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Intelligent 
machine
Should the education system concern 
itself with personal development or 
should it focus solely on the transfer of 
knowledge? This discussion is already ta-
king place in primary and secondary edu-
cation and it’s also becoming an issue in 
university education.
In this EM Executive Board President 
Kristel Baele states that a university’s 
primary task is education and that stu-
dents ‘in addition to basic knowledge 
in their disciplines, must also receive 
a set of skills to cope with this know-
ledge’. “Students need to be prepared 
for work in which they engage in a rela-
tionship with an intelligent machine”,  
she suggests. This would have quite an 
impact on academic education, with its 
strong focus on knowledge transfer. How 
do you teach these skills without turning 
into an occupational training course? And 
how do you introduce personal develop-
ment in a world of large student numbers 
and crowded lecture halls?
Perhaps universities should enlist the 
help of organisations that have spent de-
cades – even centuries – intensively wor-
king on students’ personal development. 
Organisations that have raised fortifying 
character to such an art form that these 
customs (practically) form part of the na-
tional cultural heritage: the student asso-
ciations.
It’s a pity that they sometimes think per-
sonal development involves standing on 
someone’s head. From now on it might be 
a better idea for an intelligent machine to 
carry out the hazing activities
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Intelligente 
machine
Moet je in het onderwijs aan persoons-
vorming doen, of gaat het alleen om 
kennisoverdracht? De discussie speelt 
al in het basis- en voortgezet onderwijs, 
maar komt ook richting de universiteit. 
Collegevoorzitter Kristel Baele zegt, in 
deze EM, dat de belangrijkste taak van 
een universiteit onderwijs is. En dat 
studenten ‘naast basiskennis over hun 
disciplines ook een set skills moeten 
meekrijgen om daar mee om te gaan’. 
“Studenten moeten worden voorbereid 
op werk waar ze een relatie aangaan 
met een intelligente machine”, stelt de 
collegevoorzitter.
Dat betekent nogal wat voor het aca-
demisch onderwijs dat sterk gericht 
is op kennisoverdracht. Hoe ga je die 
vaardigheden aanleren zonder een be-
roepsopleiding te worden? En hoe doe 
je aan persoonsvorming in een we-
reld van grote studentenaantallen en  
massa-colleges?
Misschien moeten de universiteiten de 
hulp inroepen van de clubs die al de-
cennia - soms eeuwen - aan intensieve 
persoonsvorming van studenten doen. 
Die het sterken van een karakter tot een 
dusdanige kunst hebben verheven, dat 
hun gewoontes (bijna) behoren tot het 
nationaal cultureel erfgoed. De corpo-
rale studentenverenigingen. 
Jammer dat ze soms een persoon probe-
ren te vormen door boven op z’n hoofd 
te gaan staan. Misschien kan die ont-
groening voortaan beter worden uitge-
voerd door een intelligente machine.
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Homo 
Universalis 2.0
Je hoeft niet meer te kie-
zen tussen kunst en weten-
schap, dankzij het nieuwe 
double degree programme 
van het Rotterdam Arts 
and Sciences Lab. Eveline 
van der Duim en Gabija 
Bubnyte combineren een 
universitaire opleiding aan 
de EUR met een grafische 
opleiding aan de Willem de 
Kooning Academie. Van der 
Duim: “Voor mij stond de 
kunstacademie op nummer 
1, maar ik wilde ook graag 
diepgang en theorie. Deze 
combinatie is voor mij 
daarom ideaal.”
Met het programma behaal 
je zowel een bachelor van 
de EUR als een bachelor 
van de Willem de Kooning 
Academie of Codarts. Door 
slim te combineren is de 
studieduur niet zeven jaar, 
maar vijf jaar.

Homo 
Universalis 2.0
You no longer have to 
choose between the arts 
and sciences thanks to a 
new double degree pro-
gramme offered by the 
Rotterdam Arts and 
Sciences Lab. Eveline van 
der Duim and Gabija Bub-
nyte are combining a uni-
versity programme at EUR 
with a graphic arts pro-
gramme at the Willem de 
Kooning Academy. Van der 
Duim: “My first choice was 
an arts academy, but I also 
wanted more theory and 
in-depth exploration. That’s 
why this is the ideal combi-
nation for me.” With this 
programme, you obtain 
your bachelor diploma from 
EUR and a bachelor diplo-
ma from Willem de Kooning 
Academy or Codarts. And 
by choosing the right com-
bination, the study lasts 
five years instead of seven.



Het is augustus en er heerst 
een juichstemming bij 
Neêrlands oudste studenten-
verenigingen: de corporale 
cultuur is opgenomen in de 
lijst van immaterieel erfgoed. 
‘Het met regelmaat borrelen, 
de mores en de ontgroening’ 
behoren tot het vaderlands 
erfgoed, zo omschrijft de 
Nationale Inventaris het. Nu, 
een maand later, kan daar aan 
worden toegevoegd: ‘het op-
stellen van bangalijsten en 
het inslaan van de hersens 
van aspirant-leden’. De cor-
pora staan er, met dank aan 
het Groningse Vindicat atque 
polit, gekleurd op. Reden voor 
de Nationale Inventaris om de 
corporale cultuur nog even 
niet op de lijst te zetten.
Begin september is er al de 
ophef over ontgroeningsfo-
to’s in de Groninger almanak: 

een meisje dat met haar ge-
zicht in een bord eten worden 
gedrukt, een jongen ligt op 
zijn buik met een stok in zijn 
mond. ‘Stuitend en mensont-
erend’ noemt een Gronings 
universiteitsraadslid het. 
Wist hij veel dat het nog veel 
erger zou worden. Want een 
paar weken later duikt een 
‘bangalijst’ op: een officieu-
ze Vindicat-almanak met de 
‘goorste wijven’, Vindicat-
slang voor mooiste meisjes. 
Inclusief ‘bindende rating’, te-
lefoonnummer en (bikini)foto. 
De Vindicatmaand wordt af-
gesloten met een incident 
tijdens de eerder genoemde 
ontgroening: een sjaars moet 
na een al te enthousiast ritu-
eel met een hersenoedeem 
naar het ziekenhuis. De 
Rijksuniversiteit Groningen 
vindt het eerst allemaal een 

interne aangelegenheid, om 
vervolgens bij zinnen te ko-
men, en met de verkondiging 
van een algehele afschaffing 
van de ontgroening flink 
door te draven.
Ondanks alle frivoliteiten die 
de heren en dames studenten 
zich veroorloven buiten de 
campus, gaat het goed met de 
Nederlandse universiteiten. 
Nog nooit scoren ze zo hoog 
op de meest toonaangevende 
universiteitsranking Times 
Higher Education. Alle uni-
versiteiten, zélfs Groningen, 
nestelen zich op een plekje in 
de top-200 van de wereld. De 
EUR stond al in de top-100 en 
stijgt dit jaar een beetje: van 
de 71e naar de 69e plaats, en 
is daarmee de vierde beste 

universiteit van Nederland.

Bangalijstjes als immaterieel erfgoed
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→ De sociëteit van Vindicat in Groningen (foto: Wutsje / CC-BY-SA 3.0)
→ The Vindicat fraternity in Groningen (photo: Wutsje / CC-BY-SA 3.0)

Konden de leden van 
de Nederlandse cor-
pora vorige maand 
nog van vreugde 
over de hoofdjes van 
aspirant-leden hos-
sen, inmiddels ver-
toont het ‘laatste on-
neembare bastion 
van de academische 
wereld’ flinke bar-
sten.

→ De EUR steeg op de THE-ran-
king van de 71e naar de 69e plaats. 
(foto: RvdH)
→ EUR moved up in the THE ran-
king from 71st to 69th place. 
(photo: RvdH)



Een van de redenen van die 
topnotering is ongetwijfeld 
de fraaie en schone campus 
die onze universiteit rijk is. 
En die wordt nóg wat scho-
ner dankzij de maandelijkse 
inspanningen van een aantal 
verstandelijk beperkte jon-
geren van Stichting Bont. 
Gewapend met grijper en 
vuilniszak gaan ze de campus 
over, net zolang tot het brand-
schoon is. Dat verstandelijk 
beperkte jongens niets men-
selijks vreemd is, bewijst Cas 
(18), die tijdens het schoon-
maken zijn ogen niet in zijn 
zak heeft zitten. Hij versiert 
naar eigen zeggen zelfs een 
studente, door ‘een beetje de 
achterkant te bekijken’. 
Minder fraai is de omgang 
met gehandicapte studenten 
op de Erasmus Universiteit. In 
een rapport van het Centrum 
Hoger Onderwijs Informatie 
scoort Rotterdam een hele 
magere 6. Daarmee staat de 
EUR elfde op de ranglijst van 
dertien universiteiten. De uni-
versiteiten zijn onder andere 
beoordeeld op voorlichting, 
aanpassingen in het onder-
wijs, hulpmiddelen en bege-
leiding. Op alle onderdelen 
viel de EUR-score uit tussen 
de 6 en de 6,5. 
Blijdschap en vrees op het 
Erasmus MC. Vrees onder de 
coassistenten. Zo erg zelfs, 
dat ze aankondigen te gaan 
protesteren. Door het leen-
stelsel zijn ze hun inkomen 
kwijtgeraakt. En omdat co-

schappen nogal veel tijd en 
inzet vergen, is een studen-
tenbaantje vrijwel onmoge-
lijk. Toch voorziet minister 
Bussemaker geen problemen: 
artsen verdienen genoeg la-
ter, dus die extra schuld kun-
nen ze best dragen. 
En blijdschap voor de nabe-
staanden van mensen die 
hun lichaam ter beschikking 
stelden van de medische 
wetenschap. Na jaren lob-
byen en crowdfunden is het 
namelijk eindelijk gelukt: 
een eigen herdenkingsmo-
nument voor de nabestaan-
den van lichaamsdonoren 
aan het Erasmus MC. Op 
begraafplaats Hofwijk in 
Rotterdam-Overschie onthult 
burgemeester Aboutaleb het 
monument, tot grote vreug-
de van onder andere Joke van 
der Wal, die dertien jaar na 
de dood van haar man ein-
delijk een vaste plek heeft 
om haar man te herdenken. 
Tegelijk is het monument de 
vrucht van het eerste succes-
volle crowdfundingproject 
van de EUR: 12.000 euro le-
verde dat op, terwijl er maar 
10.000 euro nodig was. “Maar 
daardoor hebben we het mo-
nument nog wat groter kun-
nen maken, en de omgeving 
meer kunnen aankleden”, 
glundert initiatiefnemer en 
hoogleraar Anatomie Gert-
Jan Kleinrensink na de ont-
hulling.

Omdat 
coschappen 
nogal veel 
tijd en inzet 
vergen, is een 
bijbaantje 
zoals voor 
andere 
studenten 
vrijwel 
onmogelijk

De maand in 
cijfers

0.8%
Een klein cadeautje dat 
nog voortkomt uit een oud 
cao-overleg: medewerkers 
van universiteiten krijgen 
er vanaf 1 september 0,8 
procent salaris bij. En dat met 
terugwerkende kracht per 1 
januari 2016. Ondertussen 
is de onderhandeling over 
een nieuw cao stilgelegd: de 
VSNU en werknemersorgani-
saties komen er niet uit.

3 op de 10
Het Interstedelijk Studen-
ten Overleg (ISO) luidt de 
noodklok: veel docenten 
op de universiteit hebben 
nooit hun basiskwalificatie 
onderwijs (bko) gehaald. 
Hoewel getwijfeld wordt over 
de toegevoegde waarde van 
het papiertje, pleit het ISO 
voor een verplichtstelling. 
Op de EUR doen 3 op de 10 
docenten het zonder bko.

Het nieuws van de afge-
lopen maand in drie cijfers 
samengevat. Studenten 
blijven thuis wonen, een 
kleine salarisverhoging voor 
universiteitsmedewerk-
ers en niet alle docenten 
hebben een didactische 
training gehad.

13 %
Nog maar 13 procent van de 
nieuwe studenten jonger dan 
19 jaar woont op kamers. In 
2014-2015 was dat nog 28 
procent. In Rotterdam ver-
tikken de jongste eerstejaars 
ook massaal uit te vliegen: 9 
op de 10 wonen gezellig bij 
paps en mams. Voornaamste 
oorzaak is natuurlijk het stu-
dievoorschot, wat voor veel 
studenten op kamers wonen 
te duur maakt.

DE  AFGELOPEN MAAND 07 



 

Past month 
in figures

0.8%
A small present as a result 
of bygone collective labour 
agreement negotiations: all 
academic staff members 
will receive a 0.8-percent 
wage increase starting from 
1 September, retroactive to 
1 January 2016. Meanwhile, 
negotiations on a new 
collective labour agreement 
have been terminated, as 
VSNU and the trade unions 
seem unable to arrive at an 
agreement.

3 in 10
The Intercity Students’ 
Association (ISO) has 
sounded the alarm, as many 
university lecturers have not 
obtained a basic teaching 
qualification. Although 
there are those who doubt 
the added value of such a 
qualification, ISO has argued 
that the qualification must 
be made mandatory for 
lecturers. Three in ten EUR 
lecturers do not hold a basic 
teaching qualification.

Last month’s news summarised 
in three numbers. Students 
continue to live with their par-
ents, academic staff to receive 
a slight wage increase, and 
not all lecturers have received 
teacher training.

13 %
Only 13 percent of Dutch 
freshers younger than 19 have 
moved out of their parents’ 
home, down from 28 percent in 
2014-2015. In Rotterdam, too, 
young freshers are refusing en 
masse to leave their parents’ 
homes: nine out of ten young 
freshers continue to live with 
Mum and Dad. Needless to 
say, the main cause of this 
development is the abolition of 
the student grant, which has 
made moving out and living 
independently unaffordable to 
many students.
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Slut list: intangible cultural heritage?

Last month members 
of Dutch fraternity-
like student societies 
had just received 
news that made 
them so happy they 
could have danced on 
the heads of 
prospective 
members. Now the 
‘final impregnable 
bastion of academia’ 
is beginning to 
crack.

In August the oldest student 
societies in the Netherlands 
were in an exultant mood. 
Traditional, fraternity-like 
student societies had been 
included on a list of Dutch 
intangible cultural heritage. 
“Having drinks together on a 
regular basis, the unwritten 
rules and hazing” were part 
of Dutch cultural heritage, 
according to the National 
Inventory. Just a month later, 
the following things could be 
added to that list: ‘drawing up 
slut lists and bashing in pro-
spective members’ brains’. 
Thanks to Groningen-based 
Vindicat atque polit, tradi-
tional student societies have 
acquired a bad rep. And the 
National Inventory recently 
decided to postpone the list-
ing of student societies.
It started in early September, 
when there was much ado 
about pictures of hazing ritu-
als in Vindicat’s Almanac: pic-
tures showing a girl who was 
having her face pressed into a 
plateful of food and a boy ly-
ing on his belly and holding a 
stick in his mouth. ‘Revolting 
and disgraceful’, a member 
of Groningen University’s 
Council called it. Little did he 
know that things would get 
much worse. Because just a 
few weeks later, a ‘slut list’ 
was found, i.e. an unofficial 
Vindicat almanac listing the 
‘dirtiest bitches’ (Vindicat 
slang for ‘most beautiful 
girls’). The girls had all been 

rated, and their phone num-
bers and photos of them wear-
ing bikinis had helpfully been 
provided.
Vindicat’s month was closed 
off with an incident that oc-
curred during the aforemen-
tioned hazing period: follow-
ing an all-too-enthusiastic 
ritual, a fresher had to be 
admitted to hospital due to 
a cerebral oedema. Initially, 
Groningen University stated 
that this was merely an in-
ternal affair. Then it came to 
its senses, and proceeded to 
go completely over the top by 
announcing a complete aboli-
tion of hazing activities.
Despite all the frivolity in 
which our male and female 
students are indulging outside 
the campus, Dutch universi-
ties are doing well. Never be-
fore did they score so well in 
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→ De cover van de officieuze Vindi-
cat-almanak. (bron: weblog Sikkom)
→ The cover of the unofficial Vindicat 
Almanac. (source: weblog Sikkom)



→ Ontgroening bij Vindicat. (bron: Almanak Vindicat)
→ Hazing at Vindicat. (source: Vindicat Almanac)
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What is 
less cool is 
Erasmus 
University’s 
treatment 
of disabled 
students.

the highly prestigious Times 
Higher Education university 
ranking. All Dutch universi-
ties (yes, even Groningen) 
ranked among the global top 
200. EUR, which was already 
ranked in the top 100 before 
this year, climbed two rungs 
on the ladder, from 71th to 
69th place, which makes it 
the fourth-best university in 
the Netherlands.
No doubt EUR’s beautiful 
and clean campus is one of 
the reasons for this excellent 
ranking. And it is about to get 
even cleaner, thanks to the 
monthly efforts of a few in-
tellectually disabled young 
people supported by the Bont 
Foundation. Armed with pick-
up grabbers and rubbish bags, 
these kids are going over our 
entire campus until no litter 
is left. The fact that they are 
mentally disabled does not 
stop them from being boys, as 
proven by Cas, 18, who feasts 

his eyes while going about his 
cleaning duties. He claims he 
made the moves on a female 
student by ‘checking out her 
backside’.
What is less cool is Erasmus 
University’s treatment of 
disabled students. In a re-
port published by the Higher 
Education Information 
Centre, EUR scores a thor-
oughly mediocre 6 out of 10, 
which means it ranks 11th out 
of 13 universities. The Centre 
marked the universities for 
the provision of information, 
adjustments to their courses, 
resources and level of sup-
port, among other things. 
EUR scored between 6 and 6.5 
for each of these components.
Meanwhile, Erasmus MC is 
both happy and fearful. The 
medical interns are fearful 
– so much so that they have 
announced they are going to 
mount a protest. The new stu-
dent loan system has caused 

them to lose their income. 
And since the internships are 
very time-consuming and ex-
hausting, medical interns are 
generally unable to have a 
side job. Even so, the Minister 
of Education does not consid-
er this a problem. Doctors will 
have a good income later, she 
argues, so they can handle 
their oversized debt.
At the same time, there is 
happiness for the surviving 
relatives of people who do-
nated their bodies to science. 
After years of lobbying and 
many crowd-funding appeals, 
they finally got what they 
wanted: a monument to peo-
ple who donated their bod-
ies to Erasmus MC. Mayor 
Aboutaleb unveiled the monu-
ment at the Hofwijk Cemetery 
in Rotterdam-Overschie, to 
the great delight of people like 
Joke van der Wal, who, thir-
teen years after her husband’s 
passing, now finally has a 
fixed place where she can 
commemorate him. The mon-
ument was the result of EUR’s 
first successful crowd-funding 
project, which raised €12,000, 
even though only €10,000 
was required. “The addition-
al money allowed us to make 
the monument even bigger, 
and to add a little to its im-
mediate surroundings,” a very 
happy initiator of the project, 
Professor of Human Anatomy 
Gert-Jan Kleinrensink, said af-
ter the unveiling of the mon-
ument.
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De kwestie. Zwaar weer voor de containeroverslag en petrochemie, negatieve vooruitzichten:  
de Rotterdamse haven loopt schijnbaar gevaar. Havenhoogleraar Rob Zuidwijk relativeert dit, 
mits de haven de juiste keuzes maakt. “Je kunt beter de slimste zijn dan de grootste.”

DE KWESTIE 10 

Bestaat de haven over  
tien jaar nog wel?

↘

De Rotterdamse haven is zijn leidende rol als con-
tainerhaven aan het verliezen en moet op zoek naar 
een nieuwe raison d’être, stelde uw collega-onder-
zoeker Klara Paardenkooper afgelopen maand in 
het AD. Klopt dat? “De Rotterdamse haven was van 
1962 tot 2004 de grootste haven ter wereld, maar 
sindsdien zijn we aan alle kanten ingehaald, vooral 
door Azië. Bovendien staan de volumes van het aan-
tal containers dat Rotterdam doorvoert onder druk. 
Eerst was er een matiging van de groei, nu zelfs een 
lichte daling. We kunnen alleen heel moeilijk in de 
toekomst kijken. Er zijn economen die daar hun 
werk van hebben gemaakt, maar die zitten er heel 
regelmatig naast. Het is prima om de krimp van de 
containermarkt als een mogelijk scenario in ogen-
schouw te nemen. Maar we hebben in het verleden 
ook gezien hoe de groei zelfs onze meest positieve 
prognoses overtrof, omdat China de rol van fabriek 
van de wereld toebedeeld kreeg en al die producten 
verscheept moesten worden. Zoiets kan in de toe-
komst zomaar weer gebeuren.”

Juist de ontwikkelingen in China – van een pro-
ductieland naar een consumptieland – zorgen 
volgens Paardenkooper nu voor deze daling. “Wat 
import betreft klopt dat: Rotterdam krijgt minder 
producten uit China binnen. Maar de consumeren-
de middenklasse die daar ontstaat, schept ook weer 
mogelijkheden voor onze export. Het is nu al zo dat 
bepaalde Europese producten heel populair zijn in 
China. Als de welvaart daar toeneemt, kan dat grote 
gevolgen hebben voor de internationale logistiek, 
ook in Rotterdam. We kunnen het eenvoudigweg 
niet zeggen.”

APM en ECT openden de afgelopen jaren twee heel 
grote, geautomatiseerde containerterminals op 
de Tweede Maasvlakte. Is dat dom geweest? “De 
groei was in Rotterdam de afgelopen jaren minder 
groot dan gedacht. Het kan dus zijn dat we, achteraf 
gezien, moeten zeggen dat we niet al die terminals 
hadden moeten neerzetten.” ↘



text GEERT MAARSE 
illustration BAS VAN DER SCHOT

The issue. Times are bad for container throughput and the petrochemical industry, and 
future projections are negative. It seems the port of Rotterdam may be heading for a fall. 
However, Professor of Ports Rob Zuidwijk says it is not as bad as all that, provided the port 
makes the right decisions. ‘It is better to be the smartest than to be the largest.’
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Will the port of Rotterdam 
still exist ten years from now?

The port of Rotterdam is losing its leading position 
as a container terminal, and must be on the look-
out for a new raison d’être, your fellow researcher 
Klara Paardenkooper stated last month in AD. 
Is that right?  “Between 1962 and 2004 the port of 
Rotterdam was the greatest port in the world, but 
since then we have been surpassed by several ports, 
mostly in Asia. In addition, the container volume 
being shipped is decreasing. First the growth rate 
decreased, then transhipment volumes actually fell 
somewhat. But it’s very hard to look into the future. 
Some economists spend their lives doing just that, 
but they frequently get it wrong. It’s fine to consider 
a scenario in which the container market may decre-
ase. However, we have seen in the past that growth 
rates may exceed our most positive prognoses, such 
as when China was granted the role of the world’s 
factory and all those products had to be shipped 
to other places. Things like that may happen once 
again in the future.”

According to Paardenkooper, it is precisely the de-
velopments in China – which has gone from being 
a producing country to being a consumer nation – 
which are causing this decrease. “As far as imports 
are concerned, this is true. Rotterdam now receives 
fewer products from China. However, the middle 
class of consumers emerging over there does af-
ford certain opportunities for our exports. Certain 
European products are very popular in China. If peo-
ple continue to get wealthier over there, this may 
have a significant impact on international logistics, 
in Rotterdam as elsewhere. There is simply no way 
of knowing.”

In the last few years, APM and ECT have opened 
two immense automated container terminals in 
Maasvlakte 2. Was this a stupid thing to do?  “In 
the last few years, the port’s growth rate has been 
less significant than expected. So, in hindsight, ma-
ybe it could be said that we should not have erected 
all these terminals.”

Last month one of the largest container shipping 
companies in the world, South Koreas Hanjin, col-
lapsed. Is this a sign that the market is shrinking? 
“That was caused by something else. For many years 
now, companies have invested rather extravagantly 
in increasingly large ships. It’s a competition, not 
prompted by any real demand or by an expectation 
of economies of scale. Our explanation, supported 
by scientific research, is that companies will make 
excessive investments so as to push other players 
out of the market. Hanjin’s collapse may be regarded 
as a logical consequence of the determined manner 
in which market leaders have acted.”

Does the port of Rotterdam suffer from this sort of 
thing, too?  “In principle, the port actually profits 
from this competition, since we can handle these 
very large ships better than Antwerp and Hamburg. 
Only this competition does create a lot of turmoil 
in the market. Due to Hanjin’s financial difficulties, 
ECT is stuck with a load of containers it can only – 
and only wishes to – hand over to shippers, under 
certain conditions. It’s costing them money.”

Is there anything Rotterdam can do about this 
potential shrinking of the container market?  “It’s 
about time we stopped measuring our success by 
our size. We are not going to win that battle any 
more. It’s better to be the smartest than to be the 
largest. We can do so by focusing on automation and 
on the provision of information, so that we know at 
all times where a particular container is and may 
prioritise it.”

The port of Rotterdam’s success was also built on 
the petrochemical industry. We know oil is being 
phased out. Why doesn’t the Port of Rotterdam 
Authority, whose shareholders are the Dutch state 
and the Rotterdam municipal authorities, choose 
to get rid of its petrochemical component? “As long 
as we still have a market share in this field, why 
would we get rid of it?”↘ ↘
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Afgelopen maand viel een van de grootste con-
tainervervoerders ter wereld, het Zuid-Koreaanse 
Hanjin, om. Is dat een teken dat de markt krimpt? 
“Hier is wat anders aan de hand. Er wordt al jaren 
buitensporig geïnvesteerd in steeds grotere sche-
pen. Dat is een wedloop, niet ingegeven door een 
reële vraag of de verwachting schaalvoordelen te 
behalen. Onze verklaring, ondersteund door weten-
schappelijk onderzoek, is dat bedrijven overmatig 
investeren om andere partijen uit de markt te druk-
ken. Het omvallen van Hanjin kan gezien worden 
als een logisch gevolg van het doelbewust handelen 
van marktleiders.”

Heeft de Rotterdamse haven hieronder te lijden? 
“In principe is het zo dat de Rotterdamse haven 
profiteert van die wedloop, omdat wij die heel grote 
schepen beter dan Antwerpen en Hamburg kunnen 
hebben. De strijd creëert alleen wel onrust op de 
markt. ECT zit door het noodlijdende Hanjin met 
een lading containers die het alleen onder bepaalde 
voorwaarden wil en kan afgeven aan verladers. Dat 
kost geld.”

Is er iets wat Rotterdam kan doen aan een mo-
gelijke krimp van de containermarkt? “We moe-
ten stoppen met het succes van de haven afmeten 
aan de grootte. Dat winnen we sowieso niet meer. 
Je kunt beter de slimste zijn dan de grootste. Dat 
doe je door in te zetten op automatisering en op in-
formatievoorziening, zodat je op elk moment weet 
waar een container is en hem bijvoorbeeld voorrang 
kan geven.”

De petrochemische industrie is de andere grote 
sector waar de Rotterdamse haven op drijft. We 
weten dat olie op z’n retour is. Waarom kiest het 
Rotterdamse Havenbedrijf, met als aandeelhou-
ders de staat en de gemeente, er niet voor om die 
petrochemische tak eruit te gooien? “Zolang je nog 
marktaandeel gegund wordt, waarom zou je dat dan 
afketsen?”

Omdat je dan volop kunt investeren in een nieuwe 
ontwikkeling. “Je kiest dan voor één scenario, maar 
het kan totaal anders lopen. Kijk naar de olie: we 
hebben ons altijd misrekend. Niemand had gedacht 
dat we anno 2016 nog afhankelijk zouden zijn ↘
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Because that would allow you to make great invest-
ments in a new development.  “That would involve 
opting for one particular scenario, but things may 
turn out completely differently. Take oil, for instan-
ce. We’ve been completely wrong about that for ages. 
No one believed that in the year 2016, we would still 
be dependent on oil and that the price per barrel 
would be so low. If you put all your eggs in one bas-
ket, you risk losing them all at once. Politicians may 
decide to reduce our dependence on oil in the short 
term. However, the Port Authority wishes to retain 
both strategies, i.e., the petrochemical and bioche-
mical industries, It will invest broadly, taking into 
account various possibilities. I think that’s wise.” 

Isn’t it just a coward’s way out?  “I think it’s a stra-
tegy for our times. Things are extremely insecure 
from a political and economic point of view. One 
example from another industry sector. China has 
recently decided to invest hundreds of billions of 
euros in robotisation. These are developments of a 
kind that cannot be anticipated, yet they will have 
a major impact on the plans of small countries like 
the Netherlands. In a globalised world with players 
like that, you must have the kind of knowledge and 
infrastructure that will allow you to change tack at 
the drop of a hat.”

You are showing a great deal of admiration and 
understanding for the Port Authority. Are there 
any respects in which it has completely dropped 
the ball, though?  “They have overestimated our hub 
function. For a long time, people took it for granted 
that we would receive a large volume because of our 
position in Europe and because we are one of few 
ports which can handle these really big ships. In 
addition, the Port Authority does not focus enough 
on the rate at which e-commerce is developing. 

Everyone can see that there are now delivery vans 
all over town, but there is an immense demand for 
international logistics, as well. E-commerce compa-
nies have no respect whatsoever for the traditional 
limitations of logistics. They expect products to arri-
ve within three days, even when they have to come 
all the way from China. So Amazon will simply buy 
twelve Boeings. The Port Authority has yet to for-
mulate an answer to this development. When I ask 
them how they are adjusting to people increasingly 
buying things off the Internet, their eyes glaze over.”

Some believe the future of the port will be in sustai-
nable alternatives, ranging from biochemistry to 
new ways of manufacturing things. How realistic 
is it to think that a few 3D printers will make up 
for our losses in throughput and the petrochemical 
industry?  “We have a general tendency to overesti-
mate the impact of such new technologies. The idea 
is that once 3D printing has been completely deve-
loped and implemented full scale, we won’t need 
any international transports any longer. We should 
be careful with that attitude, because we’re only tal-
king about part of the market. Sure, it will be nice 
to be able to print spare parts ourselves, but the im-
pact will likely be limited. We are still having Dutch-
language children’s books printed in China, in 2D, 
even though we’ve been able to print these books 
ourselves for a long time.”

Will Rotterdam still be a port city in ten years’ 
time? “It will be a different port city from what it 
used to be. The port has literally disappeared from 
the city in recent years, but we have a tendency to 
forget that other things will take its place. These 
days, what with anti-European sentiments on the 
rise, it’s not a popular thing to say, but we should be 
proud that we are increasingly becoming a part of a 
European network. Ridderkerk used to be a juncti-
on in the port of Rotterdam’s hinterland. Duisburg 
or Amsterdam will now take that place. And it’s not 
just the scale which is changing. The nature of the 
work is changing, too. The Port Authority employee 
of the future will have graduated from Erasmus 
University or Delft University of Technology and will 
provide maritime or legal services from an office at 
Weena. So it could be said that the port will slowly 
return to the city in this way.” ↙

'It’s about time we stopped 
measuring our success by our 
size.'  ↘ Rob Zuidwijk
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van olie en dat de prijs per vat zo laag zou zijn. Wie 
op één paard wedt, loopt de kans om alles in één keer 
kwijt te raken. Het kan een politieke keuze zijn om 
die afhankelijkheid alsnog versneld af te bouwen. 
Maar het havenbedrijf zet in op een en-en-strategie. 
Petrochemisch én biochemisch. Heel breed investe-
ren, rekening houden met verschillende mogelijk-
heden. Ik denk dat dat verstandig is.” 

Is dat niet gewoon laf? “Ik vind het wel passen bij 
deze tijd. Politiek en economisch zijn er enorme on-
zekerheden. Een voorbeeld uit een andere sector: 
China heeft recent besloten om honderden miljar-
den te investeren in robotisering. Dat soort ontwik-
kelingen kun je niet voorzien, maar die hebben een 
grote impact op de plannen van een klein land als 
Nederland. In een geglobaliseerde wereld met zulke 
spelers moet je vooral de kennis en infrastructuur 
hebben om je razendsnel te kunnen aanpassen.”

U bent overwegend vol lof en begrip voor het ha-
venbedrijfsleven. Is er ook iets waar het de plank 
volledig misslaat?  “Onze hub-functie is overschat. 
Men vond het lange tijd vanzelfsprekend dat de vo-
lumes naar ons toe kwamen, vanwege onze ligging 
in Europa en omdat wij als een van de weinige die 
grootste schepen kunnen ontvangen. Verder heeft 
de haven te weinig oog voor de snelheid waarmee 
e-commerce zich ontwikkelt. Iedereen ziet dat er 
ineens overal bezorgbusjes in de stad rondrijden, 
maar ook de internationale logistiek staat onder 
druk. In de logica van e-commercepartijen is totaal 
geen respect voor haar traditionele logistieke be-
perkingen. Een product moet er binnen drie dagen 
zijn, ook als het uit China komt. Dus koopt Amazon 
gewoon twaalf Boeings. Daarop is in de haven nog 
onvoldoende een antwoord geformuleerd. Als ik de 

'Er worden nog steeds 
Nederlandstalige  
kinderboeken in China 
geproduceerd, en dat 
is 2D, dus dat kunnen 
we allang zelf printen'  
↘ Rob Zuidwijk

vraag stel hoe ze zich daar aanpassen aan het ko-
pen via internet, dan kijkt men mij een beetje glazig 
aan.”

De toekomst van de haven ligt volgens sommigen 
in duurzame alternatieven, van biochemie tot de 
nieuwe maakindustrie. Hoe realistisch is het om te 
denken dat een paar 3D-printers goedmaken wat 
we verliezen aan overslag en petrochemie? “We 
hebben überhaupt de neiging om de impact van 
dit soort nieuwe technologieën te overschatten. Er 
zijn mensen die zeggen: als 3D-printen full scale is 
uitontwikkeld, hebben we helemaal geen internati-
onaal transport meer nodig. Pas daarmee op, want 
het gaat maar om een deel van de markt. Leuk als 
we reserveonderdelen kunnen printen, maar de im-
pact is verder waarschijnlijk heel beperkt. Er wor-
den nog steeds Nederlandstalige kinderboeken in 
China geproduceerd, en dat is 2D, dus dat kunnen 
we allang zelf printen.”

Is Rotterdam over tien jaar nog een havenstad? 
“Het is een andere havenstad dan vroeger. De haven 
is de afgelopen jaren letterlijk uit de stad verdwe-
nen, maar we hebben de neiging te vergeten dat 
daar iets voor in de plaats komt. Het is in deze tijd, 
waarin anti-Europese sentimenten hoogtij vieren, 
niet echt populair om te zeggen, maar we mogen er 
best oog voor hebben dat we steeds meer onderdeel 
worden van een Europees netwerk. Waar vroeger 
Ridderkerk een knooppunt in het achterland van 
de Rotterdamse haven was, is dat straks Duisburg 
of Amsterdam. En niet alleen de schaal is anders, 
ook de aard van het werk verandert. De toekomsti-
ge havenarbeider is afgestudeerd aan de Erasmus 
Universiteit of de TU Delft en werkt in de maritieme 
of juridische dienstverlening op het Weena. Je kunt 
dus zeggen dat de haven op die manier langzaam 
weer terugkeert in de stad.” ↙
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Gonorroe of cholera

Wie de zakelijke gangen van Donald Trump nagaat, duikelt in 

een zwart gat van faillissementen, uitbuiting, rechtszaken 

en schimmige deals. Zijn nog prille politieke carrière is even-

min om over naar huis te schrijven: Mexicanen afschilderen 

als verkrachters, kwaadaardige geruchten over moslims de 

wereld inslingeren, gehandicapte reporters beschimpen, het 

gedrag van een vrouwelijke journalist verklaren aan de hand 

van haar menstruatiecyclus: Trump draait er zijn – minuscu-

le – hand niet voor om.

Tegen een pathologische leugenaar als Trump moet het 

makkelijk campagne voeren zijn. Eind september wijzen de 

opiniepeilingen echter op een voorsprong van slechts enkele 

procenten voor Hillary Clinton. Een vaak genoemde reden 

hiervoor is seksisme. Want waar een man kordaat zou wor-

den genoemd, is Clinton al gauw ‘bazig’ of ‘schel’. 

Ik denk echter dat dit maar deels haar teleurstellende 

voorsprong op een volslagen geschifte tegenstander kan 

verklaren. Diehard-seksisten kiezen toch wel voor Trump. 

Nee, waar het om gaat, is dat een van de meest progressieve 

bevolkingsgroepen in de VS, de zogenaamde millennial-ge-

neratie, nog altijd niet de weg naar Clinton weet te vinden.

Deze generatie – geboren in de jaren 80 en 90 – is min of 

meer opgegroeid op het internet, wat ook haar voornaamste 

bron van nieuws en vermaak is. Als mainstreamjournalisten 

vriendelijke woordjes prevelen over Clintons progressie-

ve agenda, leert een korte zoektocht hun vooral dat zij 

lobbyde voor desastreuze handelsverdragen en vervui-

lende industrieën en zeer laat haar steun uitsprak voor 

het homohuwelijk. En wanneer commentatoren Clintons 

internationale ervaring opvoeren als bewijs voor haar pre-

sidentiële geschiktheid, weten millennials allang dat ze voor 

de rampzalige invasie van Irak was, voormalige dictators tot 

haar persoonlijke vriendenkring rekent en betrokken was bij 

een coup tegen een democratisch gekozen president.

De reactie van pro-Clinton-media op deze scepsis is teke-

nend: millennials en kritische journalisten zijn verwend en 

onrealistisch. En als Trump straks wint, is het hun schuld. 

Dergelijke reacties werken het beeld alleen maar verder 

in de hand dat Clinton een onvervreemdbaar recht op het 

presidentschap denkt te hebben.

Wikileaks-oprichter Julian Assange gaf een passende om-

schrijving van de presidentsrace: de race tussen Trump en 

Clinton is als een keuze tussen gonorroe en cholera. Welke 

diagnose de Amerikaanse democratie krijgt, weten we over 

een kleine maand.

Giorgio Touburg is promovendus aan de Rotterdam School 

of Management.

Gonorrhea or cholera

Those delving into Donald Trump’s business affairs will 

find themselves falling into a black hole of bankruptcies, 

exploitation, lawsuits and dodgy deals, and his fledgling 

political career didn’t get off to a great start, either. 

Calling Mexicans rapists, spreading malicious rumours 

about Muslims, scoffing at disabled reporters, explaining 

a female journalist’s behaviour by referring to her men-

strual cycle – Trump has done it all.

It should be easy to campaign against a pathological liar 

such as Trump. However, it’s the end of September and 

polls are showing Hillary Clinton is just a few percentage 

points ahead of Trump, a fact commonly attributed to 

sexism. Because whereas a man’s behaviour would be 

called ‘firm’, Clinton is often said to be ‘bossy’ or ‘shrill’. 

Yet, I feel this is only a partial explanation for Clinton’s 

disappointing lead over a completely insane opponent. 

Die-hard sexists will vote Trump, anyway. No, what this 

is all about is the fact that one of the most progressive 

sections of the American population, the so-called mil-

lennials, is still not joining the Clinton camp.

This generation – born in the 1980s and 1990s – more 

or less grew up on the Internet, which is also its main 

source of news and entertainment. When mainstream 

journalists murmur nice things about Clinton’s progres-

sive agenda, millennials only need a quick Google search 

to find that she mainly lobbied for disastrous trade 

treaties and polluting industries, and that she was very 

late to support gay marriage. And while commentators 

may cite Clinton’s international experience as proof that 

she is suited to being President, millennials will know 

that she supported the catastrophic invasion of Iraq, has 

a circle of friends which includes former dictators and 

was involved in a coup against a democratically elected 

president.

The pro-Clinton media’s response to this scepticism says 

it all. Millennials and critical journalists are spoiled and 

unrealistic, they say. And if Trump should win, it will all 

be their fault. Reactions such as these only strengthen 

millennials’ impression that Clinton feels she has an 

inalienable right to the presidency.

WikiLeaks founder Julian Assange provided a fitting de-

scription of the race for the presidency, calling the battle 

between Trump and Clinton a choice between gonorrhea 

and cholera. We will find out in a less than a month how 

the American democracy will be diagnosed.

Giorgio Touburg is a PhD candidate at the Rotterdam 

School  of Management.
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E igenlijk zijn bijzonder hoogleraren niet zo 
bijzonder. Net wat minder dan de helft van 
het aantal hoogleraren aan de Erasmus 
Universiteit heeft een bijzondere leerstoel: 
meestal als onderdeel van de loopbaanplan-

ning, en opvallend weinig betaald door het bedrijfsle-
ven. Hoe zit het nu precies? 

1: Wat maakt een hoogleraar bijzonder? 
Inhoudelijk weinig. Bijzonder hoogleraren doen eigen-
lijk hetzelfde als ‘gewone’ hoogleraren, ze geven on-
derwijs en doen onderzoek, begeleiden promovendi en 
nemen tentamens af. Het verschil is dat de benoeming 
en, in een gedeelte van de gevallen, de financiering van 
bijzonder hoogleraren gebeurt door een externe partij. 
Dat kunnen stichtingen of fondsen zijn, maar dat kan 
ook het bedrijfsleven zijn. 
Rond de bijzonder hoogleraren die hun leerstoel vanuit 
het bedrijfsleven krijgen, laait zo af en toe de discussie 
op: ze zouden hun oren laten hangen naar hun geldschie-
ter. Zo was er in 2008 het incident rond bijzonder hoog-
leraar Toon van Hooijdonk (Wageningen Universiteit). 
Hij stelde dat melk gezond is terwijl de financier van 
zijn leerstoel de Nederlandse Zuivelorganisatie was. Dit 
riep vragen op over zijn onafhankelijkheid. 
Op de EUR zijn 213 van de 475 hoogleraren te kwalifi-
ceren als bijzonder. Deze zijn in te delen in vier soorten 
leerstoelen: een leerstoel is het vakgebied van de bij-
zonder hoogleraar.
Veruit de meeste bijzonder hoogleraren (141) hebben 
een carrièreleerstoel. De universiteit is zuinig met het 
benoemen van gewone hoogleraren, omdat dit een 
aanstelling voor het leven betreft. Daarom kiest de 
universiteit vaak voor een constructie via het Erasmus 
Trustfonds, deze bijzonder hoogleraren hebben een tij-
delijke aanstelling.

Bijzonder hoogleraren 
vooral bijzonder handig 
voor de universiteit

tekst MARKO DE HAAN
beeld UNIT20

↘

Serie: Invloed bedrijfsleven op de EUR - Van oudsher heeft de Erasmus 
Universiteit de naam dat het bedrijfsleven sterk aanwezig is. Maar is dat wel echt zo? 
Hoe groot is die invloed? En welke invloed heeft de buitenwereld op onderwijs en 
onderzoek? Deel 1: bijzonder hoogleraren. 
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I n fact, endowed professors are nothing special. 
Just less than half of the number of professors at 
the Erasmus University have an endowed chair: 
usually as part of a career plan, and surprisingly 
few are paid by the business sector. How does it  

actually work? 

1: What is an endowed professor?
It is not really a substantive issue. Endowed professors 
undertake the same work as ‘ordinary’ professors; they 
lecture and carry out research, supervise doctoral can-
didates and conduct examinations. The difference is 
that the appointment and, in some cases, the financing 
of endowed professors is undertaken by an external par-
ty. This could be foundations or funds, but could also be 
the business sector. 
Every now and then the discussion surrounding en-
dowed professors whose chairs are funded by business 
flares up: they allegedly blindly listen to their money 
lender. In 2008 there was an incident surrounding en-
dowed professor Toon van Hooijdonk (Wageningen 
University). He stated that milk was healthy whilst his 
chair was financed by the Dutch Dairy Organisation. 
This raised questions about his independence. 
At EUR, 213 of the 475 professors can be qualified as 
endowed. These can be divided into four types of chair: 
a chair is the field of expertise of the endowed professor.
By far the greatest number of endowed professors (141) 
have a career chair. The university is sparing with its ap-
pointment of ordinary professors as this is an appoint-
ment for life. That is why the university often opts for a 
construction using the Erasmus Trust Fund; these en-
dowed professors have a temporary appointment.
Sometimes there is no place for a new professor but the 
university still wants to retain a talented researcher. The 
university will then choose to appoint the researcher as 
an endowed professor. This is a temporary appoint-

Endowed professors  
are an endowment to  

the university

Series: Influence of business world on EUR - Traditionally the Erasmus University has the 
reputation that its research and education is greatly influenced by the business world. But is 
this really the case? What is the extent of this influence? What are the consequences of this 
collaboration? Part 1: endowed professors
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Leeftijd: 59
Leerstoel: Productiviteit in de 
publieke sector.
Betaald door: Stichting Leerstoe-
len van het CAOP
Faculteit: FSW
Categorie: Netwerk

 “Vroeger deed ik onderzoek in de 
commerciële sector. Je zou denken 
dat mensen daar geneigd zijn om 
wel eens water bij de wijn te doen. 
Maar nee, no way. Ook het com-
merciële belang is daar niet mee 
gediend toch? Mensen komen bij 
ons omdat ze willen dat we iets 
uitzoeken, niet om naar de mond 
gepraat te worden. Ik heb er ook 
geen trek in om spreekbuis te zijn 
van iemand met politieke bedoe-
lingen, dan moeten ze maar naar 
een consultancybureau gaan. Zo is 
het ook met de stichting die mij be-
taalt, de Stichting Leerstoelen van 
het CAOP. Zij adviseren publieke 
organisaties bij arbeidszaken. Een 
dag in de week zit ik op de EUR, de 
rest van de week doe ik onderzoek 
aan de TU Delft op hetzelfde vlak, 
maar dan meer met een technische 
invalshoek. Verder ben ik nog voor-
zitter van de stichting IPSE Studies 

die het onderzoek op dit terrein 
probeert te stimuleren. Met de 
zeven leerstoelen die het CAOP fi-
nanciert blijft het goed op de hoog-
te van de stand van de wetenschap. 
En ik heb via het CAOP en IPSE 
Studies, een sterke binding met de 
praktijk. Zo kom ik op ideeën voor 
onderzoek waar ik anders nooit 
op zou komen. Bovendien kun-
nen ze veel aandacht creëren voor 
mijn onderzoek. Dat is belangrijk, 
omdat mijn onderzoek over grote 
maatschappelijke vraagstukken 
gaat. Denk aan de schaalvergro-
ting in de zorg of de reorganisaties 
bij de politie en rechtbank. Ik zoek 
met mijn econometrieachtergrond 
uit hoe je de productiviteit en doel-
matigheid van deze projecten kunt 
meten.”
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Dus soms is er geen plek voor een nieuwe hoogleraar, 
maar wil de universiteit wel een talentvolle onderzoe-
ker aan zich binden. Dan kiest de universiteit ervoor om 
de onderzoeker tot bijzonder hoogleraar te benoemen. 
Dat is een tijdelijke aanstelling die fungeert als opstap-
je richting een ‘echt’ hoogleraarschap. 
Daarnaast zijn er ook bijzonder hoogleraren die zich be-
zighouden met de ontwikkeling van een klein of nieuw 
vakgebied. Dit vakgebied is dan bijvoorbeeld (nog) on-
voldoende ontgonnen om een vaste plek te krijgen aan 
de universiteit, of is toegespitst op een heel specialis-
tisch onderwerp. Dit zie je vaak in de geneeskunde.
Onder de categorie ‘ideëel’ vallen hoogleraren waar-
bij de financiers van de leerstoel een ideologie verte-
genwoordigen. Denk daarbij aan de stichting Thomas 
More. Dit is een stichting met katholieke grondslag die 
met het aanstellen van bijzonder hoogleraren aan een 
universiteit ‘de katholieke overlevering present stelt 
door middel van cursussen, colleges en voordrachten, 
die vrij toegankelijk zijn voor studenten van alle facul-
teiten’, aldus de eigen website.
Om praktijkkennis binnen te halen, lopen er ook nog 
bijzonder hoogleraren rond die parttime verbonden zijn 
aan de EUR en tevens werken in het bedrijfsleven. Dit 
is de groep die onderdeel van discussie is als het gaat 
over twijfels over de onafhankelijkheid. De Erasmus 
Universiteit noemt dit: bijzonder hoogleraren met een 
netwerkfunctie.

2: Hoe groot is de groep bijzonder hoogleraren?
Best groot. Met 213 bijzonder hoogleraren op 475 in 
totaal, maakt deze groep 45 procent uit van het totale 
hooglerarencorps. 
141 bijzonder hoogleraren hebben een leerstoel via 
het Erasmus Trustfonds. Dit fonds bestaat sinds 1913 
en richtte de Erasmus Universiteit op (toen nog de 
Nederlandsche Handelshoogeschool geheten). Het 
Trustfonds betaalt de leerstoel niet en kiest ook niet uit 
wie bijzonder hoogleraar mag worden, dat doet de uni-
versiteit. Het enige wat het Trustfonds doet, is het ves-
tigen van de leerstoel. In de praktijk is dat een forma-
liteit om aan de regel te voldoen dat een extern rechts-
persoon een bijzonder hoogleraar moet benoemen. 
Het aantal netwerkhoogleraren op de EUR – dus die 
rechtstreeks betaald worden door een organisatie of be-
drijf - is niet exact bekend, maar veel zijn het er niet, al-
dus een woordvoerder. Dit bleek ook uit het onderzoek 
dat EM deed naar de achtergronden van de bijzonder 
hoogleraren.
Van de 213 bijzonder hoogleraren zijn er 117 verbonden 
aan het Erasmus MC. Dat is meer dan de 87 ‘gewone’ 
hoogleraren die werken voor het Erasmus MC. Reden  
hiervoor is dat veel van het onderzoek aan de medische 
faculteit heel gespecialiseerd is, en vaak te klein om er 
een heel vakgebied omheen te bouwen.

3: Het zijn toch allemaal bedrijven die 
bijzonder hoogleraren betalen?
Dat valt aan de EUR dus behoorlijk mee. Het groot- ↘

Name: Jos Blank
Age: 59
Chair: Productivity in the public 
sector.
Financed by: Foundation of Profes-
sorships of the CAOP [Centre for 
Public Sector Labour Relations]
Faculty: FSW
Category: Network

 “I have previously carried out rese-
arch in the commercial sector. You 
might think that people here might 
want me to make some concessi-
ons. But no, no way. After all, com-
mercial interests would not be ser-
ved by this would it? People come 
to us because they want something 
researched, not to be sweet talked. 
I also don’t fancy being a mouth-
piece for someone with political 
intentions. For that they will have 
to go to a consultancy firm. The 
same applies to the foundation 
that pays me, the Foundation of 
Professorships of the CAOP. It advi-
ses public bodies on labour issues. 
One day a week I work at EUR and 

the rest of the week I carry out re-
search at TU Delft in the same area 
but with a more technical angle. 
I am also chairman of the IPSE 
Studies foundation which aims to 
encourage research in this field. 
With the seven chairs financed by 
the CAOP it keeps well up to date 
with the latest scientific and tech-
nical knowledge in its field. And via 
the CAOP and IPSE Studies I have 
a strong connection with practice. 
This means I get research ideas 
that would otherwise never have 
occurred to me. In addition, they 
can create a lot of attention for my 
research. This is important as my 
research deals with major social 
issues. Increased scale in health-
care, for example, or the reorgani-
sation of the police and judiciary. 
With my econometrics background 
I look at how you can measure the 
productivity and efficiency of these 
projects.”



SPECIAL19 

university and are only an endowed professor be-
cause of personnel policy. Twenty-five chairs are 
financed by foundations or funds from the medical 
world wishing to promote research into a specif-
ic condition or a mental or physical disease. They 
often finance the chair from their collections and 
fundraising. In this way they contribute directly to 
scientific research.
According to Leen Dorsman, University History Pro-
fessor at University Utrecht, this group must be crit-
ically looked at. Flows of funds behind large founda-
tions in the medical world can be shadowy. It is very 
beneficial for the pharmaceutical industry if a scien-
tist confirms the effect of its drugs. “Money from a 
pharmaceutical company could well end up with an 
endowed professor via a foundation. If this endowed 
professor subsequently carries out research into a 
drug of that same pharmaceutical company, there 
will be a conflict of interest. In 2003, an endowed 
professor at University Utrecht was compromised 
as he was to have received financial rewards from a 
commercial partner in his research.”
Only very few foundations affiliated with the Eras-
mus University raise questions about possible con-
flicts of interest. The Pierson Fund receives funds 
from De Nederlandsche Bank (DNB) and ABN Amro. 
The fund finances professors carrying out research 
into macroeconomics.
The secretary of the fund responds laconically: “We 
are a foundation that has been in existence for near-
ly a century. The ties with the DNB and ABN are also 
decades old. The only thing they and we want is to 
stimulate research into macroeconomics. Our pro-
fessor is independent from the banks.”
Endowed professor Marcel Thaens is the only one at 
EUR who is directly financed by a commercial com-
pany, the PBLQ. This is a consultancy firm involved 
in government and ICT. One day per week he works 
as a professor, the remainder of the week he works 
for PBLQ. He guarantees that his scientific work is 
not directed by his employer. (see box interview). 

4: Where would EUR be without endowed 
professors?
Nowhere. The construction of EUR with a Trust Fund 
is of great importance to bind talented researchers 
to the University. It enables Erasmus University to 
offer temporary appointments as a step towards 
professorship and create space for talented people 
who would otherwise leave to become a professor 
somewhere else. 
Thanks to the endowed professorship there is also 
room at the university for research for which the 
university is unable to make money available but 
which foundations and funds are willing to finance. 
The research by Jos Blank (see box interview) cannot 
be carried out without funds from the foundation 
that finances him.
The connections of some endowed professors 

ment which acts as a step towards a ‘real’ professor-
ship. 
There are also endowed professors who are involved 
in the development of a small or new field of study. 
This field of study is (still) insufficiently explored to 
acquire a fixed position at the university for exam-
ple, or is focused on a very specialised subject mat-
ter. This is often seen in medicine.
The ‘idealistic’ category includes professors where 
the financiers of the chair represent an ideology. 
This includes the Thomas More foundation. This is a 
foundation with a catholic basis which, through the 
appointment of endowed professors at a university, 
wishes to ‘convey the catholic tradition by means 
of courses, lectures and speeches which are freely 
accessible for students of all faculties’, according to 
its own website.
In order to acquire practical knowledge, there are 
also part-time endowed professors associated with 
EUR who also work in the business sector. When it 
comes to doubts about independence, this group 
forms part of the discussion. The Erasmus Universi-
ty refers to them as endowed professors with a net-
working function.

2: How large is this group?
Rather large. With 213 endowed professors out of a 
total of 475, this group forms 45 per cent of the total 
professor group. 
141 endowed professors have a chair via the Eras-
mus Trust Fund. This fund has been in existence 
since 1913 and founded the Erasmus University 
(which was then still called the Nederlandsche Han-
delshoogeschool). The Trust Fund does not pay the 
chair nor does it determine who may be endowed 
professor; that is a matter for the university. The 
only thing the Trust Fund does is establish the chair. 
In practice, this is a formality in order to comply 
with the rule that an external legal entity must ap-
point an endowed professor. 
The number of network professors at EUR – those 
who are paid directly by an organisation or business 
– is not exactly known but there are not many, ac-
cording to a spokesperson. This was also shown by 
the research carried out by <c>EM<c> into the back-
grounds of the endowed professors.
Of the 213 endowed professors, 117 are connected 
with the Erasmus MC. That is more than the 87 ‘or-
dinary’ professors working for the Erasmus MC. The 
reason for this is that much of the research carried 
out at the medical faculty is very specialised and 
often too small to construct a whole area of exper-
tise around it but which nevertheless needs to be 
researched. 

3: So it is only businesses that pay for en-
dowed professors?
At EUR this is quite a minor issue. The majority of 
the endowed professors receive a salary from the ↘



De financiers van deze leerstoel vertegenwoordigen 
een ideologie. /  The financiers of the chair represent 
an ideology.

IDEËLE LEERSTOEL / IDEALISTIC CHAIR
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4 categorieën bijzonder hoogleraren /
4 categories of endowed professors
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ste deel van de bijzonder hoogleraren krijgt gewoon 
salaris van de universiteit, en is bijzonder hoogleraar 
vanwege het personeelsbeleid. 25 leerstoelen worden 
gefinancierd door stichtingen of fondsen uit de medi-
sche wereld, die onderzoek willen bevorderen naar een 
bepaalde aandoening of ziekte, geestelijk of lichame-
lijk. Vaak financieren ze de leerstoel vanuit hun col-
lectes en wervingen. Zo dragen ze rechtstreeks bij aan 
wetenschappelijk onderzoek.
Volgens Leen Dorsman, hoogleraar Universiteits-
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, moet deze 
groep ook kritisch bekeken worden. Geldstromen ach-
ter grote stichtingen in de medische wereld kunnen 
schimmig zijn. De farmaceutische industrie heeft er 
veel baat bij als een wetenschapper de werking van 
zijn medicijnen bevestigt. “Geld van een farmaceut zou 
goed via een stichting bij een bijzonder hoogleraar te-
recht kunnen komen. Als die bijzonder hoogleraar ver-
volgens onderzoek doet naar een medicijn van diezelfde 
farmaceut, verstrengelen er belangen. In 2003 kwam 
aan de Universiteit Utrecht een bijzonder hoogleraar in 
opspraak omdat hij financiële beloningen zou krijgen 
van een commerciële partner in zijn onderzoek.”
Slechts een enkele stichting verbonden aan de Erasmus 
Universiteit roept vragen op over mogelijke belangen-
verstrengeling. Zo krijgt het Pierson Fonds geld van De 
Nederlandsche Bank (DNB) en ABN Amro. Het fonds 
financiert hoogleraren die onderzoek doen naar de ma-
cro-economie.
De secretaris van het fonds reageert laconiek: “We zijn 
een stichting die al bijna een eeuw bestaat. De banden 
met de DNB en ABN zijn ook al tientallen jaren oud. 
Het enige wat zij en wij willen stimulere,n is onderzoek 
naar de macro-economie. Onze hoogleraar staat los van 
de banken.”
Bijzonder hoogleraar Marcel Thaens is de enige op de 
EUR die rechtstreeks gefinancierd wordt door een com-
mercieel bedrijf, het PBLQ. Dat is een consultancybu-
reau dat zich bezighoudt met overheid en ICT. Hij is één 
dag hoogleraar en werkt verder voor PBLQ. Hij garan-
deert dat zijn wetenschappelijke werk niet wordt ge-
stuurd door zijn werkgever. (zie kader interview). 

4: Waar zou de EUR zijn zonder bijzonder 
hoogleraren?
Nergens. De constructie van de EUR met het Trustfonds 
is van groot belang om getalenteerde onderzoekers te 
binden aan de universiteit. De Erasmus Universiteit 
kan zo tijdelijke aanstellingen bieden als opstapje naar 
het hoogleraarschap en ruimte creëren voor talenten 
die anders zouden vertrekken om elders hoogleraar te 
worden. 
Dankzij het bijzonder hoogleraarschap is er bovendien 
ook plek op de universiteit voor onderzoek waar de 
universiteit geen geld voor vrij kan maken, maar waar 
stichtingen of fondsen wel geld voor over hebben. Het 
onderzoek van Jos Blank (zie kader interview) is niet 
realiseerbaar zonder het geld van de stichting die hem 
financiert. ↘

Bijzonder hoogleraren die vanwege 
hun praktijkkennis benoemd zijn. / 
Endowed professors associated with EUR for 
their practical knowledge.

NETWERK-LEERSTOEL / NETWORK CHAIR

DEVELOPMENT CHAIR

Een leerstoel waarbij het vakgebied nog 
niet groot genoeg of nieuw is. /  
A chair involved in the development of a 
small or new field of study.

ONTWIKKELINGSLEERSTOEL

Een manier om getalenteerde 
onderzoekers aan de universiteit te 
binden / A way to retain a talented 
researcher. 

CARRIÈRE- LEERSTOEL 
CAREER CHAIR
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with practice are also important for the university. 
“Society, government and the business sector ask uni-
versities to collaborate so that scientific research can 
be made relevant,” says a spokesperson. “We therefore 
don’t share the assumption that independence is au-
tomatically jeopardised by the increased collaboration 
with the business sector. It is of course a discussion that 
we must continue to have as a certain tension does exit.”

5: Was this different before?
No, there have always been occasional incidents. Abra-
ham Kuyper – Dutch theologian, statesman and found-
er of the VU University Amsterdam – devised the posi-
tion of endowed professor in 1905, in the first instance 
so that the movement of his religion could be taught at 
his university.
In 1925 there was an incident relating to the Indolo-
gy faculty of Leiden University, so explains University 
History Professor Leen Dorsman. This faculty trained 
civil servants for jobs in Dutch East Indies, in accord-
ance with the ethics that they would work towards in-
dependence and decolonisation. The business sector, in 
the form of the Billiton Maatschappij and Koninklijke 
Olie (later Shell) were not too happy with this philos-
ophy and wished to continue to make money in the 
Dutch East Indies and so created its own faculty at Uni-
versity Utrecht via a foundation that did satisfy their 
requirements.
Frans van Steijn, former secretary of the Council of Rec-
tors who has studied the archives on this, explains that 
rectors sometimes find the appointment of endowed 
professors difficult. Until the ‘70s, once a foundation 
had a chair at a university, they were allowed to decide 
themselves who would occupy that chair. “There have 
been incidents with chairs that made the rectors feel 
very uncomfortable indeed.”
However, in the ‘70s, government tightened up the rules 
with the Wet op de Universitaire Bestuurshervorming 
[Administrative Reform (Universities) Act]. “The Execu-
tive Board must now grant express permission before 
someone can become a professor, even if the foundation 
already has a chair at the university,” says Van Steijn. 
The criteria are not soft. A candidate must prefera-
bly have a doctorate and have publications to his/her 
name. In addition, the Executive Board will then test 
the independence of the endowed professor.

Conclusion
The influence of the business sector on science via en-
dowed professors at EUR seems less serious than may 
have been originally thought. By far the greatest por-
tion of the group of endowed professors have their po-
sition for policy and career reasons. Erasmus Magazine 
discovered one endowed professor who is directly fi-
nanced by a company. EUR finances the endowed pro-
fessors partly itself or this is done by foundation and 
funds wishing to make a contribution to science. ↙

Naam: Gert-Jan Kleinrensink
Leeftijd: 62
Leerstoel: Anatomie
Betaald door: Erasmus MC
Faculteit: Erasmus MC
Categorie: Personeelsbeleid

“Komende oktober ben ik 25 
jaar in dienst bij het Erasmus 
MC, en ik geniet er nog iedere 
dag van. In een ver verleden 
was ik fysiotherapeut, toen 
ben ik via een studie bewe-
gingswetenschappen aan de 
VU doorgestroomd richting 
het anatomische vakgebied. 
Ik leer de geneeskundestu-
denten in de snijzaal alles 
over het menselijk lichaam. 
Mijn bijzonder hoogle-
raarschap kwam na de 
Onderwijsprijs die ik in 2008 
won. Die prijs wordt toege-
kend aan de ‘ beste’ docent 
van de EUR; het is een prijs 
waar ik trots op ben. Het 
duurde toen nog best wel 
even voordat ik echt bijzon-

der hoogleraar was. Ik ben 
in 2010 benoemd en in 2011 
hield ik mijn oratie. 
Mijn vak verveelt nooit. 
Regelmatig denk ik: wauw, 
dat zit toch goed in elkaar. Of 
soms ontdek je iets nieuws. 
Pas nog: bij een liesbreuko-
peratie, gebeurt het af en 
toe dat ze de ‘weg kwijt zijn’ 
met het cameraatje. Niemand 
wist hoe dat kon. Wat bleek? 
Men kwam dan in een nog 
onbekend (chirurgisch) ana-
tomisch vlak: tussen twee 
lagen van de buikwand. Het 
was niet bekend dat één van 
die lagen van de buikwand 
zelf ook weer uit twee lagen 
bestond, waar je dan net met 
je camera tussen kon komen. 
Dat is toch mooi om te ont-
dekken?”

Name: Gert-Jan 
Kleinrensink
Age: 62
Chair: Anatomy:
Financed by: Erasmus MC
Faculty: Erasmus MC
Category: Personnel policy

“Next October I will have 
been employed at Erasmus 
MC for 25 years. I still enjoy 
every day. In the distant past 
I was a physiotherapist, I 
then moved via a study of hu-
man movement sciences at 
the VU Amsterdam towards 
the anatomical field. In the 
dissection room, I teach me-
dical students everything 
about the human body. 
My endowed professorship 
came after the Education 
Prize I won in 2008. This pri-
ze is awarded to the ‘best’ 
lecturer of EUR; I am proud of 
that prize. It then took quite 
a long time before I actually 
became an endowed profes-
sor. I was appointed in 2010 
and held my inaugural lectu-
re in 2011. 
My field is never boring. I of-
ten think: wow, this is so well 

put together. Sometimes you 
discover something new. Just 
recently: during a groin rup-
ture operations it sometimes 
happens that they ‘lose their 
way’ with the small camera. 
Nobody knew how that could 
happen. What did it turn out 
to be? They had arrived at an 
as yet unknown (surgically) 
anatomical area: between 
two abdominal wall layers. 
It was not known that one of 
those layers of the abdominal 
wall itself consisted of a fu-
rther two layers, which you 
could just enter with your ca-
mera. This is a great thing to 
discover, is it not?”
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Ook de connecties die sommige bijzonder hoogleraren 
met de praktijk hebben, zijn van belang voor de univer-
siteit. “De samenleving, overheid en het bedrijfsleven 
vragen van universiteiten om samen te werken, zodat 
wetenschappelijk onderzoek relevant kan worden ge-
maakt”, aldus een woordvoerster. “De aanname dat de 
onafhankelijkheid automatisch in gevaar komt door 
toenemende samenwerking met bedrijfsleven, delen 
we dus niet. Uiteraard is dit wel een discussie die we 
moeten blijven voeren, omdat hierin een zekere span-
ning bestaat.”

5: Was dat vroeger anders?
Nee, er waren altijd al af en toe incidenten. Abraham 
Kuyper – Nederlands theoloog, staatsman en oprichter 
van de Vrije Universiteit Amsterdam - bedacht de func-
tie van bijzonder hoogleraar in 1905 in eerste instantie, 
zodat zijn geloofsovertuiging gedoceerd kon worden 
aan zijn universiteit.
In 1925 speelde een incident rond de Indologische fa-
culteit van de Universiteit Leiden, weet hoogleraar 
Universiteitsgeschiedenis Leen Dorsman. Deze facul-
teit leidde ambtenaren op voor een baan in Nederlands-
Indië, volgens de ethiek dat ze toewerkten naar zelf-
standigheid en dekolonisatie. Het bedrijfsleven, te 
weten Billiton Maatschappij en Koninklijke Olie (later 
Shell) zagen die filosofie niet zo zitten, die wilden geld 
blijven verdienen in Nederlands-Indië en richtten via 
een stichting hun eigen faculteit op aan de Universiteit 
Utrecht die wel voldeed aan hun wensen.
Frans van Steijn, oud-secretaris van het Rectorencollege 
die de archieven daarvan heeft bestudeerd, weet dat 
rectoren nog wel eens moeite hadden met de aanstel-
ling van bijzonder hoogleraren. Als een stichting een-
maal een leerstoel aan een universiteit had, mochten 
ze tot de jaren ’70 zelf kiezen wie die de leerstoel ging 
vervullen. “Er zijn incidenten bekend van leerstoelen 
die voor het nodige zweet zorgden bij de rectoren.”
Maar in de jaren ‘70 scherpte de overheid de regels 
met de Wet op de Universitaire Bestuurshervorming 
aan. “Het College van Bestuur moet nu uitdrukkelijk 
toestemming verlenen voordat iemand hoogleraar kan 
worden, ook als de stichting al een leerstoel heeft aan 
de universiteit”, zegt Van Steijn. De criteria zijn niet 
mals. Iemand moet bij voorkeur gepromoveerd zijn en 
publiceren, bovendien toetst het College van Bestuur 
op dat moment de onafhankelijkheid van de bijzonder 
hoogleraar.

Conclusie
De invloed van het bedrijfsleven op de wetenschap via 
de bijzonder hoogleraren lijkt op de EUR mee te vallen. 
Veruit het grootste gedeelte van de groep bijzonder 
hoogleraren is dat vanwege beleids- en loopbaanrede-
nen. Erasmus Magazine vond één bijzonder hoogleraar 
die rechtstreeks gefinancierd werd door een bedrijf. 
Verder financiert de EUR de bijzonder hoogleraren voor 
een deel zelf of zijn het stichtingen en fondsen die geld 
in de wetenschap willen steken. ↙

Naam: Marcel Thaens
Leeftijd: 48
Leerstoel: ICT, innovatie en 
publieke sector
Betaald door: PBLQ
Faculteit: FSW
Categorie: Netwerk

“Nooit heb ik ook maar iets 
van last gehad van belangen-
verstrengeling; ik zie gewoon 
niet voor me wat ik me hier-
bij moet voorstellen. Ik werk 
niet in laboratoria en doe geen 
klinische testen, ik onderzoek 
geen medicijn waar winst op 
gemaakt kan worden. Ik doe 
onderzoek naar de nieuwste 
ontwikkelingen in de ICT-
wereld en hoe de publieke sec-
tor daarop kan inspelen. Wat 
kan de beleidswereld bijvoor-
beeld met Big Data? 
Ik werk sinds 2006 een dag 
voor de universiteit en vier 
dagen voor PBLQ, het con-
sultancybedrijf dat ook mijn 
leerstoel betaalt. PBLQ helpt 
het management en bestuur 
van publieke organisaties zo 
goed mogelijk te functione-

ren. De samenwerking met de 
EUR is een win-winsituatie. 
PBLQ heeft samen met de EUR 
een masteropleiding opgezet. 
De trainees van PBLQ volgen 
deze master. Voor de Erasmus 
Universiteit levert het een 
master op waarbij theoreti-
sche en praktische kennis op 
elkaar zijn afgestemd. Voor 
deze opleiding ben ik als we-
tenschapper en medewerker 
van PBLQ verantwoordelijk. 
De consultancy en weten-
schap zijn twee verschillende 
werelden. Op de universiteit 
is het heel belangrijk dat ik 
publiceer in highbrow inter-
nationale tijdschriften terwijl 
PBLQ naamsbekendheid en 
state-of-the-art-inzichten wil 
op velden die voor haar van be-
lang zijn. Soms moet ik in zo’n 
situatie wel door twee hoepels 
springen.”

Name: Marcel Thaens
Age: 48
Chair: ICT, innovation and 
public sector
Financed by: PBLQ
Faculty: FSW
Category: Network

“I have never had problems 
with any conflict of interest; I 
just can’t see how that would 
occur here. I don’t work in la-
boratories and don’t carry out 
clinical trials, I don’t carry out 
drug research with which a 
profit can be made. I carry out 
research into the latest ICT de-
velopments and how the pu-
blic sector can anticipate this. 
What can the policy world do 
with Big Data, for example? 
Since 2006, I work one day a 
week for the university and 
the remaining four days for 
PBLQ, the consultancy firm 
that also pays my chair. PBLQ 
helps management and the 
executive of public organisa-
tions to function in the best 
possible way. The collaborati-

on with EUR is a win-win situ-
ation. Together with Erasmus, 
PBLQ has set up a master pro-
gramme. The trainees of PBLQ 
all do this master. For Erasmus 
University this results in a 
master degree where theore-
tical and practical knowledge 
are attuned. As a professor and 
consultant of PBLQ I am res-
ponsible for this master. 
Consultancy and science are 
two different worlds. For the 
university it is very important 
that I publish in highbrow 
international journals whilst 
PBLQ wants to raise its public 
profile and get state-of-the-art 
insights. In such a situation 
sometimes I do have to jump 
through two hoops.”
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Het zal de leeftijd zijn, maar het lukt me 
niet om de nieuwe namen van gebouwen te 
onthouden. Is daar een ezelsbrug voor?
Een verwarde docent

Volgens Bjorn de Koning, onderwijspsycho-
loog bij de Faculteit der Sociale Wetenschap-
pen, kun je gebruikmaken van twee psy-
chologische trucs: een ezelsbrug (zoals een 
acroniem à la ‘Meneer Van Dalen Wacht Op 
Antwoord’ dat lang werd gebruikt in reken-
onderwijs) en een ‘method of loci’. “Je kunt 
bijvoorbeeld de woorden ‘dekbed’, ‘hagelslag’, 
‘douchegel’ en ‘trui’ beter onthouden wan-
neer je een mentale reis door je huis maakt. 
Van je slaapkamer loop je naar de badkamer, 
en dan via de kledingkast naar de keuken”, 
legt De Koning uit. Op dezelfde manier kun je 
ook de gebouwen op de campus onthouden. 
“Mevrouw Polak liep rechtdoor naar meneer 
Sanders en sloeg rechtsaf om meneer Man-
deville op te halen.” Ook een acroniem biedt 
mogelijkheden. “Het is helemaal mooi als je 
dit kan koppelen aan iets dat je al kent. HTM, 
het Haagse vervoersbedrijf, kan bijvoorbeeld 
staan voor Hatta-, Tinbergen- en Mandeville- 
gebouw.”

In de stad zie ik steeds vaker zwervers. 
Waarom zie ik die nooit op de campus? 
Genoeg geld en naastenliefde aanwezig 
voor een goedgevulde hoed muntgeld, toch?
Julian de Busser, Rotterdam

Blijkbaar ben je voor het gemak even ver-
geten dat EUR-studenten in de regel grote 
VVD-adepten zijn. Maar zelfs al zou het hier 
een links bolwerk zijn, dan nog steeds hebben 
zwervers hier niets te zoeken. De campus is 
privéterrein, en dus bepaalt de universiteit 
zelf wat daar gebeurt. “Vanuit ons orderegle-
ment mag je hier niet colporteren, bedelen, 
flyeren, goederen aanbieden en je hinderlijk 
ophouden via bijvoorbeeld dronkenschap 
en samenscholing”, vertelt woordvoerder 
Sandra van Beek. Zwervers worden daarom 
aangesproken en verzocht te vertrekken. Bij 
weigeren wordt de politie ingeschakeld, iets 
wat hooguit twee à drie keer per jaar gebeurt. 
Donateurs maken iets meer kans op succes, 
mits in overleg. “Collectes en evenementen 
voor goede doelen moeten worden aange-
vraagd.”

I’m sure it’s my age, but I just can’t seem 
to remember the buildings’ new names. Is 
there a mnemonic to help me do so?
A confused lecturer

According to Bjorn de Koning, an education-
al psychologist with the Faculty of Social 
Sciences, there are two psychological tricks 
you can use: a mnemonic (e.g. an acronym in 
the vein of ‘PEMDAS’) and a ‘method of loci’. 
“For instance, it is easier to remember the 
words “duvet”, “chocolate sprinkles”, “shower 
gel” and “jumper” when you visualise a trip 
through your home. From your bedroom, walk 
to the bathroom. Then go to your closet, then 
to the kitchen”, explains De Koning. In much 
the same way, you will be able to remember 
the buildings on campus. “Mrs Polak walked 
straight ahead to Mr Sanders, then turned 
right to pick up Mr Mandeville.” Acronyms may 
come in handy, as well. “They are particularly 
great if you can link them to something you 
already know. For instance, ‘HTM’, as in the 
transport company, could be used to refer to 
the Hatta, Tinbergen and Mandeville buildings.”

I’m increasingly often coming across vaga-
bonds in the city. How come I never see any 
on campus? Isn’t there enough money and 
compassion in these parts to fill up a vaga-
bond’s hat with small change?
Julian de Busser, Rotterdam

Clearly, you have forgotten that most EUR 
students vote VVD (the Dutch liberal party). 
But, even if EUR were a leftist bulwark, it 
would not allow vagabonds on its premises. 
Since the campus is private property, the 
university gets to decide what goes on here. 
“Our procedure rules stipulate that people are 
not allowed to sell things, beg, hand out flyers, 
offer goods and make a nuisance of them-
selves by being drunk and hanging out in large 
groups”, university spokesperson Sandra van 
Beek explains. Therefore, vagabonds will be 
addressed and asked to leave. If they refuse 
to do so, the police will be contacted, which 
happens 2 or 3 times a year at most. People 
seeking to benefit others are more likely to 
be granted permission to stay on campus, 
provided they consult with the university first. 
“People must apply for permission to hold 
collections and charitable events here.”

Lieve EM, Dear EM,

tekst / text INGE JANSE
beeld / image UNIT20

Hoe slim studenten ook zijn, alles weten 
doe je nooit. Voor alle prangende vragen 
kun je daarom voortaan bij EM terecht. 
Want wát je ook wilt weten, EM weet raad.

Ook een vraag voor EM? Mail naar 
erasmusmagazine@em.eur.nl met als 
onderwerp: lezersvragen

No matter how clever students are, 
they can’t know everything. So if you 
have any pressing questions, by all 
means ask EM. Because whatever it is 
you want to know, EM will be able to 
help you!

Got a question for EM? E-mail it to 
erasmusmagazine@em.eur.nl, putting 
‘readers’ questions’ in the subject line
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Emy Koopman (literatuurwetenschapper én 
psycholoog) onderzocht wat er met je gebeurt als je 
een heftig boek leest, bijvoorbeeld over rouw of 
depressie. Ze promoveerde op 30 september op haar 
proefschrift Reading Suffering.

Je zit op een verjaardag 
naast je oom. Hoe leg je 
hem in een paar zinnen 
uit wat je hebt onder-
zocht? “Als je het heel 

simpel stelt, heb ik gekeken naar 
de vraag: word je een beter mens 
als je literatuur leest? De roman 
De Negerhut van Oom Tom zou er 
ongeveer in z’n eentje voor hebben 
gezorgd dat mensen besef kregen 
van de gruwelen van de slavernij. 
Er wordt, vooral door geesteswe-
tenschappers, een enorme macht 
toegedicht aan literatuur. Maar 
dat is nooit wetenschappelijk aan-
getoond. Mijn onderzoek laat zien 
dat je wel degelijk meer begrip voor 
anderen krijgt als je een literair ver-
haal leest over iets heel droevigs, 
zoals rouw of depressie.”

Wat heeft de wereld aan je proef-
schrift?  “Als psycholoog denk ik: 
hoe kunnen we mensen beter ma-
ken? Je zou literatuur vanuit de GGZ 
kunnen inzetten om het gesprek op 
gang te brengen over psychische 
aandoeningen, bijvoorbeeld als een 
naaste lijdt aan een geestesstoor-
nis. Maar als literatuurwetenschap-
per heb ik een beetje moeite met dat 
instrumentalisme. Ik houd niet zo 
van nut. Ik houd van schoonheid. 
Een boom is toch ook niet alleen 
mooi omdat je er een IKEA-kast van 
kunt maken?”

Wat was het absolute dieptepunt 
tijdens je onderzoek de afgelopen 
jaren? “Ik heb baarmoederhals-

kanker gehad. Het was net voor de 
zomer, vorig jaar, het bleek uit een 
screening. Ik stond helemaal in de 
startblokken voor de eindspurt –  
echt zo van: even drie keer zo hard 
doorbuffelen en dan zit het erop 
– en dan word je onderuitgehaald. 
Gelukkig was het te opereren, 
kreeg ik vier maanden extra tijd en 
lijkt alles nu goed te zijn. Maar dat 
was wel heftig.”

Hoe heb je jezelf beloond toen je 
proefschrift af was?  “Volgens mij 
is er champagne opengegaan op 
het moment dat de kleine commis-
sie zei: wij vinden het goed genoeg. 
Maar ik was ook nog bezig aan mijn 
debuutroman, die afgelopen maand 
is uitgegeven bij Prometheus (Ore-
woet, red.). Dus er bleef werk te 
doen. Na mijn verdediging heb ik 
een mooi feestje gevierd in café  
De Machinist.”

‘Ik houd niet zo van 
nut. Ik houd van 
schoonheid’

tekst / text GEERT MAARSE
foto / photo LEVIEN WILLEMSE

De cover
“De cover is ontworpen door mijn nicht-
je, Carolien Koopman. Zij is grafisch 
vormgever en kwam met dit beeld: de 
kameleon, die voor een deel het uiterlijk 
van het boek aanneemt, maar ook voor 
een deel zichzelf blijft. De tekst komt uit 
The Bell Jar van Sylvia Plath, een van de 
boeken over depressie die mijn respon-
denten moesten lezen.”

Debuutroman Orewoet (Uitgeverij Pro-
metheus) is nu te koop in de boekwinkels.
Een uitgebreid interview met Emy Koop-
man staat op www.erasmusmagazine.nl
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Literary scholar and psychologist Emy Koopman 
carried out research on what happens to people if they 
read books about serious matters such as death or 
depression. She obtained her doctorate on 30 
September with a thesis entitled Reading Suffering

I
magine you’re at a party 
and you’re sitting next to 
your uncle. How would you 
explain to him in a couple 
of sentences what your rese-

arch is about?
“To put it very simply, I examined 
the question of whether reading 
literature makes us more kindly 
people. The novel Uncle Tom’s Cabin 
alone was apparently responsible 
for raising general consciousness 
about the horrors of slavery. Peo-
ple in general - and humanities 
scholars in particular - think that 
literature has tremendous power, 
but there isn’t any scientific eviden-
ce to prove this. My own research 
shows that you really do develop 
more sympathy for other people if 
you read books about serious mat-
ters like death and depression.”

How can your thesis benefit others?  
“As a psychologist, I often wonder 
how we can make people kinder. 
Maybe we could use literature from 
the Mental Healthcare Association 
to get a discussion going on psy-
chological disorders, like if a mem-
ber of your family or a close friend 
suffers from one of these disorders. 
But as a literary scholar, I’m not too 
keen on all that instrumentalism 
stuff. I feel that beauty is so much 
more important than usefulness. 
After all, trees aren’t beautiful just 
because you can make cupboards 
out of them!”

What was your all-time low du-
ring your research these past few 

years?  “I had cervical cancer just 
before the summer in 2015. This 
showed up on a smear test. At that 
time I was all ready to finish off my 
thesis, and I thought to myself: all I 
have to do now is work three times 
as hard and then it’s done. So this 
was a terrible blow for me. Luckily 
it was operable, I was given an ex-
tra four months and it all seems to 
be okay now. But it was really ter-
rifying.”

Did you treat yourself to some-
thing special after you’d finished 
your thesis?  “I think I opened a 
bottle of champagne right after the 
minor committee told me that they 
approved my thesis. But I was wor-
king on my first novel at the same 
time too, which was published last 
month by Prometheus (Orewoet, 
ed). So I still had a lot to do. But I 
did go and celebrate in De Machi-
nist café after my thesis defence.”

’Beauty is so much 
more important than 
usefulness’

The cover
“My cousin Carolien Koopman designed 
the cover. She’s a graphic designer and 
she came up with this picture of a cha-
meleon, which takes over part of the 
book while remaining itself to a certain 
extent. The text is taken from Sylvia 
Plath’s The Bell Jar, which is one of the 
books about depression I asked my res-
pondents to read.”

Emy Koopman’s debut novel Orewoet 
(Prometheus Publishers) is now availa-
ble at bookshops.
You can read an extended interview 
with Emy Koopman on www.erasmus-
magazine.nl



tekst en foto SANNE VAN DER MOST

Begin september hield Michiel 
Kuhlmann van Erasmus Student 
Network (ESN) een praatje voor een 
collegezaal met internationale studen-
ten. “Wie van jullie heeft nog geen ka-

mer?” vroeg hij. Zeker de helft van de handen ging 
omhoog. “Allemaal waren ze verbaasd, maar toch 
is het typerend voor de situatie”, zegt Kuhlmann. 
Het aantal internationale studenten dat dit jaar aan 
de EUR begon, is ten opzichte van vorig jaar weer 
sterk gestegen. Helaas vindt dat geen reflectie in 
het huizenaanbod. Iedere dinsdag reageren hon-
derden studenten op een van die paar vrijkomen-
de kamers van Rotterdam2Stay, een populaire site 
met goede en betaalbare studio’s, en steevast loopt 
de website vervolgens vast. “De nood is hoog”, zegt 
Kuhlmann. “En als de gemeente en de universiteit 
daar niks aan doen, wordt het alleen nog maar er-
ger.” Deels ligt het probleem volgens hem ook bij de 
studenten zelf. “De meeste internationale studen-
ten willen een gemeubileerde kamer. Dat beperkt 
het aanbod natuurlijk wel. Onze tip: huur een lege 
kamer en rij even langs IKEA.”

Hevig op zoek 
Maar er is meer aan de hand. Het aanbod is niet 
alleen veel te krap, maar de kamers dié beschik-
baar zijn, kosten vaak ook nog eens veel te veel. 
Studenten van het University College huren ver-
plicht bij het Student Hotel waar je voor een kamer 
van 20 vierkante meter soms tot wel 1100 euro moet 
betalen. ESN’s social events manager Franziska 
Birke betaalde elders 490 euro voor 15 vierkante 
meter in slechte conditie. “En ik ben echt niet de 

enige”, merkt ze op. “Prijzen van acht- negenhon-
derd euro zijn geen uitzondering. Voor internati-
onale studenten doen huisbazen hun prijs gerust 
nog wat omhoog. Dat is niet alleen slecht voor de 
studenten maar ook ongunstig voor het imago van 
de universiteit.” 
Dan had de internationale stagiair van 
HousingAnywhere, de online marktplaats voor ka-
mers, het beter getroffen. Althans zo leek dat aan-
vankelijk. “Voor maar 400 euro per maand mocht hij 
intrekken bij een aardig Rotterdams echtpaar van 
wie de eigen kinderen al lang de deur uit waren”, 
vertelt customer care manager Nilson Humberto 
Silva over de stagiair. “Ze haalden zijn boodschap-
pen, deden zijn was, kochten een fiets en zorgden 
dat hij iedere dag een fijn lunchpakket meekreeg 
naar college. Een tijd ging dat heel goed en voel-
de hij zich heerlijk verwend, tot ze zich ermee gin-
gen bemoeien met wie er mocht blijven slapen. 
Inmiddels is hij hevig op zoek naar nieuwe ruimte.”

Lekker uitslapen
Een deel van het probleem ligt ook volgens Silva 
bij de studenten zelf. Die beginnen vaak veel te laat 
met zoeken en reageren op kamers. “Wij raden aan 
ruim drie maanden van tevoren te beginnen en op 
zeker tien advertenties te reageren.” De fout die 
veel studenten volgens Silva ook maken, is dat ze te 
veel in het centrum blijven zoeken. “Logisch want 
je wilt niet te ver van de uni zitten en lekker uitsla-
pen, maar als je net even wat verder kijkt, dan zie 
je dat er in Delfshaven, noord en zuid ook mooie en 
betaalbare kamers zijn, dan wordt het aanbod in-
eens veel groter.”

Torenhoge huren, iedere paar weken op zoek naar een andere 
stek of met z’n zessen op een kamer zonder eigen studeerplek. 
Als je net begonnen bent aan een nieuwe studie in een vreem-
de stad is dat wel het laatste waar je op zit te wachten. Maar 
dit is wel de realiteit voor veel Rotterdamse internationale 
studenten.

 Huisvesting internationals: 
‘De nood is hoog’
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↑ Nicole Morgan (master Marketing 
management, Zuid-Afrika) woont in het 
Student Hotel

“Ik was het zo zat om alsmaar te reage-
ren op kamers maar nergens te worden 
uitgenodigd. Blijkbaar kiezen mensen lie-
ver iemand die ze vertrouwd vinden en 
die hun taal spreekt. Dan maar niet hoor. 
Dit jaar wil ik me gewoon goed kunnen 
concentreren op mijn studie. Het Stu-
dent Hotel is behoorlijk prijzig, maar wel 
helemaal inclusief en allemaal geweldige 
extra’s, zoals een mooie fitnessruimte, 
een leuk café en zelfs een gratis fiets.”

↑ Nicole Morgan (master in Marketing 
management, South Africa) lives at  
the Student Hotel

“I was sick and tired of repeatedly apply-
ing for a room and never being invited as 
a potential tenant. Apparently people 
prefer to choose someone familiar, 
someone who speaks the language. So 
forget it. This year I’m going to concen-
trate on my studies. Student Hotel is 
pricey, but the rent includes utilities and 
it offers all kinds of great extras such as 
a really nice gym, a fun pub, and even a 
free bike.”

'Apparently they 
want someone 
who speaks the 
language’



In early September Michiel Kuhlmann of 
Erasmus Student Network (ESN) spoke 
in a lecture hall filled with international 
students. “How many of you still haven’t 
found a room?” he asked. At least half of 

the students in the room raised their hand. “They 
were all surprised by this, but this is typical for 
this situation”, says Kuhlmann. The number of 
international students commencing their stu-
dies at EUR has risen again compared to last year. 
Unfortunately, this wasn‘t reflected in the num-
ber of accommodations available. Every Tuesday 
hundreds of students apply for one of the few 
rooms at Rotterdam2Stay, a popular website with 
affordable studio’s, that become available, and 
every week, the website invariably crashes. “The 
situation is dire”, says Kuhlmann. “And if the mu-
nicipality and the university won't act, it's going to 
get worse." Kuhlmann feels students are also part-
ly responsible for this problematic situation. “Most 
international students want a furnished room and 
that’s going to limit your options. Our advice: rent 
an unfurnished room and visit IKEA."

Desperately searching 
But there are more factors at play. Not only is 
there a limited supply of accommodations, the 
rooms that are available often cost a lot. Students 
at University College are required to rent at the 
Student Hotel where you can fork over up to € 
1,100 for a 20 square metre room. Elsewhere, ESN’s 
social events manager Franziska Birke paid € 490 
for a poorly maintained 15 square meter room. 
“And I’m not the only one”, she remarks. “Prices of 
eight or nine hundred euros are quite common. For 

international students, landlords raise the rental 
price a bit without a second thought. That’s detri-
mental for students and it’s also unfavourable for 
the university’s image.” 
In comparison, the international intern working 
for HousingAnywhere – an online marketplace for 
rooms – had better luck. At least it seemed that 
way at first. “For only 400 euros per month he mo-
ved in with a nice married couple in Rotterdam 
whose own children had long since moved out,” 
recounts customer care manager Nilson Humberto 
Silva, speaking about the intern. “They bought his 
groceries, washed his clothes, bought him a bicy-
cle and made sure he had a nice lunch every day 
for when he attended lectures. Things went fine 
at first and he felt like he was being spoiled, until 
they started interfering with who was allowed to 
spend the night. Now he’s desperately searching 
for a new place.”

Sleeping late
Silva also believes students could do more to 
avoid such situations. They wait too long before 
they start looking and applying for rooms. “We 
advise them to start at least three months in ad-
vance and to respond to at least ten room adver-
tisements.” Silva feels that many students also 
make the mistake of only trying to find accommo-
dations in the city centre. “It’s logical that they 
want to be close to the university so they can 
sleep late. But if you expand your search a little 
further, you’ll find that Delfshaven or the neigh-
bourhoods to the north and south of the city centre 
also offer good, affordable rooms. Look for a room 
outside of the city centre and suddenly there are  
more choices.”

Sky-high rent, looking for a new place every few weeks, 
or six people in a single room with no place to study. 
That’s the last thing you want when starting a new stu-
dy in an unfamiliar city. But this is the reality for many 
international students in Rotterdam

Housing internationals: 
'The situation is dire’

text and photo SANNE VAN DER MOST
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↑ Chrysanthi Kokotsaki (Marketing, 
Griekenland) woont bij een ouder 
echtpaar in Pijnacker

“In mei werd ik toegelaten tot de EUR. 
Sindsdien heb ik overal gezocht naar 
een kamer. Iedere week zit ik gekluisterd 
aan de website van Rotterdam2Stay, 
maar zonder succes. Tot ik terechtkon 
bij Nederlandse vrienden van mijn ou-
ders in Pijnacker. Natuurlijk niet ideaal, 
want het is echt ver weg, maar ik mag 
wel gratis wonen. Zo lang ik maar af en 
toe moussaka voor ze maak, haha!”

↑ Chrysanthi Kokotsaki (Marketing, 
Greece) lives with an older married 
couple in Pijnacker
 
“I was admitted to EUR in May and ever 
since I’ve looked everywhere for a 
room. I’m glued to the screen weekly on 
Rotterdam2Stay’s website, but no luck. 
Until I found a place in Pijnacker with 
Dutch friends of my parents. It’s not 
ideal because it’s very far away, but I 
don’t have to pay any rent to live there – 
just as long as I make them moussaka 
every now and then, ha ha!”

‘Zo lang ik maar 
elke week 
moussaka maak’ 
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→ Gilang Nusantra, Christian 
Hutabarat, Ghaney Kadri (Rechten, 
Indonesië) wonen in hostel StayOkay 

“We hebben ons rot gezocht. Maar alle 
huisbazen vragen om een Nederlander 
die borg kan staan. Die kennen we 
natuurlijk niet. Nu wonen we met z’n 
zevenen in een klein kamertje in dit 
StayOkay-hostel. Allemaal jongens uit 
Java, Indonesië. Gelukkig kenden we 
elkaar al wel, want je zit zo dicht op 
elkaar. Onze studieresultaten lijden er 
wel onder, dus hopelijk vinden we snel 
een eigen plek.”

→ Gilang Nusantra, Christian 
Hutabarat, Ghaney Kadri (Law, 
Indonesia) living at the StayOkay 
hostel 

“We really looked everywhere but all 
the landlords required a Dutch person 
to act as guarantor. Obviously we don’t 
know anyone who could do that. Now 
there are seven of us living in a small 
StayOkay hostel room. We’re all guys 
from Java, Indonesia. Luckily we 
already knew each other because now 
we’re living in very close quarters. 
Because of our circumstances our 
study results are suffering. Hopefully 
we’ll each find a place of our own 
soon.”

‘Studeren is hier 
niet te doen’

‘It’s impossible to 
get any studying 
done here’
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↑ Dimitris Papadopoulos (master Eco-
nometrie, Griekenland) woont op de Kop 
van Zuid

“Dit is mijn derde jaar hier. Telkens op een 
andere plek. En altijd maar weer opnieuw 
hospiteren en bewijzen hoe tof je bent. Ik 
was het zo zat. Bovendien is het altijd of 
veel te ver, veel te duur of samen met 
tien anderen. Inmiddels woon ik samen 
met een vriend op stand in het Halfrond, 
op de Kop van Zuid. Ze vroegen 1600 eu-
ro huur. Niet te doen toch? Aan internati-
onale studenten vragen ze vaak nog een 
beetje meer. Gelukkig werk ik sinds kort.”

↑ Dimitris Papadopoulos (master in 
Econometrics, Greece) lives in Kop van 
Zuid
 
“This is my third year here and each year 
I’ve lived in a different place. And each 
time I went through an interview for a 
room and had to prove how great I am. I 
got sick of it. And the accommodation is 
always too far away, or too expensive, or 
you have to share it with ten other peo-
ple. Now I’m living with a friend in a highly 
sought-after area in the Halfrond in Kop 
van Zuid. They asked for 1600 euros rent. 
Impossible, right? They often charge in-
ternational students just a bit more. 
Luckily I recently found a job.”

‘They charge 
international 
students just a bit 
more’
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Finding Neverland
Op jonge leeftijd stapte mijn opa zonder afscheid te 
kunnen nemen op de boot naar Nederland. Zo vlucht-
te hij uit Indonesië, op zoek naar een beter bestaan. 
Mijn opa was een halfbloedje: iemand die niet hier 
en niet daar hoorde. Hij groeide op aan een rivier in 
Jakarta, maar werd uiteindelijk een strijder voor het 
Nederlandse leger. Een jongen van de straat die de 
wereld door mannenogen moest zien.
In groep zes moesten wij onze grootouders intervie-
wen. Terwijl iedereen verhalen vertelde over oma’s 
die gewonde soldaten verzorgden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en opa’s die piloten aanstuurden in 
Canada, kwam ik terug met verhalen over mijn opa 
die met krokodillen had gezwommen en op zijn tiende 
op een motor door de stad reed. Want opa vertelde 
niet over het Jappenkamp, maar over hoe snel hij een 
kokosnoot uit een boom kon trekken en over hoe hij 
mijn oma had versierd door heel de nacht met haar 
te schuifelen. Opa was niet de man in uniform in de 
frontlinie; opa was de man met de vetkuif en de witte 
lakschoenen die besloten had naar de andere kant 
van de wereld te varen. Opa was Peter Pan, de jongen 
met de zorgeloze jeugd die alleen maar mooie avon-
turen beleefde. En in gedachte ging ik mee naar een 
andere wereld, ver van de werkelijkheid, waar opa kon 
vliegen. Laatst heeft mijn opa een beroerte gehad. De 
woorden in zijn puzzelboekje werden strepen en alles 
wat hij eerst in zijn linkerooghoek zag, verdween. In 
het ziekenhuis kreeg hij te horen dat zijn leven niet 
meer zou worden zoals het was; dat zijn lichaam niet 
meer altijd zou doen wat hij wilde. 
Peter Pan was eigenlijk een ontheemd vogeltje dat 
door een samenloop van omstandigheden niet meer 
naar huis kon. En Neverland, dat was geen land, maar 
een plek in zijn hoofd om de werkelijkheid te ont-
vluchten. Als opa nu zegt dat hij niet kan geloven dat 
zijn lichaam niet meer goed werkt en dat zijn jeugd 
echt voorbij is, vertel ik hem over hoe ik oog in oog 
stond met een komodovaraan en hoe ik ’s nachts ging 
salsadansen op het strand. Zo vertrekken we naar 
Neverland, een plek in je hoofd om de werkelijkheid te 
ontvluchten. Een plek waar opa nog steeds  
kan vliegen.

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law

Finding Neverland
When he was young, my granddad boarded a ship to 
the Netherlands without being able to say goodbye. 
This is how he fled Indonesia, trying to find a better life 
elsewhere. My granddad was a half-breed, belonging 
neither here nor there. He grew up near a river in 
Jakarta, but ended up as a member of the Dutch army. 
A boy from the streets forced to see the world through 
a man’s eyes.
In Year 4 we were told to interview our grandparents. 
While all my classmates had stories about grandmo-
thers who had nursed wounded soldiers during World 
War II and grandfathers who had led a team of pilots in 
Canada, my stories were about my granddad swimming 
with crocodiles and riding a motorbike in town at age 
ten. Because my granddad didn’t tell me about the 
Japanese POW camp, but rather about how quickly he 
had been able to pull a coconut from a tree, and how 
he’d won my grandmother’s heart by slow-dancing 
with her all night. My granddad wasn’t a guy in uniform 
on the frontline; he was a guy with a greased quiff and 
white patent leather shoes who had decided to embark 
on a boat trip to the other side of the planet. My grand-
dad was Peter Pan, a boy with an untroubled childhood 
who only ever experienced wonderful adventures. And 
in my mind I joined him in this other world, far removed 
from reality, where my granddad was able to fly.
My granddad suffered a stroke not too long ago. The 
words in his book of puzzles became blurred lines, and 
he completely lost vision in the corner of his left eye. 
In the hospital he was told that his life would never be 
the same again; that his body would no longer obey all 
his commands. 
Peter Pan was a homeless little bird, unable to go 
home due to circumstances beyond his control. And 
Neverland was not a real country, but rather a place 
in his head where he went to escape reality. When my 
granddad now tells me that he cannot believe his body 
is not working properly anymore and that his childhood 
really is a thing of the past now, I tell him about how I 
faced a Komodo dragon and how I went salsa-dancing 
on the beach late at night. In this way we will depart for 
Neverland, a place in our heads where we can escape 
reality. A place where my granddad is still 

Moo Miero is a student at Erasmus School of Law
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Het promotiestelsel staat al ja-
ren onder de druk. De vraag 
naar promotieplaatsen is 
bij de meeste vakgebieden 
groter dan het aanbod. En al 

sinds de jaren negentig proberen sommi-
ge Nederlandse universiteiten promoven-
di als student aan te stellen. Een student-
promovendus kost ongeveer de helft van 
een reguliere aio. Dankzij een experiment 
van minister Jet Bussemaker mogen er 
de komende jaren landelijk tweeduizend 
promovendi als student worden aange-
steld, maar onder andere de EUR houdt 
vast aan reguliere promovendi. Dat kost 
meer dus dat betekent minder promotie-
plaatsen, terwijl de vraag onverminderd 
groot blijft. In zo’n scheve markt is het 
bijna onvermijdelijk dat er gerommeld 
wordt aan de arbeidsvoorwaarden. 
Dat vermoeden had het Promovendi Net-
werk Nederland (PNN) ook, naar aanlei-
ding van berichten die de belangenclub 
regelmatig per mail ontving. “Bij ons is 
het gebruikelijk dat iedereen vier jaar 
werkt en voornamelijk bezig is met data 
verzamelen. In je eigen tijd schrijf je dan 
je proefschrift af”, luidde een van die be-
richten. Een andere: “Ik heb de indruk dat 
steeds meer arts-onderzoekers gedwon-
gen een parttime contract hebben gekre-
gen/krijgen. Zowel bij mijzelf als bij ver-
scheidene collega's is dit het geval.”
Een steekproef van vijftienhonderd adver-
tenties op AcademicTransfer (de belang-
rijkste vacaturesite voor wetenschappe-
lijk personeel), in 2015 uitgevoerd door 
het PNN, bevestigt dat vermoeden deels. 
Het PNN keek naar salaris, de omvang 
van de aanstelling (fte), contractduur en 
de onderwijstaak van de promovendus. 
‘Dubieus’ is één op de tien advertenties, 
zei voorzitter Ralf van Wegberg in een in-

terview. In die advertentie krijgt een pro-
movendus bijvoorbeeld minder dan vier 
jaar om het onderzoek af te ronden. “Nu 
al krijgen maar weinig promovendi hun 
proefschrift binnen vier jaar af. Drie jaar 
is vaak te kort om een goed proefschrift 
te schrijven”, zegt Van Wegberg daarover. 
Ook zouden volgens het PNN promovendi 
veel tijd kwijt zijn aan onderwijs geven, 
maar het aantal advertenties dat daarover 
informatie gaf was te klein om daar con-
clusies uit te trekken. 
Een kanttekening die het PNN zelf plaatst 
bij het onderzoek, is dat het hier alleen 
gaat om openbare advertenties. “Juist 
vacatures die niet in de openbaarheid ko-
men, dragen het risico in zich om slech-
tere arbeidsvoorwaarden te bevatten. Het 

is de taak van (aspirant-)promovendi om 
hierop door te vragen, maar zeker ook 
de plicht van universiteiten om te zor-
gen voor gedegen arbeidsvoorwaarden”, 
schrijven de onderzoekers.
Het PNN splitste zijn onderzoek niet uit 
naar universiteit. Een blik op de adverten-
ties die momenteel op AcademicTransfer 
staan, geeft de indruk dat de afkalving 
van arbeidsvoorwaarden in elk geval bij 
openbare advertenties niet geldt voor 
de EUR. Alle gevonden advertenties bie-
den normale arbeidsvoorwaarden en een 
contractduur van maximaal vier jaar. Wel 
doet de EUR mee aan een beperkt experi-
ment met beurspromovendi: op het Inter-
national Institute of Social Studies (ISS) 
mogen er vijftien worden aangesteld. 
Daarbij aangetekend dat het ISS zich lou-
ter richt op niet-Europese studenten die 
normaal gesproken niet of nauwelijks 
in aanmerking komen voor een promo-
tieplek. Voor hen is een aanstelling als 
beurs-promovendus in sommige gevallen 
een financiële verbetering.   ↙ 

Arbeidsvoorwaarden 
promovendi kalven af

Terwijl promovendi-organi-
saties zich de afgelopen jaren 
vooral zorgen maakten over 
het experiment met promo-
tiestudenten, kalfden onder-
tussen de arbeidsvoorwaar-
den van reguliere promoven-
di af. Het een lijkt samen te 
hangen met het ander.

tekst / text ELMER SMALING
illustratie / illustration ESTHER DIJKSTRA
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Employment 
conditions  
for PhD's 
deteriorate 
While organisations 
representing doctoral 
candidates focused on 
voicing their concerns 
regarding the experiment 
with doctoral students, 
employment conditions for 
regular doctoral candidates 
deteriorated. It seems 
that there is a connection 
between the two.

T he doctoral system has been 
under pressure for several 
years with the demand for doc-
toral positions in most fields of 
study outstripping the number 

of positions available. Since the nineties, 
some Dutch universities have been at-
tempting to appoint doctoral candidates 
as students. A doctoral student costs 
approximately half as much as a regular 
doctoral candidate. Thanks to an experi-
ment initiated by Minister Jet Bussemak-
er, the appointment of approximately two 
thousand doctoral candidates as students 
will be permitted nationwide. But some 
institutions, including EUR, will retain 
regular doctoral candidates. This means 
higher costs and fewer doctoral positions, 
while the demand for these positions re-
mains high. In such a lopsided market, 
it’s inevitable that the employment con-
ditions would be tampered with.
This is something the PhD Network of 
the Netherlands (PNN) also suspected, 
based on emails this interest group regu-

larly received. One email stated: “We feel 
the norm is that everyone works for four 
years, primarily on compiling data. You 
complete your doctoral thesis on your 
own time.” Another wrote: “I’m getting 
the impression that more and more junior 
doctors doing research are forced to ac-
cept part-time contracts. This is the case 
for me and for some of my colleagues.”
A random sampling of 1.500 job ads on 
AcademicTransfer (the most important 
job vacancy site for academic personnel) 
in 2015 by PNN partly confirmed their sus-
picions. PNN looked at the salary, num-
ber of work hours in the appointment, 
the contract’s duration, and the doctoral 
candidate's teaching load. In an interview 
PNN President Ralf van Wegberg labelled 
10 percent of the advertisements as 'sus-
pect'. For example, in one job ad a doctor-
al candidate gets less than four years to 
complete research. "Even now few doctor-
al candidates are able to complete their 
PhD thesis within four years. Three years 
is usually insufficient to write a good doc-
toral thesis,” says Van Wegberg. Accord-
ing to PNN, doctoral candidates spend a 
great deal of time teaching, but the num-
ber of advertisements that provided suffi-
cient information on this aspect was too 
limited to draw any conclusions.
One aspect of the study PNN itself com-
mented on was that it only involved pub-
lic advertisements. “It’s actually vacan-
cies that are not public that more likely 
offer poorer employment conditions. It’s 
the responsibility of doctoral candidates 
or potential doctoral candidates to be 
aware of their terms of employment, but 
universities certainly have a duty to offer 
sound employment conditions,” wrote the 
researchers. PNN’s research did not differ-
entiate by university. A glance at adver-
tisements currently on AcademicTransfer 
gives the impression that the deteriora-
tion of employment conditions, at least 
for the public advertisements, doesn’t 
apply to EUR. All the job ads found offer 
normal terms of employment and a con-
tract duration not exceeding four years. 
However, EUR is participating in a lim-
ited experiment with researchers with 
grants. The International Institute of So-
cial Studies (ISS) will be permitted to ap-
point fifteen. It should be noted that ISS 
is solely targeting non-European students 
who normally would not be eligible for a 
doctoral position. For some of them, an 
appointment as a researcher with a grant 
represents a financial improvement. ↙
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  Firmly

         at the 

  helm → Collegevoorzitter Kristel Baele woont 
op Katendrecht, het schiereiland tussen 
de Wilhelminapier en de Tarwewijk. 
“Katendrecht is best een kleine 
gemeenschap, een dorp in de stad, waar 
je vaak dezelfde mensen ontmoet. Ik 
kom graag bij verhalenhuis Belvédère, 
theater Walhalla en ook LantarenVenster 
is dichtbij. Ik kom zo aardig aan m’n 
trekken, want in mijn vak is het belangrijk 
om je op te laden.”

President of the Executive Board Kristel 
Baele lives in Katendrecht, the 
peninsular between the Wilhelminapier 
and the Tarwewijk. “Katendrecht is quite 
a small community, a village in the city, 
where you often meet the same people. 
I like going to Verhalenhuis Belvédère, 
Walhalla theatre, and LantarenVenster 
is close too. So I get to do some nice 
things, because in my job it’s important 
to recharge your batteries.”



INTERVIEW35 



Kristel Baele neemt de tijd voor 
het interview. “Na jullie heb 
ik geen afspraken gepland”, 
waarna ze uitlegt dat ze het 
als bestuurder belangrijk 

vindt de tijd te nemen voor contacten met 
medewerkers en studenten van de univer-
siteit. En omdat besturen vooral keuzes 
maken is, legt EM haar voorafgaand aan 
het gesprek een vragenlijst voor. De ant-
woorden dienen als leidraad voor de na-
dere kennismaking.

U noemt als een van drie belangrijkste 
doelen in uw bestuursperiode het leg-
gen van verbindingen met grote maat-
schappelijke vraagstukken, wat meteen 
ook regionale vraagstukken zijn. Vertel.
“De Erasmus Universiteit stal mijn hart 
vanwege de betrokkenheid bij de grote 
maatschappelijke vraagstukken in de we-
reld: klimaatverandering, digitalisering, 
demografische ontwikkelingen, betaal-
baarheid van de gezondheidszorg, enzo-
voort.
“Decennialang zijn universiteiten alleen 
beoordeeld op excellentie in onderwijs en 
onderzoek en kwam de zogeheten third 
mission er bekaaid vanaf. Valorisatie ging 
vaak over het opstarten van bedrijven: 
van kennis naar kassa. 
“Ik verheug me daarom in het feit dat 
steeds meer gekeken wordt naar de brede-
re taak van een universiteit. Het gaat me 
om de vraag: waar ben je als universiteit 
voor? Wat is de ziel van een universiteit?”

Wat is volgens u de ziel van een univer-
siteit? “De samenleving beter maken door 
onderwijs. Als ik één euro mocht inzet-
ten, dan zou ik dat doen op onderwijs. 
Ja, meer dan op onderzoek. Denk aan je 

eigen leven en het effect dat onderwijs op 
je heeft gehad. Het is de motor in je be-
staan. Als je alleen publiceert en verder 
niks, dan gebeurt er niks.”

Maar een hoge H-index (die de ‘carriè-
re-impact’ van de publicaties van een 
wetenschappelijk onderzoeker meet, 
red.) is toch belangrijk voor een weten-
schapper? “Als het de H van humaan was, 
dan ben ik het met je eens. (knipoogt) 
Nee, het is én én, je hebt beide nodig. Zon-
der mensen die fundamenteel onderzoek 
verder brengen, kom je ook nergens.”

Meer vrouwen aan de top bij de EUR is 
voor u een ander belangrijk doel. Heeft 
uw voorganger, Pauline van der Meer 
Mohr, haar frustratie met u gedeeld dat 
het haar niet is gelukt hier substanti-
eel wat in te veranderen? “De frustratie 
is overgedragen, het thema van het lage 
aantal vrouwen onder de hoogleraren aan 
deze universiteit was mij bekend. 
“De oorzaak is een combinatie van fac-
toren. Een van die oorzaken is de Neder-
landse cultuur van werkende vrouwen; 
dat impliciet van vrouwen wordt ver-
wacht dat zij bij de baby aanwezig zijn, en 
niet de vader. Mijn ervaring is dat vrou-
wen uit het buitenland hier verbijsterd 
over zijn: dat hadden ze niet verwacht in 
het liberale Nederland. 
“Hoe ik daar wel verandering in ga bren-
gen? Je moet strak sturen op deze veran-
dering, anders gebeurt het niet. Ik richt 
me op transparantie van de selectiepro-
cessen en het op orde krijgen van de zo-
geheten pijplijn. Zorg dat er voldoende 
vrouwelijke universitair docenten en 
hoofddocenten zijn, zodat er wat te kie-
zen valt bij selectie. Dat zal bij sommige 

disciplines lastiger zijn, maar je moet er 
wel naar streven.
“Ook in de instrumenten voor werving en 
selectie zit vaak een gender bias; in het 
taalgebruik of in het feit dat veel head-
hunters zelf man zijn en hun netwerk 
voor een groot deel uit mannen bestaat. Ik 
heb recent een wervingsbureau terugge-
stuurd toen ze met een longlist kwamen 
met alleen maar mannen erop voor een 
leidinggevende functie in de stafdienst. 
‘Zoek maar beter en op andere plekken’, 
zei ik, en dan blijkt het wel te kunnen.”

U kiest voor ‘quotum’ boven ‘het stop-
pen met zeuren over het glazen plafond’. 
Wanneer is het moment bereikt om een 
quotum voor het aantal vrouwelijke 
hoogleraren in te voeren? “Een quotum 
is zeker iets wat ik zou overwegen; we zijn 
al even bezig met elkaar. En natuurlijk is 
het het beste als de academische gemeen-
schap dit probleem zelf oplost. Maar er zit 
wel een verjaringstermijn aan hoe lang 
je met elkaar hierover bezig kunt zijn. Ik 
denk overigens niet per se aan een quo-
tum voor een bepaald aantal vrouwelijke 
hoogleraren. Ik zou het eerder toepassen 
daarvóór: een quotum voor vrouwelijke 
docenten en hoofddocenten, om de pijp-
lijn op orde te brengen. Anders zijn de 
goede vrouwen wat anders gaan doen, 
tegen de tijd dat je een hoogleraar zoekt.”

Wanneer is uw missie geslaagd? “Als 
over acht jaar 50 procent van alle leiding-
gevenden op de universiteit, directeuren 
van diensten, decanen natuurlijk, oplei-
dingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren 
en hoogleraren, vrouw is, dan beschouw 
ik mezelf als succesvol. Met 30 procent 
zou ik nog steeds tevreden zijn.”

Kristel Baele staat nu bijna een jaar aan het roer van de 
Erasmus Universiteit. Als collegevoorzitter heeft de 
universiteit haar leren kennen als betrokken bestuurder, die 
scherp op details is. De belangrijkste taak van de universiteit 
is onderwijs, en dat quotum voor meer vrouwen aan de top 
komt er misschien wel. En studenten gunt ze een tijd in het 
buitenland. ‘Dat je palet breder wordt dan Hollands wit.’
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U noemt als belangrijk doel ook digita-
lisering van het onderwijs. U noemt het 
zelfs belangrijker dan verdergaande 
invoering van Engelstalig onderwijs. 
Waarom? “Dat Engels gebeurt al, dat ge-
loof ik wel. Bezig zijn met digitalisering 
van het onderwijs gaat over koers, over 
waar leiden wij onze studenten voor op? 
De banen voor onze studenten verande-
ren in snel tempo en dat is nieuw voor 
hoger opgeleiden – als je aan een lopende 
band werkte, had je al veel eerder met ro-
bots te maken. 
“Studenten moeten worden voorbereid op 
werk waar ze een relatie aangaan met een 
intelligente machine. Dat betekent voor 
studenten dat ze naast basiskennis over 
hun disciplines ook een set skills moeten 
meekrijgen om daar mee om te gaan, en 
daarnaast het basale besef dat je je altijd 
moet blijven bijscholen. Ook voor oplei-
dingen en docenten heeft dit grote bete-
kenis. Docenten moeten bijhouden wat 
dit bijvoorbeeld voor een accountant of 
een advocaat betekent. Vroeger had je 
hordes jonge juristen die niets anders de-
den dan informatie bijhouden. Dat kun-
nen computers straks sneller en beter. 
Voor het hele onderwijs is dat nu nog een 
witte vlek. 
“Ik kies voor de dual strategy waar de in-
dustrie mee werkt. Enerzijds doorgaan 
met de business as usual en anderzijds 
dingen uitproberen, pilots inzetten en 
snel beslissen wat werkt en wat niet. We 
moeten als collectief moedig zijn om din-
gen te doordenken, als dat érgens kan dan 
is dat wel aan een universiteit.”

U kiest uit het lijstje van leiderschaps-
stijlen, ‘verbindend leider’ om uzelf de 
definiëren. “Zelf weet je het vaak niet, 
maar uit mijn omgeving hoor ik vaak te-
rug dat ik veel betrokkenheid toon. Ik zie 
de universiteit als gemeenschap en daar 
wil ik onderdeel van zijn. Ik zeg op heel 
veel uitnodigingen, bijvoorbeeld voor de 
opening van een seminar of een evene-
ment van een studievereniging, ja. Het is 
niet zozeer belangrijk dat mensen weten 
wie ik ben, maar wel dat mijn deur open-
staat als ze me nodig hebben.”

U staat bij sommige medewerkers ook 
bekend als ‘dossiervreter’, en meer dan 
de vorige voorzitter met oog voor details. 
Herkent u dat? “Als ik doorvraag is daar 
altijd een reden voor. Als bestuurder ben 
je aansprakelijk en is het heel legitiem dat 

ik soms doorvraag. Ieder heeft zo z’n eigen 
bestuursstijl, maar ik ben ik. En ik begrijp 
dat als je aan de kant zit waar wat dieper 
wordt doorgevraagd, dat dat soms verve-
lend is. Het is niet per se een motie van 
wantrouwen, maar als bestuurder overzie 
je dingen nu eenmaal beter, ook de belen-
dende percelen van een onderwerp.”

Uw slechtste eigenschap noemt u onge-
duld. “Soms denk ik: zo zou het moeten 
zijn, dit is zo logisch, en dan duurt het 
relatief lang voor je daar aankomt. Dan 
ben ik wel eens ongeduldig. Maar ik zie 
ongeduld ook als kracht, als motor voor 
verandering. De kunst is de balans te hou-
den. Als er iemand weer bij Adam en Eva 
begint, dat je dan denkt ‘gut ja, zo gaan 
die dingen soms’. Overigens vind ik de 
EUR een ondernemende universiteit waar 
dingen prettig snel gaan.”

De vraag over de rol van de decanen, 
heeft u ‘geamendeerd’ op onze vragen-
lijst. U vulde niet in of de decanen meer 
of minder in te brengen hebben aan het 

einde van uw bestuursperiode, maar 
wel dat hun rol anders zal zijn. Kunt u 
dat toelichten? (stilte) “Het is een urban 
legend op deze universiteit dat de facul-
teiten heel zelfstandig zijn en de deca-
nen ook. Terwijl mijn ervaring is dat veel 
al binnen wetten en kaders geregeld is, 
denk aan een cao of de WHW (Wet op Ho-
ger onderwijs en Wetenschappelijke on-
derzoek, red.). Heel andere spelers dan de 
decanen bepalen mede de manoeuvreer-
ruimte van een bestuurder. Ik zie, en zo 
heb ik dat ook op de eerste bijeenkomst 
met decanen toegelicht, de universiteit 
als gemeenschap. Het College van Be-
stuur en de decanen, we staan samen aan 
het roer. We dragen samen verantwoorde-
lijkheid en zijn ook samen aanspreekbaar 
op het resultaat. Ik verwacht dat als een 
collega-decaan problemen heeft, we dat 
als collectief oplossen. 
“Men is het wel eens met de benadering, 
maar het zal nog even duren voor men het 
ook zo voelt. De uitdagingen in deze tijd 
zijn zo veelomvattend en gaan zo snel, 
dat je niet je tijd moet willen verspijkeren 
met dit soort vraagstukken van ‘wij tegen 
zij.’ Dan ga je wel erg lijken op het strijkje 
van de Titanic.”

Als u mag kiezen, vindt u dat studenten 
wel wat meer mogen investeren in hun 
eigen internationalisering. “In toene-
mende mate is het voor een internationa-
le loopbaan belangrijk dat je palet breder 
is dan het Hollands wit. Door een perio-
de in het buitenland door te brengen als 
student, laat je zien dat je in staat bent 
verbinding te maken tussen verschillende 
werelden. 
“Na mijn afstuderen ben ik met mijn toen-
malige partner ruim een half jaar op de 
Comoren geweest, een eilandengroep bo-
ven Madagaskar. Ik heb daar veel geleerd. 
Ik kwam aan op het vliegveld en kwam te-
recht in een zee van zwarte mensen. Toen 
realiseerde ik me hoe een Afrikaan zich op 
Zaventem moet voelen. Dat was voor mij 
echt een soort omkering. 
“De Comoren is een islamitische republiek 
en ik ben van nature nieuwsgierig naar 
andere mensen en culturen, dus ik wilde 
de grote moskee bezoeken. Kennissen uit 
de witte expat-gemeenschap zeiden dan: 
‘gut gut, dat je dat durft’, ‘gut gut, dat je 
dat wil’, en ‘gut gut, ze gaan nee zeggen’, 
‘gut gut, misschien krijg je wel ruzie’. En 
ik dacht, er is maar één manier om daar 
achter te komen en dat is erheen rij-

‘Een quotum is 
zeker iets wat ik 
zou overwegen’
 ↘ Kristel Baele
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Wie is Kristel Baele?
Kristel Baele is sinds 1 december 2015 voorzit-
ter van het College van Bestuur van de Eras-
mus Universiteit. De Belgische bekleedde 
daarvoor diverse bestuurlijke functies in het 
hoger onderwijs, laatstelijk als vicevoorzitter 
van de Hogeschool van Arnhem Nijmegen, en 
interim-voorzitter van de Hogeschool Leiden. 
Baele (1959) studeerde politieke en sociale 
wetenschappen in Gent en Antwerpen, en 
verhuisde in 1991 naar Nederland.
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den. Ik vroeg of ik binnen mocht komen, 
en dat mocht: alleen even mijn handen en 
voeten wassen. Alles op een heel normale 
menselijke manier.
“Ik heb toen geleerd dat mijn referentieka-
der, ook maar een referentiekader is. Het 
basale besef dat dingen anders kunnen zijn 
en ook goed kunnen zijn, dat heb ik daar 
geleerd. Je wordt toleranter en opener. Je 
treedt de ander tegemoet met respect voor 
zijn manier van werken en leven. Niet van: 
ik ben de norm. Dat gun ik studenten ook.”

U verkiest een gesprek met de dalai 
lama boven een gesprek met Bill Gates. 
“Ik denk dat Bill Gates sowieso wel komt 
praten, als de Erasmus Universiteit hem 
zou uitnodigen. Dus dan liever de dalai 
lama. Praten over geld kan altijd nog. Dat 
sluit ook aan bij wat ik eerder vertelde 
over de veranderende rol van de univer-
siteit. Niet alleen geld en performance 
zijn belangrijk, maar de grote vraag-
stukken van de huidige maatschappij. Ik 
denk dat hij daar zinnige dingen over te  
zeggen heeft. 

“Ik noem mezelf geen boeddhist maar 
ik ben al wel heel lang geïnteresseerd in 
oosterse filosofie en het boeddhisme is 
daar onderdeel van. Het plezierige van 
boeddhisme is dat de leefregels heel 
overzichtelijk zijn. Anders dan in het 
katholicisme – iedere Belg wordt als ka-
tholiek opgevoed – gaat het niet om ‘gij 
zult niet dit of dat doen…’, maar ‘gij zult 
het proberen…’. Dat je alert bent, en je-
zelf de vraag stelt: hoe heb ik het gepro-
beerd vandaag en hoe kijk ik terug op  
mijn dag? 
“Op weg naar mijn huis op Katendrecht – 
meestal met de auto, soms met de fiets of 
de tram - heb ik vaak een moment waarop 
ik dat doe. Hoe ging dit, kon dat anders? 
Het is inmiddels een automatisme om 
dat gesprek dagelijks met mezelf te voe-
ren. Soms denk je, dat ging precies niet 
goed en leg ik dat de volgende dag terug 
bij de collega’s. Dat is het fijne van in een  
team werken.
“Wat ik de dalai lama zou vragen? Dat heb 
ik wel in m’n hoofd, maar ga ik jullie niet 
vertellen…!”   ↙ 

Gentse waterzooi of Rotterdamse kapsalon
De nieuwe collegevoorzitter verkiest de Rot-
terdamse kapsalon boven Gentse waterzooi. 
De Vlaamse traditionele stoverij van groen-
ten, vis of kip en bouillon vindt ze niet echt ap-
petijtelijk. Dan maar een kapsalon? “Oh, is het 
een gerecht. Ik dacht al, ik heb nog nooit in 
een kapsalon gegeten.”
Na uitleg over het ontstaan en de samenstel-
ling van het Rotterdamse signatuurgerecht – 
shoarma, friet, sla, kaas, knoflooksaus en 
sambal – laat ze ook dit streekgerecht graag 
aan zich voorbijgaan. Maar ze heeft wel een 
ander ‘heimweegerecht’. “De eerste tien, vijf-
tien jaar dat ik in Nederland woonde, was het 
eerste wat ik at als ik terug in Antwerpen was: 
friet. Het spijt me, maar nergens is de friet zo 
lekker als in België.”
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K ristel Baele takes the time 
for the interview. “After this 
I don’t have any meetings 
planned.” After which she 
explains that as President of 

the Board, she feels it’s important to take 
time for contact with staff and students of 
the university.
And because management is about ma-
king choices, EM gives her a questionnai-
re before the interview. The answers pro-
vide a guide for the encounter.

You’ve talked about one of three impor-
tant goals of your tenureship as being 
engaging with major social issues, 
which are also regional issues. Tell us 
more. “Erasmus University stole my heart 
due to its involvement with the big social 
issues facing the world: climate change, 
digitisation, demographic developments, 
affordability of health care, etc.
“For decades, universities have only been 
evaluated on the excellence of their tea-
ching while the so-called third mission 
got a raw deal. Valorisation was often 
about starting up businesses: from know-
ledge to the bank.
“So I’m delighted that people are incre-
asingly looking at the wider task of a 
university. For me, the question is: what 
is a university for? What is a university’s 
soul?”

What do you feel is a university’s soul?  
“Making society better through educati-
on. If I could put one euro on something, 

it would be on education. Yes, more than 
on research. Think of your own life and 
the effect that education has had on you. 
It drives your life. If you only publish and 
do nothing else, nothing will happen.”

But a high H index (which measures the 
‘career impact’ of the publications of an 
academic researcher, ed) is important 
for an academic, isn’t it? “If the H was 
for humane, I’d agree with you. (winks) 
No, it’s and and. You need both. Without 
people who bring fundamental research 
further, we wouldn’t get anywhere.”

More women at the top of EUR is another 
one of your goals. Did your predecessor, 
Pauline van der Meer Mohr, tell you of 
her frustration that she was unable to 
make a substantial change in this? “Her 
frustration was communicated and I was 
familiar with the theme of the small num-
ber of women among professors at this 
university.
“The cause is a combination of factors. 
One of the reasons is the Dutch culture of 
working women, where women are impli-
citly expected to be with the baby and not 
the father. In my experience, women from 
abroad are amazed by this: they hadn’t 
expected this in such a liberal country. 
“How am I going to implement change? 
You have to focus on introducing that 
change, otherwise nothing will happen. 
I’m trying to improve the transparency 
of the selection processes and organising 
the so-called pipeline. Ensuring that the-
re are enough female assistant and asso-
ciate professors, so that there’s a pool of 
women to choose from. It will obviously 
be more difficult in some disciplines, but 
you have to try.
“In the instruments for recruitment and 
selection, there can also be a gender bias. 
That may be in the use of language or in 
the fact that many headhunters are them-
selves men and their network largely 
consists of men. I recently sent away a re-
cruitment company when they produced 
a long list of only men for a managerial 
position among the staff. ‘Look better and 
in other places,’ I said, and it turned out 
they could.”

You chose ‘quota’ over ‘stop complaining 
about the glass ceiling’. When will it be 
time to introduce a quota for the number 
of female professors?  “A quota is certain-
ly something I’d consider and something 
we’ve been discussing for a while. And of 
course it would be best if the academic 
community could resolve this problem 
itself. But there’s a limit to how long you 
can address this issue. Incidentally, I’m 
not thinking of a quota for a certain num-
ber of female professors. I’d rather apply a 
quota for the number of female lecturers 
and professors, to bring some order to the 
pipeline. Otherwise all the good women 
will have found something else when you 
come to look for a professor.”

When will your mission have succee-
ded?  “If in eight years’ time 50 percent 

Kristel Baele has been at the helm of Erasmus University for 
nearly a year now. As President of the Executive Board, she 
has proved to be an engaged administrator and sharp on 
details. The main task of the university is education, and 
that quota for more women at the top may yet come. And 
she feels that students benefit from spending some time 
abroad. ‘So that you broaden your pallet from Dutch white.’

↘

Firmly at the helm

text WIENEKE GUNNEWEG AND ELMER SMALING 
photography RONALD VAN DEN HEERIK

Who is Kristel Baele?
Since 1 December 2015, Kristel Baele has been 
President of the Executive Board of Erasmus 
University. Before that, the Belgian worked in 
various executive positions in higher education, 
most recently as vice president of HAN Univer-
sity of Applied Sciences and interim president 
of Leiden University of Applied Sciences. Baele 
(1959) studied politics and social sciences in 
Ghent and Antwerp and moved to the Nether-
lands in 1991.
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of all the managers at the university, di-
rectors of departments, deans of course, 
programme directors, education directors 
and professors are women, I’ll consider 
that I’ve been successful. I’d still be satis-
fied with 30 percent.”

Another important goal you mention is 
the digitisation of education. You even 
put it above the further introduction 
of education programmes in English. 
Why?  “The introduction of English is 
happening already. Digitising education 
is about direction, about what we are edu-
cating our students for. Jobs for our stu-
dents are changing rapidly and that’s new 
for higher qualified staff. Production line 
workers encountered robots much sooner.
“Students must be prepared for work 
where they have a relationship with an 
intelligent machine. For students, this 
means that besides a basic knowledge of 
their disciplines, they must also be given 
a set of skills to deal with that, as well as 

the basic realisation that they must con-
stantly refresh their knowledge. This has 
great significance for programmes and 
lecturers too. Lecturers must update their 
knowledge on what it means to be an ac-
countant or lawyer, for example. In the 
past, you had lots of young lawyers who 
did nothing but update information. Now 
computers can do this faster and better. 
This is still a white area for education as 
a whole.
“I choose the dual strategy the industry 
uses. On the one hand continue business 
as usual, and on the other hand try things 
out, implement pilots and quickly decide 
what works and what doesn’t. As a collec-
tive, we need to be brave to think things 
through. If this can be done anywhere, 
then it’s at a university.”

From the list of leadership styles, you’ve 
chosen ‘connecting leadership’ to define 
yourself.  “You don’t always know it your-
self, but from the people around me, I of-

ten hear that I’m very involved. I see the 
university as a community and I want to 
be part of it. I accept lots of invitations, for 
example for the opening of a seminar or a 
student association event. It’s not so much 
important that people know who I am, but 
that my door is open if they need me.”

You have a reputation among some 
members of staff as being a hard wor-
ker and someone who notices the de-
tails, more than the previous President. 
Is that something you recognise?  “If I 
ask questions, there’s always a reason. 
As a board member, you are liable and 
it’s quite legitimate that I sometimes ask 
questions. Everyone has their own style 
of leadership, but I am me. And I under-
stand that if you’re the one being asked 
questions, it might be annoying. It’s not 
so much a vote of no confidence, but as 
a director you can see the bigger picture 
much better, including the areas related 
to a subject.”



‘I'm very 
interested in 
eastern 
philosophy’ 
 ↘  Kristel Baele

You say your worst trait is impatience.  
“Sometimes I think: that’s how we should 
do it, this is so logical, and then it takes 
quite a long time before you get there. 
That makes me impatient sometimes. But 
I also see impatience as a strength, as 
an engine for change. The thing is to ba-
lance everything. If someone starts with 
Adam and Eve again, you think ‘oh well, 
that happens.’ Incidentally, I find EUR an 
enterprising university where things go 
quite fast.”

At the question about the role of the de-
ans, you’ve answered ‘amended’ on our 
questionnaire. You didn’t say whether 
the deans will contribute more or less 
at the end of your tenureship, but that 
their role will be different. Could you 
explain that?  (silence)  “It’s an urban le-
gend at this university that the faculties 
are very independent and the deans too. 
Yet I’ve found that a lot is already arran-
ged in laws and frameworks, for example 
a collective labour agreement (CLA) or the 
WHW (Higher Education and Research 
Act, ed). Very different players than the 
deans also determine the space in which 
a director can manoeuvre. As I explained 
to the deans at our first meeting, I see the 
university as a community. The Executive 
Board and the deans, we are at the helm 
together. We share responsibility and we 
are both liable for the result. If a fellow 
dean has problems, I expect us to resolve 
it as a collective.
“People may agree with the approach, but 
it will take some time before they feel it 
as well. The challenges at this time are so 
extensive and are developing so rapidly, 
that you shouldn’t want to spend your 
time on issues of ‘us against them’. Then 
you’ll start to look like the palm court or-
chestra of Titanic.”

If you could choose, you feel that stu-
dents could invest more in their own 
internationalisation. “It’s increasingly 
important for an international career that 
your pallet is broader than Dutch white. 
By spending some time abroad as a stu-
dent, you prove that you are able to make 
a connection between different worlds.
“After I graduated, I spent over six months 
with my former partner on the Comoros, 
a group of islands above Madagascar. I 
learned a lot there. I arrived at the airport 
and found myself in a sea of black people. 
I then realised how an African would feel 

at Zaventem airport. That was a revelati-
on for me. 
“The Comoros is a Muslim republic. As 
I’ve always been interested in other peo-
ple and cultures, I wanted to visit the big 
mosque. Friends from the white expat 
community started saying: ‘oooh, that’s 
brave’, ‘oooh, why would you want to do 
that’, and ‘oooh, they’ll say no’, ‘oooh, 
you might get into an argument’. And I 
thought, there’s only one way to find out 
and that’s to go. I asked if I could go in 
and I could: just needed to wash my hands 
and feet. All in a very normal, polite way.
“That’s when I learned that my frame of 
reference is just that. The basic realisati-
on that things can be different and also 
good, that’s what I learned there. You be-
come more tolerant and open. You meet 
the other person with respect for their 
way of working and living. Not: I’m the 
norm. That’s what I’d like students to 
learn too.”

You choose a conversation with the 
Dalai Lama above a conversation with 
Bill Gates. “I think that Bill Gates would 
come here anyway if Erasmus University 
invited him. So rather the Dalai Lama. 
You can always talk about money. This 
also reflects what I said earlier about the 
changing role of the university. It’s not 
just money and performance that are im-
portant, but the bigger issues of modern 
society. I feel that he has some sensible 
things to say about that.
I wouldn’t call myself a Buddhist, but I’m 
very interested in eastern philosophy and 
Buddhism is part of that. The nice thing 
about Buddhism is that the rules are very 
easy to understand. Compared with Ca-
tholicism – every Belgian is brought up 
a Catholic – it’s not about ‘thou shalt not 
do this or that…’, but ‘thou shalt try…’. 
You should be alert and ask yourself: how 
have I tried today and how do I look back 
at my day?
“On my way home to Katendrecht – usual-
ly by car, sometimes on my bike or on the 
tram – I often have a moment when I do 
that. How did this go, could it have gone 
differently? That discussion with myself 
has now become an automatic part of my 
day. Sometimes you think, that didn’t go 
well and the next day I consult my collea-
gues. That’s the nice thing about working 
in a team.
“What would I ask the Dalai Lama? I 
know, but I’m not going to tell you…!” ↙
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Ghent waterzooi or Rotterdam Kapsalon
The new president of the board chooses Rotter-
dam Kapsalon above Ghent Waterzooi. She isn’t 
keen on the traditional Flemish soup of vegeta-
bles, fish or chicken. So Kapsalon? “Oh, so 
Kapsalon is the name of a dish? I wondered 
about that – I’ve never eaten in a hairdresser’s 
(kapsalon is a hairdresser’s salon in Dutch).”
After explaining the origin and composition of 
Rotterdam’s meal – shoarma, fries, lettuce, 
cheese, garlic sauce and sambal – she passes on 
this regional dish too. But she does have a ‘nos-
talgic meal’. “During the first ten, fifteen years 
that I lived in the Netherlands, the first thing I 
ordered when I was back in Antwerp was chips. 
I’m sorry, but Belgium does the best chips.”
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Wonen in een kerk, maar wel blote basten 
op het keukenkastje. In huize Versteegh is 
de mannentorso heilig.

Je ziet ze al van buiten: dé lichamen. Een groot 

raam naast de voordeur verraadt ze. Eenmaal 

binnen kun je er definitief niet meer omheen. 

Het lichaam van BNN-hunk Jan Versteegh hangt 

netjes tegen het keukenkastje geplakt. Jan heeft 

gezelschap: drie soortgenoten tonen eveneens 

hun torso’s. Zo gaat dat in een meidenhuis.

De foto’s komen uit het tijdschrift LINDA. L’HO-

MO. Uitgeknipt, zo vertelt Carolijn (18), omdat de 

vriendjes van haar huisgenoten de vorige poster 

– vlezige blote mannenbillen – niet aanstond. ‘’Die 

billen hingen voor hen op ooghoogte. Ze stonden 

er met hun neus tegenaan tijdens het koken. Dat 

wilden ze niet.’’

En dan is de voorgevel van Jan een betere optie. 

De verwijderde poster, én al het andere gecen-

sureerde materiaal, hangen tegenwoordig in het 

toilet. Daar zijn er overigens twee van: voor elk 

geslacht een eigen pot. Carolijn: ‘’Best gek in  

een meidenhuis. Helemaal omdat we er maar  

één gebruiken en die andere wel wekelijks 

schoonmaken.’’

Carolijn woont samen met Nikki (19), Joanne (21) 

en Iris (20) in woongebouw De Kerk aan de Goud-

se Rijweg. Het is een tot studentenwoningen om-

gebouwde kerk; volgens uitbater Stadswonen het 

‘leukste studentenhuis van Rotterdam’. Binnen 

merk je niet dat het een kerkgebouw was, alleen 

de grote entree herinnert nog aan  

vromere tijden.

Prima wonen, vindt Carolijn. Al kan het in het 

gebouw soms wat ‘doods’ zijn. Net als de feestjes 

– steevast met het thema 'hemel' of 'laatste 

avondmaal' – die een fanatieke bewonerscommis-

sie organiseert. Daar komt namelijk geen hond op 

af. Liever houden de meiden een pyjamaparty met 

de buren. Of spelen ze beneden, waar vroeger de 

kerkbankjes stonden, beerpong op de tafelten-

nistafel.

Dat leggen ze dan weer vast op een ‘ontwikkel-

camera’ – zo’n ding met fotorolletjes. Eens in de 

zoveel tijd drukken ze de foto’s af en belanden de 

printjes op de muur. Leuk voor later, handig als 

l’HOMO is uitverkocht.

Vanavond is de keuken het decor van een ver-

gadering. ’s Middags begonnen op de campus, 

nu doorgezet aan de Goudse Rijweg. De op zijn 

kop zwemmende goudvis Laurie – vernoemd 

naar ex-huisgenoot Laurie – kijkt hoe de jonge 

studentes om haar heen overleggen. De halve 

liters op tafel, appeltaart met slagroom ernaast. 

Vrienden blijven graag hangen, zo klein en knus 

als het er is.

En Jan Versteegh, Jan die zag dat het goed was.

‘Die billen hingen voor hen op 
ooghoogte. Ze stonden er met hun 
neus tegenaan tijdens het koken...’

Huize 
Versteegh
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Next to him, 
three other 
good-looking 
guys show off 
their chests. 

Versteegh Mansion
They live in a church, albeit one with 
bare-chested men stuck to a kitchen 
cupboard. In Versteegh Mansion, the male 
torso is sacred.

The bodies can be spotted from the outside. A 

large window next to the front door gives them 

away. Once you have entered the place, your eyes 

will be inevitably drawn to them. The body of BNN 

hunk Jan Versteegh has been neatly glued to the 

kitchen cupboard. He is not alone, though. Next 

to him, three other good-looking guys show off 

their chests. It’s the way of things in a students’ 

apartment completely inhabited by women.

The pictures were taken from LINDA. L’HOMO 

magazine. The girls cut them out, Carolijn, 18, ex-

plains, because her flatmates’ boyfriends did not 

like the previous poster, which depicted a pair of 

fleshy and nude male buttocks. “Those buttocks 

were right at eye level for them. Their noses were 

virtually touching them while they were cooking. 

They didn’t care for that.”

Clearly, Jan’s muscular chest is a better option. 

The poster that was removed currently brightens 

up a loo, alongside a lot of other uncensored 

material. The apartment has two toilets – one for 

each sex. “Which is kind of weird in a girls’ house,” 

says Carolijn. “Particularly since we only use one, 

but do clean the other one every week.”

Carolien shares a living called The Church on 

Goudse Rijweg with Nikki, 19, Joanne, 21, and Iris 

(20). The place is a church that was converted 

into students’ apartments. According to its 

owner, Stadswonen, it is the ‘nicest student hall 

of residence in Rotterdam’. Once inside, you have 

no idea you are inside a former church; only the 

grand entrance is reminiscent of a more pious 

era. Carolijn enjoys living here, even if the building 

gets a bit ‘dead’ sometimes. Just like the parties 

held in it, which always revolve around heaven 

or the last supper, and which are organised by a 

devoted residents’ committee. Sadly, no one ever 

shows up for them. The girls would rather have a 

pyjama party with their neighbours, or play beer 

pong at the table tennis table downstairs, where 

the pews used to be.

 They will capture these events with an analogue 

camera – you know, the kind that takes film. 

Every once in a while they will print the photos 

and paste them to their walls. Which is great for 

later, and handy in the event that l’HOMO ever 

sells out.

Tonight, the kitchen is the venue for a meeting, 

which commenced earlier this afternoon on 

campus and is now continued on Goudse Rijweg. 

A goldfish called Laurie, after a former flatmate, 

swims upside down while watching the young 

students discuss things. Half-litre bottles sit on 

the table, right next to apple pie with cream. It’s 

such a welcoming and homely place that friends 

like to linger.

And Jan Versteegh saw all that was made, and it 

was very good.



46

Advertentie / Advertisement

COLOFON/
COLOPHON 
Erasmus Magazine (EM) is het onafhankelijke 
magazine van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
/ Erasmus Magazine (EM) is the independent 
magazine of the Erasmus University Rotterdam

Uitgave/Edition
EM 02 – 13 oktober 2016
Jaargang 20/Year 20, 2016-2017
Erasmus Universiteit Rotterdam/
Erasmus University Rotterdam
ISSN: 0922 – 713x
Oplage/Circulation: 10.000

Bezoekadres EM/Visiting address EM
Erasmus Magazine
Gebouw E, kamers ET-41-48/
E-building, rooms ET-41-48
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA  Rotterdam

Postadres/Postal address
Erasmus Magazine
Postbus 1738
3000 DR  Rotterdam

Telefoon/Telephone
010-4081115

E-mail/Email
erasmusmagazine@em.eur.nl

Website www.erasmusmagazine.nl
De website van EM bevat nieuws, opinie, cultuur en 
meer. Ook het magazine verschijnt in zijn geheel 
op de website.
The website of EM brings you news and updates 
across the university. The magazine is also 
available online.

Redactie/Editors
Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur/chief editor
Gert van der Ende, eindredacteur/managing editor
Inge Janse, eindredacteur a.i./interim 
managing editor
Tim Ficheroux, wetenschapsredacteur/
editor science
Jolene Meijerink, redacteur/editor
Elmer Smaling, webcoördinator/web coordinator
Marko de Haan, stagiair/trainee
José Luijpen, redactieassistent/editorial assistant

Medewerkers/Contributors
Fotografie/Photography: Ronald van den Heerik, 
Sanne van der Most, Levien Willemse, Geisje van der 
Linden
Illustraties/Illustrations: Esther Dijkstra, Bas van 
der Schot
Columns: Moo Miero, Giorgio Touburg
Teksten/Texts: Giorgia Chiesa, Geert Maarse, Eric 
Oosterom, Sanne van der Most, 
Translations: Business Translation Services B.V.

Vormgeving/Design and lay out
Unit20, Yoe San Liem, Maud van Velthoven, 
Rotterdam

Druk/Print
De Bondt, Barendrecht

HOP
Erasmus Magazine is aangesloten bij het Hoger 
Onderwijs Persbureau/Erasmus Magazine is 
affiliated with the Hoger Onderwijs Persbureau.

Redactieraad/Editorial Board
Charles Boucher (voorzitter/chairman), Annabel 
van Gestel, Brigitte Hoogendoorn, Gabriele 
Jacobs, Pieter Kuijt, Rianne Nieuwdorp, Arthur 
de Ruiter, Zouhair Saddiki, Freek Staps

Cover
Ronald van den Heerik

Advertenties/Advertisements
Interne afdelingen/medewerkers EUR en lokale 
adverteerders: via Erasmus Magazine. Zie ook: 
www.erasmusmagazine.nl/adverteren.
Overige adverteerders via Bureau Van Vliet B.V. 
Zandvoort, tel. 023-5714745 of  
www.bureauvanvliet.com.
Ads of departments and staff of the EUR and local 
ads: please contact Erasmus Magazine. 
Information also on www.erasmusmagazine.nl/
advertising.
All other ads via Bureau Van Vliet B.V. Zandvoort, 
tel. 023-5714745 or www.bureauvanvliet.com

© Erasmus Magazine
Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag zonder schriftelijke toestemming  
van de hoofdredacteur overgenomen worden.
© Erasmus Magazine
All rights reserved. Nothing from this edition may 
be used without written permission from the  
chief editor.
 

ECHT 
GROENE 
STROOM?

Vergelijk het zelf en stap over via www.wise-energievergelijker.nl

Dit is een campagne van WISE 
ondersteund door



www.erasmusmagazine.nl | Elke dag iets nieuws.

Morning update



DIT BEN IK / THIS IS ME48 
tekst / text GIORGIA CHIESA
foto / photo RONALD VAN DEN HEERIK

Stijl “Ik laat me inspi-
reren door modeshows 
en catwalks. Ik houd 
heel erg van de Fashion 
Weeks, vooral omdat er 
in de shows veel Neder-
landse modellen lopen, 
waar ik qua stijl tegenop 
kijk. De zusjes Hadid zijn 
een inspiratie voor mij. 
De jongste, Bella, heeft 
echt een toffe stijl. Ik 
vind het heel erg leuk dat 
ze vrouwelijke kleding 
met jongensachtige 
accessoires combineert. 
Dat doe ik ook. Uniek, 
zo zou ik mijn stijl in één 
woord omschrijven.”

Formule 1 “Het klinkt 
misschien een beetje raar 
voor een meisje, maar ik 
kijk graag naar Formule 
1-races. Alles aan de 
sport fascineert me. 
Het technische aspect, 
het laatste nieuws en de 
geruchten intrigeren me 
enorm. Nu Max Verstap-
pen het goed doet, ben ik 
blij dat we eindelijk voor 
een goede Nederlandse 
rijder kunnen juichen. 
Mijn passie voor de 
Formule 1 heb ik van mijn 
vader - hij heeft mijn 
interesse in de sport 
aangewakkerd.”

Yoga “Ik houd ervan om 
naar sport te kijken en 
zelf te sporten, vooral 
yoga doe ik graag. Sinds 
vorig jaar volg ik yogales-
sen in mijn woonplaats 
Vlaardingen. Er zijn ver-
schillende soorten yoga. 
De vorm van yoga die ik 
doe, is een mix van hot 
yoga en op de kern van 

het lichaam gerichte oe-
feningen. Het is vrij zwaar 
- erg veeleisend, maar 
tegelijkertijd heel ont-
spannend. Yoga heeft 
me geholpen om mijn 
balans te verbeteren 
en het is een goede 
manier om even 
te ontspannen na 
een stressvolle 
dag.”

Favoriet ding
Gouden ringen “Ik ben 
emotioneel erg gehecht 
aan mijn gouden ringen. 
Ik draag ze iedere dag 
en ben ervan overtuigd 
dat ze me geluk bren-
gen. Een van de ringen 
heeft een kleine dia-
mant in het midden. 
Ik heb deze van mijn 
vader gekregen toen 
ik van school ging. 
De andere ringen zijn 
van mijn oma geweest. 
Ik heb ze gekregen toen 
ze overleed en ze zijn me 
heel dierbaar.”

DE RACEFAN
Lisanne de Hoop (19)
Tweedejaars bachelorstudent Bedrijfskunde 

THE RACE FAN
Lisanne de Hoop (19)
Second year student Business Administration 

Style “I get inspired 
by fashion shows and 
runways. I really enjoy 
following the Fashion 
Weeks, especially be-
cause there are many 
Dutch models in the 
shows who I look up to 
style-wise. The Hadid 
sisters are both an 
inspiration for me. Bella, 
the youngest, has a 
really cool style. What I 
like about her is that she 
mixes feminine clothes 
with tomboy items, 
which I do too. If I had 
to describe my style in 
one word, it would be 
unique.”

Formula 1 “It might 
sound weird for a girl, 
but I love watching For-
mula 1 Grand Prix races. 
Everything involved in 
the sport fascinates 
me. The mechanics, 
the latest news and 
rumours really intrigue 
me. Now that Max Ver-
stappen is competing at 
that level, I’m glad that 

we finally have a good 
Dutch driver I can sup-
port. My passion for this 
sport stems from my 
dad – he’s the one who 
got me interested.”

Yoga “I love watching 
and doing sports, par-
ticularly yoga. I’ve been 
going to classes in my 
hometown Vlaardingen 
since last year. There 
are different types of 
yoga, but the one I 
follow is a mix of hot 
yoga and core-focused 
exercises. It’s quite 
brutal - very demanding 
and relaxing at the same 
time. Yoga has helped 
me improve my balance 
and it’s definitely a 
way to unwind after a 
stress-packed day.”

FAVOURITE THING

Golden rings “An object that I feel emotionally 
attached to are certainly my golden rings. I wear 
them every day and I really think they are my 
lucky charms. One has a little diamond in the 
middle and was given to me by my dad when I left 
school. The other ones were my gran’s. I received 
them when she passed away and I cherish them  
so much."


