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Quotum, nu!
Er moet een quotum komen om het aantal vrouwelijke hoogleraren op deze universiteit te 
verhogen. Het heeft nu lang genoeg geduurd met streefcijfers en stimuleringsplannen. Het 
werkt niet. Nog staat de EUR vrijwel onderaan de ranglijst van het aantal vrouwelijke 
hoogleraren bij een Nederlandse universiteit. Lees het verhaal in deze EM en huiver.
En dat voor een instelling vol met intelligente mensen, die beter zouden moeten weten. Het 
is toch te dol dat bijvoorbeeld een faculteit als RSM een (commercieel) centrum heeft voor  
Women in Leadership, waar doodleuk cijfers van Harvard en Insead worden gepresenteerd 
waaruit blijkt dat bedrijven en organisaties met een gemengd bestuur en management het 
vele malen beter doen dan die met een volledig mannelijk bestuur. En dat deze zelfde 
faculteit maar twee vrouwelijke hoogleraren heeft? 
De universiteit haalt dus niet het meeste uit haar organisatie. Het laat talent lopen, kan 
niet meedoen aan aanvragen voor bepaalde onderzoeksbeurzen en het beïnvloedt ook de 
keus voor onderzoeksvraagstukken, waardoor er belangrijke kwesties blijven liggen. 
Nogmaals, lees het verhaal.
Daarom dus dat quotum. Alleen als je meer vrouwen in de top hebt, kun je het systeem van 
binnenuit veranderen.
En die argumenten dat je dan excuus-Truusjes zou krijgen die niet op niveau mee kunnen 
doen: onzin. Er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke wo-studenten en promovendi, daar zit 
dus voldoende potentieel bij, daar haal je nu tenslotte ook de mannelijke kandidaten 
vandaan.
Dat is geen kwestie van gevoel, dat zijn cijfers, en daar zouden wetenschappers toch 
gevoelig voor moeten zijn.

Wieneke Gunneweg, Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl



UITVERGROOT

ANTIBARBARI – FORWARD 9-0
Het doelnet is al lekker opgewarmd, 
als de eredivisiewedstrijd Excelsior-
Groningen nog moet beginnen. Het 
leek zo’n mooi idee, om vóór het duel 
de hoogste elftallen van de 
studentenvoetbalverenigingen in 
Rotterdam (Antibarbari) en Groningen 
(Forward) tegen elkaar te laten 
spelen, ín Stadion Woudestein. De 
spelers van Antibarbari klapten er 
dan ook vol in. Maar al snel bleek dat 
Forward niet hun topteam, maar een 
bier-en-bitterballenteam opgesteld 
had. En dus loopt de wedstrijd uit op 
een blamage voor de Groningers: 9-0. 
“Na afloop zouden we samen gaan 
kijken naar de wedstrijd, maar helaas 
besloten de Groningers naar Breda af 
te reizen voor het Carnaval”, blikt 
Marc Henny van Antibarbari terug. ES 

(foto: RvdH)

Doelpuntenmakers: 2x Bart Sinnige, 

2x Masud Hooi, Tom de Vries, Thomas 

Soffers, Igor Batoukhtine, Edwin van 

Buuren, Timo van Eekhout.
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Laten we maar bij het begin beginnen: wat 
doen waterschappen eigenlijk? “Water-
schappen zorgen voor droge voeten, schoon 
water en voldoende water. Meer mogen ze 
niet. Ze hebben namelijk een heel duidelijk 
omschreven wettelijke taak, in tegenstelling 
tot provincies, gemeenten en het Rijk.”

Wanneer en waarom zijn waterschappen 
ontstaan? “Waterschappen zijn de oudste de-
mocratie die we kennen en typisch Neder-
lands. Duizend jaar geleden was Nederland 
nog een groot moeras. Hierin kwamen stuk-
jes land droog te liggen door de aanvoer van 
slib via het water. Legde je daar een dijk om-
heen, dan was er weer een stuk ingepolderd. 
Die dijken moesten alleen wel aangelegd en 
onderhouden worden, iets waarvoor mensen 
afspraken maakten om bijvoorbeeld freeri-
ders aan te pakken, boeren die geen zin had-
den om hun dijk te onderhouden. Zo ontston-
den vanaf omstreeks 1250 de eerste water-
schappen.”

Hoeveel waterschappen zijn er in Neder-
land? “Na de Tweede Wereldoorlog waren er 
ruim 2500. Ongelofelijk! Na de watersnood-
ramp van 1953 ging dat aantal terug naar 24, 
en die afname gaat nog steeds door. Water-
schappen zijn tegenwoordig daarom grote 
overheidsorganisaties met soms wel duizend 
man personeel.”

Hoe verhouden zij zich tot de landelijke 
overheid? “Waterschappen staan onder toe-
zicht van de provincie, maar hebben een ei-
gen bestuur dat veel lijkt op dat van een ge-
meente. De burgemeester heet de dijkgraaf, 
de wethouders noemen we het college van 
hoogheemraden en de raadsleden zijn het al-
gemeen bestuur. Waterschappen kunnen 
daarom naar eigen inzicht handelen – na-
tuurlijk binnen de wettelijke begrenzing van 

wat ze wel en niet mogen. Gaan ze over de 
schreef, dan kan de provincie een aanwijzing 
geven of – als ze het echt heel bont maken – 
interveniëren, maar dat is bijna nooit nodig. 
Waterschappen hebben hun spullen goed op 
orde. Dat komt onder andere doordat de men-
sen die de waterschapsbelasting betalen ook 
in het bestuur zitten. Die voelen het in hun 
eigen portemonnee als zij gekke dingen 
doen.”

Waarom zijn waterschappen niet gewoon 
een onderdeel van de provincie? “Er zijn 
drie redenen waarom dat niet wenselijk is. 
Ten eerste heeft het waterschap een beperk-
te, maar heel erg belangrijke taak. Het gaat 
namelijk over onze veiligheid. Stel je voor dat 
een provincie 20 miljoen euro moet bezuini-
gen. Dat kan door een felbegeerde rondweg 
rond een stad te annuleren, maar óók door 
het onderhoud van de dijken een jaar uit te 
stellen. Ik weet wel wat er dan gebeurt, want 
maak jij je weleens druk over dijken? Ten 
tweede staan provincies zélf erg ter discus-
sie. Zij roepen daarom graag dat de water-
schappen bij hen moeten horen, want dan 
krijgen zij er eindelijk weer een taak bij die 
serieus genomen wordt. Ten derde zijn water-
schappen gespecialiseerde organisaties met 
een enorme brok kennis en ervaring. De 
vraag is wat daarvan overblijft als je hen on-
derbrengt bij een andere overheid. In het bui-
tenland wordt er met jaloersheid gekeken 
naar het Nederlandse model van waterschap-
pen. En wij zijn daar kritisch over!”

Wat moet ik met 
waterschapsverkiezingen?
Jaarlijks betaal je honderden euro’s aan het waterschap, maar wat doet 
het daarmee? En waarom kun je op 18 maart op het bestuur hiervan 
stemmen? Arwin van Buuren, universitair hoofddocent Bestuurskunde, 
weet het antwoord op alle vragen. “Door verkiezingen doen waterschap-
pen geen gekke dingen.”
tekst Inge Janse fotografie Ronald van den Heerik

Wie is Arwin van Buuren?
Arwin van Buuren (1980) groei-
de op in Capelle aan den IJssel, 
waar hij nog steeds woont en 
namens de SGP in de gemeen-
teraad zit. Van Buuren werkt 
sinds 2010 als hoofddocent 
Bestuurskunde bij de Facul-
teit Sociale Wetenschappen. 
Daarnaast is hij als directeur 
Valorisatie verantwoordelijk 
voor contractonderzoek en 
valorisatie van kennis. De 
bestuurskundige rondde zijn 
studie Bestuurskunde aan de 
Erasmus Universiteit in 2002 
af en kon daar direct aan 
de slag: eerst tot 2006 als 
promovendus die onderzoek 
deed naar de rol van kennis in 
complexe ruimtelijke projecten 
en daarna tot 2010 als univer-
sitair docent. In het verleden 
deed hij onder meer onderzoek 
voor de Deltacommissaris (die 
verantwoordelijk is voor de 
waterveiligheid in Nederland), 
Rijkswaterstaat, het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu en 
diverse waterschappen. 
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Waarom eigenlijk? “Weet ik veel! Ja, om de 
bestuurlijke drukte kleiner te maken. Maar 
bestuurlijke drukte los je niet op door orga-
nen samen te voegen. Dan verplaats je het al-
leen maar. En ik geef je één ding op een brief-
je: samenwerking tussen organisaties is vaak 
makkelijker dan samenwerking binnen orga-
nisaties.”

Maar moeten waterschappen echt via ver-
kiezingen gekozen worden? “Ook water-
schappen besluiten over lastige politieke 
vraagstukken. Dat geldt misschien zelfs voor 
een dijkversterking. Want hoewel iedereen 
het belang daarvan onderschrijft, is de ma-
nier waarop je die versterkt óók politiek. 
Koop je de omwonenden uit en maak je een 
dikke dijk, of verstevig je deze juist aan de 
voorkant met een natuurvriendelijke vooroe-
ver? Dat politieke zie je ook terug in de par-
tijen die actief zijn in waterschappen. De 
Partij voor de Dieren maakt in Delfland een 
probleem van de muskusrattenbestrijding, 
terwijl in Noord-Holland de Koninklijke Ne-
derlandse Schaatsbond meedoet aan de ver-
kiezingen. Zij willen zo min mogelijk dam-
men en lage bruggen vanwege de schaatsers. 

Dat zijn allemaal politieke keuzes!”

Muskusratten, schaatsers... ben je nooit 
bang dat de verkeerde partij aan de macht 
komt? (lachend) “Je kunt ook de verkeerde 
dictator aan de macht krijgen. Calvijn zei het 
al: democratie is de minst slechte regerings-
vorm.”

Hoe belangrijk is het om te gaan stemmen? 
“Negentig procent van het beleid ligt vast, 
net zoals bij de gemeenteraad. Het leeuwen-
deel van de waterschapsgelden wordt name-
lijk besteed aan waterkwaliteit en hoogwa-
terbescherming, waarvoor Europese afspra-
ken en wettelijke normen gelden. Die moet je 
gewoon halen. Maar waar ik me zorgen over 
maak, is dat burgers het werk en het belang 
van de waterschappen niet kennen. Daarom 
vind ik het belangrijk dat mensen gaan stem-
men.”

Gezien de opkomst in 2008 denken zij daar 
anders over. “De opkomst was toen inder-
daad slechts 24 procent. Maar in 2011 was de 
opkomst bij de provinciale verkiezingen 52 
procent, dus ik verwacht iets soortgelijks nu 

de waterschapsverkiezingen tegelijkertijd 
zijn.”

Leren mensen door te stemmen echt dat wa-
terschappen belangrijk zijn? “Je zult nooit, 
als je over een dijk rijdt, zeggen: dit is nou ty-
pisch een VVD-dijk. De verkiezingen zijn 
daarom in ieder geval een wake-up-call. Bo-
vendien dwingen verkiezingen om verant-
woording af te leggen, waardoor bestuurders 
geen gekke dingen doen. Doordat water-
schappen dat überhaupt al niet doen, neemt 
de impact van de verkiezing inderdaad af. 
Maar om dan te zeggen dat ze geen nut heb-
ben? De verkiezingen hebben die functie 
juist al gehad!”

Niks mis mee dus, stemmen op waterschap-
pen? “Wat ik jammer vind aan de verkiezin-
gen, is dat landelijke politieke partijen de wa-
terschappen bevolken. In 2008 is besloten 
om voor de waterschapsverkiezingen over te 
gaan van een persoonsstelsel naar een lijs-
tenstelsel om de stemopkomst te verhogen. 
Toen konden alle gewone politieke partijen 
hun machinerietje weer een extra lijst laten 
produceren en zo baantjes creëren voor 
volksvertegenwoordigers die er nét naast 
hadden gegrepen bij de gemeenteraadsver-
kiezingen. Ik zeg het gechargeerd, maar zo 
plat is het soms wel. Dat soort waterschaps-
politici heeft weinig inhoudelijke affiniteit.”

Je bent een groot pleitbezorger voor water-
schappen. Is er ook nog iets wat zij beter 
kunnen doen? “Ik vind dat waterschappen té 
goed zijn in hun kerntaak: verbeteren van dat 
waar ze al goed in zijn, zoals dijken bouwen. 
Waterschappen zijn daardoor minder goed in 
het nadenken over nieuwe oplossingen, zoals 
waterveiligheid achter de dijken. Je kunt dij-
ken eindeloos blijven versterken, maar mis-
schien is het wel veel handiger om het gebied 
daarachter anders in te richten. Hierdoor 
wordt het effect van een overstroming veel 
kleiner. We moeten momenteel onze zegenin-
gen tellen dat het bijna nooit verkeerd gaat, 
want onze veerkracht en zelfredzaamheid bij 
rampen zijn bedroevend laag.”  

Arwin van Buuren spreekt op 17 maart over dit onder-

werp bij Studio Erasmus, 20.30 – 21.45 uur Foyer 

Rotterdamse Schouwburg, toegang gratis

 ‘In het buitenland wordt er met jaloersheid gekeken naar  
het Nederlandse model van waterschappen. En wij zijn  
daar kritisch over!’ > Arwin van Buuren
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Extra maatregelen 
na verduistering door 
medewerker  
Naar aanleiding van een fraudezaak, waarin een medewer-
ker van de EUR 22.000 euro verduisterd zou hebben, heeft de 
Erasmus Universiteit extra maatregelen aangekondigd om 
nieuwe problemen te voorkomen. Zowel medewerkers als 
binnenkomende facturen worden extra gecontroleerd.

Een medewerker van de afdeling Finance werd op 9 februari ge-
arresteerd op verdenking van verduistering. Dwight B. zou reke-
ningnummers veranderd hebben, waardoor het geld niet naar de 
afzender, maar naar rekeningen van vier medeverdachten ging. 
In totaal zou het gaan om een bedrag van rond de 22.000 euro. 
In november 2014 werd al een onderzoek gestart naar het han-
delen van B., nadat er onregelmatigheden aan het licht kwamen. 
Het contract van B. zou binnenkort aflopen. In de dagen na de 
arrestatie werden de vier medeverdachten opgepakt. Het zijn in-
woners van Rotterdam en Vlaardingen: drie vrouwen van 22, 25 
en 27 jaar en een man van 34. Het zijn geen medewerkers van de 
universiteit.
De extra maatregelen zijn deels openbaar, deels geheim, zegt 
adjunct-directeur John van Barneveld van de afdeling Finance. 
Zo wordt er telefonisch geverifieerd wie er achter een factuur zit 
en wordt het bankrekeningnummer vergeleken met wat leveran-
ciers aangeven. Wat de maatregelen zijn om de eigen medewer-
kers te controleren is niet openbaar gemaakt.
Het Openbaar Ministerie is ondertussen bezig met een onder-
zoek. In afwachting van de uitkomst is Dwight B. door de univer-
siteit op non-actief gesteld. Hij mag thuis het verdere verloop van 
het proces afwachten. Een zittingsdatum is nog niet bekend. ES

Bij de expositie Guilty Rotterdam staan de schijnwerpers 
op geneugten die je liever voor je houdt. Verslavingen, 
seks, consumptie (van bijvoorbeeld ongezonde snacks) en 
al het andere waar je moeilijk ‘nee’ tegen kunt zeggen. Dit 
kunstevenement is georganiseerd door ACE> Expo Com-
mittee, een groep internationale studenten van de Eras-
mus School of History Culture and Communication. Voor 
hen is het een manier om ervaring te krijgen in de kunst-
wereld en ondernemerschap te vergroten, voor bezoekers 
een mogelijkheid om te genieten van visuele kunst, instal-
laties, film en live muziek. In totaal zijn er acht verschil-
lende werken te zien in galerie Post Office in Rotterdam-
Noord. De Russische IBCoM-studente Anya Subich (21) 
maakte een video-installatie voor de tentoonstelling. 
“Mijn idee voor de expositie ontstond toen ik de vuilnis-
zak buitenzette. Ik fantaseerde over duiken in een vuil-
niscontainer en dat je vervolgens een reis maakt naar een 
andere wereld. Het doet denken aan Alice in Wonderland, 
maar dan in de metropool Rotterdam. In Rusland hebben 
we minder voorzieningen en soms voel ik me schuldig als 
ik hier bijvoorbeeld in de Markthal of Albert Heijn sta: 
alles draait hier om vormgeving en design. Het voelt voor 
mij soms een beetje kunstmatig; dat vind ik stiekem fas-
cinerend.” NB

Studiedruk zorgt voor 
meer beroepszaken
Het aantal studenten dat tegen een beslissing van de examencom-
missie in beroep gaat, neemt de laatste jaren flink toe op de Erasmus 
Universiteit. Waren er in 2008 nog maar 185 zaken, in 2014 waren het 
er 250. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van het College van Beroep 
voor de Examens (CBE), dat in maart verschijnt.

Volgens Jerimi van Laar, hoofd Juridische Zaken, is de stijging een direct 
gevolg van de toegenomen druk op studenten: “De invoering van het bin-
dend studieadvies, maar vooral de wijzigingen in de studiefinanciering 
hebben ertoe geleid dat er meer beslissingen van examencommissies be-
twist worden.” 
Studenten komen bij de examencommissie terecht als ze het oneens zijn 
met een beslissing van hun faculteit, bijvoorbeeld over doorstroming naar 
een volgend jaar, een tentamenuitslag of de beoordeling van een scriptie. 
Als studenten tegen de uitspraak van de commissie in beroep gaan ko-
men ze uit bij het CBE. Daarna kan er nog een stap gezet worden naar 
het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag.
Lang niet alle beroepen lopen ook echt uit op een zitting en een beslis-
sing van het CBE. “Meestal komen student en faculteit uiteindelijk tot een 
schikking en wordt het bezwaar ingetrokken,” zegt Van Laar. In ongeveer 
40 gevallen moest er in 2014 een beslissing genomen worden door het 
CBE. Het aantal klachten dat dan ook daadwerkelijk gegrond verklaard 
wordt ligt nog veel lager: die zijn per jaar op de vingers van één hand te 
tellen. Overigens zijn nog niet alle in 2014 ingediende beroepen afgerond.
Uit de lijst van uitspraken in 2014 blijkt dat het in veel gevallen inderdaad 
gaat om betwiste studieadviezen: 13 van de 28 inhoudelijke uitspraken 
hadden met het BSA te maken. In andere gevallen gaat het om de toe-
lating tot de master of een vak (6 gevallen) of de beoordeling van een 
scriptie of tentamen (5). ES

Guilty pleasures 
in expositie ESHCC
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REORGANISATIE FSW MAAND 
VERTRAAGD
Medewerkers bij Sociale Wetenschap-
pen zullen waarschijnlijk nog iets 
langer in spanning zitten over hun 
toekomst op de faculteit. Het reorgani-
satieplan, dat oorspronkelijk begin fe-
bruari af zou zijn, wordt pas half maart 
voorgelegd aan de faculteitsraad. De 
faculteitsraad was van plan om op 2 
maart het stuk te bespreken, maar die 
vergadering is uitgesteld tot 24 maart. 
Medewerkers zouden in april persoon-
lijk geïnformeerd worden over hun toe-
komst, maar die planning lijkt niet te 
worden gehaald. ES

MINIMALE STIJGING VAN 
AANTAL EERSTEJAARS IN 
2014
Na een flinke stijging in 2013 is afge-
lopen jaar het aantal eerstejaars op 
de EUR opnieuw gestegen, zij het heel 
licht. Er kwamen om precies te zijn 7 
eerstejaars meer naar Rotterdam dan 
het jaar ervoor. Dat blijkt uit de meest 
recente cijfers van DUO. Er meldden 
zich 4354 eerstejaars op de universi-
teit. Daarmee doet Rotterdam het re-
latief goed. Landelijk daalde het aantal 
eerstejaars juist met 2,4 procent. 

ATHENA-PRIJS VOOR BEVOR-
DERING POSITIE VROUWEN
Er komt een nieuwe universitaire prijs 
op de EUR. Met de Athena-prijs zal 
een medewerker die een substantiële 
bijdrage heeft geleverd aan de positie 
van vrouwen binnen de universiteit in 
het zonnetje worden gezet. Iedereen 
kan een medewerker, of dat nu een 
wetenschapper of een lid van het on-
dersteunend personeel is, voordragen 
voor de prijs. Een jury, die fiftyfifty 
uit mannen en vrouwen bestaat, zal 
de voordrachten beoordelen. Waar-
schijnlijk zal de allereerste Athena-
prijs tijdens de Dies in november wor-
den uitgereikt. TF

> Lees: ‘Vrouwen hebben ook hersenen’ 
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Wat zijn de parallellen en verschillen tussen 
Rotterdammers en Amsterdammers? Een 
verschrikkelijke clichévraag, die veel bewo-
ners van de Maasstad inmiddels de neus 
uitkomt. Toch was er in de afgelopen weken 
een aanleiding om de vergelijking tussen 
010 en 020 weer eens te trekken.

Bij de Universiteit van Amsterdam escaleerde 
de discussie over de hervorming van de Geestes-
wetenschappen namelijk behoorlijk. Al langer 
wordt daar door de actiegroep Humanities Rally 
geprotesteerd tegen bezuinigingen op de facul-
teit. In samenspraak met deze actiegroep vielen 
enkele tientallen studenten het Bungehuis, een 
van de gebouwen van de Amsterdamse Facul-
teit der Geesteswetenschappen, binnen. Maar 
liefst elf dagen hielden de bezetters vol. Toen 
werden ze verwijderd door de politie. Een dag 
later groeide de groep actievoerende studenten 
tot driehonderd man, en haalde ze doodleuk 
hetzelfde kunstje uit met het Maagdenhuis. Op 
het moment van schrijven zitten de studenten 
nog steeds in het bestuursgebouw van de UvA.
Tot zover 020. Ook in 010 staan flinke bezuini-
gingen voor de deur. Bijvoorbeeld bij Sociale 
Wetenschappen en bij Wijsbegeerte. Het gaat 
weliswaar om minder geld, minder opleidingen 
en minder studenten, maar bij filosofie wordt 
weldegelijk gevreesd voor het voortbestaan van 
de faculteit en de bacheloropleiding. 

De grote vraag is natuurlijk: waar blijven die 
Rotterdamse bezettingen? Hoewel sommige 
filosofiestudenten er binnenskamers wel over 
speculeren, zijn concrete acties nog niet aan de 
orde. Wel is er sindskort een actiegroep, naar 
het voorbeeld van Humanities Rally. Onder de 
naam Philosophy Ground, dat namens alle filo-
sofiestudenten zegt te spreken, heeft een groep 
studenten van de Faculteit der Wijsbegeerte 
een manifest opgesteld voor het behoud van een 
zelfstandige faculteit én de bacheloropleiding. 
In datzelfde manifest benadrukken ze dat het 
College van Bestuur niet moet vergeten dat een 
universiteit er is om een academische opleiding 
en vorming te bieden aan studenten en om on-
derzoek te faciliteren. Door alleen naar de cij-
fertjes te kijken, verkwanselt ze haar primaire 
taak. 
Dat is klare taal. Maar zou de actiebereidheid 
van Rotterdamse studenten net zo groot zijn als 
die van hun Amsterdamse tegenhangers? Er is 
nog weinig publiekelijk tegengas. Philosophy 
Ground wacht de plannen af en wil eerst de 
dialoog aangaan, in de hoop dat Rotterdamse 
bestuurders wél luisteren naar de wensen van 
studenten. Bezetten is (nog) niet nodig, is de 
heersende opinie, maar ze steunen en begrijpen 
de Amsterdamse actievoerders wel. Ook naar 
hen werd pas geluisterd toen ze voor de tweede 
keer een gebouw bezetten.  
                  Tim Ficheroux

Vuige feestpunk bij Stukafest
Het studentenfestival Stukafest wist dit jaar weer een zeer divers programma neer te zetten op 
donderdag 12 februari. Comedy van internationale moppentappers, kunst voor beeldgevoelige 
bezoekers en uiteraard ook muziek was te beluisteren in een van de studentenkamers die hun 
deuren hadden opengesteld voor het jaarlijkse evenement. In de ene kamer kon je terecht voor 
een intieme singer-songwritersessie, in de andere kamer voor een ruige show. In totaal waren 
er dertien acts in elf studentenkamers met gemiddeld twintig bezoekers per kamer. Aan de 
Henegouwerlaan stonden er echter zeker veertig mensen te luisteren naar de herrie van de 
vuige feestpunkers Orgaanklap; er werd flink gedanst, gemosht en gelebberd – net zo hard tot 
de politie van zich liet horen. NB

Waar blijven die Rotterdamse bezettingen?
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Trimbos: te 
weinig aandacht 
drugspreventie op 
universiteiten
Universiteiten moeten meer doen om drugs-
gebruik onder studenten te voorkomen. Dat 
adviseert het Trimbos Instituut in de onlangs 
gepubliceerde Strategische Verkenning 
Uitgaansdrugs 2015. Toch zegt de Erasmus 
Universiteit voorlopig geen actie te onder-
nemen.

Het kennisinstituut voor drugsgebruik merkt 
op dat grote groepen jongeren de afgelopen 
decennia makkelijker in aanraking komen met 
uitgaansdrugs zoals XTC. Het Trimbos krijgt 
door het inventariseren van verschillende 
onderzoeken en publicaties ‘de indruk dat er 
sprake is van een stijging van het gebruik’ van 
zulke uitgaansdrugs onder studenten. De Stra-
tegische Verkenning bevat echter geen nieuwe 
cijfers. Eerder concludeerde het Trimbos dat 
zo’n 60 procent van de uitgaande jongeren wel 
eens drugs gebruikt.
Wel is de verkenning aanleiding genoeg voor 
het Trimbos om advies te geven aan staatsse-
cretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. 
Het instituut concludeert dat er vooral op het 
gebied van preventie nog een hoop te winnen 
valt. Zo zou er een landelijke richtlijn voor uit-
gaansdrugs voor gemeenten moeten komen. 
Ook universiteiten zouden meer kunnen doen 
aan drugspreventie. Des te meer omdat er vol-
gens het Trimbos ook een financiële winst te 
behalen is voor universiteiten. Recente studies 
zouden laten zien dat het gebruik van drugs 
een negatieve werking heeft op de gezondheid 
en het studiesucces van studenten.
De ‘normalisering’ van het drugsgebruik onder 
jongeren baart de staatssecretaris zorgen. “We 
moeten deze trend zo snel mogelijk keren. Uit-
gaansdrugs zijn levensgevaarlijk, zeker in de 
zeer sterke dosering die nu vaak voorkomt”, 
aldus Van Rijn. 
Ook onderzoek dat Credo Magazine vorig jaar 
deed is meegenomen in de verkenning van het 
Trimbos Instituut. Het blad van de faculteits-
vereniging Cedo Nulli van de sociale faculteit 
concludeerde dat één op de drie EUR-studen-
ten harddrugs gebruikt. 
De EUR neemt nog geen maatregelen naar 
aanleiding van de Trimbosverkenning. “Op de 
campus is het gebruik van drugs verboden”, 
laat een woordvoerder weten. “Wat studenten 
buiten de campus doen, kunnen wij moeilijk 
controleren. Als wij signalen krijgen dat er op 
grote schaal sprake is van drugsgebruik onder 
de studentenpopulatie, dan zou je wellicht een 
actieve rol in zo’n campagne kunnen spelen. 
Die signalen zijn er vooralsnog niet.” EvR

SPORT 
VERENIGINGEN
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Inge Hutter 
nieuwe rector ISS
Inge Hutter, hoogleraar Demografie, wordt 
de nieuwe rector van het International Insti-
tute of Social Studies (ISS) in Den Haag. Op 
dit moment is zij nog decaan van de Faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijks-
universiteit Groningen (RuG). Hutter volgt 
prof. dr. Leo de Haan op, die in oktober zijn 
functie neerlegt.
Hutter studeerde Culturele antropologie 
in Utrecht en Niet-Westerse demografie in 
Groningen. Ze promoveerde op de voeding 
van zwangere vrouwen in Zuid-India aan de 
RuG. Ondanks haar functie in Groningen 
woont Hutter al elf jaar in Den Haag, stand-
plaats van de EUR-faculteit. “Tijdens de sol-
licitatieperiode kwam ik er eigenlijk achter 
dat er verbazingwekkend veel overeenkom-
sten zijn tussen het ISS en de faculteit in 
Groningen. Niet alleen qua grootte, maar 
ook wat betreft de maatschappelijke rele-
vantie van het onderzoek op beide plekken.” 
De overstap naar het ISS is volgens Hutter 
een mooie stap in haar carrière. “Dit past 
precies bij wat ik zou willen. Werken met an-

deren culturen, daar haal ik mijn passie uit.”
Op welke punten gaat Hutter die passie in-
zetten om het ISS te verbeteren? Het insti-
tuut mag vooral wat meer zichtbaar zijn, 
vindt ze. “Het is niet zo dat het ISS heel na-
drukkelijk moet veranderen, maar wat er al 
gedaan wordt, mag zichtbaarder worden.” 
EvR
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Het experiment met beurspromovendi. Uni-
versiteiten mogen per 1 januari 2016 promo-
vendi behandelen als studenten, en niet als 
werknemers.

Wat betekent dit experiment voor promovendi?
In ieder geval verslechtert hun financiële 
positie. De studentpromovendi hoeven niet in 
dienst te zijn van een universiteit, waardoor de 
universiteit ook geen sociale premies hoeft te 
betalen. In plaats van een salaris, ontvangen de 
PhD’s een beurs. Daarnaast gaan promovendi 
collegegeld betalen. 

Waarom willen universiteiten promovendi als 
student?
Heel simpel: ze zijn goedkoper. Als een univer-
siteit geen werkgeversbelasting en pensioenlas-
ten hoeft te betalen, kunnen voor hetzelfde geld 
drie promovendi worden aangenomen in plaats 
van twee. Het kabinet hoopt dat er op deze 
manier meer mensen kunnen promoveren. Ook 
wordt het argument gebruikt dat het systeem 
meer lijkt op hoe promovendi in andere landen 
worden gezien, en de internationale mobiliteit 
daardoor zal toenemen. 

Willen promovendi dit experiment zelf eigenlijk 
wel?
Nee. In een brief aan alle besturen van universi-
teiten en academische ziekenhuizen spreken di-
verse promovendi-organisaties en medezeggen-
schapsraden zich uit tegen het experiment. Ze 
maken zich zorgen over hun financiële positie, 
maar denken ook dat de kwaliteit van het pro-
motietraject achteruitgaat. Ze zijn bijvoorbeeld 
bang dat een snelle toename van het aantal 
promovendi leidt tot slechtere begeleiding, of 
dat ze minder goed worden voorbereid op een 
academische carrière, omdat ze bijvoorbeeld 
geen onderwijs hoeven te geven. 

Gaat de Erasmus Universiteit meedoen?
Dat is nog niet duidelijk. Enerzijds ziet de 
universiteit het als een interessante mogelijk-
heid om het aantal promovendi te vergroten. 
Anderzijds wordt gewezen op de zekerheid die 
het huidige systeem promovendi biedt, en de 
nuttige vaardigheden die worden opgedaan bij 
het geven van onderwijs. Tot 1 november kunnen 
universiteiten aangeven dat ze mee willen doen 
aan het experiment. Als de EUR mee wil doen, 
moeten de Universiteitsraad en faculteitsraden 
daar wel mee instemmen. TF

VRAGEN 
OVER...

BAS VAN DER SCHOT

Plasterk geeft college over 
koninkrijksrelaties
De volle collegezaal met vooral rechtenstudenten zit al lang en breed 
klaar als Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse zaken en Konink-
rijksrelaties, met wat vertraging aan zijn college over het Koninkrijk der 
Nederlanden begint. Het Koninkrijk, dat zich uitstrekt tot vlak boven 
Zuid-Amerika, waar ‘onze’ bijzondere gemeenten Saba, Sint Eustatius 
en Bonaire en de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten liggen. Plas-
terk spreekt over de bijzondere juridische relatie tussen Nederland en 
haar overzeese gebiedsdelen. “Voor jullie als aankomend juristen zijn 
de ontwikkelingen binnen het Koninkrijk bijzonder interessant.” Tegen 
het einde van het college volgt de onvermijdelijke vraag over het nut 
van de band met de eilanden. Plasterk snapt de bestaande twijfels, maar 
spreekt zelf van een ‘historische plicht’. “Wij hebben de verantwoorde-
lijkheid om zaken als kinderrechten en armoedebestrijding te verbete-
ren.” MvS (foto: LW)   
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OPINIE

Een bibliotheek zonder boeken. Echt!?
Filosoof Rolf Viervant maakt zich zorgen over het verdwijnen van de boekencollectie van de  
Universiteitsbibliotheek na de verbouwing.

De UB voert op dit moment haar boeken af. Waarheen is onduidelijk, maar een medewerker die ik sprak, had 
het over ‘externe opslagplaatsen’ en ‘saneren.’ Of dat laatste waar is, is nergens te vinden, maar een recent 
nieuwsbericht over een boekenschenking aan de Filipijnen spreekt boekdelen. Na deze grote boekverpanding 
en een verbouwing die alles ‘lichter, ruimer en transparanter’ moet maken, hoopt de UB ‘klaar te zijn voor de 
toekomst’. Maar de boeken komen niet terug. Alleen het hoogstnodige wordt twee keer per dag op transport ge-
zet. Dus de bibliotheek doet de boeken weg om ruimte te besparen.
Mij lijkt dit een weinig vanzelfsprekende keuze, met ingrijpende gevolgen. De ogenschijnlijke achteloosheid 
waarmee het gebeurt, roept bij mij bovendien grote vragen op. Want wat is de status en de waarde van een uni-
versiteitsbibliotheek en welke bevoegdheden heeft haar bestuur? Hoe meer ik hierover nadenk, hoe vreemder 
het wordt. Is dit serieus mogelijk? Algemene academische discussie en betrokkenheid lijken mij dringend nood-
zakelijk.

Missie en visie?
Onder het kopje ‘missie en visie’ op haar website, stelt de UB zichzelf ‘de ambitie de datamanager te worden van 
de universiteit’. De afgelopen jaren werden veel data via de UB inderdaad toegankelijker gemaakt. Wat echter 
steeds minder toegankelijk is geworden, is de eigen collectie. Al jaren valt deze steeds meer weg achter de aan-
zwellende datamassa, want voor een ‘datamanager’ zijn alle data gelijk. 
Nu heeft een bibliotheek natuurlijk meer taken dan ‘datamanagement.’ In de hele ‘missie en visie’ is hier echter 
niets over te vinden. Het woord ‘boek’ wordt niet eens genoemd. Het gemak waarmee de collectie thans wordt 
afgeschreven, hangt nauw samen met deze simpele visie. Door de nadruk op ‘datamanagement’ en ‘dienstverle-
ning’ worden in de waan van de dag andere essentiële eigenschappen van een universiteitsbibliotheek uit het 
oog verloren. 

Wat dan?
Over archiveren wordt bijvoorbeeld niets gezegd. Het bijhouden van informatie voor deze universiteit heeft over 
de jaren een zeer specifieke collectie voortgebracht. Deze collectie is nauw verbonden met de historische we-
tenschappelijke ontwikkeling. De wortels van de expertise waarmee wij ons vandaag de dag onderscheiden en 
waarin wij thans excelleren, liggen in deze bibliotheek. 
Deze collectie is het best denkbare en meest diepgravende archief voor de huidige academische gemeenschap. 
De wijze waarop hiermee wordt omgegaan is inhoudelijk verbonden met de kennis en het onderzoek van nu. 
Keuzes over afvoeren, uitdunnen of uitrangeren van de bibliotheek, zijn daardoor keuzes van groot waarderend 
belang en overstijgen de verantwoordelijkheden die een ‘datamanager’ kan dragen.
Zeker omdat een universitaire bibliotheek in haar fysieke zichtbaarheid en beschikbaarheid ook een symboli-
sche waarde heeft. De plaats die wij haar geven vormt onze verhouding met de geschiedenis. Zorg hiervoor is 
meer dan ‘dienstverlening.’ Het is een morele verantwoordelijkheid naar het verleden en een morele verplich-
ting aan de toekomst. 

Corebusiness?
En tenslotte is het ook strategisch onbegrijpelijk. Datamanagement is belangrijk, maar toch niet de meest 
vruchtbare corebusiness voor de toekomst? Deze doelstelling is geschreven met de taal en logica van competi-
tief concurrerende bedrijven. Denkt de UB werkelijk op het gebied van datamanagement te kunnen concurreren 
met de markt? Uiteindelijk koopt de universiteit haar diensten en datamanagement, net als nu, gewoon in bij de 
grote commerciële jongens die dit altijd beter en goedkoper kunnen leveren. En de UB kan dit vervolgens (blij-
ven) beheren en beschikbaar maken, als een van haar vele taken.
Er liggen overigens wel andere strategische kansen. De UB heeft één unique selling point met goede toekomst-
perspectieven in de globaliserende informatiemarkt: haar eigen collectie. 

Echt?
De argeloze vanzelfsprekendheid waarmee het bestuur van de UB zichzelf tot ‘datamanager’ kroont en de bibli-
otheek afvoert, is voor mij onbevattelijk. Of begrijp ik het verkeerd? Zie ik een zorgvuldig georganiseerd acade-
misch draagvlak over het hoofd? Want anders is het hoog tijd om ons af te vragen of de funeste toekomstwaan 
achter deze onnozele gretigheid, in de echte toekomst valt te verantwoorden. Want, hallo! De bibliotheek doet 
gewoon de boeken weg! Echt! De UB vergooit op dit moment kansen voor een toekomst, die meer zoekt dan data. 
En daar zitten ze dan, met een transparante bibliotheek vol studieplekken, internetaansluitingen, bespreek-
ruimten, printers, datamanagers, workshops en datacontracten, waar het bier op gigantische centennial-feesten 
de hele nacht rijkelijk vloeit; maar zonder boeken. Echt! Een bibliotheek, zonder, boeken.

Rolf Viervant
Promovendus Faculteit der Wijsbegeerte
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TIM DE MEY 

ANDERE OSCARS
Eigenlijk weten we met z’n allen dat Hollywood één 
grote luchtbel is, dat er nog nauwelijks sprake is van 
creativiteit, en dat er door de bank genomen, in de 
rest van de wereld veel betere films worden ge-
maakt. En toch leven velen onder ons jaarlijks toe 
naar wat als de moeder van alle luchtbellen kan en 
moet worden beschouwd, het hoogte- en dieptepunt 
van glamour en glitter … de uitreiking van de Oscars!
Bij dat ritueel hoort niet alleen gedoe voor en tijdens 
de show, maar ook gedoe achteraf. Als eenmaal de 
winnaars bekend zijn, blijken sommige mensen aan-
genaam verrast, anderen onaangenaam, en weer an-
deren – de obligate Hineininterpretierders – verklaren 
(naderhand) niet verrast te zijn.
Dit jaar hoorde ik bij de onaangenaam verrasten. 
Hoewel ik lang niet alle genomineerde films gezien 
had – en dus geen recht van spreken had – vond ik 
dat The Imitation Game royaler genomineerd en be-
kroond had moeten worden. The Imitation Game lijkt 
een klassieke biopic: het levensverhaal van de wis-
kundige en computerpionier Alan Turing. De film is 
vakkundig gemaakt en geheel volgens de regels van 
Hollywood: met grote contrasten en aanzwellende 
dynamieken, die rechtstreeks appelleren aan de 
emoties van de kijker. 
The Imitation Game is echter zoveel meer. Voor we-
tenschappers is Turing in alle opzichten een rolmo-
del. Hoe de idiosyncratische persoonlijkheidsken-
merken die hem sociaal isoleren, hem als weten-
schapper briljant maken. Hoe hij onvermoeibaar en 
doelgericht weerstand en tegenslagen overwint, en 
uiteindelijk in alle stilte, buiten de schijnwerpers, een 
probleem oplost – namelijk de ontcijfering van 
Enigma – waarmee hij miljoenen levens redt. 
Natuurlijk wil elke wetenschapper Turing zijn.
Maar The Imitation Game vertelt ook over Turings ho-
moseksualiteit, zijn worsteling, zijn veroordeling (tot 
chemische castratie), en zijn – mogelijk gerelateerde 
– mysterieuze dood. Weergaloos is hoe Turings ge-
sofisticeerde begrippen en ideeën tot hun recht ko-
men in de dialogen: ze worden niet alleen adequaat 
en toegankelijk verwoord, ze dagen de kijker ook uit 
om na te denken over het anders zijn van anderen en 
hoe zich daartoe te verhouden.
The Imitation Game kreeg maar één Oscar: beste 
aangepaste scenario. Toen scenarist Graham Moore 
de Oscar in ontvangst nam, gaf hij meteen de ont-
roerendste aanvaardingsspeech ooit. Hij vertelde 
kort maar indringend over zijn eigen worsteling in zijn 
jeugd, en troostte de kinderen die het gevoel hebben 
dat ze nergens bij horen: “You do. Stay weird. Stay dif-
ferent, and then when it’s your turn and you are stan-
ding on this stage, please pass the same message 
along.”

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie

> Piano man
Of er niet een publieke piano kan komen 
op de campus waar iedereen lekker een 
mopje op kan spelen, tussen de colle-
ges of vergaderingen door? Vroeg stu-
dent-lid van de Universiteitsraad Korrein 
Volders zich pas af toen een vriend hem 
wees op de vrolijkheid die de ‘openbare 
piano’ onder andere op station Utrecht 
Centraal onder de mensen teweeg-
brengt. Natuurlijk, je hebt een piano in 
de loopbrug tussen A (Erasmus gebouw) 
en H (Tinbergen gebouw) en een vleugel 
in de Aula, maar daar moet je een ‘pia-
nokaart’ voor hebben om daarop te mo-
gen spelen, en dat hindert de spontane 
behoefte van muzikale types om een 
aubade ten gehore te brengen op het 
moment dat zij dat willen.
Volders legde daarom de vraag voor aan 
de secretaris van het College van 
Bestuur, Ton van der Pijl, die het een 
‘leuk idee’ vond en eens zou gaan navra-
gen wat de mogelijkheden zijn.
Volders, die zelf stellig ontkent dat het-
geen hij rommelt op de piano ook daad-
werkelijk muziek zou mogen heten, 
heeft ook al een locatie op het oog voor 
het klavier: in de C-hal bij het atrium van 
houten bankjes.

Waar de piano vandaan moet komen 
werd ook al gesuggereerd tijdens de ver-
gadering waar het onderwerp ter sprake 
kwam: het ISS heeft maar liefst drie pia-
no’s, die kunnen er misschien wel eentje 
missen. 

> Gans op stand
De lente komt er alweer aan. De merels 
fluiten, zij het nog enigszins schuchter, 
in de ochtend– en avondschemer, ek-
sters vliegen af en aan met nestbouw-
materialen, en sommige vogels zijn so-
wieso al begonnen te broeden. Dit ter-
wijl de website van de 
Vogelbescherming Nederland meldt dat 

de broedperiode vanaf begin mei is.
Zo is er ook een nijlganzenkoppel 
(Alopochen aegyptiaca) neergestreken 
op de campus. De vogels hebben niet de 
minste locatie uitgekozen als kraamka-
mer: ze broeden op stand in een plan-
tenbak op het balkon van Pauline van 
der Meer Mohr, de voorzitter van het 
College van Bestuur, die huist op de 
tweede verdieping van het 
Erasmusgebouw (voorheen A-gebouw). 
Naar verluidt zitten pa en ma gans – nijl-
ganzen zijn zeer van de eerlijke zorgver-
deling - op een zestal eieren.
Aldaar trekken ze veel bekijks. Zoals bij-
voorbeeld van Kees Moeliker, curator van 
het Natuur Historisch Museum, die 
poolshoogte kwam nemen en voorspel-
de dat de zes kuikens beslist ‘hoogvlie-
gers’ gaan worden, gezien hun geboor-
teplaats.
Voorlopig bestaat er nog wel enige on-
duidelijkheid over de naam van de aan-
staande ouders. In de secretariële wan-
delgangen is de moeder voorlopig Ans 
gedoopt en pa zou dan Hans moeten he-
ten. Maar onze collegevoorzitter heeft 
heel andere ideeën omtrent de naam, 
laat ze via Twitter weten: ‘ik heb haar 
Freule Julie gedoopt, vrij naar Strindberg.’

Heb jij een goede suggestie voor de na-
men van de zes aanstaande kuikens? 
Stuur een mail aan: erasmusmagazine@
em.eur.nl

EDDN

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 

Tips? redactie@em.eur.nl
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O
p het podium staan alleen maar mannen in 
toga. Acht van hen zijn eredoctor, de overige 
negen erepromotor. Ter ere van de honderdste 
verjaardag van de Erasmus Universiteit mocht 
iedere faculteit een eredoctoraat uitreiken. Maar 

waar de feestelijke viering een nieuwe, succesvolle eeuw 
had moeten inluiden, bleef vooral een zure smaak hangen. 
In de weken na de Dies Natalis ging alle koffiepraat over dat 
volledig masculiene podium. Er gaat nog steeds het hard-
nekkige gerucht dat prinses Beatrix haar ongenoegen heeft 
ingefluisterd bij de collegevoorzitter.
Het is een bekend probleem in de wetenschap: er zijn 
veel te weinig vrouwelijke hoogleraren. En als er al een 

succesvol diversiteitsbeleid wordt gevoerd, gaat het veel 
te langzaam. Volgens de Lissabon-doelstellingen van de 
Europese Unie had in 2010 al een kwart van alle hooglera-
ren vrouw moeten zijn. Een doel dat slechts in Roemenië, 
Letland, Bulgarije en Kroatië werd gehaald. Voor 2020 
blijft hetzelfde streefcijfer van kracht. Nederland bungelt 
ergens onderaan het ranglijstje. En van alle Nederlandse 
universiteiten bevindt de EUR zich ook nog eens in de on-
derste regionen. Inmiddels zijn er 25 vrouwelijke gewoon 
hoogleraren in Rotterdam, ten opzichte van 254 mannen.
Hanneke Takkenberg, hoogleraar Klinische besliskunde 
in cardio-thoracale interventies en voorzitter van het Eras-
mus Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH), moet 
lachen als ze herinnerd wordt aan de Dies van 8 november 
2013. “Dat is toch oud nieuws, joh.” Ze vervolgt serieus: “Ik 
zat voorin de zaal tussen de andere hoogleraren. En dat 
was niet de plek waar het rumoer ontstond. Toen al die 
mannen op het podium stonden, was het juist in de rest 
van de zaal waar het gemor begon. Volgens mij gaf het al-
gemene publiek, de samenleving, een duidelijk signaal af: 
dit soort taferelen zijn niet langer acceptabel.”
Het is wellicht wat flauw om het voorval weer op te ra-
kelen, want zo’n uitglijder zal niet nogmaals gemaakt 
worden. Maar het geeft treffend weer dat een gebrek aan 
vrouwelijke hoogleraren gevolgen heeft. En een deukje in 
het imago van een universiteit is niet het enige effect.

Verdwijnen van talent
“Als je alleen kijkt naar de effecten van een gebrek aan 
vrouwelijke hoogleraren, ga je voorbij aan het feit dat 

Vrouwen hebben 
ook hersenen
Het wil maar niet lukken met het benoemen van meer vrouwelijke 
hoogleraren. Op de Erasmus Universiteit zijn tien keer zoveel man-
nelijke hoogleraren. Wat zijn daar eigenlijk de gevolgen van?
tekst Tim Ficheroux fotografie Levien Willemse

Een vrolijke boel was het bij de oratie van Carla Baan, 30 januari jl . De rector en 
de decaan van de Faculteit Geneeskunde omringd door wel négen vrouwelijke 
hoogleraren. Tweede van rechts op de achterste rij is Hanneke Takkenberg
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het al een probleem an sich is”, benadrukt Marise Born, 
hoogleraar Personeelspsychologie en bestuurslid van het 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Ze 
wijst op de beruchte ‘schaar’, de grafiek die laat zien dat 
de man-vrouwverdeling op het niveau van studenten en 
promovendi 50-50 is, maar daarna sterk uiteen begint te 
lopen. “Die cijfers tonen aan dat mannen en vrouwen geen 
gelijke kansen krijgen en dat universiteiten geen afspiege-
ling van de samenleving vormen.” 
Wat diezelfde cijfers ook laten zien is dat talent wegsij-
pelt. “Het is heel simpel”, zegt Pearl Dykstra, hoogleraar 
Empirische sociologie. “Vrouwen hebben ook hersenen.” 
Hoe minder vrouwen doorstromen naar hogere weten-
schappelijke functies, hoe meer talent wordt verkwanseld. 
“Het is ontzettend zonde dat je vrouwen opleidt, en dat ze 
vervolgens verdwijnen. Of dat nu is omdat ze er zelf van 
afzien, of omdat ze te weinig kansen krijgen, of structurele 
belemmeringen tegenkomen: je mist als universiteit een 
hoop talent.”
Hoewel iedereen wijst op het verdwijnen van talent, zijn er 
maar weinig individuele voorbeelden te vinden van vrou-
wen die niet benoemd zijn of die de universiteit hebben 
verlaten. Volgens Kirsten Rohde, bijzonder hoogleraar 
Gedragseconomie (een van de twee vrouwelijke bijzonder 
hoogleraren aan de Erasmus School of Economics) is dat 
begrijpelijk. “Ik denk dat vrouwen het niet zover laten 
komen en er eerder uitstappen of er niet aan beginnen. 
Daarnaast ligt het veel genuanceerder: een benoeming zal 
nooit afgeketst worden omdat iemand vrouw is. Op papier 
zijn er natuurlijk gelijke kansen, er wordt gekeken naar 
objectieve criteria. Maar juist impliciete vooroordelen en 
sociale factoren spelen een rol, en die zijn heel moeilijk 
aan te wijzen.” Er zijn wel voorbeelden, vertelt Born, maar 
die zijn anoniem. Bij het LNVH kloppen een paar keer per 
jaar vrouwen aan die allerlei struikelblokken tegenkomen. 

Mannelijke proefdieren
Naast het feit dat een universiteit talent misloopt, is de 
kans groot dat onderzoekssubsidies moeilijker binnen 
te halen zijn. Steeds vaker wordt diversiteit of gender 
equality gehanteerd als een van de criteria om een subsi-
dieaanvraag succesvol binnen te slepen. Takkenberg wijst 
op Horizon 2020, de hoop in bange dagen van alle Euro-
pese universiteiten. Onderzoeksbeurzen komen steeds 
vaker uit Europese subsidiegelden, en Horizon 2020 is de 
komende jaren de belangrijkste en grootste pot met geld. 
“Binnen dat programma is een van de criteria dat gender 
niet alleen wordt meegenomen in de onderzoeksopzet, 
maar ook in de samenstelling van de onderzoeksgroep of 
het consortium dat de aanvraag doet”, vertelt Takkenberg. 

20 november  2014 | 15

 ‘Ik vind het heel verve-
lend dat iedereen zich 
continu wil vergelijken 
met anderen. Ik kan hele-
maal niets met die ma-
chocultuur’ > Kirsten Rohde

Man-vrouwverdeling per functiegebied 
(wetenschappelijk personeel op de EUR)* 
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Percentages vrouwelijke 
hoogleraren in EU-landen (2010) 
	

Roemenië 36% 

Letland 32% 

Bulgarije 26% 

Kroatië 26% 

Finland 24% 

Portugal 22% 

Noorwegen 21% 

Hongarije 21% 

Italië 20% 

Zweden 20% 

Slovenië 20% 

Frankrijk 19% 

Oostenrijk 17% 

Estland 17% 

Spanje 17% 

Denemarken 15% 

Duitsland 15% 

Ierland 14% 

Litouwen 14% 

Tsjechië 13% 

Nederland 13% 

België 12% 

Cyprus 11% 

Luxemburg 9%	

Bron: She Figures 2012, 
Gender in Research and 
Innovation, Europese 
Commissie
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Ook inhoudelijk kan een gebrek aan vrouwelijke weten-
schappers gevolgen hebben voor het onderzoek. Born 
geeft het voorbeeld van het onderzoek van de Nijmeegse 
cardiologe Angela Maas. “Ziektebeelden en modellen 
daarvoor zijn vaak geënt op mannelijke ziektepatronen. 
Daardoor wordt het ziektepatroon bij vrouwen soms 
slechter herkend.” Dat geldt bijvoorbeeld voor hart- en 
vaatziekten. Vooral bij jonge vrouwen geeft een hartinfarct 
geen drukkend gevoel op de borst, terwijl dat bij mannen 
wel zo is. De Europese Commissie begon in 2011 met het 
project ‘Gendered Innovations’, dat aantoont dat in veel 
vakgebieden nog steeds een gender bias speelt. In onder-
zoek met proefdieren worden bijvoorbeeld vaak alleen 
mannelijke ratten of muizen gebruikt. 

Diverser is efficiënter
“Organisaties zijn veel effectiever en winstgevender als 
de top divers is”, zegt Takkenberg, doelend op onderzoek 
van het New Yorkse kenniscentrum Catalyst, dat gespeci-
aliseerd is in de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
Het onderzoek toont aan dat Fortune 500-bedrijven met 
hoge percentages vrouwen in de top veel beter presteren 
dan die met lage percentages vrouwen in de top. “Dat zou 
voor mannen in de top van de organisatie toch een prettig 
argument moeten zijn.”
Dykstra wijst naar een vergelijkbaar onderzoek van Mc-
Kinsey & Company uit 2007. Daaruit blijkt dat bedrijven 
met meer dan 30 procent vrouwen in hogere management-
functies beter scoren op organisatiecriteria zoals leider-
schap, efficiëntie, motivatie en integriteit. Takkenberg: 
“Diversere organisaties zijn efficiënter. Als iedereen blank 
is en een stropdas draagt, doe je allemaal hetzelfde.”

Competitief sfeertje
Een van de grootste nadelen van te weinig vrouwelijke 
hoogleraren is misschien nog wel dat het probleem zich-
zelf in stand houdt. Er zijn meer vrouwen nodig om een 
cultuuromslag teweeg te brengen. “Als er maar weinig 
vrouwelijke rolmodellen zijn, worden jonge vrouwen ook 
maar weinig gestimuleerd om voor een academische car-
rière te kiezen”, zegt Dykstra. “Dat is een gemis voor de 
volgende generatie.”
“Als je om je heen alleen maar mannen ziet, kun je het 
gevoel krijgen dat het mannenbolwerk de norm is”, vertelt 
Born. “Impliciete vooroordelen kunnen op die manier 
ontstaan.” 
Een veel gehoorde klacht is de competitieve sfeer op uni-
versiteiten. Vrouwen zouden daar minder goed mee om 
kunnen gaan. “Of vrouwen daar daadwerkelijk slechter 
tegen kunnen, weet ik niet zeker”, zegt Rohde. “Maar wat 
wel bekend is uit onderzoek, is dat vrouwen meer ‘risico-
avers’ zijn dan mannen. Dat zou best eens de verklaring 
kunnen zijn voor het feit dat vrouwen minder snel kiezen 
voor een carrière in een competitieve omgeving.” Rohde 
geeft aan dat ze moeite heeft met de competitieve sfeer 
op de economiefaculteit. “Ik vind het heel vervelend dat 
iedereen zich continu wil vergelijken met anderen: ‘Kijk 
eens wat ik heb gedaan’. Ik kan helemaal niets met die 
machocultuur.”

Percentage vrouwelijke hoogleraren 
in vaste dienst per universiteit *   

  	

   
Bron: WOPI 2013, VSNU, peildatum 31 december 2013  
   
* Cijfers zijn exclusief de academische ziekenhuizen	 		 	 	
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Volgens Rohde zorgt dat cultuurtje ervoor dat verschil-
lende leiderschaps- en communicatiestijlen niet altijd 
herkend worden. “Ik heb het gevoel dat ik tegen moeilijk-
heden aanloop die te maken hebben met verschillen in 
stijl.” Daarom werkt ze met een coach, die haar leert hoe 
ze andere stijlen kan herkennen en haar eigen stijl beter 
kan toepassen.

Doodsteek voor je carrière
De cultuur op universiteiten heeft meer gevolgen voor de 
vrouwen die wél de top bereiken. Zo vertelt Takkenberg 
dat ze weinig deelneemt aan de informele netwerken. “Ik 
heb een gezin met vier kinderen thuis. Dus op vrijdagmid-
dag ga ik naar huis, terwijl mannelijke collega’s nog even 
de kroeg ingaan.” Daardoor hoort ze nieuwtjes vaak pas 
als laatste, maar erg vindt ze het niet. “Ik netwerk wel 
veel, maar heel gericht en vooraf ingepland.”
Wat Dykstra merkt is dat ze veel vaker dan haar manne-
lijke collega’s wordt gevraagd voor commissiewerk. En dat 
is ook goed, want vrouwen komen eerder op voor de be-
langen van andere vrouwen. “Als vrouwelijke hoogleraar 
weet je dat je bijzonder bent en er hard voor gewerkt hebt. 
Je kunt er niet omheen om die functie van rolmodel op te 
pakken en jonge vrouwen te stimuleren. Die kerels redden 
zich wel.”

Meer vrouwen in de top creëert meer gewicht, wat nood-
zakelijk is voor een cultuuromslag. Volgens Takkenberg 
begint die verandering langzaamaan wel te komen. Zij 
doorliep het Female Career Development Programme 
van het Erasmus MC. Alle negen vrouwen die daar in 
2006 aan begonnen zijn inmiddels benoemd tot hoog-
leraar. Ze denkt dat de nadruk op diversiteit leggen ook 
steeds meer geaccepteerd wordt door collega’s. “Toen 
ik in 2006 samen met Jolien Roos VENA (het vrouwen-
netwerk van het Erasmus MC) oprichtte, zei een collega: 
‘Zou je dat nu wel doen, dat is de doodsteek voor je car-
rière.’ Dat stadium zijn we inmiddels wel voorbij.”
Toch zijn we er nog lang niet, zegt ze. Wat haar betreft 
moet 30 procent van de hoogleraren vrouw zijn, en dat 
duurt in dit tempo nog tot 2030. “En dan moet je er ook 
nog eens voor zorgen dat die vrouwelijke hoogleraren 
zichtbaar zijn. Ze moeten meelopen in het cortège, aan-
wezig zijn bij de Dies. Dit is het beeld dat je als univer-
siteit uit wilt dragen: ‘Wij zijn de maatschappij en ieder-
een is hier welkom. Hier heeft iedereen gelijke kansen.’ 
We kunnen dus ook nog wel wat allochtone hoogleraren 
gebruiken.” 
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 ‘Als je om je heen alleen maar 
mannen ziet, kun je het gevoel 
krijgen dat het mannenbolwerk 
de norm is’ > Marise Born

Diversiteitsbeleid op de EUR

>  De Erasmus Universiteit kent sinds 2005 een stuur-
groep Diversiteit, die als doel heeft om meer vrouwen 
en allochtonen op hogere posities in de wetenschap 
te krijgen. In de stuurgroep zitten onder anderen de 
rector magnificus en twee leden van het Erasmus 
Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren.

> Ook wordt op Woudestein een Female Career Deve-
lopment Programme georganiseerd. In dit programma 
komen thema’s als bewustwording van eigen kwali-
teiten, zichtbaarheid en het maken van carrierekeu-
zes aan bod. Het is een tweejaarlijkse persoonlijke 
leiderschapscursus voor vrouwelijke UHD’s, en wordt 
dit jaar voor de derde keer aangeboden, vanaf nu ook 
aan UD’s. Op het Erasmus MC lijkt dat programma goed 
te werken. Hanneke Takkenberg begon in 2006 aan het 
programma. Zij en haar acht collega’s zijn inmiddels 
benoemd tot hoogleraar. 

> De ‘zwangerschapsmaatregel’ is in het leven geroepen 
voor vrouwen die terugkomen na een zwangerschaps-
verlof. Zij kunnen in aanmerking komen voor een 
vergoeding, zodat ze tijdelijk bepaalde taken kunnen 
afstoten. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld tijdelijk 
onderwijstaken delegeren, zodat ze hun publicaties 
weer op peil krijgen. Jaarlijks maken zo’n tien of twaalf 
vrouwen gebruik van deze regeling.

> De universiteit kent twee netwerken voor vrouwen: 
ENVH en VENA (op het Erasmus MC). Beide organisaties 
organiseren vooral netwerkbijeenkomsten voor vrou-
wen. Het ENVH is er echt voor vrouwelijke hoogleraren 
en UHD’s, VENA is er voor alle vrouwen op het Erasmus 
MC. Op 14 april organiseren VENA en ENVH in samen-
werking met de vrouwennetwerken uit Delft en Leiden 
een groot seminar over diversiteit.

> In de convenanten tussen de faculteiten en het Col-
lege van Bestuur zijn streefcijfers afgesproken voor de 
benoeming van vrouwen in hogere wetenschappelijke 
functies. Zo beloven het iBMG en ESL bijvoorbeeld dat 
50 procent van de nieuwe benoemingen in UHD- en 
hoogleraarposities vrouw zal zijn. De economie-
faculteit gaat voor de benoeming van drie vrouwelijke 
hoogleraren in 2018. 

> Vanaf dit jaar is de EUR een nieuwe universitaire prijs 
rijker. De Athena-prijs is bedoeld voor medewerkers, 
zowel wetenschappers als ondersteunend perso-
neel, die een substantiële bijdrage hebben geleverd 
aan de positie van vrouwen binnen de universiteit. 
Waarschijnlijk wordt de Athena-prijs voor het eerst 
uitgereikt tijdens de eerstvolgende Dies.

Op vrijdag 6 maart organiseert de universiteit een lezing, 
filmvertoning en borrel in het kader van de Internationale 
Vrouwendag, twee dagen later. Laura den Dulk, universi-
tair hoofddocent bij Bestuurskunde, geeft een lezing over 
economische afhankelijkheid en de verhouding tussen werk 
en privé. Aansluitend wordt de film Deux Jours, une Nuit 
vertoond.

COVERVERHAAL
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A
l een jaar of twaalf biedt de 
Faculteit der Wijsbegeerte het 
programma Wijsbegeerte van een 
Wetenschapsgebied (WvW) aan. 
Studenten volgen naast hun regu-

liere studie ongeveer voor 95 ECTS filosofie-
vakken, bedoeld als verdieping van hun re-
guliere bachelor. Hoewel de meeste studen-
ten erg enthousiast zijn over het onderwijs, 
kleven er volgens opleidingsdirecteur Bart 
Leeuwenburgh een aantal organisatorische 
problemen aan de studie.
Het zijn veelgehoorde klachten onder stu-
denten die twee studies volgen: roosters 
overlappen elkaar en het is lastig om vrijstel-
lingen of uitstel van tentamens te krijgen. 
Door al dat geplan en geregel wordt het ze 
onnodig moeilijk gemaakt; ze lopen vertra-
ging op of haken zelfs af. Dat geldt volgens 
Leeuwenburgh ook voor Wijsbegeerte van 
een Wetenschapsgebied: “Door die rooster-
overlap moeten we per student kijken welke 
vakken op welk moment gevolgd kunnen 
worden. WvW-studenten sluiten waar ze 
kunnen aan bij de colleges in de reguliere 
filosofiebachelor.” Het is een hoop passen 
en meten, met als gevolg dat er geen ideaal 
leertraject is. Het heeft immers weinig zin 
om een tweedejaars vervolgvak te doen als 
je dat vak uit het eerste jaar nog niet hebt 
afgerond. Daarnaast is al het onderwijs in de 
Rotterdamse filosofiebachelor in het Neder-
lands.
Gehannes met roosters, geen duidelijk leer-
traject en Nederlandstalig onderwijs zorgen 
ervoor dat de filosofiefaculteit een hoop 
studenten misloopt, denkt Leeuwenburgh. 
En twee studies tegelijk volgen wordt alleen 
maar lastiger, dankzij maatregelen als Nomi-
naal is Normaal en het leenstelsel.

Onderwerpen verdwijnen
Dé oplossing: een nieuwe double degree; in 
het Engels, ’s avonds en met het gros van de 
vakken in het vierde jaar. Zo kunnen studen-
ten in het ideale geval binnen vier jaar twee 
bachelordiploma’s halen: voor hun reguliere 
opleiding en voor de extra filosofievakken die 
ze volgen. Het wijsgerige deel van de double 
degree bestaat uit 90 ECTS. Aan het begin van 
het tweede en het derde jaar krijgen studen-
ten in totaal 15 ECTS aan inleidende vakken. 
Die colleges vinden plaats in de avonduren, 
tussen 6 en half 10, zodat niemand in de 
problemen komt door roosteroverlap. In het 
derde jaar volgen ze ook een minor van 15 
ECTS, die gaat over de geschiedenis en de fi-
losofische vooronderstellingen van hun eigen 
vakgebied. En in het vierde jaar volgen ze nog 
eens 60 ECTS aan filosofievakken.
Het traject is niet alleen organisatorisch 
veranderd, ook de inhoud is vernieuwd. “We 
gaan studenten bijvoorbeeld niet lastigvallen 
met alle finesses van de middeleeuwse gods-
bewijzen”, vertelt Leeuwenburgh. “Dat is heel 
interessant, maar meer iets voor studenten 
die bijvoorbeeld een carrière in de academi-
sche filosofie ambiëren.” Zo verdwijnt er nog 
een aantal onderwerpen. “We hebben voor 
thema’s gekozen die aantrekkelijk zijn, maar 
inhoudelijk ook iets toevoegen aan de regu-
liere bacheloropleiding.” 
Ook wordt het onderwijs dus volledig Engels-
talig. Daar zijn de docenten prima toe in staat, 
zegt Leeuwenburgh. “Ze moeten allemaal een 
test doen bij het Taal- en Trainingscentrum, 
en voorlopig zitten de meesten op het niveau 
van native speakers.” Voor studenten die hui-
verig zijn om volledig Engelstalig onderwijs 
te volgen is er ook een oplossing: zij mogen 
bij tentamens bijvoorbeeld in het Nederlands 
antwoorden. Daarnaast wordt er nog gekeken 

of het mogelijk is dat ze aansluiten bij de 
Nederlandstalige werkgroepen die aan de an-
dere bachelorstudenten Wijsbegeerte worden 
gegeven.

5 procent
Het is geen geheim dat het niet goed gaat met 
de filosofiefaculteit. Inhoudelijk is er niets 
op aan te merken, maar financieel moet het 
beter. Dus de nieuwe double degree wordt niet 
alleen het vlaggenschip, maar ook de red-
dingsboei. Op de voltijdbachelor Wijsbegeerte 
komen geen massa’s studenten af. Maar 
Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied zit, 
ondanks de organisatorische struikelblokken, 
flink in de lift. In nog geen vijf jaar tijd is het 
aantal studenten verdrievoudigd, tot 94 instro-
mende studenten afgelopen zomer. “Als we nu 
ook nog de knelpunten wegnemen kan dat al-
leen maar meer worden”, zegt Leeuwenburgh. 
“Daarnaast loopt de doelgroep hier gewoon al 
rond op de campus: bij economie, psycholo-
gie, of sociologie. Er stromen op de EUR ieder 
jaar zo’n vijfduizend studenten door van het 
eerste naar het tweede jaar, ik hoop dat we 5 
procent daarvan enthousiast kunnen maken 
voor de double degree.”
Ander bijkomend voordeel is dat met deze 
double degree weer nadrukkelijk de samen-
werking met de andere faculteiten wordt 
gezocht. Wijsbegeerte werd in de jaren ’70 
opgericht als ‘centrale interfaculteit’, om het 
bindmiddel te vormen tussen de medici en de 
economen. Die rol is volgens sommigen in het 
slop geraakt.    

> Op 31 maart, tussen 16.00 en 18.00 uur in zaal CB-2, 

vindt er een informatiebijeenkomst plaats, met korte 

colleges in het Engels en een borrel, voor eerstejaars die 

geïnteresseerd zijn in de double degree. Meer informatie 

is te vinden op www.eur.nl/fw.

    Double degree: 

Vlaggenschip of reddingsboei?
Het moet het vlaggenschip worden van de Rotterdamse Wijsbe-
geerte ‘nieuwe stijl’: een double degree, waarin studenten naast 
hun reguliere bacheloropleiding een bachelordiploma Filosofie 
kunnen halen. Huidige eerstejaars kunnen per 1 september begin-
nen aan het nieuwe programma. tekst Tim Ficheroux illustratie Bas van der Schot
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’Gelukkig heb ik een flinke 
buffer opgebouwd’
Wie: Kyra Douma (24)
Wat: premaster Bedrijfskunde en mar-
ketingstage bij AH to go 
Woont: sinds een maand op kamers in 
Rotterdam 

Inkomsten
BIJBAANTJES: € 600,- per maand als teamleider 
verkoopafhandeling bij Albert Heijn 
ZORGTOESLAG: € 72,- 
STAGEVERGOEDING: € 400,-
REISKOSTENVERGOEDING STAGE: € 230,-

Uitgaven
Huur: € 400,-
Treinabonnement: € 460,-
Auto: € 150,-
Zorgverzekering: € 78,-
Sportschoolabonnement: € 30,-
Paardrijles: € 50,- 
Boodschappen: € 130,- 
Uitgaan & leuke dingen: € 60,-

Stage
“Ik moet nog één vak en de GMAT-toets halen voordat 
ik word toegelaten tot de master, dus eigenlijk heb 
ik nu een soort tussenjaar. Ik wilde heel graag stage 
lopen bij Ahold omdat ik het een mooi bedrijf vindt en 
al aardig wat ervaring op de winkelvloer heb. AH to go 
is een innovatieve formule en kleinschaliger dan de 
andere winkels van Albert Heijn, daardoor krijg ik van 
alle facetten binnen het bedrijf wat mee.” 

Sparen
“Op dit moment spaar ik niks omdat er meer uitgaat 
dan dat er binnenkomt, maar de afgelopen maanden 
heb ik dertig uur per week gewerkt en een flinke buf-
fer opgebouwd. Voordat ik stage bij Ahold ging lopen 
heb ik eerst uitgerekend of het rendabel was om op 
kamers in Rotterdam te gaan, of dichtbij Zaandam te 
gaan wonen. Ik loop vier dagen per week stage, zodat 
ik daarnaast ook nog voldoende kan werken.” 

Reizen
“Mijn treinabonnement is behoorlijk duur, ik heb een 
‘Altijd Vrij abonnement’ plus toeslagvrij reizen met 
de Intercity Direct. Nu doe ik er een uur en twintig 
minuten over, anders al snel bijna twee uur als ik 
geen goede aansluiting heb. Gelukkig krijg ik de helft 
vergoed. Daarnaast heb ik een auto waarmee ik in het 
weekend naar huis ga om daar te werken. Per maand 
ben ik zo’n € 120,- aan benzine kwijt.”

Alles nieuw
“Voor nieuwe kleding heb ik nu even weinig geld, en 
ook uitgaan en leuke dingen doen zal ook wat minder 
worden tijdens mijn stage. Bijna alles in mijn kamer 
heb ik nieuw gekocht bij Ikea, dus daar is de afgelo-
pen weken veel geld naartoe gegaan.” BK (foto: RvdH)
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A
uthenticiteit is een ander woord 
voor originaliteit”, zegt EUR-stu-
dente Kethi Sinnathamby, zonder 
lang te twijfelen. Kethi is muzikan-
te, singer-songwriter, fotografe en 

kunstenares. Ze heeft haar eigen band en ont-
wikkelde tijdens haar fotosessies in heel Euro-
pa een geheel eigen stijl van werken met licht 
en schaduw. Als er iemand iets over authenti-
citeit weet, dan is zíj het wel. Naarmate we 
meer praten, komt ze tot een definitie die meer 
uit het hart lijkt te komen, “Voor mij is authen-
ticiteit mezelf uitdagen om uit te vinden wie ik 
ben en om zo dicht bij mezelf te blijven.” 

Disneyland voor volwassenen
100% authentieke Arabica-bonen prijkt er op 
het etiket van het pak biologische koffie dat ik 
in mijn handen heb, terwijl mijn ogen heen en 
weer gaan tussen de mooie blauwe verpakking 
en de prijs van 10 euro. Ik ben bij de Groene 
Passage in Rotterdam en voor zover ik dat kan 
inschatten, is er amper verschil tussen deze 
pure bonen en de bonen die hiernaast bij de 
Albert Heijn voor 3 euro in de schappen liggen. 
Zeker, de trend van biologische producten 
heeft ook voordelen opgeleverd, zoals de intro-
ductie van duurzame productieprocessen, de 
ethische behandeling van de fabrieksarbeiders 
en de terugkeer naar natuurlijke ingrediënten 
en materialen. Maar nu riekt het op de een of 
andere manier naar consumptiedrang in een 
herbruikbare bruin papieren verpakking. Dr. 
Etienne Augé, docent aan de Erasmus School 
of History, Culture and Communication 
(ESHCC), is het hiermee eens: “Authenticiteit 
is neergezet als een trend en wordt nu als mar-
ketingtool gebruikt.” 
Deze strategie mist zijn uitwerking niet. De 
klanten in deze winkel voelen zich opgewon-
den als een kind in een speelgoedwinkel. Ze 
inspecteren hun paarse wortel van een afstand 
en doen deze vervolgens voorzichtig in een 
zak van milieuvriendelijk plastic. “Hun slo-
gans zijn gemaakt voor mensen die bang zijn 
om zichzelf of de wereld schade aan te doen. 
Halal, glutenvrij, koosjer of hoe je het ook wil 
noemen, garandeert dat het product veilig ge-
noeg is om toegelaten te worden tot de be-
schermde en gecontroleerde omgeving die 
mensen voor zichzelf hebben gecreëerd”, legt 
Augé uit.

Moderne romantiek
Lang haar, witte katoenen jurken, geruite over-
hemden, houten muziekinstrumenten, lekkere 

Verblind door authenticiteit
100 procent authentiek, biologisch, handgemaakt en origineel. Dat zijn de 
woorden waarvoor mensen vandaag de dag uit hun stoel komen. Maar wat 
betekent dat nu precies, authentiek zijn? Hoe bereik je dat? En waarom is 
dit zo’n prangende vraag?
tekst Kate Sytnik illustraties Esther Dijkstra
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ritmes en oprecht vertelde persoonlijke verha-
len als songteksten. De hippe Rotterdamse 
club ‘Worm’ is afgeladen. “Dit is echt superau-
thentiek”, fluistert mijn buurman na een van 
de liedjes in mijn oor. 
Niels van Poecke, promovendus aan de 
ESHCC, beschouwt authenticiteit als een maat-
schappelijke constructie en bestudeert hoe 
folkmuzikanten met dit begrip omgaan. “In de-
ze context betekent authentiek zijn teruggaan 
naar de roots, dichter bij de natuur komen. 
Daarom spelen ze niet op elektrische, maar op 
houten muziekinstrumenten.” 
Uit de microfoon klinken sprookjesachtige ver-
halen over verre landen waar mensen in har-
monie samenleven. De muziek ebt weg, het pu-
bliek gebiologeerd achterlatend. Is dit ons ide-
aal? Van Poecke merkt hierover op: “Op een 
bepaalde manier lijkt authenticiteit op nostal-
gie. Het speelt in op het beeld van het verleden 
zoals we ons dat voorstellen en compenseert 
op deze manier de dingen in het heden die ons 
niet bevallen.”

Mexicaanse deuren en globalisering
Waarom zijn we zo verblind geraakt door au-
thenticiteit? “Globalisering en de alom aanwe-
zige media hebben zeker een rol gespeeld”, 
meent Augé. Iconische afbeeldingen van pro-
ducten, bestemmingen en levensstijlen ver-
spreiden zich razendsnel over de hele wereld 
en worden nieuwe stereotypen. De media zijn 
er zelfs in geslaagd om zelf een authentieke re-
aliteit te scheppen. 
Ter illustratie vertelt Augé een persoonlijke 
anekdote: “Ik heb vroeger op de Franse ambas-
sade in Libanon gewerkt. Op een bepaald mo-
ment moesten een collega uit Mexico en ik een 
fototentoonstelling samenstellen. Ter voorbe-
reiding bekeken we foto’s van kleurrijke Mexi-
caanse deuren. Ik was zeer verheugd omdat de 
afbeeldingen authentiek Mexicaans op mij 
overkwamen. Mijn teleurstelling was groot 
toen mijn collega me vertelde dat dit eigenlijk 
helemaal geen Mexicaanse traditie was. Het is 
een beeld dat zo vaak in de media is overgeno-
men dat buitenlanders het rechtstreeks met 
het land zijn gaan associëren. De plaatselijke 
bevolking is vervolgens haar deuren beginnen 
te schilderen om aan de verwachtingen van de 
toeristen te kunnen voldoen en hen ‘het au-
thentieke Mexico’ te laten beleven. 

De geschiedenis herhaalt zich
Hoewel het lijkt alsof authenticiteit een pro-
bleem van onze tijd is, loopt het begrip als een 
rode draad door de Westerse geschiedenis. 
Zelfs de vercommercialisering van authentici-
teit is niets nieuws. “In de jaren dertig werd de 
avant-garde kunstscene zich bewust van het 
belang van authenticiteit. De culturele indus-
trie gebruikte het om mensen ervan te overtui-
gen dat ze voor de originele artistieke creatie 
betaalden”, merkt Van Poecke op. 
En naarmate de tijden en de samenleving ver-
anderden, veranderde ook ons begrip van au-
thenticiteit. Neem je grootouders. Die zouden 
in de jaren zestig eerder naar het bos zijn ge-
gaan om daar als hippies te gaan leven dan dat 
ze op yogaretraite zouden gaan of zich terug 
zouden trekken om in alle stilte te gaan medi-
teren.
Zelfs in het licht van de geschiedenis hebben 
we allemaal onze eigen persoonlijke manier 
om authentiek te zijn. Toch is het vandaag de 
dag niet moeilijk om de onderdelen van de 
standaard ‘authenticiteitsgereedschapskist’ op 
te noemen: belangstelling voor indie-folkmu-
ziek, een passie voor duurzaamheid, biologi-
sche en handgemaakte producten – om de 
meest in het oog springende elementen maar 
te noemen. “Authenticiteit is vandaag de dag 
niet meer zo radicaal, het is bourgeois gewor-
den”, concludeert Augé. 

Vermenigvuldigde authenticiteit
“Mensen doen gewoon te veel hun best om an-
ders te zijn en op te vallen. Door deze hype is 
het hele doel om authentiek te zijn verloren 
gegaan”, verzucht Kethi. Doordat authenticiteit 
steeds meer standaard begint te worden, lijkt 
er een nieuwe situatie te ontstaan. Het pad dat 
naar het begin, naar de echte bron, leidde, 
heeft plotseling een afslag genomen naar 
maatschappelijke conformiteit. Aan de ene 
kant willen we onszelf begrijpen en anders 
zijn, maar aan de andere kant willen we er ook 
bij horen. 
Neem nu een hipster. Die is niet zo moeilijk te 
herkennen, toch? Skinny jeans, een beanie, al-
tijd zijn ogen open voor alles wat nieuw, hip en 
soms een tikkeltje absurd is. Het probleem is 
dat naarmate meer mensen zich van de rest 
van de menigte willen onderscheiden, ze al-
leen maar terechtkomen in de menigte die zich 

van de menigte wil onderscheiden. Authentici-
teit is geen statisch begrip en beweegt zich 
steeds verder van ons af, naarmate we dichter-
bij komen. “Waar eindigt het? Hoe ver moeten 
we teruggaan om de definitie van authenticiteit 
te vinden? Helemaal terug tot aan de oer-
knal?”, vraagt Augé zich af. 

De branduitgang
Misschien is authenticiteit net als de Romeinse 
god Janus met zijn twee verschillende gezich-
ten? Het ene deel van zijn gezicht is originali-
teit, en de mensen die deze kant zien, streven 
de hippe dingen in het leven na, terwijl ande-
ren juist denken dat dit het toppunt van on-
echtheid is. Deze mensen zien wellicht de an-
dere kant van zijn gezicht en kiezen ervoor om 
terug naar de roots te gaan. Van Poecke legt 
deze schijnbare paradox uit: “Authenticiteit is 
gebaseerd op relaties. Het ontstaat als gevolg 
van interactie en helpt mensen om bepaalde 
waarden of objecten vast te stellen, waarmee 
ze hun eigen sociale groep vormen.” 
Terwijl de maatschappelijke perceptie van au-
thenticiteit altijd in beweging lijkt te zijn, is het 
niet zo moeilijk om authentiek ten opzichte 
van jezelf te zijn. Terwijl ze over haar kunst 
praat, merkt Kethi op dat “niemand op dezelf-
de manier naar de wereld kijkt als ik. Dus als 
ik een kunstwerk maak volgens mijn visie, is 
het voor mij authentiek.”
Een van haar werken is een uit linoleum gesne-
den portret van een aap. “Natuurlijk hebben 
andere mensen vóór mij al eens met linoleum 
gewerkt, maar ik nog niet. Ik ben toen gaan kij-
ken naar wat anderen hebben gemaakt en heb 
er vervolgens met vallen en opstaan mijn eigen 
draai aan gegeven.” 

Het gras is groener aan de andere kant
Maar als het allemaal om het ‘hier en nu’ 
draait, waarom grijpen we in onze zoektocht 
naar authenticiteit dan zo vaak terug op het 
verleden? Kethi vertelt over haar persoonlijke 
ervaringen in de artistieke gemeenschap: “Als 
je echt iets unieks wil doen, dan kun je alleen 
voor iets gaan waar niemand gemakkelijk toe-
gang tot heeft. Authenticiteit wordt gepresen-
teerd als iets compleet nieuws of als iets ouds 
dat is hernieuwd. Anders is het gemiddeld en 
valt het niet op.”
Als je het op deze manier bekijkt, kun je au-
thenticiteit ook als prisma gebruiken om op 
een andere manier naar de werkelijkheid te 
kijken. Pak het vast, begin er doorheen te kij-
ken en begrijp beter wie je bent en waar je 
staat in relatie tot andere mensen. Augé geeft 
toe: “Terugkijken is een nuttig instrument om 
je meer in de cultuur te verankeren en je ster-
ker te voelen. Maar overdrijf dat niet. Eerlijk 
waar, de wereld van vandaag is een stuk beter, 
of die nu authentiek is of niet.”  
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D
enk je aan een doorsnee studenten-
vereniging, dan slaat je fantasie al 
gauw op hol: strenge gedragsregels, 
vernederende ontgroeningen en 
knapen met ingevet halflang. De 

clichés zijn er nu eenmaal. Op galaportret.nl 
vind je gezellige galakiekjes van Skadi en 
andere (roei)verenigingen. Op de tenues na 
– de mannelijke Skadianen zijn te herkennen 
aan het blauwe gilet met dito vlinderdas – zie 
je nauwelijks verschillen met bijvoorbeeld 
Triton-leden of het Leidse Quintus (geen 
roeivereniging). Het publiek is veelal blond, 
sjiek gekleed en halfdronken. Je haalt de 
gewaxte corpskapsels er zo uit. Op het eerste 
gezicht lijkt het één groot ballenfest, maar een 
galaportret zegt natuurlijk niet alles over een 
vereniging. Een dagje sfeerproeven bij Skadi 
wel. 

Het brein van Skadi
Bij binnenkomst word je begroet door opzwe-
pende muziek afkomstig uit de sportzaal. Een 
ploegje vrouwen beweegt synchroon van vo-
ren naar achteren op de ergometers. Een paar 
deuren verderop is de bestuurskamer, het 
brein van de vereniging. President Martijn Ta-
sche opent de deur en loopt vervolgens gauw 
naar een massief houten eettafel waar hij rest-
jes van de lunch – borden en beleg – snel aan 
de kant schuift. Hij heeft nu nog een trui en 
een joggingbroek aan, die hij na etenstijd ver-
wisselt voor een traditioneel Skadipak, speci-
aal voor de dinsdagse klassieke borrel waar 
jasje-dasje de norm is. Er kloppen voortdurend 
mensen op de deur, Martijn sjokt steeds van 
zijn stoel naar de deur en weer terug: “Tussen 
tien en vijf uur beoefenen we echt onze func-
tie. Alles na vijven haalt je productiviteit om-
laag.” Niall Deasy, commissaris Externe be-
trekkingen antwoordt gevat: “Je bent na vijven 
eigenlijk een soort uitsmijter.” 
Volgens Niall mogen mensen niet zomaar naar 
binnen lopen; eerst netjes kloppen. Er is een 
uitzondering voor Ridder Floris – zijn bijnaam 
bij roeiershuis Huize Heemraad – die verzon-
ken is in een diepe slaap op de bank. Bijtanken 
voor de training. Op een afstandje aast vereni-
gingspoes Jaap (haar naam is afgeleid van de 

namen van vier coaches: Jules, Arjan, Audrey, 
Ploeg) op het plekje van Floris. Als hij een uur 
later ontwaakt en verkast naar de gymzaal, 
neemt ze dankbaar zijn warme plaats in. Jaap 
heeft generaties Skadianen zien komen en 
gaan, ze heeft oude mores zien verwelken en 
was getuige van nieuwe tradities. Eigenlijk is 
ze onderdeel van het meubilair. Meubilair dat, 
onder een dikke laag studentikoze sjofelheid, 
verwijst naar het verleden: houten roeiboten 
(tegenwoordig allemaal van kunststof) en rie-
men die hangen aan het plafond, een kroon-
luchter volgehangen met oude dassen, ingelijs-
te posters van gewonnen wedstrijden, halflege 
drankflessen van een goed feestje. Zelfs als je 
geen Skadiaan bent, proef je de hang naar nos-
talgie. 

De M van Mores
Nostalgie is tevens diep verankerd in de mores 
van Skadi – de ongeschreven regels die zorgen 
voor hiërarchie en orde binnen de vereniging. 
Zo is het niet netjes om met je jas in de soos te 
komen, en als je met je rug naar de bar staat, 
kun je een plens bier in je nek verwachten. Als 
gezelligheidsroeier (ook wel competitieroei-
ers genoemd) laat je de gouden trap – er zijn 
twee trappen die leiden naar de voordeur: een 
blauwe trap voor ‘normale’ leden en een gou-
den trap voor de rest – vrij voor Skadi’s trots: 
de wedstrijdroeiers en het bestuur. Eindbaas 
Sociëteit, Thijs Nowee: “In de soos heb je een 
oude poepenhoek (dit verwijst naar ‘de oude 
poepen’, de oudere mensen op de vereniging) 
waar je als eerstejaars mag zitten, maar als er 
een ouderejaars komt moet je weg. Niet zo van: 
‘Godverdomme nu wegwezen’, het is wat speel-
ser. Eigenlijk misdraagt niemand zich, ook niet 
op feestjes. Er is veel sociale controle omdat 
iedereen elkaar kent. Je hebt daarom geen uit-
smijter nodig.”
Volgens Wouter Weerheijm, al vijfentwintig 
jaar coach bij Skadi, is de vereniging zacht-
moediger geworden: “Vroeger was het een erg 
corporale vereniging. Het ging alleen maar om 
brassen en brallen in jasje-dasjekleding. Het is 
beter dat dit niet meer zo is. Maar ik vind het 
instituut van een studentenvereniging met mo-
res wel goed. Het is goed voor je ontwikkeling: 

als je een praatje moet houden op de open-
haard (in de soos staat een haard met een op-
stapje), leer je spreken in het openbaar. Ambi-
eer je een baan als arts of advocaat dan krijg 
je te maken met dezelfde soort ongeschreven 
regels. Daar ben je dan op voorbereid. Maar 
eigenlijk is het niets meer dan een spelletje, 
niets meer dan ‘gezellig even meedoen’. Voor 
mij is en blijft Skadi primair een roeivereni-
ging, daar haal ik mijn plezier uit en niet uit 
sociaal gekonkel.”

Roeien en zuipen
Een dagje kijken bij Skadi leert dat er mensen 
met een bierbuikje rondlopen, maar ook stu-
dentenroeiers met een afgetraind lijf. De ver-
eniging is verdeeld in twee kampen: de recrea-
tieroeiers en de wedstrijdroeiers die hier soms 
wel twaalf keer per week trainen en niet drin-
ken of feesten. Dit zijn mensen die, zoals we-
reldkampioen Maaike Head omschrijft, “niet 
zeuren, optimistisch zijn en altijd doorzetten.” 
Zij zijn in de minderheid, maar komen wel het 
vaakst naar Skadi. De gezelligheidsroeier is 
iemand met een joie de vivre-instelling die in 
de ene hand een biertje heeft en in de andere 
hand een roeiriem – het beste van twee werel-
den. “Om eerlijk te zijn kwam ik hier niet om 
te wedstrijdroeien”, geeft eerstejaars Renske 
Prins toe, “ik ben er ingerold.” Hetzelfde geldt 
voor Maaike Head die hier aanvankelijk kwam 
voor ‘een beetje roeien en veel feesten’. Na drie 
jaar roeien belandde ze op het wereldkampi-
oenschap – iets wat niemand had verwacht. 
Renske: “Je moet het drinken maar willen op-
offeren; als student is het immers normaal om 
te drinken. Ik kan me voorstellen dat het niet 
voor iedereen is weggelegd.” Het opofferen van 
lol levert wel meer aanzien op. WK-roeier Rei-
nier Spillenaar Bilgen (zijn ouders, ooms en 
overgrootvader waren eveneens roeiers) ver-
telt dat wedstrijdroeiers zich iets beter voelen 
dan de rest. “Wij zijn hier wél iedere dag, wij 
roeien wél, is wat er een beetje in het achter-
hoofd zit van menig wedstrijdroeier. Zij heb-
ben betere ergometers dan competitieroei-
ers, ze gebruiken de nieuwste boten, ze lopen 
ook iets makkelijker de bestuurskamer bin-
nen als ze iets willen. Maar het betekent niet 
dat wedstrijdroeiers meer stemrecht hebben.” 
Roeiwedstrijden zoals de Varsity zijn het be-
wijs dat de bieratleten en de serieuze roeiers 
elkaar aanvullen – de ene groep zorgt voor lol 
en support, de andere groep haalt de prijs bin-
nen. Reinier: “Als je opzij kijkt, zie je een muur 
van Skadianen die je staan toe te juichen, en 
dan komt het besef dat je het niet alleen voor 
jezelf doet.” 

Skadi voor Dummy’s
Roeivereniging Skadi is een thuishonk voor serieuze roeiers en corporale 
feestbeesten. Een warm bad voor dispuuttutjes én toegewijde coaches. 
Een clubhuis waar het bier rijkelijk vloeit, maar waar tegelijkertijd overuren 
worden gemaakt op de ergometers. Kortom, een vereniging van contrasten. 
Tijd voor een crashcursus ‘Skadi voor dummy’s’.        
tekst Nisse Benhaddaoui fotografie Ronald van den Heerik
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Skadibaby’s
Het sterke groepsgevoel, de loyaliteit aan de 
vereniging en haar tradities, de tweedeling van 
topsport en het feestgedeelte (bal o’ clock) ma-
ken Skadi een geliefde plek voor sportieve ge-
zelligheidsdieren. Maaike: “Je roeit op de Rotte, 
daar is het rustig. Je bent dan heel serieus be-
zig, maar op het moment dat je je boot aanlegt 
en gedoucht hebt, kun je binnen twee minuten 

overstappen naar een leuk feestje.” Voor Reinier 
maakt vooral de hechte band met zijn meder-
oeier Jasper Tissen de vereniging speciaal: “We 
zijn twee handen op één buik. Ik zit vaker met 
hem in een boot dan dat ik met mijn vriendin in 
bed lig.” 
Wie zoveel tijd met elkaar doorbrengt, maakt 
vriendschappen voor het leven. Wouter: “Al mijn 
vrienden heb ik op Skadi leren kennen, ook mijn 

vriendin. Ik ben zelfs getuige geweest op drie 
bruiloften van pupillen en ik denk dat er een 
stuk of twintig Skadibaby’s zijn geproduceerd 
uit mijn eigen jaar. Dat zijn nu eerstejaarsroei-
ers die gespannen zijn voor hun eerste wedstrijd 
ooit, (The Head of the Rotte. Ik kijk ze meewarig 
aan en denk: ‘O, ik heb je moeder nog gekend. Ik 
kan gewoon echt hun vader zijn.’ Maar in feite is 
het ook zo: mijn pupillen zijn mijn kinderen.”

Blauw-wit-zwart zijn de vaste 
kleuren van Skadi. 

De ergometers die door deze ploeg 
vrouwen gebruikt worden zijn speciaal 
voor competitieroeiers gereserveerd. 
Aan de overkant van de zaal staan de 
nieuwere apparaten. 

Eerstejaarswedstrijd-
roeier Renske Prins in 
de bestuurskamer 
van Skadi.

Verenigingspoes 
Jaap genesteld op 
haar lievelingsplek: 
de afgeleefde leren 
bank in de bestuurs-
kamer.
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Skadi in een notendop
 1  Opgericht in 1926, maar pas twee jaar 
later volgde de naam Skadi. Roeivereni-
gingen in Nederland zijn geïnspireerd op 
de Noorse en de Griekse mythologie. De 
verenigingsnaam is afgeleid van de 
Noorse godin Skadi die getrouwd was 
met haar tegenpool Njord. Hij wilde aan 
zee wonen, zij voelde zich echter thuis in 
de bergen. Na meerdere pogingen om 
deze liefdesloze relatie te redden, 
besloten de twee te scheiden. Een 
modern verhaal in een oud jasje.
 2   Skadi heeft momenteel 587 leden. Het 
gebouw is oorspronkelijk gebouwd voor 
maar 300 leden en barst dus uit z’n 
voegen. Op grote feesten worden de 
loodsen (hier staan alle roeiboeten) 
leeggeruimd om ruimte vrij te maken. 
 3   Om lid te worden loop je seances en 
word je in een donkere kamer overhoord 
door het bestuur over de geschiedenis 
van Skadi. Soms duurt een seance wel tot 
vijf of zes uur ’s ochtends. “Voor eerste-
jaarsstudenten kan dit zenuwslopend 
zijn”, aldus Maaike Head.
 4   Het winnen van een wedstrijd heet 
een blik trekken of ‘blikken’ omdat je een 
blik wint; een medaille.
 5    Er is een oude roeiboot die de naam 
Duikertje draagt. In de Tweede Wereldoor-
log is de boot begraven om haar te 
beschermen tegen de Duitsers. Daarna is 
Duikertje weer opgegraven. 
 6    In de soos staat een kastje vol met 
zilveren kannetjes met namen erin 
gegraveerd van roeiwinnaars. Daarmee 
mag je achter de bar bier drinken, of 
cassis tijdens een training. 
 7    Ieder jaar dat Skadi de Varsity wint, 
krijgt de vereniging een fles water uit het 
Amsterdam Rijnkanaal. 
 8    Skadi telt acht roeiers die hebben 
deelgenomen aan de Olympische Spelen. 
Onder andere Maaike Head, Rianne 
Sigmond, Mitchel Steenman, David Kuiper 
en Olaf van Andel. 
 9    Om toptalenten een steuntje in de 
rug te geven naar de nationale equipe, 
heeft Skadi naast vrijwilliger-coaches ook 
professionele coaches in dienst geno-
men. Daarnaast maken toproeiers gebruik 
van de nieuwste ergometers en boten. 
Volgens Wouter waren er 25 jaar geleden 
maar twee ergometers, nu zijn dit er 
ongeveer vijftien. 
 10    Ieder jaar komen er oud-leden naar 
de vereniging om een bootje te dopen. 
Dan wordt de boot vernoemd naar het 
oud-lid die de boot met jenever doopt en 
vervolgens te water laat.

Martijn Tasche, 
president van Ska-
di, op The Head of 
the Rotte. 

Skadi-achten 
op de Rotter-
damse wateren 

Skadi-sjaars 
genietend van 
een mooie 
winterdag. 
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De soos is het hart van 
Skadi, hier wordt minstens 
twee of drie keer per week 
geborreld. Bij minimaal ze-
ven betalende leden moet 
de bar openblijven: soms is 
de bar tot de volgende och-
tend geopend. 

Niets is zo belangrijk als 
een verkoelend biertje na 
een middagje roeien op 
de Rotte. 

Skadi-meisjes proosten 
op The Head of the Rotte, 
de eerste wedstrijd waar 
eerstejaarsroeiers aan 
deelnemen. 

Hier is geen wedden-
schap verloren. Het 
is de traditie dat de 
ploeg die The Head 
of the Rotte wint zijn 
manen verliest. 
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> NIEUWS KORT

Huijer wist al sinds november dat ze de nieu-
we Denker des Vaderlands zou worden, maar 
mocht het nog aan bijna niemand vertellen, 
zegt ze aan de telefoon. “De afgelopen maan-
den moest er enorm veel voorbereid worden. 
Er komt eind maart een interviewboek uit, 
mijn boek over ritme is helemaal herzien voor 
de vierde druk, en we zijn langzamerhand de 
media warm aan het maken. En we hebben 
het idee voor mijn thema bedacht.”

Tussendenken
Waar Hans Achterhuis, de eerste Denker des 
Vaderlands, ‘tegendenken’ als thema had, en 
zijn opvolger René Gude zich op ‘meedenken’ 
concentreerde, gaat Huijer de komende twee 
jaar de nadruk leggen op ‘tussendenken’. Dat 
moet je op twee manieren opvatten, vertelt 
ze: “Hoe verloopt de communicatie tussen 
mensen van verschillende culturen of achter-
gronden? En hoe geven wij de ruimte tussen 
mensen vorm? Als er iets ernstigs gebeurt, 
zoals de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs, 

zijn wij geneigd om de aandacht te vestigen 
op datgene wat ontwricht. Mijn interesse 
gaat juist uit naar het tegenovergestelde: 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in een 
steeds diversere samenleving een publieke 
ruimte is waar mensen, met al die verschil-
lende achtergronden, met elkaar in gesprek 
kunnen blijven gaan?”

Ja zeggen
Als Denker des Vaderlands heb je een belang-
rijke publieke functie, zegt Huijer. “De Denker 
moet aan het brede publiek laten zien hoe on-
gelooflijk leuk filosofie is. Je bent de promotor 
van de filosofie.” Dat gaat wel lukken, denkt 
ze, want haar werk vormt nu ook al een com-
binatie van academische en meer praktijk-
gerichte filosofie en mediaoptredens. Naast 
haar functie als bijzonder hoogleraar op de 
Faculteit der Wijsbegeerte is ze lector Filo-
sofie en beroepspraktijk op de Haagse Hoge-
school. “En ik zeg ‘ja’ tegen bijna ieder verzoek 
van de media.” TF

Frugal innovations zijn innovaties voor ontwik-
kelingslanden waarmee winst kan worden 
gemaakt, maar die ook de lokale bevolking 
vooruithelpen. Met de subsidie kan het CFIA, 
één van de negen LDE-onderzoekscentra die 
zijn opgericht voor de strategische alliantie 
tussen de universiteiten in Leiden, Delft en 
Rotterdam, één aio en twee postdocs aan 
het werk stellen. De subsidie wordt verstrekt 
vanuit het NWO-budget voor Maatschappelijk 
Verantwoord Innoveren. 

Licht
De onderzoekers zullen een project van Philips 
volgen waarmee licht wordt gemaakt in Afri-
ka. “In afgelegen dorpen wil Philips plekken 
inrichten ter grote van een voetbalveld waar 

elektriciteit wordt opgewekt, zodat er licht is 
en er bedrijfjes kunnen opstarten”, zegt Peter 
Knorringa, hoogleraar Private Sector & Deve-
lopment bij het ISS en ‘trekker’ van het CFIA. 

Drinkwater
Ook de Nederlandse waterbedrijven OASEN en 
Hatenboer worden betrokken bij het onder-
zoek. Zij zullen in Kenia met de LDE-onderzoe-
kers op zoek gaan naar goedkope manieren 
om drinkwater te maken. “Het is de bedoeling 
dat wij vanuit die ontwikkelingen nieuwe lite-
ratuur gaan ontwikkelen. Zo kunnen we lang-
zamerhand theorieën vormen over frugal inno-
vations. Die zijn er nu nog nauwelijks, omdat 
het een heel nieuw onderzoeksveld is”, zegt 
Knorringa. EvR

Marli Huijer nieuwe Denker 
des Vaderlands
Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie van cultuur, politiek en religie, is de 
nieuwe Denker des Vaderlands. Op 27 maart volgde ze de vorige Denker, René 
Gude, op.

Het LDE-Centre for Frugal Innovation in Africa (CFIA) krijgt een NWO-subsidie van 
4,5 ton voor een onderzoeksproject in samenwerking met onder andere elektroni-
caconcern Philips. Het centre gaat de ontwikkeling van frugal innovations in Afri-
kaanse landen op de voet volgen.

NWO-subsidie voor onderzoeksproject Frugal innovations



Onze wetenschappers beweren nog al eens wat. 
Hoe kijken anderen ertegenaan? 

> DE BEWERING

D
e Muur van Mussert is een bouwwerk uit – ver-
moedelijk – 1936 in Lunteren dat de Nationaal-
Socialistische Beweging (NSB) bouwde als com-
plex voor haar partijbijeenkomsten. NSB-leider 
Anton Mussert gaf er zijn beruchte hagenspra-

ken, waarop tienduizenden sympathisanten afkwamen. De 
‘muur’, eigenlijk een groot podium, brokkelt nu af. De gemeen-
te Ede wil het wellicht opknappen en er een monument van 
maken. 
Moeten we dit soort ‘fout’ erfgoed eigenlijk herstellen? Kees 
Ribbens vindt van wel. “Fout erfgoed is in Nederland relatief 
schaars. Je ziet er in de publieke ruimte nauwelijks meer iets 
van. En wat er al van over is, is afkomstig van de Duitsers, zo-
als bijvoorbeeld de resten van de Atlantikwall”, zei hij in Met 
het oog op morgen. “Over de collaboratie zie je niets meer en 
daar heeft de muur juist mee te maken.” Van Ribbens mag de 
muur daarom best blijven. “Vervolgens moet je aangeven waar 
hij toe diende. Een museum zou daarvoor in het geval van de 
muur een mogelijkheid kunnen zijn.” 

Wat vinden anderen? CIDI-directeur Esther Voet is het ronduit 
oneens met Ribbens. Ze wijst op de mogelijke gevolgen van 
het herstel. “Je loopt dan het risico dat het een soort pel-
grimsoord wordt voor neonazi’s en andere radicale stemmen 
in de samenleving.” Voet vindt het wel goed dat er op andere 
plekken monumenten zijn die herinneren aan de Duitse over-
heersing. Zo is het huis van de kampcommandant in 
Westerbork de afgelopen jaren hersteld. “Ik vind dat ook echt 
een totaal ander verhaal. Daar zie je meteen de gevolgen van 
het nazi-gedachtegoed. We hebben daarmee ook genoeg 
plekken om aan te tonen wat dat rabiate gedachtegoed is ge-
weest.” Bovendien heeft Voet een praktisch bezwaar. “Er zijn 
zoveel al bestaande monumenten die staan te verloederen, 
het lijkt me geen prioriteit om zo’n muur met Albert Speer-
achtige architectuur in volle glorie te herstellen.” Wat moet er 
dan wel met dit soort erfgoed gebeuren? Voet is kort en bon-
dig. “Ashes to ashes, dust to dust.”
Rob van der Laarse is hoogleraar Erfgoed van de oorlog aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij vindt juist het laten ver-
loederen van fout erfgoed uit de oorlog een doodzonde. “Wat 
we koesteren na een oorlog, is het slachtoffererfgoed, dade-
rerfgoed loopt het gevaar om gesloopt te worden, ook vanwe-
ge sentimenten.” Onterecht, vindt Van der Laarse. “Van de 
Muur van Mussert zeggen mensen nu: ‘Gatverdamme, een 
monument voor die smeerlappen?’ Maar met een monument 
zorg je er slechts voor dat iets niet verdwijnt. En veel herden-
kingsplekken stralen nu uit dat Nederland één in het verzet 
was. Vergis je niet, in de oorlog waren er meer collaborateurs 
dan verzetslieden. Dat kun je nu laten zien.” Angst voor een 
potentieel bedevaartsoord heeft Van der Laarse niet. 
“Leveren bouwwerken van de nazi’s in Duitsland grote neona-
zistische manifestaties op? Ik geloof het niet. En het is juist 
ongelofelijk belangrijk om dit verhaal ook vanuit het perspec-
tief van de dader te vertellen. In Nederland wordt dat niet 
goed gedaan, mensen herkennen het niet eens meer. Alleen 
door naar de film Zwartboek te kijken, weet je nog dat Den 
Haag een SS-stad is geweest. EvR

De bewering: “Behoud ‘fout’ oorlogserfgoed en maak er musea van.” 
Van wie? Kees Ribbens, bijzonder hoogleraar Populaire historische cultuur en oorlog bij de 
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), en onderzoeker bij het NIOD 
(Instituut voor Oorlogs,- Holocaust- en Genocidestudies). 
Waar: In Met het oog op morgen (NPO Radio 1) van 9 februari 2015.
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‘Leveren bouwwerken van de nazi’s 
in Duitsland grote neonazistische 
manifestaties op?’  > Rob van der Laarse
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Prof.dr. S.M. (Jun) Borras is 

benoemd tot bijzonder hoog-

leraar Agrarian Studies aan 

het International Institute of 

Social Studies (ISS) in Den 

Haag, vanwege het Erasmus 

Trustfonds. Hij promoveerde 

in 2004 aan het ISS en is 

sinds 2011 weer aan dat insti-

tuut verbonden als universi-

tair hoofddocent (associate 

professor).

Prof.Dr. Bas Jacobs, hoogle-

raar Openbare financiën en 

economisch beleid aan de 

Erasmus School of Econo-

mics, is afgelopen december 

benoemd tot voorzitter van 

de Koninklijke Vereniging voor 

de Staathuishoudkunde (KVS). 

Hij volgt daarmee prof.dr. Arn-

oud Boot (UvA) op. De KVS is 

in 1849 opgericht en is daar-

mee de oudste beroepsver-

eniging van economen ter 

wereld. 

Prof.dr. Han van Ruler, bijzon-

der hoogleraar Intellectuele 

geschiedenis aan de Faculteit 

der Wijsbegeerte, is van half 

februari tot en met half maart 

2015 voor één maand verbon-

den als <c>professeur 

invité<c>aan de prestigieuze 

École Normale Supérieure te 

Lyon.

Ale Smidts, Professor of Mar-

keting Research at Rotterdam 

School of Management, Eras-

mus University (RSM), has 

been elected as member of 

the Neuromarketing Science 

& Business Association 

(NMSBA) Advisory Board. Pro-

fessor Ale Smidts is also di-

rector of RSM’s Erasmus Cen-

tre for Neuroeconomics and 

the former Dean of RSM Re-

search (2004-2011).

Indira Stolze, student aan de 

Easmus School of Law, heeft 

op 5 februari de DVDW Scrip-

tieprijs gewonnen met haar 

scriptie “Het executive com-

mittee: vlees noch vis? Een 

onderzoek naar de vennoot-

schapsrechtelijke positie van 

het executive committee bij 

Nederlanse beursvennoot-

schappen.” De DVDW Scriptie-

prijs is een initiatief van 

DVDW Advocaten in verband 

met hun 10-jarig bestaan. 

Stolze wint een bedrag van 

1.500 euro en een student-

stage bij DVDW Advocaten.

David Unterdorfer, PhD candi-

date from Rotterdam School 

of Management, Erasmus Uni-

versity (RSM), achieved the 

third highest exam score at 

the Institute of Certified Ma-

nagement Accountants 

(ICMA®). More than 5,700 

people took the CMA exam in 

English during the Septem-

ber-October 2014 testing pe-

riod.

Dr. Ben Wubs of the Erasmus 

School of History, Culture and 

Communication, will be “Ap-

pointed Project Professor” 

(Bijzonder Hoogleraar) of the 

Social Sciences and Humani-

ties Subunit, which belongs 

to the Center for the Promo-

tion of Interdisciplinary Edu-

cation and Research of Kyoto 

University as of 1 February 

2015.

Erasmus MC

Prof.dr. J.M. (Joke) Hendriks is 

benoemd tot hoogleraar Heel-

kunde aan het Erasmus MC. 

Sinds 2012 is ze Afdelings-

hoofd Heelkunde a.i.

Prof.dr. J. (Joost) Gribnau, is 

benoemd tot hoogleraar Ont-

wikkelingsbiologie. Hij was 

bijzonder hoogleraar Epigene-

tica vanwege het Erasmus 

Trustfonds.

Prof. dr. Caroline Klaver, 

hoogleraar Epidemiologie en 

genetica van oogziekten aan 

het Erasmus MC, heeft de 

prestigieuze Vici-beurs gekre-

gen voor haar onderzoeks-

voorstel ‘Towards solving MY-

OPia: from genes to PA-

THways using an integrated 

approach. MYOP-PATH’.
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LIFESTYLE

H
enry Sung kwam in 2005 van-
uit Taipeh, de hoofdstad van 
Taiwan, naar Rotterdam om-
dat vader Sung er een baan 
kreeg in de ICT.  Hij stamt niet 

uit een echt muzikale familie, al speelde 
zijn moeder wel gitaar, vooral Taiwanese 
folksongs.  Henry was amper zes jaar 
oud toen hij door zij moeder naar piano-
les werd gestuurd. Best handig, want er 
stond toch al een piano in huis. Hij ging 
er niet echt met tegenzin naartoe, en het 
daar geleerde kwam hem uitstekend van 
pas toen hij, eenmaal op de middelbare 
school, de gitaar ontdekte. Samen met 
vriendjes speelde hij in een bandje dat 
rocksongs à la Bob Dylan en The Cranber-
ries ten gehore bracht. Eenmaal in Neder-
land en wat ouder, koos hij ervoor om zijn 
muzikale activiteiten in zijn eentje voort 
te zetten. “Ik hou van schrijven en muziek 
componeren, en vervolgens de teksten 

en muziek samen te voegen. Maar wel op 
mijn eigen manier; met anderen moet je 
de hele tijd compromissen sluiten en kan 
je net niet je eigen gang gaan. Het pro-
bleem met een band is dat de anderen 
altijd wat anders willen dan jij.”
Dus heeft hij sinds een jaar of vijf zijn 
eenmansband, al spreekt hij liever van 
project. Dat project heeft hij de curieuze 
naam ‘I can’t shit because I am a tree’ 
meegegeven. Gevraagd naar eventuele 
diepere bedoelingen van deze magistrale 
naam, klinkt slechts een schuchter lachje. 
“Ik wilde gewoon wat doen met de woor-
den tree en shit, vandaar.” De muziek die 
hij nu maakt, kan nog het best omschre-
ven worden als folkpunk, gemaakt vanuit 
de bij punkers hoog in het vaandel staan-
de DIY-filosofie (Do it yourself) – Henry mag 
graag af en toe met enige stemverheffing 
in de microfoon zingen dan wel schreeu-
wen – met teksten die Engelstalig zijn. 
Alleen als hij opnames maakt – hoofd-
zakelijk voor YouTube – vraagt hij soms 
iemand erbij om een tamboerijn vast te 
houden of als backing vocal. dienst te 
doen. Clipjes maakt hij ook weleens, de 
meest recente is overigens een tamelijk 
obscure, waarbij de in het dagelijks le-
ven goedlachse Sung met een stanley-
mes loopt te zwaaien en iemand in zijn 
buik steekt. Maar bang voor Bowling for 
Columbine-achtige situaties hoeven wij 
op de Woudesteincampus niet te zijn, be-
zweert hij. “Ik maak meestal persoonlijke 
verhaaltjes van mijn liedjes, vaak zelfs 
romantisch, maar altijd met een twist. Ze 
gaan over mijn leven nu, over mensen die 
ik ken, meestal zijn de teksten wat ver-
drietig. Sowieso maak ik altijd een parodie 
van mezelf in de teksten; de meesten vin-
den ze vooral grappig.” 
In 2013 gaf Sung zichzelf en een maat 
op voor de X-factor, hij schopte het niet 
verder dan de eerste televisieronde. “Ze 
gooiden me er daarna meteen uit; waar-
schijnlijk kon Gordon mijn soort humor 
niet zo waarderen, en dat was eerlijk ge-
zegd ook wel een beetje mijn bedoeling”, 
lacht hij. Hoewel muziek maken erg be-
langrijk is voor hem, ziet Henry een leven 
als professioneel muzikant helemaal niet 
zitten. “Dan moet ik er veel te veel andere 
dingen bij doen die niets met muziek te 
maken hebben, terwijl ik gewoon lol wil 
maken.”  

> EMuziek

‘I can’t shit because I’m a tree’

Vierdejaars IBCoM-student Henry Sung (22) 

werd op zijn zesde door zijn moeder naar 

pianoles gestuurd. Inmiddels maakt hij alweer 

zo’n vijf jaar folkpunkmuziek.

tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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> Muziek en clips van Henry Sung kun je zien op 

www.erasmusmagazine.nl/EMuziek
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Toko51
In Rotterdam schieten de leuke winkels en lunch-
zaakjes geleid door jonge ondernemers als pad-
denstoelen uit de grond, zo ook de pop-up store  
Toko51 op de West-Kruiskade. Dit initiatief wordt 
onder anderen geleid door Viola Schaaff, alias ‘Me-
vrouw Zoetekauw’, die aan de voorkant van het 
pand een theesalon runt. Hier kun je heerlijke huis-
gemaakte soep met brood voor maar € 3,50 eten, 
of Viola’s eigengemaakte baksels, zoals een can-
dybar of een verse sinaasappelcake voor € 2,- De 
gerechten zijn allemaal biologisch en vaak ook 
vegan. Ook heel leuk: alles in deze toko is te koop. 
Het pand dat eerst een Chinese supermarkt huis-
vestte, biedt nu ruimte aan een schoenenwinkel, 
een graffitiartist, een vintage fietsenzaak en ver-
schillende creatieve zzp’ers. Achterin de zaak be-
vindt zich bovendien nog een klein platenzaakje. 
> Waar: West-Kruiskade 51. Open van dinsdag t/m zater-

dag van 10.00 tot 18.00 uur. Info: www.toko51.nl

Symphony31
Vind jij klassieke muziek ook meer iets voor je 
ouwelui? Enigszins begrijpelijk, want dit genre 
lijkt zijn hipheid honderd jaar geleden al te heb-
ben verloren. De organisatoren van Symphony31 
proberen echter met hun eventklassieke muziek 
weer op de kaart te zetten bij het huidige uit-
gaanspubliek. Dat doen ze door het te combine-
ren met dance. Het nieuwe symfonische orkest 
speelt op 14 maart dancetracks onder leiding 
van DJ Ronald Molendijk en dirigent Maurice Lut-
tikhuis. Verschillende internationale artiesten 
zullen live optreden, in samenspel met de klas-
sieke klanken van het orkest. Eén van de arties-
ten die wordt ingevlogen is Robin S. van ‘Show 
me Love’. Tijd om van klassieke muziek eens een 
feestje te maken! 
> Wanneer: vrijdag 13 t/m 15 februari

Toegang: gratis. Info: Aloha Bar op het Feestboekje

Full Moon Babylon
Poppodium Grounds is waarschijnlijk nog niet een 
heel bekende plek onder studenten. Maar wie van 
latin, hiphop, jazz en wereldmuziek houdt, moet 
hier zeker eens gaan kijken. Grounds heeft een 
klein en intiem podium waarop wekelijks verschil-
lende artiesten spelen. Daarnaast houden ze hier 
elke maand een Full Moon Party. Bij iedere volle 
maan barst de creatieve gekte op het podium van 
Grounds los! Tijdens Full Moon Babylon organiseert 
een verzameling artiesten een avond vol muziek 
en andere kunst uit alle delen van de wereld. Ko-
mende editie staat in het teken van carnaval en 
het deurbeleid is dan streng: niet verkleed bete-
kent geen toegang. Troost: in april kun je weer rus-
tig als jezelf gaan. Het feestje is ook nog heel bud-
getvriendelijk: de toegang is namelijk gratis.
> Waar: Pieter de Hoochweg 125. 

Full Moon Babylon: donderdag 5 maart. 

Info: www.grounds.nu 

> CÉLINE’S CHOICE

Win Kaarten voor 
Motel Mozaïque!

Op 10 en 11 april strijkt het jaarlijkse 
kunstenfestival Motel Mozaïque weer 
neer in Rotterdam en EM mag dag-
kaarten weggeven. Het festival staat 
al vijftien jaar bekend om zijn avon-
tuurlijke en vernieuwende zoektocht 
binnen de popmuziek. Al eerder pro-
grammeerde het onbekende bands 
die later doorbraken bij het grote pu-
bliek. Dit jaar kun je onder andere ge-
nieten van de leden van Alamo Race 
Track die hun nieuwe cd lanceren met 
een optreden tijdens Motel Mozaïque. 
Er zijn mooie, bitterzoete liedjes van 
de negentienjarige zangeres Denai 
Moore uit London, die haar soulplaat 
voorziet van een James Blake-randje. 
En er is Nederlands talent dat al eer-

der een Edison won: Mister and Missis-
sippi. Zij veroveren de harten van indie- 
en folkliefhebbers in het segment tus-
sen Bon Iver, Fleet Foxes en Sigur Rós.
Maar Motel Mozaïque is meer dan alleen 
muziek: er zijn ook ludieke tours door 
het centrum van Rotterdam. Zo is er de 
Tattoo Tour die de gasten langs de 
street art van Rotterdam voert. Het 
Schouwburgplein is omgetoverd tot 
Work-out Plaza Mozaïque waar je de fes-
tivaldag goed begint met een stevige 
work-out. Dus daar moet je bij zijn, en 
met een beetje geluk voor nop!

> Wil je kaarten winnen? Motel Mozaïque geeft 

2 x 2 kaarten weg! Schrijf vóór 26 maart een 

mail naar erasmusmagazine@em.eur.nl en ver-

meld je naam en de reden waarom deze kaar-

ten absoluut naar jou moeten gaan.

Céline studeerde in Amsterdam, maar kwam acht jaar geleden 

naar 010. Inmiddels is ze een grote bekende bij de lokale horeca. 

Voor elke EM selecteert ze voor jullie de mooiste voorstellingen, 

de leukste exposities en de tofste party’s in de stad.



LIFESTYLE

Melief Bender
Oude Binnenweg 134b

Sfeer 9
Sjanskansen 6

Studentikoosheid 6
Biertje € 2,10

> UIT/GAAN

Als je opa en oma uit Rotterdamse contreien komen, is het leuk om ze 
eens te vragen naar de uitgaansavonden tijdens hun jongere jaren. Grote 
kans dat ze mijmerend herinneringen ophalen aan Melief Bender, een 
donker maar bijzonder sfeervol eetcafé dat al in 1876 zijn deuren opende.
Hoewel de zaak de boel waar nodig heeft vernieuwd, zoals met het bril-
jante concept high beer (de stoere tegenhanger van het wel erg burger-
lijke high tea), is de ouderwetse ambiance in Melief nooit verloren gegaan.
Het behoeft geen uitleg dat het etablissement in zijn bijna 140-jarige 
bestaan een enorme reputatie heeft opgebouwd, waardoor het op elke 
willekeurige namiddag of avond vechten voor een plekje is. Vooral rond 
de lange rij smalle tafeltjes – die zo dicht op elkaar staan dat je er weinig 
privacy geniet – is het dringen geblazen. De meeste gasten komen er 
voornamelijk voor een wijntje of één van de vele speciaalbieren, maar ook 
de typisch Nederlandse happen – zoals ze die in Melief al sinds jaar en 
dag eten – zijn bijzonder smakelijk. Fraai detail is het steelpannetje waar-
in eetcafé-klassiekers als saté, stoofvlees en gehaktballen worden op-
gediend. Ook de grote schalen patat – gewoon midden op tafel zodat 
iedereen erbij kan – versterken het huiselijke gevoel dat Melief Bender zo 
typeert. Tot op zekere hoogte heeft de oubolligheid – muzikaal begeleid 
door de klanken van heengegane grootheden als James Brown en Otis 
Redding – z’n charme, maar als student wil je natuurlijk ook kunnen con-
verseren met gelijkgestemden. 
Hoewel Melief Bender het onbetwiste thuisterrein is van tal van stamgas-
ten op leeftijd, zoeken de laatste tijd ook steeds meer yuppen en stu-
denten er hun toevlucht. En aangezien je in de stampvolle kroeg vaak 
hutjemutje staat, is de kans zeker aanwezig dat, om het beschaafd te 
zeggen, van het een het ander komt. Niet voor niets is volgens bepaalde 
oudere stadsbewoners de naam van deze oude kroeg gerelateerd aan de 
uitroep ‘me lief, ik ben der!’, waarmee het hoogtepunt van ‘de daad’ zou 
worden bedoeld. Maar wellicht kun je dat, voor je het door gaat vertellen, 
nog even verifiëren bij je opa en oma. MvS (foto: MB)

Het oudste café van Rotterdam
De Oude Binnenweg is een straat om nostalgisch van 
te worden. Dat geldt zeker voor de ouderwetse bruine 
kroeg Melief Bender, een begrip in de stad.

HOOFD VOL SEKS | LUNCHLEZING
Wat gebeurt er in je hersenen tijdens seks? 
Neurowetenschapper Janniko Georgiadis 
is er op gepromoveerd: proefpersonen die 
bereid waren seks te hebben in PET en 
MRI-scanners leverden hem belangrijke 

inzichten op over on seksuele brein.
Dinsdag 10 maart van 12.30 tot 13.30 uur
Onderwijscentrum EMC, collegezaal 1 

HOW SCIENCE LEADS HUMANITY TOWARDS 
TRUTH, JUSTICE, AND FREEDOM

Wetenschapsjournalist Michael Shermer 
onderzoekt hoe de wetenschappelijke 
manier van denken onze kijk op moraliteit 
heeft veranderd en of we inderdaad steeds 
meer richting een rechtvaardigere wereld 
gaan.

Woensdag 11 maart vanaf 16.00 uur, Erasmus Paviljoen

BOEKENRUIL
Ruil je oude boeken voor ‘nieuwe’ oude 
boeken: literatuur, thrillers, romans en stu-
dieboeken, Nederlands of Engels, alles kan 
worden geruild. Lever je boeken in vanaf 6 
maart.

Donderdag 12 maart vanaf 15.00 uur, Erasmus Paviljoen

DE POËZIE VAN ROTTERDAM | BOEKENWEEK
In de Boekenweek praten Jules Deelder en 
Elfie Tromp over de stad in relatie tot hun 
werk. Wat doet Rotterdam met aanstor-
mend talent Elfie Tromp of met nachtbur-
gemeester Jules Deelder? Niet poetsen 
maar lullen dus.

Donderdag 12 maart vanaf 16.00 uur, Erasmus Paviljoen

STUDIO ERASMUS | TALKSHOW
Maandelijkse talkshow met interviews, 
minicolleges en live muziek. Deze maand: 
de gedragseconomie achter poker, hoe 
een bedrijfskundestudent Nicaraguaanse 
schoolkinderen redt. En moeten we eigen-

lijk wel gaan stemmen voor die waterschappen?
Dinsdag 17 maart vanaf 20.00 uur
Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein

OPEN MIC NIGHT KLASSIEK | MUZIEK
Dit is je kans om je kunsten te vertonen in 
het Erasmus Paviljoen. Deze keer ligt de 
nadruk op klassieke muziek. Speel jij een 
strijkinsturment, een blaasinstrument of 
de piano en is klassieke muziek helemaal 

jouw ding? Geef je dan op.
Donderdag 26 maart vanaf 20.00 uur, Erasmus Paviljoen

> Meer informatie? www.eur.nl/sgerasmus of 
facebook.com/sgerasmus. Alle programma’s zijn gratis toeganke-

lijk tenzij anders vermeld. Reserveren, aanmelden en kaartverkoop 

via onze website

 SG ERASMUS AGENDA        



SUPERFOODS
Je kunt er niet meer omheen: superfoods, 
een voedselhype die al een tijdje hipper 
dan hip is onder twintigers en dertigers. 
Als je ’s ochtends geen gojibessen door je 
kwark van scharrelschapenmelk gooit of 
geen komkommer-bieslookwater drinkt op 
je werk, hoor je er niet meer bij. Speltdo-
nuts en cupcakes op tofubasis vliegen als 
warme broodjes over de toonbank. Foto’s 
ervan worden vergezeld door hashtags als 
#healthyliving en #goodfood veelvuldig op In-
stagram geplaatst. Ook dat is namelijk een 
deel van de hype: men moet kunnen zien 
dat jij als voedselwijsgeer niet de beroerd-
ste bent om zoiets als griesmeelpudding 
met chiazaad naar binnen te slobberen. 
Nu ben ik een voorstander van ‘culinaire 
autonomie’, en ik vind dus dat iedereen zelf 
mag bepalen wat hij of zij eet en drinkt. 
Toch vraag ik me af of deze hype niet aan 
het doorslaan is. De groeiende kudde voed-
selhippies lijkt een hoop eten achterover 
te slaan waarvan nog niet eens vaststaat 
of het wel zo ‘super’ is. Veelal bestaat het 
aangeleverde bewijs voor de heilzaamheid 
uit quasiwetenschappelijke publicaties, 
of worden wél goede artikelen te losjes 
geïnterpreteerd. Artsen van het Juliana 
Kinderziekenhuis in Den Haag waarschu-
wen zelfs al voor risico’s op ondervoeding 
bij pubers, veroorzaakt door de invloed van 
deze gezondheidsrage. Het probleem van 
de hype is naar mijn idee geworteld in de 
groeiende, imagobepalende rol die eten 
door de jaren heen in onze maatschappij 
heeft verworven. Eten is al lang niet meer 
enkel een manier om jezelf in leven te hou-
den: het definieert ook deels je persoonlijke 
voorkomen. Letterlijk en figuurlijk ben je wat 
je eet. Superfoods passen perfect in het 
hedendaagse denkbeeld dat een gezonde 
levensstijl aantrekkelijk is. Wat er mis lijkt 
te zijn met de bekende ‘Schijf van Vijf’, zit 
’m wellicht dan ook meer in de oubollige uit-
straling ervan dan in de voedingsmiddelen 
die er deel van uitmaken – andijviestamppot 
is nu eenmaal niet zo sexy, maar wie is er 
niet groot mee geworden? 
Het veredelde vogelvoer mag voor mijn part 
morgen al uit de schappen verdwijnen. Een 
herwaardering van de gezonde Hollandse 
pot, dat zou pas ‘super’ zijn.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

DIT BEN IK 
DANIËL 
  LAMBRICHTS

“Dit is het boek Guide for 

the Noahide. Ik ben 

secretaris van een 

joods leerhuis in 

Rotterdam voor zowel 

joden als niet-joden.” 

“Dit is een filosofiespelletje 

voor kinderen. Ik speel dit 

vaak tijdens het eten met 

mijn drie jonge kinderen. Ik 

leer mijn kinderen echt 

kennen door dit spel. En hoe 

ze denken over de wereld.”

Stijl? “Ik ben voor deze rubriek opgegeven door mijn 
collega’s, waarschijnlijk omdat ik het leuk vind om 
me goed te kleden. Ik winkel overigens maar één 
keer per jaar. Dan ga ik het liefst naar kleine 
zelfstandige zaakjes waar de kleren zelfge-
maakt zijn, of waar de eigenaar nog gewoon 
zelf in de winkel staat. Een voorbeeld is de winkel 
Knetter op de Nieuwe Binnenweg, of schoenenwin-
kel Corbeau die zijn schoenen nog zelf 
maakt. Ik hou van maatpakken en een 
classy stijl.”

ICT-popstar. “Ik heb popmuziek 
gestudeerd aan het conservatorium, 
maar kwam er al snel achter dat ik 
hier niet mijn werk van wilde maken. 
In de muziek moet je namelijk veel 
wachten – opbouwen, soundchec-
ken – en je speelt relatief weinig. 
Ook vind ik het leuker om muziek te 
maken als het niet moet. Als 
artiest moet je toch nummers 
maken, ook al heb je niet altijd zin 
of inspiratie. Daarbij kreeg ik al 
vroeg drie kinderen; tot laat in de 
nacht spelen en ’s ochtends vroeg 
de fles geven, is niet een ideale 
combinatie. Dus nu werk ik in de ICT 
en is muziek mijn hobby geworden.” 

Jodendom. “Twee jaar geleden heb ik 
met gelijkgestemden de stichting 
Ohel Abraham opgericht. Het is een 
stichting voor mensen die zich 
willen verdiepen in het jodendom. Ik 
ben zelf niet joods, maar na mijn 
adolescentie ging ik serieus op zoek 
naar zingeving. Ik was op zoek naar 
een rationeel systeem om meer 
houvast te krijgen. Ik heb verschil-
lende levensbeschouwingen 
bestudeerd en van tevoren 
had ik nooit verwacht dat 
ik uit zou komen bij het 
jodendom. De verschillende 

levensbeschouwingen ben ik gaan 
vergelijken aan de hand van een 

wetenschappelijk kader, want ik ben 
niet op zoek naar de absolute 
waarheid, maar naar een manier om 
verantwoordelijk te handelen. Geloof 

staat vaak kennis in de weg, dus is 
het belangrijk om altijd te blijven 

twijfelen.”

Hippies. “Mijn ouders 
waren hippies. Wij 

woonden vroeger 
naast een stuk 
land in Groningen 
waar een 
woonwagen 
stond. Het was 

zo’n opvallende 
pipowagen in groen 

en rood. We zijn in een 
zomervakantie verhuisd 
van Groningen naar 
Zuid-Limburg, met een 
tractor en de wagen 

erachter. We sliepen 
met vijf kinderen in de wagen 
en onderweg stopten we op 
campings. We hebben er de hele 
zomervakantie over gedaan, 
want de tractor ging maar 25 
kilometer per uur. De non-confor-
mistische levenshouding van mijn 
ouders heeft me wel beïnvloed. 

Waarschijnlijk is dat ook de reden 
waarom ik als gekke niet-jood uitkom 

bij het jodendom.” CM (fotografie: RvdH)

“Ik ben nu ICT-architect op 

de Erasmus Universiteit. 

Dit houdt in dat ik de 

projecten van de EUR 

begeleid. Ik vind het leuk 

om te blijven studeren, 

het houdt me jong.”

“Dit is een theorieboek 

jazzmuziek. In de loop 

der jaren heb ik de 

popmuziek verruild voor 

jazz. Ik geef nog elke 

week les aan mijn 

kinderen op de piano.”

Pak: Knetter
Overhemd: Profuomo
Schoenen: Corbeau
Hoed: Whiteley
Bril: Chrome Hearts

Sefanja Severin (35)
Medewerker ICT 


