopen half jaar bijzonder goed boerde. Er kwam extra geld voor onderzoek,
waaronder de omvangrijke Zwaartekrachtsubsidie, en
dus nieuwe vacatures. En het aantal studenten is enorm
gegroeid, dus er zijn meer docenten nodig.
“Maar het basisprobleem”, zegt Bulterman, “is dat de
VU werkt met ruimtemodellen die niet uitgaan van de
werkelijke situatie.” Die modellen rekenen volgens hem
met een ideale situatie waarin, door parttime werken en
op wisselende momenten, meerdere mensen een bureau
kunnen delen. “En daar wordt dan nog extra ruimte
vanaf gesnoept. Maar in de praktijk komen mensen naar
de VU om met elkaar samen te werken, niet om elkaar af
te wisselen.”
Directeur bedrijfsvoering van de bètafaculteit Bart
van Leijen bevestigt het probleem. “Informatica groeit
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projectleider bij FCO, verwacht dat het met het lawaai mee
zal vallen, want het gebouw zit vol met veel akoestische
demping, maar echt geruststellend lijkt niemand dat te
vinden. Van Leijen zegt later: “Het is een nieuwe manier
van werken en daar zijn afspraken voor nodig. We helpen
de afdelingen om die te maken.”

Duurzaam gebouwd
Maar er zijn ook positieve reacties. Tijdens de rondleiding
maken mensen volop foto’s van het prachtige uitzicht over
Amsterdam aan de ene kant en Amstelveen aan de andere
kant. Ze testen lachend de stabureaus en lopen tot aan de
kamerhoge ramen om een blik te werpen op het Atrium
beneden.
Er is ook reden om trots te zijn op het NU-gebouw. De
VU heeft voor het ontwerp een vier sterren (van de vijf)
Breeam-certificaat voor duurzaam bouwen gekregen. “Het
zijn eigenlijk twee gebouwen tegen elkaar aan met een
ruimte ertussen, het Atrium”, zegt bouwdirecteur John van
Houten van FCO. “Daardoor is er voldoende lichtinval, met
name in de studiezalen aan het Atrium en de practicumzalen aan de noordkant.” Er is dus minder kunstmatig licht
nodig.
Ook is de druk in het Atrium iets lager dan op de verdiepingen, waardoor de lucht via grote roosters de binnenplaats
instroomt. Dat zorgt voor
ventilatie in de zomer en
warmte in de winter. Van
‘De VU werkt met
Houten: “Toen het in de
ruimtemodellen die
zomer een paar dagen
niet uitgaan van de
37 graden was buiten,
werkelijke situatie’
was het hier binnen
niet warmer dan 26, 27
graden.” Verder worden de
verwarming en verkoeling
geregeld met koude- en
warmtebronnen in de grond, er is gelet op de stikstofuitstoot bij de selectie van bouwmaterialen, al het hout is gerecycled bamboe, in de muur zitten geperforeerde platen met
daarachter gerecycled isolatiemateriaal en de natuursteen
komt uit een grot in België. “We konden het goedkoper
uit China halen, maar dan was de CO2-afdruk veel groter”,
aldus Van Houten.
“Verhuizen is enorm ingrijpend en het nieuwe werkconcept
vraagt wat van mensen”, zegt Van Leijen. “We willen heus
niet per se hip en modern en flexibel werken, maar het is te
duur om in de nieuwbouw net zo te werken als in de oude
gebouwen. Uiteindelijk gaan we er op veel fronten op vooruit. Hier in het W&N hebben we enkel glas en is het altijd te
warm of te koud. En er is een muizenplaag.”

sneller dan je ooit in bouwprojecten zou
kunnen bijhouden. We onderzoeken daar
nu verschillende oplossingen voor. Het
NU-gebouw heeft een flexibel gebouwconcept, dat maakt het relatief makkelijk
om nog te schuiven. We hopen dat er door
ombouwen en verdichten genoeg plek zal
ontstaan.”

Vertraging
Bulterman: “In het beste geval komt er
een creatieve oplossing. In het ergste geval
blijven we zitten waar we nu zitten.” Hij
verwacht in ieder geval een vertraging voor
de verhuizing van Informatica. Van Leijen
zegt dat een vertraging tot januari prima is.
“Als de verhuizingen maar vóór 1 februari
zijn afgerond, want dan gaan de onderwijszalen open. Daar wil je geen kantoorverhuizingen tussendoor hebben.”
Het ruimtegebrek is niet de enige zorg,
blijkt bij de rondleidingen voor medewerkers op 3 oktober. Er is ook ontevredenheid
over de open werkplekken in de hoeken
aan de noordkant van het gebouw. Van
beide hoeken loopt een rechte gang naar de
entreeruimte, of huiskamer, waar mensen
kunnen koffiedrinken, lunchen en afspreken met bezoekers. En de boekenkasten en
lockers staan in dezelfde ruimtes als de open
werkplekken.
“Er is niet goed over nagedacht dat mensen
straks veertig uur in gehorige ruimtes
zitten”, stelt informaticus Sanne Abeln.
“Zeker PhD-studenten, die moeten geconcentreerd werken aan hun thesis. Dat kan
niet.” Promovendus Juami van Gils is ook
bang dat ze in de open werkruimtes snel
afgeleid zal zijn. “Ik werk nu in een dichte
kamer met vier anderen, dus het zal wel
wennen worden.”
Rondleider Nanda Koppers, facilitair

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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REORGANISATIE VAN DE
FACULTEIT RELIGIE EN THEOLOGIE

E: OR@VU.NL | WWW.VU.NL/OR | 16 OKTOBER 2019

TEAMS EN MOTIVATIE,
DE REORGANISATIE BIJ HET UCGB
De tweede keer deze week stap ik
door en door nat op de trein. Een
stevige miezer heb ik verkeerd
ingeschat. Ik ben met de fiets naar
het station gereden. Later lees ik dat
ik in ieder geval beter af was dan de
auto-forenzen die de langste file ooit
hebben moeten trotseren. Dan ben je
toch weer blij met de trein.
Wat is dat toch dat je iedere dag weer door
weer en wind met plezier naar je werk gaat.
Wat motiveert mensen om zich in te zetten voor
hun baas? Waardering van de baas, je klanten,
de studenten? Het werk zelf? De collega’s?
Je team? Vandaag spreken we met medewerkers van het UCGB, voluit het VU Universitair
Centrum voor Gedrag en Bewegen. Motivatie
lijkt ook hier het sleutelwoord.
Het UCGB is een afdeling die ontstaan is uit de
samenvoeging van het Onderwijscentrum-VU
en EXPOSZ. In 2015 ontstonden VIJF teams die
een veelheid van taken uitvoeren: opleidingen,
cursussen, advies en begeleiding van docenten
en andere professionals die werkzaam zijn in
het Onderwijs, de Zorg, Sport of Veiligheid.
Veel docenten kennen het UCGB van de vereiste
BKO en SKO. Het HOVO programma, onderwijs
voor 50-plussers, is uiterst succesvol.
Wat er mis is gegaan is niet duidelijk. Sommige
teams zijn verliesgevend. Erger nog: er is veel
onrust, veel kritiek op de leiding. Een nieuwe
reorganisatie is onvermijdelijk. De oplossing
lijkt simpel. Het VUmc heeft aangegeven veel
interesse te hebben in “overname” van de
master HGZO (Hoger Gezondheidszorg Onderwijs). Ze willen er in investeren. Ook kan een
medewerker met een wetenschappelijke taak
overstappen naar de Faculteit der Gedrags- en
Bewegingswetenschappen. Wat overblijft, al
met al een flinke club, nog steeds met een grote
variëteit aan activiteiten moet omgevormd
worden tot een drietal teams. Gaat het nu wel
werken? Een aantal medewerkers is teleurgesteld. Ze mogen niet mee naar het VUmc, terwijl

ALS OR ZIT JE NIET OP DE STOEL
VAN DE BESTUURDER.
JE KUNT VRAGEN STELLEN,
ADVIEZEN GEVEN.
ze wel een belangrijke rol in de master vervullen. Zij zullen “diensten” blijven verlenen aan de
master. Gaat dat wel werken? Is dit een gezonde
basis voor een doorstart van die master? Een
aantal medewerkers is het getalm zat. Ze willen
graag dat er nu een besluit genomen wordt.
Wat is je rol als Ondernemingsraad? Het gaat
om een reorganisatie zonder gedwongen ontslagen. Voor iedereen is er werk. Er is eigenlijk
werk genoeg. Je moet blij zijn met het commitment van het VUmc. Hier krijgt de master een
nieuwe kans. Hier wordt geïnvesteerd. De grote
vraag is wat de oorzaak was voor het falen van
de eerdere reorganisatie. Worden niet weer
dezelfde fouten gemaakt? En inderdaad: er is
sprake van een lastig probleem. Binnen en

tussen teams is sprake van eilandvorming.
Ieder team moet z’n broek ophouden, in de
zwarte cijfers blijven. Tegelijk lopen veel activiteiten door elkaar heen. Ze horen niet eenduidig
bij één team. Mensen moeten over de grenzen
van teams diensten verlenen. Er is echter ook
sprake van tariefverschillen. Het leveren van
diensten aan derden (buiten de universiteit) is
gewoon lucratiever. Dan betrek je mensen van
een ander team en je houdt de “winst” in
je eigen team. Een zieke cultuur is dan bijna
onvermijdelijk. Onder zulke voorwaarden
moeten mensen stevig in hun schoenen staan
om te willen samenwerken en aan elkaar
diensten te leveren. Voorwaar een behoorlijke
management kluif.
Als OR zit je niet op de stoel van de bestuurder.
Je kunt vragen stellen, adviezen geven. Wat de
master betreft, daar moet je niet bij talmen.
Een snelle inbedding binnen het VUmc is van
levensbelang. Zaak is wel dat de mensen die
niet meegaan helderheid hebben over hun betrokkenheid. En ook: dat er op een faire manier

Bestuur en OR verschillen al 9 maanden van
mening over de reorganisatie van de Faculteit
Religie en Theologie (FRT). De OR vindt dat er
veel af te dingen is op de kwaliteit van proces
en inhoud.
Bij het woord ‘proces’ denken de meeste
mensen meteen aan ‘bureaucratie’, en dat
woord roept al snel allergische reacties. Waar
mensen dan op doelen is eigenlijk bureaucratisme, regeltjes om de regeltjes, en de
daarbij behorende tijdsverspilling. Zeg maar:
de paarse krokodil, die we allemaal wel eens
tegenkomen. Toch maken allerlei partijen
nogal wat van die regeltjes op de VU, al zijn ze
vaak bedoeld om op terug te vallen als er onduidelijkheden zijn. Geen enkele docent die de
hele OER (Onderwijs- en Examenreglement)
er dagelijks op na leest en de meeste studenten hebben er nog nooit van gehoord (helaas).
Toch zal niemand betwisten dat het goed is
dat er een OER is, zelfs al ben je het niet eens
met ieder regeltje dat er in staat.
Het bestuur en de OR hebben zelf ook te
maken met een dik boek aan regels: de wet
op de ondernemingsraden (WOR). Ook die
wordt niet iedere dag bestudeerd, omdat daar
zelden reden toe is. Soms kun je met die WOR
ook niet helemaal uit de voeten en worden er
extra afspraken gemaakt tussen bestuur en
OR, convenanten, om de samenwerking te
optimaliseren. Zo’n convenant is er ook voor
reorganisaties, om er voor te zorgen dat er
geen conflicten ontstaan bij die dossiers, die
door hun aard wel altijd het risico in zich dragen dat er conflicten ontstaan. Een convenant
is geen wet, en als beide partijen het er over
eens zijn dat er van afgeweken kan worden,
bijvoorbeeld omdat het leidt tot versnelde besluitvorming, dan doen bestuur en OR dat ook.
Maar daar zit ‘m de kneep bij de reorganisatie
FRT. De OR is van mening dat het bestuur is
afgeweken van het convenant. Er is helemaal
geen overleg geweest over die afwijking, en
de OR heeft – voor die afwijking schade zou
toebrengen aan de betreffende medewerkers

verrekend wordt. Wat de teamindeling betreft:
je hoopt dat de reorganisatie niet alleen een
simpele beslissing is, een klap met de hamer,
maar ook dat mensen gemotiveerd zijn om zich
voor het team in te zetten en dat goed gekeken
wordt hoe samenwerking over de grenzen van
teams bevorderd wordt. Een lastige klus die

van FRT – aan het bestuur laten weten dat de
OR die afwijking niet zou accepteren. De rest
is historie. In de ogen van de OR is er heel veel
misgegaan bij dit reorganisatieproces. Er ligt
wel een goed sociaal plan voor de met ontslag
bedreigde medewerkers, maar de OR is nog
steeds niet overtuigd van de kwaliteit van de
reorganisatieplannen.
Want afspraken zijn belangrijk, al is het maar
voor de onderlinge verhoudingen tussen bestuur en medezeggenschap, maar de inhoud
is belangrijker. De OR had nog wel over zijn
eigen schaduw kunnen heen springen als er
een gedegen, goed beargumenteerd, door
FRT-medewerkers ondersteund plan had
gelegen met een goede financiële onderbouwing. Volgens de OR is aan geen van deze
eisen voldaan. Sterker nog: de reorganisatie
levert een hoop leed op tegen hoge kosten
voor de VU. Geïnteresseerden kunnen de zeer
uitgebreide argumentatie van de OR opvragen
bij het ambtelijk secretariaat van de OR. OR
en ODC FRT hebben een alternatief plan naar
voren gebracht waarin wordt beargumenteerd
dat de problemen binnen FRT prima opgelost
kunnen worden via natuurlijk verloop, zonder
gevolgen voor de door het bestuur gewenste
strategie van de FRT, maar we hebben het
bestuur daarmee niet overtuigd.
In de vele interacties tussen bestuur en OR
over dit onderwerp zijn we niet tot elkaar
gekomen. De OR zag zich genoodzaakt om
voor het eerst in jaren juridische ondersteuning in te roepen. De OR is van mening dat
er onnodig veel tijd, energie en geld in de
discussies is gaan zitten, en dat een goed
voorbereid, in overleg met de medezeggenschap tot stand gekomen plan, over proces én
inhoud, veel van de problemen eenvoudig had
kunnen voorkomen. Juist de ingewikkelde en
potentieel pijnlijke dossiers zijn de lakmoesproef voor de verhoudingen tussen bestuur
en medezeggenschap. Daar moeten beide
partijen laten zien wat ze in huis hebben voor
(de medewerkers van) de VU.

MARIUS IN DE
ONDERNEMINGSRAAD
Mijn passie is
gedragsverandering.
Tijdens mijn studie
psychologie specialiseerde ik me in
gedragsverandering
bij individuen, groepen
en gezinnen en
organisaties. Ik
promoveerde op het
inmiddels best
verkopende proefschrift van de VU, Organisaties
Conditioneren. De invloed van beloning en straf op
werkprestaties.
Wat heeft dit met de VU en de OR te maken?
Alles. Politiek en beleid zijn niet veel anders dan
resultaten bereiken door gedragsverandering.
Als medewerker van de VU zijn we continu bezig
met gedragsverandering. Op de eerste plaats
willen we het gedrag van studenten veranderen
via onderwijs. Aan het eind van hun studie zijn
zij andere mensen geworden omdat zij de taal
en regels van hun vakgebied in hun repertoire
hebben opgenomen, zodat zij op hun gebied de
samenleving verder gaan helpen.
In het onderzoek is het belangrijk dat we voorop
lopen bij het vinden en toepassen van kennis.
De wetenschap van gedragsverandering, de
gedragsanalyse, is nog nauwelijks bekend bij
de sociale wetenschappen, waar men vooral
derivaten van gedrag onderzoekt, zoals leiderschap, cultuur en motivatie. De gedragsanalyse
concretiseert dergelijke concepten naar
concreet gedrag om daarna stapsgewijs het
gedrag te veranderen.
De OR houdt zich bezig met gedragsverandering
binnen de VU. Samen met het College van
bestuur zoeken we naar optimale oplossingen
voor de vraagstukken die op ons afkomen. Mijn
doel daarbij is om de gedragsverandering zo
effectief en plezierig mogelijk te laten verlopen.
Dr. Marius Rietdijk, wetenschappelijk directeur
VU-ADRIBA www.adriba.nl

COLOFON

grote eisen stelt aan alle medewerkers en
aan het managementteam. Wanneer je als OR
kan helpen dat de randvoorwaarden voor die
oplossing gevonden worden mag je blij zijn.
Dat geeft mij ook weer wat motivatie.
Johan Wempe

COMMISSIE COMMUNICATIE OR VICTOR BIJLERT,
SANDRA DE MAESSCHALCK, HENK OLIJHOEK
EN ERIC-JAN HARTSTRA TEKST JOHAN WEMPE,
DICK DE GILDER EN MARIUS RIETDIJK
BEELD PETER VALCKX EN HENK OLIJHOEK
VORMGEVING HAAGSBLAUW

WWW.FACEBOOK.COM/ONDERNEMINGSRAAD.VU
@OR_VU

Film/muziek

Restaurant

Uilensteders

Antropologen
willen
echt iets
veranderen

De Biertuin

The Boss

Blinded by the
Light Vrijdag 25
oktober, 21 uur
Tim Akkerman
Sings the Boss
Zaterdag 2
november, 19.30
uur. Studenten:
€ 12,50, medewerkers VU: € 16,Western Stars
Zondag 17 november, 14.30 uur
griffioen.vu.nl
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M

uzikant Bruce Springsteen blijkt nog
steeds voor veel mensen een voorbeeld.
Filmhuis Griffioen draait in oktober
Blinded by the Light, over een BritsPakistaanse tiener die in de jaren tachtig dankzij ‘The
Boss’ zijn eigen talenten ontdekt. De titel verwijst
naar het gelijknamige nummer van Springsteens
debuutalbum Greetings from Asbury Park (1973).
In de Griffioen-theaterzaal staat begin november
voormalig Di-Rect-lid Tim Akkerman met de
voorstelling Tim Akkerman sings The Boss. Het album
Nebraska (1982) is zijn inspiratiebron.
Intussen zit ook de baas zelf niet stil. Samen met
regisseur Thom Zimny maakte hij de documentaire
Western Stars. Deze filmversie van zijn eerste
studioalbum in vijf jaar is half november eenmalig in
veel Nederlandse bioscopen te zien. Ook in filmhuis
Griffioen.
Dick Roodenburg
publiciteitsmedewerker Griffioen

FOTO Iwan de Brabander

Cultuurcentrum
Griffioen

Roos van Leerdam
21
Culturele antropologie en
ontwikkelingssociologie
Gele flat

SFEER Je ziet het meteen als je binnenkomt, de talloze bierflesjes
naast de deur. Dit restaurant is dan ook een populaire borrellocatie.
Die sfeer proef je als je er zit. De bakstenen muren geven het een
rustieke look. Op vrijdagavond is het gezellig druk. Er is ook nog een
filiaal in Oost, op de Linneausstraat 29.
ETEN De keuze is reuze. Na het kiezen van de voor ons nog
onbekende biertjes ga ik voor de Mexicaanse burger en mijn
tafelgenoot voor de steak. Nadat ik nog eventjes verlekkerd naar de
uienringen op de menukaart kijk, bestellen we bij ons hoofdgerecht
alleen de zoete-aardappelfrietjes. De burger is rijkelijk belegd met
guacamole, spek, chorizo en rauwkost. Pittig, zoals beloofd. Aan de
overkant van de tafel smaakt de steak goed, de verschillende sausjes
en kruidenboter geven het gerecht wat extra’s. Uiteindelijk zit je met
zoete-aardappelfrietjes altijd goed. We eindigen onze maaltijd met
een superlekkere oreo-cheesecake met witte chocolade, waar we
gelukkig nog een toetjesmaag voor hebben.
BEDIENING Enthousiast, ze staan vaak genoeg aan je tafel voor als
je nog iets mist.
TIP De Mexicaanse burger, rijkelijk belegd en pittig.
AANRADER Zonder twijfel, ook geschikt voor grotere groepen of
om te borrelen.
PRIJS Met alle speciaalbiertjes kan het snel aantikken. Maar
met 50 euro red je het makkelijk: voor twee personen een prima
hoofdgerecht, frietjes en een drankje.

“

Ik ben opgegroeid in een linkse
bubbel. Op de Vrije School was
alles lief en zacht, en er was
ruimte voor creativiteit. Maar
we bespraken zo min mogelijk de
nare dingen in de wereld. We hadden
het niet over oorlog, ongelijkheid
of klimaatverandering. Onder veel
docenten leken deze onderwerpen een
taboe, hoewel ze in het curriculum
stonden.
Mijn geschiedenisdocente was een van
de eerste docenten die gewoon volgens
de boeken lesgaven. Daarbij vertelde
ze ook over haar eigen ervaringen als
moslima in Nederland.
Ik vind het fijner om wel te weten wat
er in de wereld speelt, dan kun je er
tenminste iets aan doen. Deels daarom
heb ik ook voor antropologie gekozen.
De mensen bij die studie willen echt iets
veranderen in de wereld en ze zijn niet
bang voor de realiteit. Mijn wereldbeeld
is erg veranderd de laatste twee jaar. Dat
was heftig, maar ook noodzakelijk.

De Biertuin
Prinsengracht 494
debiertuin.nl
Masha Leyting, master econometrie & operationele
research

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx

Wil je ook GRATIS UIT ETEN,
in ruil voor een restaurantrecensie?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
nr 4 — 16 oktober 2019

Wil je ook in Uilensteders?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
nr 4 — 16 oktober 2019
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Ontsnap de regen

O

p de koudste 6 oktober ooit in Nederland
gemeten denk ik terug aan toen ik
afgelopen zomer in Parijs was tijdens de
heetste dagen ooit in Frankrijk gemeten.

Metro’s reden niet. Cafés waren dicht.
Ik had de hele tijd een liedje van Sufjan
Stevens in mijn hoofd, dat liedje waarin hij steeds
“we’re all gonna die” zingt. Mijn vriend zat ter hoogte
van Brussel uren vast in een Thalys. Door de hitte
waren de rails kromgetrokken, de trein kwam stil te
staan. Het personeel verdween, de deuren gingen niet
meer open, de airco viel uit. Hij belde me vanuit de
restauratiecoupé, waar de passagiers naartoe waren
gegaan om de bar te plunderen nadat ze hun laatste
slokken water hadden opgedronken. Hoe lang denk je
dat hier nog zuurstof is? vroeg hij. Ik googelde ‘hoe lang
is er zuurstof in een afgesloten treincoupé’ en loog over
het antwoord.

Sanne Pieters
vierdejaars sociologie

illustratie
Dido Drachman
masterstudent
beeldverhaal,
Sint Lucas, Brussel

Opvolger gezocht!
Sanne stopt. Wie volgt?
Zie oproep op P18.
32

Zelf verbleef ik op een uitgestorven universiteitscampus
net binnen de Périphérique. De bibliotheek was de
enige plek op de campus waar airconditioning
was. We gingen er zo vroeg mogelijk heen en
bleven er de hele dag zitten. De airco
stond zo hard dat we binnen jassen
droegen. Er werd een meisje in een
roze hemdje binnengedragen, door
de hitte bevangen, lage hartslag,
versuft. Op straat vielen mensen
flauw. De Noordpool stond in brand.
Het meest gebruikte koelmiddel in
airco’s, R410a, houdt 2088 keer
meer warmte vast dan CO2, las
ik ergens. De NOS hield een
liveblog bij: ‘Nóg warmer in
De Bilt!’
Met de groep mensen
met wie ik op reis was,
bespraken we wat
we concreet nog
konden doen.
Plantaardig en
lokaal eten, niet
meer vliegen,
overstappen
naar een groene
bank, geen
kinderen nemen,
ons aansluiten bij
activisten, naar

demonstraties gaan – blabla, we wisten het allemaal en
we deden het allemaal al. Als individu kun je niets doen
om klimaatverandering te stoppen, zei iemand en ook
dat wisten we allemaal al.
Op een avond daalde de temperatuur niet beneden de
30 graden. Het was na middernacht en het zweet liep in
straaltjes langs mijn slapen. We’re all gonna die, dacht ik
voordat ik in slaap viel.
De volgende dag regende het. We konden weer naar
buiten. Het viel me op dat het onder mijn voeten
kraakte. Door de aanhoudende droogte waren de bomen
vroegtijdig hun bladeren verloren, ze knisperden onder
mijn teenslippers. Herfst, zomer en hel ineen. Maar
toch, met het dalen van de temperatuur verdween mijn
angst. En daarmee de noodzakelijkheid, daarmee mijn
vastberadenheid. In Nederland teruggekomen begon ik
die doodsangst te vergeten. Ik skipte een demonstratie
omdat ik een deadline had. Het liedje verdween uit mijn
hoofd. Het leven ging verder.
Nu, nog geen twee maanden later, van
top tot teen in waterafstotende kleren
ingepakt, fiets ik tegen de wind in naar
de sportschool. Het regent voor mijn
gevoel al dagen aaneengesloten.
Mijn dankbaarheid voor de regen
is allang verdwenen. De stad
stroomt over. In India komen
meer dan honderd mensen
om. In de hitte was het
overduidelijk dat we aan het
sterven waren. Maar is het in
de regen eigenlijk zo anders?
Ik zie reclameposters
waarop staat ‘Ontsnap
de regen, boek een
tripje naar de zon!’ en
overweeg het nog ook.
In de kleedkamer van
de sportschool zegt de
ene verregende vrouw
tegen de ander: “Die
klimaatverandering mag
van mij wel wat sneller
komen, haha.”
We’re all gonna die
klinkt het in mijn
hoofd.
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