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Studentenverenigingen komen nogal eens negatief in het nieuws door overmatig drank-
gebruik en de schadelijke gevolgen daarvan, maar Lanx gaat samen met drankleveran-
cier Diageo campagne voeren voor verantwoord alcoholgebruik.

S
tudenten van de nieuwe bachelor 
mechanical engineering voelen zich 
proefkonijnen. Dat schrijft de nieuwssi-
te U Today van de Universiteit Twente. 
De Vrije Universiteit en de Universiteit 
Twente startten in september 2019 met 

de gezamenlijke bachelor. ‘Je krijgt wel het gevoel 
dat er echt naar je geluisterd wordt, maar we voelen 
ons als eerste lichting een soort van proefkonijnen’, 
zegt student Daan de Jong tegen de universiteits-
krant. En student Rutger de Vos vindt het veel te 
koud in de blokhutten op de campus, waar ze in 
verblijven als ze in Enschede zijn. ‘Alsof het niet 

geïsoleerd is.’ Ze zijn 2 van de 56 studenten die in 
september begonnen aan de studie. Inmiddels is er 
een half jaar voorbij, zijn er 11 studenten afgehaakt 
en hebben de studenten hun mening mogen geven. 
Ze bleken niet zo tevreden te zijn over het reizen 
tussen Amsterdam en Enschede en voelden zich 
er niet helemaal bij horen op beide universiteiten. 
Het aantal dagen dat ze naar Enschede moeten, is 
daarom dit semester gehalveerd en de studiever-
eniging uit Twente krijgt een commissie op de VU 
met eigen activiteiten. (MK)

Lees het hele bericht  op advalvas.vu.nl>nieuws>19 februari.

‘We voelen ons proefkonijnen’, 
aldus studenten mechanical 
engineering
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en promotieac-
tie van de Vrije 
Universiteit bij de 
Universiteit Leiden 
vorige week is stop-
gezet toen er op 
Twitter ophef over 
ontstond. De VU 

deelde gratis kroketten uit. Dat 
was volgens VU-voorzitter Mirjam 
van Praag ‘ongepast’. ‘Vind het 
nogal wrang, docenten werken 
zich kapot en uni geeft geld uit 

aan gratis kroketten’, twittert 
de Leidse promovendus Larissa 
Schulte Nordholt. De VU staat 
op dat moment met een groene 
snackbus kroketten uit te delen 
bij het gebouw van de Leidse 
faculteit Geesteswetenschappen 
om aandacht te vragen voor de 
masteropleidingen van de eigen 
geesteswetenschappenfaculteit. 
Van Praag krijgt er lucht van en 
reageert fel op Twitter. ‘Dit is 
absoluut geen VU-beleid (we eten 

ook vegetarisch trouwens): een 
ongecoördineerde en ongepaste 
actie die we direct stop hebben 
laten zetten.’ Volgens het marke-
tingbureau dat de actie uitvoerde 
was het een geslaagde dag. En 
opvallend: bijna iedereen wilde 
een vegetarische groente- of kaas-
kroket. (MK)

De Universiteit Leiden maakte direct 
gebruik van de gelegenheid, zie advalvas.
vu.nl/kroketten.

Commotie om gratis kroketten

@advalvas_vu

Meer nieuws online

> Postdocproblemen 
Postdocs aan Nederlandse 
universiteiten kampen met 
onzekere carrièreperspectie-
ven, stress en depressieklach-
ten. Onderzoekers trekken aan 
de bel en pleiten voor betere 
begeleiding en een eigen func-
tieprofiel.

> Geen Vici-beurs 
aan VU 
Onderzoeksfinancier NWO 
beloont 32 onderzoeksvoorstel-
len van topwetenschappers met 
een Vici-beurs van 1,5 miljoen 
euro. De Radboud Universiteit 
Nijmegen sleepte de meeste 
beurzen in de wacht: 4. De VU 
kreeg geen enkele.

> Dupe van 
leenstelsel 
Studenten uit gezinnen met 
middeninkomens worden 
het hardst geraakt door het 
leenstelsel, blijkt uit onderzoek. 
Ze krijgen weinig aanvullende 
beurs en de bijdrage van 
hun ouders kan dat niet 
compenseren.

> Marketingbedrijf 
en hogeschool
Een marketingbedrijf uit 
Maassluis is zijn eigen 
hogeschool begonnen: de 
Keytoe University, met 
hbo-bedrijfskunde als enige 
opleiding. Maar zonder 
de samenwerking met de 
Rotterdamse SDO Hogeschool 
gaat dat niet.

> Flinke korting 
Leraren die een tweede 
lesbevoegdheid willen behalen 
krijgen vanaf september een 
korting van 3.500 euro op het 
collegegeld in het eerste jaar. De 
Algemene Onderwijsbond vindt 
het niet voldoende.

> Terugkeer loting
Als het aan de Tweede Kamer 
ligt, keert loting terug als selectie-
instrument bij opleidingen 
met een capaciteitsfixus. Een 
meerderheid stemde in met een 
opheffing van het verbod.

> ‘Doe de Capoeira’ 
De Braziliaanse postdoc 
Caroline de Oliveira Martins 
zoekt vrijwilligers voor haar 
bewegingswetenschappelijke 
onderzoek.

> Tekort bètaleraren
Een kwart van de bètastudenten 
wil best leraar worden. En dat 
zijn heus niet alleen de zwakkere 
studenten. Waar gaat het dan 
mis? Want verreweg de meeste 
afgestudeerden gaan uiteindelijk 
toch iets anders doen.

> 2 ton losgeld 
Het losgeld dat de Universiteit 
Maastricht in december heeft 
betaald aan de cyberhackers die 
de computersystemen hadden 
gegijzeld, komt uit private 
middelen van de universiteit. 
Dat geldt ook voor alle andere 
gemaakte kosten, schrijft de 
minister.

“
We werkten al samen met 
Diageo om onze leden 
bewuster te maken”, zegt 
Lanx-praeses Caroline 
Oomens, “en nu gaan we 
het grootser aanpakken.” 

Behalve stickers en banners wordt 
daarbij ook online voorlichting 
ingezet. Met een DrinkiQ-quiz 
kunnen studenten hun kennis 
van alcohol testen en er worden 
populaire mythes ontkracht, 

bijvoorbeeld dat je door het eten 
van vette snacks meer alcohol 
op kunt. Volgens Oomens is 
de houding van studenten ten 
aanzien van drank al een tijdlang 
aan het veranderen. “Een gezonde 
leefstijl wordt steeds belangrijker, 
en daar hoort ook verantwoord 
alcoholgebruik bij. Bovendien is 
de tijd voorbij dat je tien jaar over 
je studie kon doen. Studenten 
staan onder hoge druk, moeten 

hard werken om hun studie op 
tijd af te ronden, dan kun je niet 
elke nacht doorhalen.” Lanx 
moedigt daarom alcoholvrije 
dranken aan. “Daar is ook steeds 
meer vraag naar”, aldus Ooms. 
Wie wel alcohol drinkt, krijgt het 
advies genoeg water te drinken. 
(PB)

Lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>20 februari.

Drankverkoper stimuleert verantwoord 
alcoholgebruik studenten

Eerstejaars biologie Bas van Bolk maakt 
in zijn vrije tijd graag samenvattingen: 
“Ik ben erachtergekomen dat ik dat leuk 
vind.” Volg een van de nieuwe lichten 
op  advalvas.vu.nl/blog/ik-maak-en-
deel-graag-samenvattingen

‘Maak ruimte voor de werkelijk gemoti-
veerde student’, vindt politicologiestu-
dent Teun Toonen. ‘Scholieren die met 
huiswerktraining naar de universiteit 
werden geduwd, ik zag ze met eigen 
ogen. Dat moet anders.’ Lees zijn hele 
opiniestuk op advalvas.vu.nl/opinie

Werkdruk

D
at vond de arbeidsinspectie genoeg reden 
om onderzoek te gaan doen naar de 
werkomstandigheden. De collectieve klacht 
van protestbeweging WOinActie en vakbond 
FNV is nu officieel in behandeling genomen. 
Wanneer het onderzoek van start gaat en hoe 

het vorm krijgt, is nog niet besloten. (HOP)

meldingen van structureel overwerk 
aan Nederlandse universiteiten.

Samenvatter 
Bas

Echt 
gemotiveerd

>700
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STUDENT IN ACTIE

J
e hoopt voor de zomer 
je masterscripties 
voor strafrecht én 
bestuurskunde af te 
ronden. Was  je altijd al 
zo’n fanatieke student? 
“Nee, als puber was ik niet 

de makkelijkste. Ik had met sommige 
leraren echt een haat-liefdeverhouding. 
Vanaf mijn achtste voetbalde ik. En 
als puber zat ik zelfs in het hoogste 
A-jeugdelftal van Roda JC. Ik deed de 
havo, dat was goed te combineren met 
zes dagen in de week trainen op de 
voetbalclub. Totdat ik op mijn zestiende 
mijn been bij een brommerongeluk 
verbrijzelde. Twee jaar lang revalideerde 
ik tevergeefs om terug te komen. Toen 
kwamen de club en ik tot de conclusie dat 
voetballen er niet meer in zat.”

En toen werd je een bloedfanatieke 
student? “Ik wil altijd voor het beste 
gaan, eerst in het voetbal, nu in mijn 
studie. Toen ik voetballen opgaf deed ik 
een hbo-opleiding. Na mijn propedeuse 
begon ik met rechten in Maastricht. 
Omdat ik die studie met een bachelor 
criminologie wilde combineren, ging 
ik het jaar erna naar Amsterdam. Ik wil 
altijd op het hoogste niveau presteren. Er 
alles uithalen. Dat ongeluk was ook een 
eyeopener: er zijn meer relevante dingen 
in het leven dan sport en zes keer per 
week trainen.”

Je zet je in voor gedetineerden. Waar-
om? “Vanaf het begin van mijn studie 
had ik een klik met strafrecht. Het is de 
meest tot de verbeelding sprekende tak 
van rechten. Het draait om mensen die 
met hun rug tegen de muur staan. Van 
het ene op het andere moment staan ze 
tegenover een machtig opsporingsappa-
raat of het Openbaar Ministerie. Ik wil dat 

ze daar niet alleen staan. Als vrijwilliger 
begon ik bij het juridisch spreekuur voor 
gedetineerden. Dan bezoek je in teams 
gedetineerden die je helpt met met de 
juridische aspecten van hun leven. Hun 
vragen kunnen gaan over huisvesting, 
maar ook over openstaande boetes. Via 
dat werk ben ik bij de redactie van de 
Bonjo-krant terechtgekomen.”

Wat doe je daar? “Het is een krant 
die elke drie maanden uitkomt in alle 
gevangenissen in Nederland. Er staan 
niet alleen tips en adviezen in, maar ook 
langere artikelen. Zo heb ik de directeur 
van het Pieter Baan Centrum geïn-
terviewd. Veel verdachten willen niet 
meewerken aan een onderzoek omdat ze 
bang zijn om tbs opgelegd te krijgen. In 
het interview liet ik de directeur uitleg-
gen hoe zo’n onderzoek eraan toegaat en 
dat het niet nadelig hoeft te zijn. Ik ben 
eens meegegaan naar een proces met 
rechtbankverslaggever Saskia Belleman. 
Zij vertelde me wat haar werk inhoudt.”

Je werkt drie dagen in de week en 
schrijft twee masterscripties. En je 
doet vrijwilligerswerk. Hou je nog wel 
tijd over? “De avonduren hou ik vooral 
vrij voor leuke dingen met mijn vrienden. 
Op zondag doe ik meestal niets. Het is 
allemaal een kwestie van plannen. Dat 
heb ik wel moeten leren, want op de 
middelbare school heb ik veel gelanter-
fanterd. Maar als je echt geïnteresseerd 
bent in een onderwerp, is dat niet moei-
lijk. En niet al mijn vrijwilligerswerk 
kost veel tijd. Ik ben twee uur per week 
taalmaatje van een vluchteling. Of ik nou 
op de bank hang of met iemand praat, dat 
maakt ook niet uit. Mijn vorige taalmaatje 
was een Syriër die daar rechten studeer-
de, dus we hadden wel een onderwerp 
waarover we konden praten.”

Jordi L’Homme zit 
in de redactie van 
de Bonjo-krant voor 
gedetineerden.

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

DOOR FLOOR BAL 
FOTO PETER VALCKX

‘Ik steun 
mensen die met 
de rug tegen de 
muur staan’

Jordi 
L’Homme
24

Masterstudent strafrecht en 
master bestuurskunde

Juli 2019 
Winnaar Master Student 
Talentprijs van de 
rechtenfaculteit

Februari 2019 – nu 
Juridisch medewerker Dekens 
Pijnenburg Strafrechtadvocaten

September 2019 – nu 
lid facultaire studentenraad 
rechten

December 2018 – nu 
Taalcoach Vluchtelingenwerk 
Nederland

Januari 2017 – nu 
Redacteur de Bonjo-krant

Bonjo
Bonjo is een belangen-
organisatie voor gedetineerden 
en ex-gedetineerden. De 
ongeveer 65 aangesloten 
organisaties zetten zich op 
allerlei manieren voor hen in. 
Onder meer door huisbewaring 
te regelen, zodat de 
gedetineerde na vrijlating niet 
op straat staat. De Bonjo-krant 
komt elke drie maanden in alle 
gevangenissen en huizen van 
bewaring uit.



FO
TO

  A
nn

ab
el

 O
os

te
we

eg
he

l

8 9NR 12 — 26 FEBRUARI 2020 NR 12 — 26 FEBRUARI 2020

WISSELCOLUMNOPINIE

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

DOOR HENK NIES 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

D
e kwaliteit en de kwantiteit 
van de ouderenzorg zijn 
geregeld in het nieuws: kwali-
teitsproblemen, wachtlijsten, 
personeelstekorten, te weinig 
geld. De vergrijzing doet gelei-
delijk haar werk.

Vergrijzing is niet alleen de oorzaak van een 
probleem, maar ook een deel van de oplos-
sing. Dat we ouder worden is op zich een 
geschenk, zoals de Raad voor de Volksge-
zondheid en Samenleving onlangs stelde. 
Wel zijn er grote, niet te negeren verschillen 
tussen mensen met hoge en lage inkomens. 
Gemiddeld zijn we ook langer gezond. Dat 
is een belangrijk gegeven. De meeste zorg 
hebben we immers in de pakweg laatste 
vijftien jaar van ons leven nodig. In de 
periode daarvoor werken we langer en is 
er meer ruimte voor vrijwilligerswerk. De 
demografen Spijker en MacInnes reken-
den voor Schotland uit dat als je het aantal 
mensen dat statistisch gezien nog vijftien 
jaar te leven heeft, afzet tegenover het aantal 
mensen dat daadwerkelijk werkt, er een 
even groot deel van de bevolking voor zorg-
taken beschikbaar blijft. Het potentieel is er 
dus.
Een tweede punt is dat nu de meeste 
aandacht in de ouderenzorg gaat naar de 
mensen die de meeste zorg nodig hebben. 
Logisch zou je denken. Maar eerdere inzet 
van zorg is misschien slimmer. Het in Scan-
dinavië en enkele andere landen overgevlo-
gen reablement is daar een vorm van. Het 
richt zich op ouderen die kwetsbaar zijn, 
bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of 
gedurende een geleidelijk proces van achter-
uitgang. Zij krijgen in korte tijd heel inten-
sief hulp om de draad weer op te pakken en 

Ouderenzorg vraagt 
om omdenken
Het vraagstuk van de ouderenzorg wordt 
alleen maar groter. Hoe moet het verder? 
We willen immers voldoende zorg en goede 
zorg. Kan dat? Zeker, maar we moeten wel 
anders gaan denken om de kansen te zien.

zo zelfstandig mogelijk te worden. Geen 
Tafeltje-Dek-Je, maar zelf leren koken 
ondanks bijvoorbeeld een halfzijdige 
verlamming. Deze werkwijze komt sterk 
op in Scandinavië, maar ook het Verenigd 
Koninkrijk, Australië en enkele plaatsen 
in Nederland. Het vergt een gezamenlijke 
aanpak van de thuiszorg, ergo- en fysio-
therapie, welzijnswerk en artsen. Er zijn 
aanwijzingen dat reablement de vraag 
naar opname in verpleeghuizen vermin-
dert.
Een derde kans is het versterken van 
sociale verbanden. Dat kan door nieuwe 
woonvormen, waar mensen elkaar meer 
ontmoeten. Het kan ook door kwetsbare 
mensen in contact te brengen met ande-
ren die wel een handje willen helpen. 
Maar een hulpvraag stellen is moeilijk: 
wie kun je vragen en durf je het? Het is 
wel nodig, anders komt er niemand! Het 
is belangrijk om mantelzorgers te onder-
steunen om te voorkomen dat ze roof-
bouw op zichzelf plegen, waardoor het 
verpleeghuis nog het enige alternatief is. 
De maatregelen voor voldoende goede 
ouderenzorg vragen om omdenken langs 
meer sporen. De commissie ‘Toekomst 
zorg thuiswonende ouderen’ onder 
leiding van Wouter Bos heeft daar recen-
telijk verstandige dingen over gezegd. 
Maar met een rapport waarin een 
commissie omdenkt ben je er niet. Het 
is een opgave voor de samenleving en 
niet alleen iets voor de zorg. Het raakt de 
politie, supermarkten, openbaar vervoer, 
woningbouw en ga zo maar door. Het is 
een groot vraagstuk dat veel kleine stap-
pen vraagt, stappen vanuit een ander 
perspectief op de kansen die er ook zijn.

Henk Nies is bijzonder hoogleraar 
organisatie en beleid van zorg, bij de afdeling 
Organisatiewetenschappen, faculteit Sociale 
Wetenschappen. Hij is ook directeur Strategie 
& Ontwikkeling bij Vilans, kenniscentrum voor 
langdurende zorg.

Vinod Subramaniam  rector

M
y colleagues and I in 
the Executive Board 
find it extremely 
important that we get 
input and feedback 
from the broader VU 
community about 

issues that impact the multiple dimen-
sions of student and academic life on our 
campus, and the future directions of our 
university.
We engage in many ways 
with the community 
in formal and informal 
manners. We speak 
regularly with a wide 
range of stakeholders 
in formal meetings: the 
participatory organs – the 
employee’s council and 
the student council, with 
the Deans of the faculties, 
the faculty boards, the 
portfolio holders for 
education, research and knowledge 
transfer, the directors of the services, 
student organizations, and many others.
Informal interactions are equally 
important, and we spend a great deal of 
our time talking and listening to ideas, 
suggestions, and constructive criticism 
from a broad range of community 
members. These are all valuable ways of 
keeping tabs on what is “top of mind” 
for the various constituencies. We’ve 
just rolled out an ambitious strategy, 

see www.vu.nl/strategy, and in the 
coming months and years we will be 
implementing these aspirations, for 
which your input will be invaluable. 
How do we achieve our ambitions 
to be sustainable, enterprising and 
diverse? How do we continue to provide 
challenging and high-quality education, 
and perform cutting-edge research that 
addresses fundamental questions and 
societally-relevant problems? How do we 

balance the demands on 
our time? How do we trim 
unnecessary bureaucracy? 
How do we ensure that 
we’re able to quickly adapt 
to a rapidly changing 
higher education 
landscape?
Last year we experimented 
with open office hours 
with members of the 
Executive Board, and 
were pleased with the 

response and the input we received. 
We’re continuing with this activity, and 
invite you to share your ideas with us. 
See www.vunet>serviceplein>beleid/
organisatie>algemeen>spreekuren college 
van bestuur for more information and to 
sign up for a chat.
Our doors are wide open for the VU 
community. Please take this opportunity 
to contribute to the dialogue.

Open Door

Your input wil be 
invaluable

Respond? Mail to redactie.advalvas@vu.nl.
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Antropologie WETENSCHAP

‘Zij vinden 
blijkbaar dat al 
het onderzoek over 
Iran erop gericht 
moet zijn om de 
regering omver te 
werpen’

‘Het geluid van 
sjiitische milities 
wordt te weinig 
gehoord’

‘Ook hier 
is geen 
academische 
vrijheid’

DOOR WELMOED VISSER 
FOTO MARTIJN GIJSBERTSEN

I
nmiddels weet de Iraniër Younes 
Saramifar dat zijn antropologisch 
onderzoek ook hier onder druk 
staat: subsidieverstrekkers en peer-
reviewers hebben er vaak een sterke 
mening over. En dat leidt ertoe dat 
de argumentaties bij afwijzingen 

volgens Saramifar niet altijd even weten-
schappelijk zijn. 
Saramifar doet etnografisch onderzoek 
naar sjiitische milities in het Midden-
Oosten. Deze radicaal islamitische 
paramilitaire organisaties zijn actief in 
verschillende landen en worden getraind 
en gefinancierd door Iran. Vaak worden 
ze bestempeld als terroristisch. Maar ze 
horen inmiddels ook bij de status quo: 
zo werken ze in Irak samen met de rege-
ring om de orde te handhaven en zit de 
Hezbollah in Libanon zelfs in de regering. 
Sjiitische milities speelden bovendien 
een belangrijke rol bij het verdrijven van 
de Islamitische Staat (IS) in Syrië. Tien-
duizenden mannen vochten mee in die 
strijd.  
Saramifar volgt de sjiitische milities al 
zo’n tien jaar. Bij de verovering van Mosul 
op IS (2016-2017) was hij aan het front. Hij 
hielp met het terugdragen van zijn over-

Toen antropoloog Younes Saramifar vijf 
jaar geleden naar Europa kwam, had hij een 
ideaalbeeld van de academische vrijheid. 
Dat beeld moest hij bijstellen.

leden vrienden bij de slag om het vlieg-
veld van Mosul. Saramafir onderzocht 
trainingskampen en reisde door het 
transnationale netwerk van milities. 
Zijn belangrijkste motivatie om deze 
groepen te onderzoeken is dat hij vindt 
dat hun geluid te weinig wordt gehoord. 
“Veel buitenlanders en Iraniërs die al 
langer in het Westen wonen, vinden dat 
de islamitische regering in Iran plaats 
moet maken voor een seculiere demo-
cratie. Ik vind dat het niet aan ons is 
om daarover te beslissen. Dat moeten 
de mensen die nu in Iran wonen zelf 
uitmaken. De conservatieve onder- en 
middenklasse, waaruit de leden van 
milities doorgaans worden geworven, 
beslaat dertig tot veertig procent van de 
mensen in Iran. Dat is een substantieel 
deel van de bevolking. Die mensen willen 
geen revolutie. Ze willen vaak wel hervor-
mingen, maar dan van het bestaande 
systeem.”  

Te weinig kritisch
De denkbeelden en culturele achtergrond 
van deze groep mensen komen nauwe-
lijks aan bod in het internationale debat 
over Iran en het Midden-Oosten, vindt 
Saramifar. “We willen de democratie 
verspreiden, maar wel onze democratie 
die liberaal en seculier is. En als dat niet 
strookt met de opvattingen van een groot 
deel van de bevolking, is er iets mis hun 
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Antropologie

Seks en 
kalasjnikovs
In hoeverre kun je de gewapende 
strijd beschouwen als 
verlengstuk van de mannelijke 
seksualiteit van de strijders? Ook 
dat heeft antropoloog Younes 
Saramifar onderzocht. 

Hoe? “Nou, gewoon door hun 
vrouwen te vragen hoe ze het doen 
in bed.”

Pardon? En daar wilden ze met een 
man over praten? 

“Jazeker”, zegt hij.

En hun mannen hadden daar geen 
problemen mee?

“Die kennen me al jaren.” 

En dus ondervroeg Saramifar 
tientallen vrouwen van strijders 
over hun seksleven. Daaruit kwam 
overigens een omgekeerd verband: 
hoe heftiger hun ervaring op het 
slagveld was, des te tederder waren 
de mannen in bed. 

Is het slagveld te beschouwen als 
uitlaatklep van seksuele agressie? 

Nee, denkt Saramifar. “Doordat de 
strijders zijn blootgesteld aan de 
dood, durven ze kwetsbaarder te 
zijn.” 

‘Waarom melden 
200.000 mannen 
zich vrijwillig om 
de IS te verslaan in 
Syrië?’ 

‘Er zijn vrouwen 
die alleen een man 
willen die moedig 
is en bereid te 
sterven’

opvattingen: ze zijn onwetend, of erger 
nog, geïndoctrineerd.”
Ook in de academische wereld is dit 
uitgangspunt wijdverbreid, ondervond 
Saramifar al vaak: zijn voorstel voor 
een boek werd afgewezen met het argu-
ment dat hij in zijn onderzoek te weinig 
kritiek op de Iraanse staat had opgeno-
men. Saramifar: “Ik doe helemaal geen 
onderzoek naar de rol van de staat. Ik 
kijk juist naar gewone mensen, naar wat 
hen beweegt.” Tijdschriftartikelen van 
Saramifar worden ook geregeld afgewe-
zen zonder inhoudelijke argumentatie. 
“Vaak kun je met wat zoekwerk wel 
uitvinden wie peer-reviewer was; het 
is een klein wereldje. En dan zijn dat 
wetenschappers met Iraanse wortels die 
al dertig jaar in de VS of Europa wonen. 
Zij of hun ouders zijn ooit gevlucht 
voor het islamitische regime in Iran. Zij 
vinden blijkbaar dat al het onderzoek 
over Iran erop gericht moet zijn om de 
regering omver te werpen”, moppert 
Saramifar.  
Westerse wetenschappers denken dat 
mensen die zich vrijwillig melden voor 
een militie wel gehersenspoeld moeten 
zijn door de staat. “Als je maar blijft 
zeggen dat het een probleem is dat door 
de regering wordt veroorzaakt, kom je 
niet verder”, vindt Saramifar, “het is 
in mijn ogen veel interessanter om te 
kijken waar de maatschappelijke wortels 
liggen van dit fenomeen: waarom melden 
200.000 mannen zich vrijwillig om IS te 
verslaan in Syrië?”  
In tegenstelling tot wat zijn academische 
tegenstanders denken is Saramifar beslist 
geen vriend van het Iraanse regime. Het 
gebrek aan academische vrijheid zou zijn 
onderzoek onmogelijk maken aan een 
Iraanse onderzoeksinstelling, stelt hij.
Zijn onderzoeksbeurs kreeg hij trouwens 
van een Duitse instantie, nadat NWO zijn 
voorstellen had afgewezen. Hij werkte de 
afgelopen jaren als onderzoeker voor de 
VU, de Université Libre in Brussel en de 
Humboldt Universität in Berlijn. Inmid-
dels heeft hij een tenure-track-aanstelling 
aan de VU.

Aangezien voor terrorist
Voordat Saramifar naar Nederland kwam, 
woonde hij in India. Daar deed hij zijn 
master en zijn promotieonderzoek. Daar-
na deed hij een tweede promotieonder-
zoek aan de VU. In India werd zijn inte-
resse in sjiitische milities gewekt, deels 
omdat hijzelf constant voor terrorist werd 
aangezien en werd gediscrimineerd. De 

goedkopere hotels in Delhi weigerden 
hem als gast. En op straat vroegen agen-
ten voortdurend om zijn identiteitskaart. 
Wie zijn die mensen voor wie iedereen 
zo bang is? Wat drijft ze? Saramifar dacht 
dat hij kon bijdragen aan een comple-
ter beeld van de mensen die we in het 
Westen als terroristen beschouwen 
omdat die mensen de jongens waren met 
wie hij opgroeide in een volksbuurt van 
Isfahan. “Ik ken hun manier van denken 
en ik spreek hun taal”, stelt hij.
De afgelopen tien jaar heeft Saramifar 
zich meer en meer verdiept in het trans-
nationale netwerk van sjiitische milities. 
Hij is vooral geïnteresseerd in de niet-
religieuze motieven van mannen om zich 
vrijwillig te melden voor de strijd. 
Waarom geeft iemand zijn winkel of zijn 
baan op om in een ander land te gaan 
vechten? “Bij de milities nemen ze echt 
niet zomaar iedereen aan. De toelatings-
tests en trainingen zijn streng”, zegt Sara-
mifar. De mannen die zich melden zijn 
taxichauffeurs, bouwers, mensen met een 
winkel. Vaak kost het ze behoorlijk wat 
aan inkomsten, want ze zijn maanden 
van huis en verdienen dan nauwelijks 
iets.

Bereid te sterven
Om te begrijpen waarom die mannen 
vrijwillig hun inkomen opgeven en in 
het ultieme geval zelfs hun leven op het 
spel zetten, moet je iets weten van de 
verering van martelaren binnen de sjii-
tische cultuur: de mannen die stierven 
in de oorlog met Irak (1980-1988) worden 
vereerd als martelaren die voor het sjiiti-
sche geloof zijn gestorven. Overal in het 
land zijn monumenten voor ze. “Maar 
dat verhaal grijpt terug op veel oudere 
confrontaties tussen sjiitische en soen-
nitische moslims”, vertelt Saramifar. Al 
in de zevende eeuw werd imam Hussein 
onthoofd door soennitische moslims 
bij de stad Kerbala, tegenwoordig in 
Irak. Dat is nog steeds een belangrijk 
bedevaartsoord voor sjiitische moslims. 
“Het is geen toeval dat de soenniti-
sche IS ervoor koos om zijn vijanden 
juist te onthoofden. Die manier van 
iemand doden heeft een lange culturele 
geschiedenis in de strijd tussen sjiiten 
en soennieten.” Het lijden van imam 
Hussein wordt nog jaarlijks herdacht 
door processies van duizenden mannen 
die zichzelf in trance rouwen en soms 
ook met zweepjes bewerken, hoewel 
dit officieel verboden is. Dit ritueel is 
al honderden jaren oud, veel ouder dus 

dan de islamitische republiek Iran.
Strijden in een sjiitische militie geeft 
dus aanzien. Saramifar: “Ik heb vrouwen 
gesproken die alleen een man willen die 
zich vrijwillig meldt voor de milities. Ze 
willen iemand die moedig en bereid te 
sterven is.”

Geweld ontmythologiseren
Bovendien geeft het gebruik van geweld 
ook gewoon een kick. Ook daarover 
ondervraagt Saramifar de mannen van de 
milities. “Ik ken iemand die ’s ochtends 
met zijn kalasjnikov in de lucht schoot 
om te horen hoe het schot klonk. ’s 
Middags deed hij het weer, omdat hij 
wilde horen hoe zijn wapen in de middag 
klonk. Schieten, het gebruik van geweld, 
brengt je in een roes”, vertelt Saramifar. 
“Uiteindelijk is er een groep mannen die 
daarin doordraait. Dat zag je ook bij de IS. 
Maar de meeste mensen krijgen er na een 

poosje genoeg van en willen weer naar 
huis.”
Saramifar doet onderzoek dat hij alleen 
kan doen. Hij kent de milities en de mili-
ties kennen en vertrouwen hem. Dat is 
niet altijd zo geweest. In het begin van zijn 
onderzoek hielden ze hem op afstand. Hij 
mocht bij sommige oefeningen zijn, maar 
bijvoorbeeld niet slapen op het kamp. Tot 
hij op een dag op de schietbaan geraakt 
werd door een schampschot langs zijn 
arm. Grapje van een van de schutters die 
zijn waterfles had willen raken. Die wond 
gaf hem credits. Ineens was hij niet meer 
de buitenstaander, maar iemand die had 
geleden. Vanaf dat moment hoorde hij 
erbij en mocht hij bij veel meer activiteiten 
zijn. Saramifar heeft niet de illusie dat hij 
kan bijdragen aan het vredesproces. “Maar 
wat ik als antropoloog wél kan doen is de 
daders in beeld brengen en het geweld 
ontmythologiseren.”

Younes Saramifar in een trainingskamp van sjiitische milities in Irak in april 2008 (eigen foto)
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CULTUURRenovatie carillon

H
et is een gênante geschie-
denis die VU-hoogleraar 
Diederik Oostdijk 
beschrijft in zijn boek Bells 
for America. Die gaat over 
het 49-delige klokkenspel 
dat Nederland in 1954 

aan Amerika schonk als dank voor de 
Marshall-hulp en bevrijding. Van meet 
af aan klonk dat namelijk vals. Het caril-
lon wordt nu door de Koninklijke Klok-
kengieterij Eijsbouts in Asten opnieuw 
gestemd. Ad Valvas krijgt een rondlei-
ding.
Wie het Brabantse dorp binnenrijdt, kan 
het nauwelijks ontgaan. Pal onder het 
plaatsnaambord staat in een fors letter-
type: ‘Asten klinkt als een klok.’ Geef 
daarna nog twee keer gas en midden in 
de dorpskern, naast de kerk, doemen de 
fabriekshallen van de vermaarde gieterij 
op. 
Ceo Joost Eijsbouts runt het familie-
bedrijf sinds 1996. En inmiddels, zegt 
hij, is de klokkengieterij uit Asten de 
grootste ter wereld. Met orders van de 
Notre-Dame in Parijs, de dom in Keulen, 
maar evengoed uit Beijing, Moskou en 
Manilla. En niet in de laatste plaats uit de 
Lage Landen zelf, waar het carillon in de 
17de eeuw tot bloei kwam. De klok uit de 
Gentse Belforttoren is recentelijk onder 
handen genomen en rust nu buiten op 

een houten pallet, een joekel van 10.000 
kilo. 
In de deuropening verschijnt hoogleraar 
Engelstalige letterkunde Oostdijk, ietsje 
vertraagd vanwege “chaos op het spoor”. 
Hij schreef vorig jaar een boek over het 
zogeheten Netherlands Carillon en raakte 
betrokken bij de renovatie. Hij heeft de 
gieterij al een keer bezocht, maar laat 
zich graag nog een keer rondleiden. 

‘Pure magie’
Het volgende moment loodst Eijsbouts 
- gestoken in een geruit, tweed pak - zijn 
gevolg door de fabriekshal, waar een geur 
van zand en metaal hangt. Hij stopt eerst 
bij een reeks draaitafels waarop de klok-
ken worden gegoten, en daarna bij een 
werkbank waar een werknemer met orna-
menten in de weer is.
Next stop is de zogeheten stemkamer, 
waar een wonderlijke aanblik wacht: een 
kleine vijftig patinagroene klokken van 
groot tot klein, omgekeerd op de grond. 
Zie hier het beroemde geschenk aan de 
Verenigde Staten, volledig ontmanteld.
Het stemmen gebeurt door laagjes brons 
aan de binnenkant weg te schrapen, legt 
Eijsbouts uit. “Daardoor klinkt het caril-
lon in z’n geheel iets lager, maar wel weer 
zuiver. Wat telt is de verhouding tussen 
de klokken.”
De ceo duikt omlaag, grist een klepel van 

Een vals geschenk
Kosten noch moeite zijn gespaard om het 
Netherlands Carillon opnieuw te stemmen. Het 
geschenk van Nederland aan de VS klinkt straks 
eindelijk als een klok. Reportage vanuit de gieterij 
in het Brabantse Asten. 

DOOR MAURICE TIMMERMANS 
FOTO’S LORAINE BODEWES

Diederik Oostdijk  
‘De kleinste klokjes zijn gewijd 
aan de jeugd’

‘Het stemmen 
gebeurt door 
laagjes brons aan 
de binnenkant weg 
te schrapen’
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de grond en slaat achtereenvolgens op 
vier klokken van verschillend formaat. 
“Pure magie”, lacht Oostdijk, terwijl de 
klanken langzaam wegsterven.

Geitenhaar, paardenmest of scheut 
bier
De keuze voor het klokkenspel was begin 
jaren vijftig geen uitgemaakte zaak. Eerst 
wilde het kabinet De Nachtwacht uitle-
nen, zegt Oostdijk. “Wat uniek zou zijn 
geweest omdat het schilderij het land 
nog nooit had verlaten. Het bleek echter 
beschadigd, en bovendien onder toezicht 
van de stad Amsterdam.”
Daarna passeerde het Deventer-tapijt 
de revue, maar ook glas uit Leerdam en 
Delfts aardewerk. Pas nadat een mede-
werker van het ministerie van Economi-
sche Zaken tijdens de vaat twee wijngla-
zen tegen elkaar knalde, ontstond het 
idee van een carillon. 
Het kabinet was om, maar het volk niet: 
de geldinzameling hield niet over. Er 
was 200.000 gulden nodig, maar vooral 
in de grote steden viel de opbrengst 
tegen. In Amsterdam was slechts 1100 
gulden opgehaald. Oostdijk: “Een deel 
van de bevolking kon nog steeds niet 
verkroppen dat de VS druk hadden 
uitgeoefend om Indië af te staan. Later 
hebben de overheid en het bedrijfsleven 
bijgesprongen.”

Toen was de vraag: welke gieterij mag 
deze eervolle opdracht uitvoeren? Na een 
staaltje polderen avant la lettre is beslo-
ten om drie verschillende bedrijven in te 
schakelen, zegt Eijsbouts, waaronder zijn 
eigen gieterij. “Het is alsof je Steinway, 
Bösendorfer en Yamaha vraagt om samen 
een vleugel te maken. De gieterijen 
hadden hun eigen methodes, waarbij 
de lemen gietvorm werd vermengd met 
geitenhaar, paardenmest of een scheut 
bier.”
Een en ander kwam de klank niet ten 
goede: een testcomité keurde 17 van de 
49 klokken af. Bij een tweede inspectie 
liet de kwaliteit nog steeds te wensen 
over, maar gaf de Tweede Kamer toch 
maar groen licht. De valse klank was 
een publiek geheim, zegt Oostdijk. “De 
Amerikaanse beiaardiers, die elk jaar 
zomerconcerten verzorgden, hadden 
afgesproken om er geen ruchtbaarheid 
aan te geven. Het was De Telegraaf die er 
in de jaren zeventig voor het eerst over 
schreef.”

‘Zelfbeeld in brons’
In de jaren negentig is het carillon – naast 
de erebegraafplaats Arlington National 
Cemetery – voor het eerst gerestaureerd, 
nadat Nederlandse bedrijven signalen 
hadden opgepikt dat de beiaard in deplo-
rabele staat verkeerde. Maar dat was 

lapwerk. “Er was nauwelijks budget”, zegt 
Eijsbouts, die eraan meewerkte.
Nu wel. De Amerikanen hebben 4,5 
miljoen dollar uitgetrokken voor de 
zwaar verroeste toren waar het carillon in 
hangt, terwijl de Nederlandse overheid 8 
ton spendeert aan de klokken. 
Wat veel Amerikanen (en Nederlanders) 
niet weten, is dat de klokken rijkelijk 
versierd zijn met oer-Hollandse scènes, 
zoals een kaasmarkt, molens en haring-
happen. In de toren was eigenlijk een lift 
bedacht, zodat bezoekers de afbeeldin-
gen en dichtregels konden zien, maar 
dat bleek bouwtechnisch niet te realise-
ren.
De afbeeldingen vormen een “zelfbeeld 
in brons” van Nederland in de jaren vijf-
tig, zegt Oostdijk. “Op de grote klokken 
prijken de provincies plus de Antillen. 
Op de iets kleinere exemplaren figureren 
de beroepsgroepen, waaronder de mijn-
bouw, de luchtvaart en het onderwijs. En 
de kleinste klokjes, die ook het hoogst 
klinken, zijn gewijd aan de jeugd.”
Over de klok die opgedragen was aan 
de vrouwenorganisaties ontstond 
heibel. Vrouwen protesteerden tegen de 
afbeeldingen van ‘etherische nymfen in 
paradijselijke gewaden’. Zij eisten een 
‘krachtiger impressie van de vrouw’, 
maar vingen uiteindelijk bot. Het toont 
volgens Oostdijk de tweesprong waarop 

Nederland zich bevond, gekenmerkt door 
traditie én moderniteit.
Maar waarom is de klok van de Antillen 
eigenlijk het grootst? Omdat deze eilan-
den het diepst in de buidel tastten, zegt 
Oostdijk. De Antillen doneerden 20.000 
gulden en hoopten zo Amerikaanse 
toeristen naar de eilanden te trekken. 
Ook de KLM toonde zich vrijgevig uit 
eigenbelang: de luchtvaartmaatschappij 
probeerde landingsrechten in de VS te 
krijgen. 
Oostdijk: “Het carillon was bedoeld als 
dankbetuiging voor hulp tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog, maar economi-
sche belangen voerden meer dan eens de 
boventoon.”

30.000 kilo verschepen
Nog vóór de zomer zal de Koninklijke 
Klokkengieterij Eijsbouts dit carillon, dat 
30.000 kilo weegt, verschepen naar de 
VS. Na de zomer zal een crew uit Asten 
overvliegen om de beiaard in de gereno-
veerde toren te installeren. Het carillon 
telt binnenkort 53 klokken. In 1995 bood 
Wim Kok de vijftigste klok aan president 
Bill Clinton aan (ter herdenking van het 
einde van de Tweede Wereldoorlog), en 
in september worden nog drie klokken 
toegevoegd. Twee kleine en één grote: de 
Marshall-klok.

Het kleinste klokje  
is kwijt
In afwachting van het 49-delige carillon dat 
Nederland aan de VS zou schenken, zou koningin 
Juliana tijdens haar eerste staatsbezoek in 1952 
het kleinste klokje alvast aan president Harry 
Truman aanbieden. Op het moment suprême 
hadden zich 8.000 gasten verzameld in Meridian 
Hill Park, noordelijk van het Witte Huis. 

Maar geloof het of niet: het klokje was kwijt. 
“Verkeerd bezorgd”, zegt VU-hoogleraar Diederik 
Oostdijk. “Het bleek afgeleverd op de kanselarij.” 

Hoe loste Juliana dat op? Als in een 
mimevoorstelling deed de koningin alsof ze een 
geschenk overhandigde. Truman speelde het 
spelletje mee en nam het quasi in ontvangst. 
“Een eigenaardige scène, maar in de media is 
daar later met geen woord over gerept.”

Zie de klokken in Asten
Vanaf donderdag 16 april is (een deel van) het 
Netherlands Carillon te zien in Museum Klok & 
Peel in Asten. Op die dag verschijnt ook Oostdijks 
boek Klokken voor Amerika, een vertaling van 
Bells for America, Uitgeverij Boom.

‘De valse klank 
was een publiek 
geheim’

‘Over de 
vrouwenklok 
ontstond heibel’

‘Wat telt is de 
verhouding tussen 
de klokken’

‘De Antillen 
tastten het diepst 
in de buidel, dus 
hun klok is het 
grootst’



20 21NR 12 — 26 FEBRUARI 2020 NR 12 — 26 FEBRUARI 2020

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

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

WERKEN BIJ DE VU

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

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

ADVERTENTIES

Hoogleraar evolutionaire 
psychologie en Ad Valvas-
columnist Mark van Vugt 
en hoogleraar 
gerontologie 
Andrea Maier 
zijn benoemd 
als lid van 
de Koninklijke 
Hollandsche Maatschap-
pij der Wetenschappen. 
Het genootschap dateert 
uit 1752. Jaarlijks worden 
nieuwe leden geselecteerd.

Hoogleraar moderne 
Nederlandse letterkunde 
Jacqueline Bel houdt 
op maandag 2 maart, 
de 200ste 
geboortedag 
van Multatuli, 
haar oratie: 
‘Ik wil gelezen 
worden.’ De 
leerstoel wordt gesponsord 
door het Multatuli Genoot-
schap. Aanvang: 15.45 uur 
in de aula.

Het VU-team voor de inter-
nationale pleitwedstrijd 
‘Vis International Commer-
cial Abritration Moot’ is 
bekend. Onder leiding van 
advocaat Laurens 
Prins gaan 
de studenten 
Margarita 
Ermoleava, 
Emna Jouida, 
Karin Sandgren en Liselotte 
Vink hun kennis van inter-
nationaal handelsrecht 
toepassen.

Promovendus Stephan van 
der Zwaard aan de faculteit 
Gedrags- en Bewegings-
wetenschappen 
kreeg van de 
Nederlandse 
Vereniging 
voor Fysiologie 
de Hamburger-
prijs voor zijn proefschrift: 
‘Why Muscles Matter 
– optimizing sprint and 
endurance performance in 
athletes.’ Wil je ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Ik heb 
onderschat hoe moeilijk het was om aan voldoende vertalin-
gen van Nederlandse strips te komen. Dat heeft me meer tijd 
gekost dan ik dacht.”

Wat was je grootste ontdekking? “Dat er bij het vertalen 
van stripboeken eigenlijk nauwelijks aandacht is voor het 
aanpassen van afbeeldingen, ook niet als ze cultuurgebon-
den zijn. Typisch Nederlandse cultuurgebonden dingen zijn 
bijvoorbeeld Sinterklaas of de Afsluitdijk, maar die zaten 
niet in mijn stripboeken. De Hema wel, die was in de Engelse 
versie een Woolworths geworden. 
“Soms leidt het niet aanpassen van plaatjes tot echte beteke-
nisverandering: een opgestoken duim betekent hier prima, 
terwijl het in veel andere landen hetzelfde betekent als een 
opgestoken middelvinger bij ons.”

Ben je goed begeleid? “Ja, heel goed. Toen ik dreigde vast 
te lopen, heeft mijn scriptiebegeleider me geholpen om het 
werk in stukken te hakken, waardoor het weer overzichtelijk 
werd.”

Ga je hier nog iets mee doen? “Dat lijkt me wel heel leuk, 
maar ik weet nog niet hoe. Ik zou best meer onderzoek willen 
doen naar strips, of bijvoorbeeld bij een uitgeverij van strips 
willen werken.” (WV)

‘De Hema werd 
een Woolworths’

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, de 
vertaling van Nederlandse (gevisualiseerde) 
realia in Engelse stripboeken

Scriptie

Vips

Proefschrift

Eva de Gans | 27 | master communicatie- & 
informatiewetenschappen | cijfer 7,5 | 18 ects

ONDERZOEK

“De aanname van 
mijn onder-
zoek is dat 
wanneer 
gevange-
nen leren 
om de 
gezichtsuit-
drukkingen 
van anderen 
als minder vijan-
dig waar te nemen, ze minder snel 
agressief op anderen reageren. 

De training die ik daarvoor opzette 
werkte; het waarnemen van 
bepaalde gezichtsuitdrukkingen 
is inderdaad goed te trainen. 
Alleen bleek vervolgens dat de 
gedetineerden alsnog net zo vaak 
agressief reageren in bepaalde 
situaties. Dat werd ook door het 
personeel zo geobserveerd. 

Hier keek ik wel van op. Want uit 
eerder soortgelijk onderzoek 
bleek dat het wel effect had. Dat 
was gedaan onder jongeren in 
Engeland die in contact met 
justitie waren gekomen. Misschien 
hebben mijn proefpersonen die 
ouder zijn robuustere persoonlijk-
heidsproblemen. 

Zelf gebruikte ik foto’s in mijn 
training. Momenteel lopen er 
onderzoeken met virtual reality. 
Misschien dat die meer effect 
zullen hebben omdat ze de 
realiteit beter kunnen nabootsen.” 
(FB)

Niki Kuin promoveerde 20 februari bij de faculteit 
Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Ze is hoofd 
behandeling en klinisch neuropsycholoog bij de 
gevangenis in Vught. 

‘Emoties beter leren 
waarnemen’
Gedetineerden kunnen leren 
om de emoties van anderen 
beter te herkennen. Helaas 
blijven ze even agressief, zegt 
promovendus Niki Kuin.



DOOR FLOOR BAL 
FOTO’S ARCHIEF AD VALVAS

A
ls Ad Valvas-redacteur komt Dirk 
de Hoog overal. Nou ja, overal op de 
VU-campus. Gekleed in een zwart jasje 
met lichte verfvlekken op de mouw 
bezoekt hij studentenvakbonden, de 
ondernemingsraad en het bestuur. Om 
vergaderingen bij te wonen en om vragen 

te stellen. Zo verwierf hij een uniek inzicht in de univer-
siteitspolitiek van de afgelopen dertig jaar. Nu hij met 
pensioen gaat deelt hij voor één keer zijn eigen mening: 
“Het zit ingewikkelder in elkaar dan je denkt.”
De basis van zijn eigen carrière aan de VU begint met 

De universiteit  
volgens Dirk
‘Het beleid wordt minder transparant en studenten 
protesteren niet meer tegen de verhoogde 
koffieprijs.’ Een afscheidsinterview met journalist 
Dirk de Hoog die half maart met pensioen gaat. 
Wat zag hij veranderen aan de VU?

De Hoogs lidmaatschap van studenten-
vakbond SRVU. Als student sociologie 
doet hij geregeld mee aan protesten. Dat 
verandert wanneer hij in 1978 zijn eerste 
bericht voor Ad Valvas schrijft. Een onaf-
hankelijke journalist hoort geen botsende 
belangen te hebben, vindt hij. 

Minder protesten
Toch heeft De Hoog al die jaren een 
lichte voorkeur voor studentenactivisme 
gehouden. 
“De VU heeft heel lang een sterke studen-
tenbeweging gehad. De SRVU, die nu 
ternauwernood nog bestaat, was sinds 
1968 een van de actiefste studentenvak-
bewegingen van Nederland. Er waren 
hier veel acties en discussies en dat lever-
de ook veel artikelen in de krant op.”
De Hoog betreurt het verdwijnen van een 
sterke protestbeweging op de universi-
teit. “Er zijn hier nu minder acties over 
de dingen die op de VU zelf gebeuren. De 
Verontruste VU’ers waren een tijd actief. 
Maar nu de reorganisaties achter de rug 
zijn, is het rustiger. Net zoals studenten-
actiegroep Titanic die zich boos maakte 
over het verdwijnen van een succesvolle 
opleiding bij Aardwetenschappen, die 
groep is alweer verdwenen.”
Grote veranderingen, zoals het afschaf-
fen van de basisbeurs, willen studenten 
nog weleens in beweging krijgen. Maar 
De Hoog vindt dat studenten veel klei-
nere beleidswijzigingen voor zoete koek 
aannemen. “Is het wel zo prettig om om 
acht uur ’s ochtends college te hebben? 
Of om college in een overvolle zaal te 
moeten volgen? Er is nergens meer 
protest tegen. Terwijl ik me de tijden kan 
herinneren dat er tienduizend handteke-
ningen werden opgehaald als de koffie in 
het restaurant 5 cent duurder werd.”

Onafhankelijke pers onmisbaar
Niet alleen de houding van studenten, 
maar ook die van het wetenschappelijk 
en ondersteunend personeel veranderde 
in de jaren zestig en zeventig. Toen de 
democratiseringsgolf aan de universi-
teiten in 1968 begon, zag een groot deel 
van het personeel democratisering van 
de universiteit ook als ideaal. Een ideaal 
dat gedeeld werd door wetenschap-
pers, studenten en zelfs het bestuur. En 
universitaire pers was hier een noodza-

kelijk onderdeel van. Natuurlijk, er waren weleens 
incidentjes. De Hoog: “In 1969 schreef Ad Valvas 
over een bezetting van de universiteit. Dat was een 
actie tegen de verhoging van het collegegeld naar 
1.000 gulden. De volledige redactie werd ontslagen 
omdat ze volgens het bestuur er te kritiekloos over 
geschreven had.” Na actie door comité ‘Red Ad 
Valvas’ moest het bestuur bakzeil halen en werden 
de redactieleden weer aangenomen. “De redactio-
nele onafhankelijkheid is toen statutair vastgelegd. 
En ik moet zeggen: dat is nagenoeg altijd gerespec-
teerd.”

‘Dat zit 
ingewikkelder 
in elkaar dan je 
denkt’

‘Ik betreur het 
verdwijnen 
van een sterke 
protestbeweging’

1981  ©Bram de Hollander

2009  ©FotoVU/Peter Valckx

Professor Kuipers in gesprek 
met politicologiestudenten 
vlak voor de bezetting van 
Koningslaan 31. Dirk de Hoog 
staat rechts
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Eind jaren zeventig speelde de krant een 
grote rol binnen het universitaire debat. 
Als De Hoog dan tijdens de zoveelste 
bezetting een decaan tegenkomt, heet die 
hem van harte welkom. “Hij vond dat de 
onafhankelijke pers onmisbaar was voor 
een democratische samenleving.”

Meer compromissen 
Na de ideologische jaren zestig en zeven-
tig komt de verzakelijking van de jaren 
tachtig en negentig. De universiteit moet 
stevig bezuinigen en de VU wordt van een 
kleine gereformeerde steeds meer een 
brede algemene universiteit.
De hoogtijdagen van het studentenpro-
test zijn voorbij en ook de heftige debat-
ten bij de ondernemingsraad nemen af. 
“Ik merk in het algemeen dat mensen in 
het openbaar steeds minder hun mening 
zijn gaan ventileren. Bij de medezeg-
genschap is dat hetzelfde: leden van de 
ondernemingsraad en de studentenraad 
willen nooit iets zeggen voordat de raad 
een standpunt ingenomen heeft.” Ook 
bij de vergaderingen van de onderne-
mingsraad gaat het zo: het overleg is een 
middel geworden om tot een consensus, 
een compromis te komen. 
“Terwijl ik vind dat er genoeg vraagstuk-
ken zijn waarover heel verschillende 
denkwijzen zijn. Dan moet je principiële 
keuzes durven maken. De universiteit 
is gegroeid van 10.000 naar zo’n 26.000 
studenten. Daar horen legitieme vragen 
bij. Moet je strenger selecteren aan de 
poort? Hogere eisen aan studenten 
stellen? Meer mensen naar het hbo 
laten gaan? Maar dat debat wordt niet 
gevoerd.”
Het bestuur, elk bestuur op de VU, werkt 
zo. Van facultaire studentenraad tot het 
college van bestuur: er wordt gepraat 
totdat men tot een overeenkomst is geko-
men. Zijn er protesten, zoals ten tijde van 
de reorganisaties, dan doen bestuurders 
een debattour waarmee ze de demon-

stranten van hun zienswijze proberen te overtuigen. 
“De democratisering van de universiteit is daarmee 
verworden van een ideaal tot een bestuurlijk manage-
mentinstrument. De gehele inspraak van verschillende 
partijen is zo georganiseerd en geïnstitutionaliseerd. Ik 
zie weinig conflicten.”

Minder discussie, minder debat 
Ook bij zijn werk als journalist merkt De Hoog dat het 
debat steeds minder op de pagina’s van Ad Valvas wordt 
uitgevochten. Natuurlijk, er roept weleens iemand iets 
op Twitter. Maar zodra diegene benaderd wordt voor een 
artikel, wil zij of hij bij voorkeur anoniem. 
Bestuurders zien Ad Valvas steeds minder als debat-
plaform, maar als plek om personeel en studenten te 
informeren. Bij voorkeur nadat de grote beslissingen 
genomen zijn. “In het verleden werden bij de komst 
van een nieuw instellingsplan discussies georganiseerd 
waarbij ook journalisten aanwezig mochten zijn. Bij het 
bespreken van het nieuwe instellingsplan zijn de plan-
nen met vooraf geselecteerde groepjes werknemers en 
studenten besproken. Ad Valvas is daar systematisch 
buiten gehouden.”
Het bestuur heeft bovendien meer eigen informatieka-
nalen dan ooit. “De dienst  Communicatie & Marketing 
is enorm gegroeid. Tot in de jaren negentig was die afde-
ling klein. Ad Valvas was, naast wat studentenbladen, 
het enige medium op de universiteit. Nu publiceert de 
universiteit zelf van alles en nog wat.”
De Hoog vindt dat het huidige bestuur zich op trans-
parantie voor laat staan, maar dat daar in de praktijk 
weinig van terechtkomt. “Men wil graag met journalis-
ten praten. Maar niet om de discussie vorm te geven. 
Het bestuur wil het blad vooral graag gebruiken om 
ideeën door te geven, samen met een persvoorlichter, 
die het bericht ook nog wil doorlezen. Gelukkig is Ad 
Valvas altijd kritisch en onafhankelijk gebleven.”

Dag Dirk,  
dag Floor
Dirk de Hoog (66) schreef als student 
sociologie in 1978 zijn eerste bericht 
voor de toenmalige krant. Sinds 
die tijd is hij, met verschillende 
intervallen, in totaal 30 jaar in dienst 
van Ad Valvas geweest. Half maart 
gaat hij met pensioen. 

Van Floor Bal (42), auteur van 
dit artikel, verscheen het eerste 
freelance bericht in 1999. Per 1 maart 
verlaat ze de VU, zij is dan 17 jaar 
journalist bij Ad Valvas geweest.

‘In de praktijk 
komt weinig van 
de transparantie 
terecht’

‘Veel studenten 
nemen kleine 
beleidswijzigingen 
voor zoete koek 
aan’

2012  ©FotoVU/Yvonne Compier

Dirk de Hoog (in wit 
T-shirt vooraan) naast 
rector Lex Bouter bij een 
actiebijeenkomst tegen 
reorganisatie van de 
ondersteunende diensten

MAIL

Reacties op Advalvas-artikelen zijn 
welkom op redactie.advalvas@vu.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
uw bijdrage eventueel in te korten.

Naar aanleiding van het Ad 
Valvas-online nieuwsbericht 
‘Commotie om gratis kroket-
ten die VU uitdeelt in Leiden’ 
schrijf ik jullie over mijn laatste 
schaamte.
‘Verhalen, verHALEN, VERh-
alen, INNovatie, innOVATIE, 
CULTuur, cultUUR, studeer 
Literatuur en Samenleving aan 
de VU.’ Het moet zo’n zes jaar 
geleden zijn geweest dat de 
faculteit Letteren (rest in peace) 
een campagne begon voor Lite-
ratuur en Samenleving (rest in 
peace) met het meest onzinnige 
reclamefilmpje dat ik ooit in mijn 
leven heb gezien. Je proefde aan 
alles dat dit gemaakt was door 
postmodernistische hipsters 
die nog nooit een klassieker van 
kaft tot kaft hadden gelezen. 
Ik vroeg me destijds af hoe het 
mogelijk was dat een faculteit die 
mensen voorbereidt op de crea-
tieve sector, zo enorm faalt als ze 
campagne voert. Maar wat bleek? 
Ze had een campagnebureau 
ingehuurd.
Fast forward naar 2020: de Lette-
renfaculteit is opgegaan in de 
faculteit Geesteswetenschappen 
en de opleiding waarvoor het 
campagnefilmpje bedoeld was, 
is ter ziele gegaan omdat er te 
weinig studenten op afkwamen 
(goh). Maar kennelijk is er in die 
zes jaar niets geleerd. 
Het Leidse Mare Online wist 
vorige week te melden dat Paint 
It Yellow als campagnebureau 
was ingehuurd door de VU om 
vooral geesteswetenschappen te 
promoten en dat bureau vond het 
een ludiek idee om aankomende 
masterstudenten te overtuigen 
met kroketten. Niet met slechts 
vegetarische kroketten, zoals je 

zou verwachten in lijn met de 
sustainable development goals 
- zoals uitgelicht op promotiepos-
ters in de VU-toiletten - maar met 
échte, vleesbevattende kroketten. 
De faculteit Geesteswetenschap-
pen zou haar aankomende 
studenten niet moeten werven 
met voedsel, maar met inhoud. In 
een tijd waar slakken naar Greta 
Thunberg vernoemd worden, valt 
het echt niet in goede aarde bij de 
aanhangers van het groene evan-
gelie als je vleeskroketten gaat 
aanbieden. 
Ik kan me met een zekere trots 
tot de VU verhouden, maar na 
vlieg- en vleesschaamte kan ik nu 
VU-schaamte aan het vocabulaire 
toevoegen. 

Nathanael Korfker, 
masterstudent filosofie 
van cultuur & bestuur en 
masterstudent theology and 
religious studies: media

Lees het hele nieuwsbericht ‘Commotie 
om gratis kroketten die VU uitdeelt in 
Leiden’ op advalvas.vu.nl>nieuws>21 
februari

VU-schaamte 
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Met grote vreugde las onze raad dat 
een van onze eerste initiatieven van dit 
academisch jaar realiteit is geworden: 
vanaf 2021 komt er een voorjaarsvakantie 
op de VU.
Het is erg motiverend om te zien dat wij als 
studentenraadsleden echt invloed hebben 
op het systeem waarin we leven. Dat is 
natuurlijk op papier al het geval, maar om 
het vanuit je eigen werk te ervaren is ook 
heel bemoedigend.
In de medezeggenschap duurt het vaak een 
poos voor je weet of je ambities realiteit 
worden. Maar juist ook daarom is het 
werken in de studentenraad voor mij een 
heel waardevolle leerervaring.
Het is vormend voor mijn karakter dat ik - 
dag in, dag uit - werk aan dingen die niet 
voor nu zijn, maar voor de toekomst. En 
ik doe het niet voor mezelf, maar voor de 
mensen om me heen. Wat me natuurlijk 
een gevoel van waarde en voldoening geeft. 
Soms is het wel lastig om de motivatie te 
vinden voor doelen die voor je brein in de 
verre toekomst liggen: de afstand tussen 
handeling en beloning - ik denk hier als 
psychologiestudent - is heel groot. Maar 
juist dat hoort bij volwassenwording. 
Dit werk versterkt echt je interne 
motivatie. Omdat we tegenwoordig zoveel 
prikkels van buitenaf krijgen, liggen veel 
van de krachten die ons bewegen dus 
buiten onszelf. Een interne drijfveer - die 
sterker is dan die aandachtstrekkende 
krachten van buiten - brengt je op een 
stabiel spoor.
En zo zijn er nog meer vlakken waarop een 

jaar in een studentenraad waardevol is voor 
je ontwikkeling. Denk maar aan de vele 
oud-USR leden die nu in het bedrijfsleven 
of de politiek werken. 
Raadswerk is niet eng, want op dit niveau 
morgen we allemaal nog fouten maken, 
simpelweg omdat we aan het leren zijn. 
Hebben we je interesse aangewakkerd? 
In april zijn er weer verkiezingen voor het 
volgende studiejaar. Je kunt je aanmelden 
als kandidaat voor de universitaire 
studentenraad tot begin maart. Check even 
bij de verschillende partijen.

Jij hebt een stem!

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

• Onderwijsvrije week. Vanaf 
2021 gaat de VU, net als de UvA, 
in de tweede week van mei een 
onderwijsvrije week invoeren. 
Dit initiatief komt vanuit de USR 
en wij zijn erg trots dat dit is 
goedgekeurd door ons college van 
bestuur.

• Treasure Hunt. Op dinsdag 
12 februari hield de USR een 
wervingsactiviteit. Er zijn 
tientallen wafels uitgedeeld, 
liters koffie gezet en flink wat 
puzzels ingeleverd en wij zijn 
zeer tevreden over het resultaat. 
Volg de socialemediakanalen 
van onze raad om op de 
hoogte te blijven van de 
studentenraadsverkiezingen in 
april.

Benjamin de Vries
Raadslid; zelfontwikkeling en  
Studentenforum
b.de.vries.usr@vu.nl
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E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12

INGEZONDEN MEDEDELING

OPINIE

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Marit de Vlaam

Marit de Vlaam Marketing & communication manager bij Hotel Casa

community binnen 
Casa. Sluit dit systeem 
niet juist studenten 
buiten die vanwege 
verschillende redenen 
niet zo actief kunnen 
zijn? “Het huurcontract is 
nu al alleen voor één jaar, 
alleen werd dat eigenlijk 
altijd verlengd. We hebben 
als Casa niet alleen een 
huisvestersfunctie, we 
willen jonge mensen 
ook iets meegeven. 
Bijvoorbeeld door lezingen 

te geven over hoe je je financiën op orde kunt krijgen. 
Ook vinden we een community, waarbij studenten extra 
betrokken bij elkaar zijn, belangrijk. Dus zoeken we ook 
studenten die daar juist geïnteresseerd in zijn.”

Levert dat studenten niet juist extra stress op? “Het 
zijn ook weer niet zoveel punten die ze moeten halen. 
Het staat voor ongeveer één activiteit per twee weken. 
Alle verdiepingen hebben een buddy, een contactper-
soon die Casa belt als bijvoorbeeld de verwarming het 
niet doet. Als je buddy bent, levert dat je al een groot 
deel van al je punten op. En als je het heel druk hebt, is 
het misschien juist fijn om eens bij die coach langs te 
gaan of bij een etentje te zijn.”

‘Community 
vinden wij heel 
belangrijk’
Studentenhuisvester Hotel Casa gaat 
na een jaar kamerverhuur niet over tot 
automatische verlenging. Daarvoor moeten 
de studenten zich inzetten voor de Casa-
community. ‘Wij zijn niet alleen huisvester, 
we willen studenten ook iets meegeven’, 
zegt Marit de Vlaam van Hotel Casa.

DOOR FLOOR BAL

V
anaf oktober kunnen 
studenten maar maxi-
maal twee jaar bij jullie 
huren. Waarom? “We 
hebben momenteel een 
wachtlijst van twee jaar. 
Omdat we die wilden 

aanpakken, hebben we gekeken naar 
onze rol binnen de studentenhuisvesting. 
Wij willen graag een veilige omgeving 
zijn voor studenten die net voor het eerst 
op kamers gaan. Een springplank binnen 
de woningmarkt. We laten mensen hun 
weg vinden in Amsterdam en als ze op 
eigen benen kunnen staan, gaan ze weer 
verder.”

Zijn er wel doorstroommogelijkheden 
voor studenten na die twee jaar? 
Straks moeten ze juist weer terug naar 
hun ouders. “We zijn al bezig om te 
kijken wat we daarvoor zouden kunnen 
gaan bieden. We hebben verschillende 
samenwerkingsverbanden binnen de 
woningmarkt, misschien levert dat iets 
op. We kunnen niets garanderen, maar 
we hopen wel iets te kunnen bieden. Die 

Wonen in Hotel 
Casa
In de zomermaanden is Casa een 
hotel, de rest van het jaar huren 
studenten twee derde van de volledig 
gemeubileerde kamers met eigen 
badkamer en zelfs een televisie. 
Vanaf oktober kunnen ze erin, eind 
mei moeten ze weer vertrekken. Wie 
de kamer alleen van maandag tot 
vrijdag huurt, is zelfs maandelijks 
meer dan 100 euro goedkoper uit. 

Meer informatie: hotelcasa.nl.

maximale huurtijd van twee jaar gaat in 
oktober in. Dus hebben we hier nog twee 
jaar de tijd voor.”

Om huurverlenging te krijgen moeten 
studenten zich inzetten voor de 
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Net als de vuurwerkdiscussie is 
de discussie waar gerookt mag 
worden vaak doortrokken van 
emotie en kan de publieke opinie 
van het ene uiterste naar het 
andere uiterste gaan. Zo werd in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw 
nog geadverteerd dat roken gezond 
was. Zelfs in de jaren tachtig 
stonden de studentenfeestjes  
nog blauw van de rook. 

OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE 
GENERATIE – EN EEN ROOKVRIJE VU.

COLOFON

WWW.FACEBOOK.COM/ONDERNEMINGSRAAD.VU 

@OR_VU

alternatieven en niet om hen ze ‘verstoten’.  
Het is ook in het belang van de VU, en haar  
streven naar duurzame inzetbaarheid van  
personeel, om medewerkers te helpen bij  
het stoppen met roken. 
 De VU heeft ervoor gekozen om geen ‘uit-
wijk’ rookmogelijkheid aan te bieden. De raad 
heeft hier twijfels bij en heeft benadrukt dat 
het risico hiervan is dat rokers alsnog hun heil 
gaan zoeken op de grens van de campus, of in 
de wijken om ons heen. De raad waarschuwt 
dat de VU-rokers en het VU-rookbeleid niet tot 
overlast van de omgeving mogen leiden.  
 Het nieuwe beleid zal moeten worden 
gehandhaafd. De handhavers dienen over 
goede contactuele vaardigheden te beschik-

ken om verstokte rokers te overreden niet op 
de campus te roken. De OR vraagt zich af of het 
handhavingsbeleid in de praktijk gaat werken. 
Wij vragen ons af of de fietscoaches voldoende 
geëquipeerd zijn om met lastige rokers om te 
gaan. Handhaving buiten de reguliere kantoor-
uren van de VU zal worden verzorgd door de 
beveiliging van de horeca- en theateractiviteiten 
(bijv. de Griffioen). 
 De VU is een internationaal georiënteerde 
organisatie. Dat houdt in dat veel VU gebruikers 
uit regio’s afkomstig zijn met een andere houding 
ten opzichte van roken. Ook hier moet het beleid 
van de VU rekening mee houden en de berichtge-
ving en handhaving moet hierop afgestemd zijn.  
 De OR staat positief tegenover het voorne-
men om de VU versneld rookvrij te maken en wij 
zijn er, net als de VU, van overtuigd dat een groot 
deel van het naleven onder de eigen verantwoor-
delijkheid valt. Goede, motiverende informatie en 
ondersteuning zullen de bereidheid tot naleving 
van de wet vergroten. 

Uiteraard is het nu algemeen en allang bekend 
dat roken de gezondheid schaadt – en ‘meeroken’ 
ook. Een omschakeling en de aanscherping van 
de wetgeving rondom tabaks- en rookwaren 
was noodzakelijk. Nadat openbare gebouwen  
en de horeca rookvrij werden gemaakt, ligt er 
momenteel een wetsvoorstel om alle onder-
wijsinstellingen volledig rookvrij te maken. 
Deze wet moet nog wel eerst worden aangeno-
men maar de richtdatum daarvoor is niet ver 
weg: 1 augustus 2020. Bij het van kracht worden  
van deze wet wordt de organisatie, waar de wet 
wordt overtreden, aansprakelijk gesteld. Als 
iemand dan rookt op het terrein van de VU en 
wordt ‘betrapt’, dan wordt de VU verantwoorde-
lijk gehouden. 
 Veel instanties wachten deze wetsaanname 
niet af en zetten pro-actief in op het rookvrij 
maken van hun ‘erf’. Zo ook de VU. Begin januari 
lag er een beleidsvoornemen ter instemming  
bij de Ondernemingsraad (OR) en bij de  
Universitaire Studentenraad (USR). Dat leverde 
ook twee adviezen op, wij houden het bij het 
advies van de OR. Dat advies leverde van de 
zijde van de OR een aantal belangrijke kant-
tekeningen op. 
 Met het stigmatiseren van rokers bereik je 
niets. De raad is ervan overtuigd dat je mensen 
het best kunt motiveren en ondersteunen om te 
stoppen met roken door het bieden van goede 

COMMISSIE COMMUNICATIE OR VICTOR BIJLERT,  
SANDRA DE MAESSCHALCK, HENK OLIJHOEK EN 
ERIC-JAN HARTSTRA  TEKST INGE TRAKZEL,  
MARLIES DE VRIES, SABINE GO EN ANNEKE MULDER 
VICTOR VAN BIJLERT  BEELD CAREN HUYGELEN,  
PETER VALCKX   VORMGEVING HAAGSBLAUW

Er ligt momenteel een  
wetsvoorstel om alle 
onderwijs instellingen  
volledig rookvrij te maken. 

Al jaren neemt het 
aantal leden van vak-
bonden af. Nederland 
is Europees kampioen 
in flexibele arbeid: er 
zijn honderdduizenden 
onverzekerde ZZP’ers 
die voor minder inko-
men en meer risico 

hetzelfde werk doen als vroeger vaste betaalde 
krachten. We leven in een tijd waarin werken-
den het idee wordt aangepraat dat ze onder-
nemer van hun eigen carrière kunnen zijn en 
onderhandelingen met werkgevers wel alleen 
afkunnen. Dit lijkt goed te gaan tot het moment 
aanbreekt van de onaangename verrassingen: 
reorganisaties waar je niet op gerekend had, de 
‘marktwerking’, afnemende vraag naar een 
bepaalde vaardigheid of dienstverlening. 
         Wat in het groot geldt, geldt ook in het klein 
voor de VU en de medezeggenschap. Als het 
goed gaat met je loopbaan binnen faculteit of 
dienst, denk je meestal niet aan ondernemings-
raden of onderdeelcommissies. De medezeg-
genschap is er gewoon, je hoeft er geen beta-
lend lid van te worden. Maar wie er wel direct  
bij betrokken zijn, weten dat het behoorlijk wat 
moeite kost om iemand te vinden die mee wil 
doen in een medezeggenschapsorgaan. Er is 
weinig animo. Men ziet het nut niet ervan, net 
zomin als van een vakbond. Totdat er problemen 
op de werkvloer ontstaan en je ergens wilt  
kunnen aankloppen. We hebben aan de VU  
gelukkig een zeer actieve ondernemingsraad, 
zeer betrokken, en actieve studenten in de  
universitaire studentenraad, en een aantal  
zeer actieve – om niet te zeggen activistische –  
onderdeelcommissies. Die laten zien dat een 
wat versleten begrip als solidariteit nog steeds 
iets betekent.

Victor van Bijlert

COLUMNHET STARTSEIN VOOR EEN  
VU-NETWERK DIVERSITEIT, INCLUSIVITEIT 
EN TOEGANKELIJKHEID (DIT)
De centrale medezeggenschap verenigd in de Gezamenlijke Vergadering  
van ondernemingsraad (OR) en Universitaire Studentenraad (USR) heeft een 
werkgroep opgericht om het imago van de VU als diverse en inclusieve  
universiteit meer body te kunnen geven. Zeven enthousiaste werkgroepleden 
hopen dit netwerk1 begin academisch jaar 2020/21 van de grond te hebben.  
Wat wil deze werkgroep met dit netwerk bereiken?

Als we de treffers op VU-net bekijken, zien 
we dat diversiteit vooral cultureel en gender-
gerelateerd wordt uitgelegd. Maar diversiteit 
beperkt zich niet tot deze groep, gaat veel 
verder. Diversiteit en het tweede begrip inclu-
siviteit hangen idealiter samen, want als je 
veel verschillende mensen in je organisatie 
hebt, is er saamhorigheid nodig om al die 
mensen optimaal te laten functioneren. Om 
diversiteit en inclusiviteit te kunnen borgen, 
moeten we zorgen voor sociale en fysieke 
toegankelijkheid voor iedereen tot onze 
gebouwen en studievoorzieningen. Toeganke-
lijkheid is daarom het derde cruciale begrip 
in de naam van de nieuwe GV-werkgroep.

Gedurende decennia was ook aan de VU 
de “normale” werknemer en student de 
standaard als het ging om het inrichten 
van gebouwen en het opzetten van studies. 
Maar gaandeweg groeide het besef dat niet 
iedereen toe kan met standaardfaciliteiten. 
Inmiddels zijn er vele medewerkers 
en studenten op de VU met een al dan 
niet zichtbare functiebeperking/ziekte/
mantelzorg-situatie. Om te kunnen werken 
en studeren kunnen zij niet zomaar de VU 
binnen wandelen en plaats nemen, zij zijn 
afhankelijk van speciale voorzieningen. 
Daarnaast is er de groep medewerkers 
en studenten die extra begeleiding nodig 
hebben maar een schroom hebben voor hun 
onzichtbare beperking, bijvoorbeeld als het 
gaat om psychische problemen.

Hoewel binnen de VU op dit gebied met name 
voor studenten al veel is georganiseerd, is er 
nog veel te doen om voor studenten met een 
functiebeperking gelijke kansen te kunnen 
borgen.  

Voor medewerkers ligt het ingewikkelder. 
Sinds 2015 zijn er Participatiemedewerkers 
op de VU in dienst voor wie aanpassingen 
van de werkplek mogelijk zijn met inzet 
van subsidies van de gemeente. Voor 
zittende medewerkers is deze weg helaas 
niet mogelijk, zij moeten lobbyen voor hun 
noodzakelijke logistieke aanpassingen. Soms 
biedt het UWV hulp, maar het is omslachtig 
om die aan te vragen. Om hier verandering 
in te brengen hebben we het netwerk DIT 
opgericht.

Doelstellingen DIT:
• DIT streeft naar meer openheid en begrip. 
• DIT wil bijdragen aan het saamhorigheids-

gevoel door een plek te bieden aan iedereen 
die zich betrokken voelt bij mensen met 
behoefte aan extra begeleiding.  
Van tijdelijke aard zoals behoefte aan  
kolfruimte tot de meer structurele  
logistieke voorzieningen. 

• DIT gaat voor een contactpunt waar  
mensen terecht kunnen met hun vragen, 
een luisterend oor vinden en met elkaar  
tips kunnen uitwisselen. 

• DIT wil van ad hoc oplossingen naar  
structureel beleid. 

• DIT wil activiteiten ontplooien om onze 
diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid 
beter te kunnen borgen.  

 
In de komende periode gaan we aan de slag 
om een breder draagvlak te creëren door 
sleutelfiguren, zoals de Chief Diversity 
Officer te bevragen naar hun suggesties 
hoe verbeteringen mogelijk zijn. Op termijn 
streeft DIT ernaar om een erkend netwerk 
te worden - vindbaar op VUnet - en zodoende 
meer inspraak te krijgen op het VU beleid.

1 Zie artikel ‘Niet iedereen voelt zich hier thuis’ in de AdValvas van 29 januari,  
waar Nadia Ait Hammou hierover vertelt.
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Soil

Einstein
De Engelse acteur Pip Utton kroop eerder 

in de huid van onder anderen Charlie 
Chaplin, Adolf Hitler, Winston Churchill, 
Francis Bacon, diverse pausen, Casanova 

en zelfs Margaret Thatcher. Als geen ander weet 
hij deze bijzondere historische figuren op het 
toneel tot leven te wekken en te transformeren in 
fascinerende personages. Met zijn voorstellingen 
won Utton diverse internationale prijzen. Hij komt 
nu naar de Griffioen met een nieuwe – Engelstalige 
– performance als Albert Einstein (1879-1955), de 
natuurkundige die vooral bekend werd door zijn 
relativiteitstheorie.

Like no one else the internationally acclaimed 
English actor Pip Utton is capable of bringing 

historical figures to life on stage. He transforms into 
fascinating personalities. In his new – English spoken 
– performance Utton impersonates Albert Einstein, the 
greatest scientist of the 20th century.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Casual, een mengeling van industrieel en huiskamer. Het is 
een vegan restaurant, of zoals ze zelf zeggen, een plant-based café in 
Oud-West. We hebben gereserveerd en op een van de tafels zie ik een 
bordje met mijn naam erop in handschrift. Dat voelt als een mooi 
persoonlijk welkom.
ETEN Volledig plantaardig, maar zeker niet saai. Ze serveren 
gerechten uit alle windstreken. Zo staat er Koreaanse kimchi, Thaise 
curry en een bowl uit het Midden-Oosten op het menu. Naast deze 
wereldgerechten hebben ze ook vegan burgers en een shiitake 
sandwich. Voor de zoetekauwen is er onder meer huisgemaakte 
vegan cheesecake als dessert. De groene currybowl en de pulled 
jackfruit sandwich zijn allebei erg lekker en ons voorgerecht, Turks 
brood met een dip van baba ganoush, bevalt goed.
BEDIENING Soms ongeorganiseerd, daardoor krijgen we ons 
voorgerecht pas na het hoofdgerecht. Maar hun vriendelijkheid en 
verhalen over de bereiding maken een hoop goed.
TIP Huisgemaakte vegan cheesecake.
AANRADER Ja, zeker voor de veganisten die van seizoensgebonden 
ingrediënten  houden.
PRIJS Gemiddelde prijs/kwaliteit, voor 50 euro heb je voor twee 
personen een hoofdgerecht met óf een voor- óf een nagerecht én een 
drankje.

Soil 
Bilderdijkstraat 141
Oursoil.co

Gerben Beekenkamp, masterstudent operations 
research

Theater Restaurant Uilensteders

Cultuur-
centrum  
Griffioen

Pip Utton  
is Einstein
Dinsdag 10 maart 
Aanvang: 20.30 uur

Studenten: € 11,-  
Medewerkers VU:  
€ 3,-(medewerkers-
voorstelling)

griffioen.vu.nl

Wil je ook GRATIS UIT ETEN,  
in ruil voor een restaurantrecensie? 

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.FO
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“Toen ik klein was, was ik bang voor 
alles wat met bloed te maken heeft. 
De eerste keer dat ik in de snijzaal 
stond, dacht ik vooraf dat ik 

misschien flauw zou vallen. Maar tijdens 
practicum was mijn witte jas opeens 
helemaal vies omdat ik zo enthousiast 
aan het werk was. Het is heel bijzonder 
om het menselijk lichaam van binnen te 
zien, het leert je zoveel. 
In het eerste jaar van geneeskunde 
hebben we een extracurriculair project 
bij anatomie. Daar kun je oefenen met 
snijden. Wie het hoogste cijfer heeft, 
wint de gouden scalpel. Gelukkig heb ik 
die gewonnen, voor mijn ontleding van 
de thorax.  
Nu ben ik student-assistent bij 
anatomie. Als studenten de ontleding 
zien, sta ik erbij. Het is erg belangrijk 
dat mensen even de kans krijgen om aan 
dat dode lichaam te wennen. Vroeger 
had ik ook nooit verwacht dat ik dit zou 
durven.

Ik won de 
gouden 
scalpel

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

Dit is de laatste Uilensteder.

Sally Khalaf 
21
Tweedejaars geneeskunde
Rode flat
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Thijs Hoekstra 
derdejaars politicologie

ILLUSTRATIE  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

Laatste woorden

I
k ben op weg naar mijn ouders als het begint 
te regenen. Ik kan gelukkig even schuilen in de 
tweedehands boekenwinkel waar ik vaak kom. 
Ik sta daar een tijdje, natgeregend, met in mijn 
handen Ik sluit nu maar af, een bloemlezing van 45 
zelfmoordbrieven, samengesteld door Udo Grashoff. 
De brieven komen uit Duitsland, uit de periode 

1959 tot 1989. Het zijn de laatste woorden van dichters, 
misdadigers, politieagenten en studenten.

Eén afscheidsbrief blijft erg hangen. Hij is geschreven 
door een 22-jarige scheikundestudente uit Berlijn, 
genaamd Julia C. Ze sprong op 2 juni 1974 van een 
flatgebouw met elf verdiepingen. Dit zijn haar laatste 
woorden:

‘Ik vind het alleen erg voor mijn ouders. Die hebben 
het niet verdiend dat hun dochter zoiets doet (...) 
Misschien kan er tegen ze gezegd worden dat ik 
een dodelijke aanrijding heb gehad of zoiets. 
Ik wil in elk geval niet dat ze te horen krijgen 
dat ik zelfmoord heb gepleegd. Dat zou mijn 
moeder niet aankunnen, want ze heeft zwakke 
zenuwen.’

Als ik na het eten weer naar Amsterdam 
vertrek is het druk op het station. Ik sta met 
een grote groep medepassagiers te wachten 

op een doorweekt perron als een emotieloze stem 
omroept: “Wegens een aanrijding rijden er geen treinen 
meer naar de volgende stations… Amsterdam.” Uit de 
reizigers ontstaat eerst een koor van scheldwoorden en 
diepe zuchten, daarna beginnen de gesprekken.

“Het is gewoon egoïstisch om zo zelfmoord te plegen”, 
zegt een meisje naast mij met zo’n tas waarbij het lijkt 
alsof er ‘kanker’ op staat. Fjällräven Kånken is het merk. 
“Iedereen moet wachten en je traumatiseert ook een 
machinist voor het leven. Kun je dan niet gewoon een 
overdosis nemen, zodat niemand er last van heeft?”

Ik wil me verontwaardigd voelen voordat ik bedenk dat 
ik ook weleens zoiets heb gezegd. Het lijkt een beetje de 
universele reactie te zijn bij een aanrijding. In 2015 zei 
de toenmalige directeur van Prorail zelfs: “Als ik na een 
zelfmoord een sms’je krijg, denk ik: verdorie, waarom 
niet een minder druk tijdstip uitgekozen?” 

Na veel vertraging vertrekt er een trein. Als we 
langs de Ikea rijden bedenk ik dat de woorden 

van het Kånken-meisje zomaar de laatste 
woorden zouden kunnen zijn die over deze 
‘Julia C.’ gezegd gaan worden, en hoe verdrietig 
dat eigenlijk is. Het regent nog steeds. Mijn 
coupé schuift verder onder een storm met een 
onschuldige voornaam.


