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Good intentions
“Erasmus University is no longer the ex-
clusive domain of native Dutch students. 
That is something we have to realise,” 
says Hanneke Takkenberg in this issue of 
EM about the future of higher education. 
Takkenberg is a professor at Erasmus MC 
and the Chief Diversity Officer, which me-
ans she is responsible for a more diverse 
Erasmus University.
Along with five others, Takkenberg shines 
her light on higher education in 2027. It 
will become more diverse, practical and 
personal. At the very least, it will be dif-
ferent and better equipped for the future, 
ready to tackle the issues of our current 
society.
That is great. That is what universities are 
for. Especially this young university. One of 
the other experts, Liesbeth Noordegraaf-
Eelens, from Erasmus University College 
(among other places), expresses a wish 
to see a renewed focus on education. 
According to her, many of the university’s 
directors are ‘so research-driven that the-
re’s only room for the education status 
quo. […] As EUR, we can do better.’ I think 
the underlying message is that we must do 
better at EUR.
In other words, good intentions of these 
two specialists. And I’d like to mention 
a third one: Farshida Zafar of Erasmus 
School of Law, the expert on online edu-
cation, and her opinion on tomorrow’s 
campus. “It should be a place where the 
emphasis is on sharing knowledge, rather 
than compartmentalising knowledge or 
focusing solely on one’s own programme. 
People can learn with and from each other 
and the university needs to anticipate this 
development and adapt accordingly.”
I am looking forward to it.
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Goede voornemens
“De Erasmus Universiteit is al lang niet 
meer alleen een universiteit voor Jan en 
Janneke, dat is iets wat wij moeten besef-
fen”, zegt Hanneke Takkenberg in deze 
EM over de toekomst van het hoger on-
derwijs. Takkenberg is hoogleraar op het 
Erasmus MC en Chief Diversity Officer, 
en daarmee verantwoordelijk voor een 
diversere Erasmus Universiteit.
Takkenberg laat met vijf andere experts 
haar licht schijnen op het hoger onder-
wijs in 2027. Het hoger onderwijs wordt 
diverser, praktischer en persoonlijker. 
Het wordt in ieder geval anders en beter 
toegesneden op de toekomst en de vra-
gen van de huidige samenleving.
Mooi. Daar is een universiteit voor. En 
deze jonge universiteit zeker. Een van de 
andere experts, Liesbeth Noordegraaf-
Eelens, onder meer van het University 
College, spreekt haar wens uit dat de 
focus meer op onderwijs komt te liggen: 
Veel universitaire bobo’s zijn ‘zo onder-
zoeksgedreven, dat er vooral ruimte is 
voor de status quo van het onderwijs. 
[…] Dat kunnen we als EUR beter’. En 
móéten we ook beter doen, is volgens mij 
de achterliggende boodschap.
Goede voornemens dus van deze twee 
specialisten. En als laatste wil ik niet 
ongenoemd laten: Farshida Zafar van de 
rechtenfaculteit, dé expert als het gaat 
om online onderwijs. “De campus moet 
een plek worden waar kennis delen cen-
traal staat. Niet allemaal meer in een 
hokje of binnen de eigen studie, maar 
met en van elkaar leren.”
Ik heb er zin in.
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Geen eenzame 
kerst
Niemand hoort alleen te 
zijn tijdens de feestdagen. 
Daarom organiseerde de 
afdeling International Office 
eind december voor de zesde 
keer de EURly Christmas 
Eve. Ruim tachtig studenten 
(goed voor 32 nationalitei-
ten) genoten in Grand Café 
De Dijk van een driegangen-
diner. “Ik zit hier vanavond 
met mensen van over de hele 
wereld, dat zou in Bulgarije 
nooit gebeuren”, merkt rech-
tenstudent Silvia Naumova 
(21) op. Psychologiestudent 
Sara Hannani (25) uit Iran: 
“Ik ben zo blij met dit diner, 
omdat ik nu niet meer het 
gevoel heb dat ik alleen ben 
met de kerst.”

Bekijk de hele reportage op 
www.erasmusmagazine.nl

No lonely 
Christmas
No one should be alone 
during the holidays and 
that’s why the International 
Office organised the 
sixth edition of the EURly 
Christmas Eve in late 
December. Around 80 
students (representing 
32 nationalities) enjoyed 
a three-course dinner in 
Grand Café De Dijk. “Tonight 
I’m here with people from all 
over the world. That would 
never happen in Bulgaria”, 
said law student Silvia 
Naumova (21). Psychology 
student Sara Hannani (25) 
from Iran: “I’m so happy 
with this dinner because I no 
longer feel like I’m alone at 
Christmas.”

View the full coverage of 
this event at www.erasmus-
magazine.nl



Terwijl politiek incorrecte 
Nederlanders beweren dat po-
litiek correcte Nederlanders 
kerst willen vervangen door 
een ‘winterfeest’, zwemt de 
Erasmus Universiteit tegen de 
tijdgeest in. Er stond dit jaar 
namelijk voor het eerst een 
grote kerstboom op de Plaza.
Uiteraard zaten hier wel wat 
typische Erasmiaanse eigen-
aardigheden aan. Zo konden 
de perspex ballen in de boom 
beschreven worden met een 
persoonlijke ambitie, in plaats 
van met een mooie bood-
schap voor de mensheid. Ook 
was de boom ‘gesponsord’ 
door de Erasmus School of 
Economics, wat - volgens het 
ronkende persbericht - een 
‘mooi voorbeeld van samen-
werking’ was. Een prachtige 

metafoor voor die ‘mooie sa-
menwerking’ tussen de facul-
teiten en het centrale bestuur 
op deze universiteit was dat 
de top van de boom door een 
late herfststorm omknakte, 
waardoor de dertig kilo zwa-
re kerstster in de top bijna 
tegen de gele tegels smakte.
Echte saamhorigheid was er 
dit jaar tijdens het traditio-
nele diner voor internationale 
studenten. In Grand Café De 
Dijk kregen zo’n tachtig stu-
denten met 32 nationaliteiten 
een driegangendiner voorge-
schoteld om de eenzaamheid 
zonder familie te verdrijven. 
Voor de Iraanse Sara Hannani 
bijvoorbeeld was het een ge-
weldige uitkomst: haar familie 
viert dan wel geen kerst, maar 
alleen zitten in Rotterdam is 

toch ook niks. 
Ook een feest van saamho-
righeid: de jaarlijkse traditie 
van mekkeren op het kerst-
pakket. Om aan die behoefte 
te voldoen, stelde EM samen 
met zeven andere universi-
teitsbladen een universitai-
re-kerstpakketten-top 8 op. 
Wat blijkt: EUR-medewerkers 
hoeven niet groen van jaloe-
zie naar hun collega’s in den 
lande te kijken. Medewerkers 
van de Radboud Universiteit 
kregen bijvoorbeeld helemaal 
niks, terwijl anderen het dit 
jaar met een karige cadeaubon 
moesten doen. Tilburgers kre-
gen een kek krukje.
Dat een kerstpakket ook op 
een heel mooie manier be-
hulpzaam kan zijn, bewezen 
EUR-medewerkster Tanja van 

Van stille nacht tot gruizig bierhol
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→ Het traditionele Kerstdiner voor internationale studenten (foto: Aysha Gasa-
nova) → The traditional Christmas dinner for international students (photo 
Aysha Gasanova)

Het einde van het 
jaar zat vol verras-
singen. Een kerst-
boom werd bijna 
onthoofd, een kerst-
pakket bleek levens 
te redden en een 
bruine kroeg veran-
derde in een hipster-
café.

→ Armin Freundt met zijn dialyse-
koffer (privéfoto).
→ Armin Freundt with his dialysis 
trolley (private image).



der Brugge en haar partner 
Armin Freundt. Het rolkoffer-
tje uit het kerstpakket van vo-
rig jaar heeft Freundt, nierpa-
tiënt en parttime MacGyver, 
omgebouwd tot dialysekof-
fer, compleet met warmtepla-
ten, autostekker en ventilatie-
gaten. Hierdoor kan hij onder-
weg dialyseren en is hij niet 
meer aan huis gekluisterd.
Treurig nieuws vanuit het 
College van Bestuur: van-
wege terugkerende gezond-
heidsklachten vertrekt Bart 
Straatman per september 
2017, liet hij in december 
weten. Tot september blijft 
Straatman wel aanwezig, 
maar voor de belangrijkste 
portefeuilles wordt ‘backup’ 
geregeld, zodat een ander col-
legelid kan inspringen als het 
nodig is. Straatman is sinds 
2010 lid van het CvB.
December was ook de maand 
dat EM na twee seizoenen 
afscheid nam van vlogger 
Janneke Wagner. Eerst vanuit 
het gebouw van het Erasmus 

University College en daar-
na vanuit Hongkong deed 
Janneke verslag van haar 
avonturen als uitwisselings-
student. Enkele zonovergo-
ten tripjes, een paarden-
race, studentenfeestjes, een 
Chinese streetfoodtest en 
vele andere avonturen later 
hangt Janneke de GoPro-
camera aan de wilgen. Het 
leven van een uitwisselings-
student is zwaar.
In de kerstvakantie is het 
gezelligste plekje van de 
campus stiekem verhuisd. 
Campuscafé In de Smitse zit 
nu niet meer naast de roltrap-
pen in het Mandevillegebouw, 
maar op de begane grond van 
Hatta. Het is nog even de 
vraag of kroegtijgers de hot-
spot op het nieuwe deel van 
de Plaza net zo goed weten te 
vinden, want het oude bruine 
café is ook nog eens ingeruild 
voor een hipsterinterieur met 
duidelijke airspace-invloe-
den. Er wordt geen slow drip-
ping coffee geschonken, zo 
is EM beloofd. Aan de stam-
gasten de schone taak om er 
weer een gruizig, doorleefd 
bierhol van te maken. Zoals 
het hoort.

De maand 
in cijfers
Het nieuws van de afgelopen 
maand in drie cijfers samen-
gevat. Vrouwen verdienen 
nog steeds minder dan man-
nen, de EUR geeft miljoenen 
uit aan uitgevers en het 
Erasmus University College 
groeit als kool.
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→Vlogger Janneke Wagner 
(screenshot YouTube)
→ Vlogger Janneke Wagner (You-
Tube screenshot)

'Universitai-
re-kerstpak-
ketten-top 8: 
De Tilburgers 
kregen een 
kek krukje'

€2,967,000
Het bedrag dat de Erasmus 
Universiteit jaarlijks besteedt 
aan wetenschappelijke uitge-
vers. Het leeuwendeel gaat 
naar Elsevier. De EUR staat 
landelijk in de middenmoot 
als het gaat om deze uitga-
venpost. De bedragen werden 
altijd geheimgehouden, maar 
werden dit jaar bekend dank-
zij een WOB-verzoek van een 
Amsterdamse student.

51%
Op alle faculteiten groeide 
dit jaar het aantal eerste-
jaarsstudenten, maar het 
(kleine) Erasmus University 
College spant de kroon. Daar 
steeg de studentenpopulatie 
met meer dan de helft naar 
408. De Rotterdam School of 
Management blijft de groot-
ste met 6.266 studenten.

€390
Het verschil in inkomen tus-
sen mannelijke en vrouwelij-
ke wetenschappers van de-
zelfde leeftijd is nog steeds 
behoorlijk, berekende het 
Landelijke Netwerk Vrouwe-
lijke Hoogleraren. Naarmate 
de functie hoger is, wordt 
het verschil zelfs nog groter.



 

Past month 
in figures

€2,967,000
The annual expenditure 
by Erasmus University on 
academic publishers. The 
majority goes to Elsevier. 
Nationally, EUR ranks average 
for this item of expenditure. 
The amounts used to be kept 
secret, but this year they were 
published thanks to a request 
under the Government 
Information (Public Access) 
Act made by a student in 
Amsterdam. 

51%
This year, the number of 
first year students grew in 
all faculties, but the (small) 
Erasmus University College 
outstripped them all. Its the 
student population rose by 
over half to 408. Rotterdam 
School of Management 
remains the largest with 
6,266 students.

The news from the last month 
summarised in three figures. 
Women still earn less than 
men, EUR spends millions on 
publishers and Erasmus Uni-
versity College is expanding 
rapidly.

€390
The difference in income be-
tween male and female aca-
demics of the same age is still 
considerable, according to 
the Dutch Network of Women 
Professors (LNVH). In fact, the 
higher the position, the bigger 
the difference..
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From silent night to grotty dive bar

2016 ended with all 
sorts of surprises. A 
Christmas tree was 
nearly decapitated, a 
Christmas hamper 
has become nothing 
short of a life-saver 
and an old-style 
‘brown café’ 
transformed into a 
hipster hotspot.

text ELMER SMALING

In the Netherlands, politi-
cally incorrect citizens are 
claiming that their politically 
correct countrymen intend to 
replace Christmas with a ‘win-
ter feast’. Which meant that 
Erasmus University was ba-
sically swimming against the 
tide in 2016: for the first time 
ever, the Plaza was graced 
with a large Christmas tree.
But of course, the tree did in-
clude a few ‘typically Erasmus’ 
peculiarities. For example, 
instead of messages for all 
mankind, people were invited 
to write a personal ambition 
of theirs on one of the acrylic 
glass balls decorating the tree. 
In addition, the tree was ‘spon-
sored’ by Erasmus School of 
Economics, which – according 
to the rather grandiloquent 
press release – was a ‘splendid 
example of partnership’. And 
the tree did in fact become a 
wonderful metaphor for this 
‘great partnership’ between 

the University’s faculties and 
central management when its 
crown bent through during a 
late autumn storm. This near-
ly resulted in its 30-kilo star 
ornament crashing onto the 
yellow paving below.
This year a true spirit of cama-
raderie could be felt during the 
traditional dinner for interna-
tional students. Some 80 stu-
dents from 32 different coun-
tries came together at Grand 
Café De Dijk for a three-course 
dinner that helped dispel 
the loneliness felt spending 
Christmas away from their 
families. And even for those 
who don’t celebrate Christmas 
back home – like Sara Hannani 
from Iran, for example – it was 
a great occasion to get togeth-
er with fellow students: after 
all, it sure beats staying at 
home alone in Rotterdam.
Another annual celebration 
of solidarity: the venerable 
tradition of grumbling about 

→ Fortunately, they were able to splint the Christmas tree (photo: Elmer Smaling).
→ De kerstboom kon gelukkig gespalkt worden (foto: Elmer Smaling).
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the Christmas hamper. To 
indulge people’s needs in this 
area, EM got together with 
seven other university maga-
zines to compile a Top 8 rank-
ing for academic Christmas 
hampers. And it turns out 
that EUR staff need not be 
envious. Many of their col-
leagues at other institutions 
in the country fare a lot worse: 
at Radboud University, for 
example, the staff don’t get 
anything, while at other insti-
tutions they were treated to a 

measly gift card. In Tilburg the 
staff got a nifty stool, though.
EUR staff member Tanja van 
der Brugge and her partner 
Armin Freundt showed that in 
some cases a Christmas ham-
per can be turned into some-
thing very useful. Kidney 
patient – and part-time 
MacGyver – Freundt convert-
ed the trolley included with 
last year’s Christmas hamper 
into a portable dialysis ma-
chine, complete with heating 

plates, a 12V socket plug and 
vents. The machine allows 
him to perform a dialysis en 
route, meaning that he is no 
longer forced to go home all 
the time.
We also received some sad 
news from the Executive 
Board: in December, Bart 
Straatman announced that 
he will be stepping down 
as of September 2017, for 
health reasons. The com-
plaints he has been strug-
gling with for some time now 

have become too demanding. 
While Straatman will con-
tinue to attend the meetings 
until September, the Board 
will arrange ‘back-up’ for the 
most important portfolios, 
meaning that other members 
can step in whenever re-
quired. Straatman joined the 
Executive Board in 2010.
In December we also said 
goodbye to our contributor 
Janneke Wagner, who has 
been vlogging for EM for the 

past two seasons. Janneke re-
ported on her adventures as a 
student, first from the build-
ing of Erasmus University 
College, and then from Hong 
Kong. Several sun-drenched 
trips, a horse race, student 
parties, a Chinese street food 
test and many other great ex-
periences later, Janneke has 
decided to retire her GoPro 
camera. Life as an exchange 
student is demanding enough 
as it is!
Over the Christmas holidays, 
the cosiest corner on campus 
quietly moved to a new loca-
tion. You’ll no longer find the 
on-campus bar In de Smitse 
next to the escalators in the 
Mandeville Building, but on 
the ground floor of the Hatta 
Building. We’re not sure how 
quickly the barflies will be 
rerouting to Hatta, though, 
because the bar hasn’t just 
moved: they’ve also replaced 
the traditional ‘brown café’ 
deco with new hipster interior 
with a pronounced airspace 
vibe. However, management 
has promised EM they still 
won’t be serving slow-drip 
coffee. Now it’s up to the 
Smitse regulars to turn it into 
a grotty, worn-down dive bar 
again. We wouldn’t settle for 
anything less.

'Bart 
Straatman 
announced 
that he will 
be stepping 
down as of 
September 
2017'

→ The new Smitse (photo: Joshua Kruter) 
→ De nieuwe Smitse (foto: Joshua Kruter)
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De kwestie. Complotdenkers en makers van nepnieuws zouden de verkiezingen in de VS 
beïnvloed hebben. Socioloog Jaron Harambam onderzoekt waar complottheorieën 
vandaan komen en wat hun functie is. “Het is belangrijk dat burgers kritisch zijn over wat 
zij als waarheid voorgeschoteld krijgen.”

DE KWESTIE 10 

Bedreigen complottheorieën 
de democratie?

Dit voorjaar vinden er verkiezingen plaats in 
Nederland. Gaat complotdenken hier een rol spe-
len?
“Complotdenken schurkt dicht tegen het populisme 
aan, het idee dat wij, de gewone mensen, door de 
elite benadeeld worden. In veel gevallen zijn com-
plottheorieën een uiting van een diepgeworteld 
ongenoegen over instituties, zoals politiek, me-
dia, wetenschap en bedrijfsleven. De retoriek van 
Wilders en DENK lijkt op wat veel complotdenkers 
vinden: over hoe onze instituties gecorrumpeerd 
zijn en hoe ‘de media’ mensen afschilderen als ge-
vaar. Maar complotdenken zal waarschijnlijk geen 
grote rol spelen bij onze verkiezingen, alleen al om-
dat onze politieke leiders dat nauwelijks doen. Ook 
zijn de belangrijke verkiezingsthema’s als immigra-
tie en integratie niet vaak in complottheorieën on-
dergebracht. Eurabia, de theorie over de vermeende 
invasie van moslims, is bijvoorbeeld niet echt popu-
lair in Nederland.”

Tijdens de Amerikaanse verkiezingen speelde nep-
nieuws een belangrijke rol. Is dat ook een soort 
complottheorie? 
“Niet echt, maar het is wel een zorg voor complot-
denkers. De maatschappij hamert er steeds meer op 
dat echt nieuws onderscheiden moet worden van 
nepnieuws, bijvoorbeeld door computeralgoritmes 
of redactionele teams. Complotdenkers vrezen dat 
hierdoor alle ongemakkelijke en ongewenste ge-
luiden in de categorie fake news gestopt worden. 
Als hun nieuwssites en blogs voortaan geframed 
worden als nep, dan zijn ze niet eens meer online 
vindbaar.”

Jij bent daar ook geen voorstander van?
“Natuurlijk niet! Dat zou levensgevaarlijk zijn. 
Neem alle onderzoeken naar de aanleiding voor de 
oorlog in Irak. Die massavernietigingswapens zijn 
nooit gevonden. Al onze mainstream media had- ↘
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The issue. Conspiracy theorists and fake news allegedly influenced the elections in the 
United States. Sociologist Jaron Harambam’s research looks into the origins and purpose of 
conspiracy theories. “It’s important that citizens are critical of what is served up to them as 
the truth.”

THE ISSUE11 

Are conspiracy theories a 
threat to democracy?

Elections are scheduled for the Netherlands in the 
spring. Will conspiracy theories play a role?
“Conspiratorial thinking is closely related to pop-
ulism, the idea that we, as ordinary people, are be-
ing adversely manipulated by elites. In many cases 
these conspiracy theories are an expression of deep-
ly rooted dissatisfaction with our modern institu-
tions, such as the political establishment, the me-
dia, science, and the corporate sector.. The rhetoric 
of Wilders and DENK corresponds with what many 
conspiracy theorist think: institutions are corrupt 
and ‘the media’ portrays people as a threat. But it’s 
unlikely that conspiracy theories will play a signifi-
cant role in our elections simply because our politi-
cal leaders rarely engage in conspiratorial thinking. 
Even important election issues such as immigration 
and integration aren’t often associated with conspir-
acy theories. For example, Eurabia, the theory of a 
supposed muslim invasion, doesn’t have much trac-
tion in the Netherlands.”

During the American elections fake news played 
an important role. Is that also a type of conspiracy 
theory?
“Not really, but it is a concern for conspiracy theo-
rists. Society is increasingly insistent that a distinc-
tion needs to be made between real news and fake 
news. This could be done using computer algorithms 
or editorial teams. Conspiracy theorists are afraid 
that unpalatable or unwanted news will be lumped 
together with fake news. If all their news sites and 
blogs are framed as fake they will subsequently no 
longer be findable online.”

This is not something you advocate?
“Of course not! That would be extremely dangerous. 
Think about the reasons given for the war in Iraq. 
The weapons of mass destruction were never found. 
The entire mainstream media was mistaken. So how 
real is real news? And how fake is fake news? Who 

decides this and what is that decision based on? I 
would say don’t prohibit any news, but be transpar-
ent about the source of the news: who can verify it, 
where did it come from? I believe that traceability 
is more important that the purported truthfulness 
of the news.”

What is a conspiracy theory actually?
“The literal definition is that it’s a theory that ex-
plains social phenomena by claiming there is a 
conspiracy forged in secret by sinister people work-
ing behind the scenes. This seems straightforward 
enough, but in practice it’s more complicated. The 
official explanation of 9/11 is that a small group 
of people from Al Qaida secretly prepared and ex-
ecuted a terrorist attack. This is also considered a 
conspiracy theory, even though it’s not in the or-
dinary world. That’s why I decided to seek out the 
social reality: what is labelled a conspiracy theory 
and what isn’t? I spoke with both conspiracy theo-
rists and criticasters and viewed their most signif-
icant websites. In the course of my research I came 
across many conspiracies on subjects such as 9/11, 
the pharmaceutical industry, humans evolving from 
aliens, alternative histories, UFOs, grain circles, the 
food industry, and NSA-related spying activities.”

How do you explain why people believe in conspir-
acy theories?
“There are two scientific schools of thought on this 
matter. Neither explanation involves the experienc-
es of those involved. Psychology labels it popular 
paranoid delusions, but that explanation is inade-
quate because it would mean half of our population 
is crazy. The cultural explanation associates conspir-
acy theories with a complex, postmodern existence 
where people no longer understand how the world 
works. Conspiracy theories make it easier to under-
stand. Once again that is a pathological approach.”

↘
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den het bij het verkeerde eind. Dus hoe echt is echt 
nieuws? En hoe nep is nepnieuws? Wie bepaalt dat? 
En op welke gronden? Ga geen nieuws verbieden, 
zou ik zeggen, maar wees transparant over nieuws: 
wie staat hier garant voor, waar komt het vandaan? 
Traceerbaarheid is voor mij belangrijker dan ver-
meende waarachtigheid.” 

Wat is eigenlijk een complottheorie?
“In de letterlijke definitie is het een verklaring van 
sociale fenomenen door te wijzen op een complot 
dat in het geheim wordt gesmeed door duistere 
mensen achter de schermen. Dat lijkt duidelijk, 
maar in de praktijk werkt het niet. De officiële 
verklaring van 9/11, dat een groepje mensen van 
Al Qaida in het geheim een terroristische aanslag 
voorbereidde en uitvoerde, is dan ook complotthe-
orie. En dat is het in onze dagelijkse wereld juist 
niet. Ik ben daarom op zoek gegaan naar de sociale 
realiteit: wat wordt als complottheorie gelabeld en 
wat niet? Ik sprak zowel met complotdenkers als 
criticasters en bekeek hun belangrijkste websites. 
Zo vond ik onder meer complotten over 9/11, de far-
maceutische industrie, onze afkomst uit de ruimte, 
alternatieve geschiedenissen, ufo’s, graancirkels, 
de voedingsmiddelenindustrie en NSA-achtige spi-
onage.”

Hoe verklaar je dat mensen geloven in een com-
plottheorie? 
“Er zijn hier twee wetenschappelijke stromingen 
over. Beide verklaringen staan alleen los van de er-
varingen van de betrokkenen. De psychologie be-
noemt het als populaire paranoïde waanbeelden. 
Maar dat werkt niet, want dan zou de helft van 
onze samenleving gek zijn. De culturele verklaring 
relateert complottheorieën aan de postmoderne, 
complexe wereld, waarin mensen niet meer snap-
pen hoe deze werkt. Complottheorieën zijn dan een 
makkelijke manier om deze te begrijpen. Dat is we-
derom een ziektebeeld.”

Welke verklaring gebruik jij? 
“Ik zag vier sociologische processen opdoemen 
waarom complotdenkers overgaan van de 'normale' 
wereld naar de complotdenkwereld. Secularisering 
is er één. Mensen waren gelovig opgevoed, ↘
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How would you explain it?
“I observed the emergence of four sociological pro-
cesses why people cross from the 'normal' world to 
the conspiracy theory world. The first is secularisa-
tion. People were brought up with religious beliefs 
only to discover the church is one big, corrupt po-
litical institution. The second is mediatisation. We 
live in a world that is saturated with images, but 
any of these could be photoshopped. The third, glo-
balisation, provides for other perspectives and in-
sights. One man spoke about his travels behind the 
iron curtain. He observed that news was presented 
differently there and people had a different way of 
looking at the world. Finally, there’s the democra-
tisation of knowledge. We enjoy an increasingly 
higher level of education and we are taught to look 
at knowledge with a critical eye. Who created the 
knowledge and what are the vested interests behind 
it? All of these processes have undermined the idea 
of an indisputable truth and created space for other 
narratives, such as conspiracy theories.”

What about the conspiracy theorists? Who are 
they?
“A commonplace perception is that they’re all para-
noid people wearing tinfoil hats who believe there 
can’t be smoke without fire. But there is actually a 
lot of diversity within this group. There are people 
from across the political spectrum from left to right, 
highly educated to less well educated, young and 
old, men and women. Some of them are extreme-
ly sceptical of all forms of knowledge while others 
have a dogmatic belief that only their own opinion 
is the correct one. The only connecting theme is that 
they have all detached themselves from mainstream 
opinions.”

How do others view conspiracy theorists?
“You often see that journalists, politicians and opin-

ion-makers assume that conspiracy theories are un-
truths invented by crazy people. People who might 
even be a threat to society. Thinking in terms of 
conspiracy theories is framed as a modern religion 
for atheists. Most scientific studies also share this 
moralistic stance, and since they proceed from the 
basic assumption that conspiracy theories are irra-
tional, they can’t properly understand conspiracy 
theorists.”

You don’t feel this is a good approach.
“As a scientist this isn’t the way to conduct research. 
It’s like an anthropologist saying the rain dance 
done by a tribe in the Amazon rainforest isn’t how 
the weather really works. That would be absurd, 
wouldn’t it? I advocate a more agnostic approach to 
the phenomena we are studying.”

But rejecting vaccinations because of a conspira-
cy theory is dangerous too. What if there are good 
reasons to portray conspiracy theorists as irra-
tional?
“Personally I think conspiracy theories can be dan-
gerous, but I find that emphasising the danger is 
very selective. There are issues that may be far more 
dangerous, such as the lobby industry. Consider how 
large corporations have more opportunities than or-
dinary citizens to influence legislation. I think that’s 
a much more serious problem, while the media sees 
conspiracy theorists as a serious threat. That is truly 
a case of moral panic. In the end I would prefer a 
world with civil disobedience towards truth claims 
above one where citizens are fully compliant and no 
longer question the establishment.”

So do conspiracy theorists play a role as a sort of 
critical monitoring mechanism in society?
“To a certain extent, yes. It is important to have a 
critical attitude towards what is served up as the 
truth. But this could also be taken to extremes, re-
sulting in a situation where no one knows what to 
believe. This would be a disaster for an open society. 
What we first need to do is thoroughly research why 
so many people no longer trust politicians, science 
and the media. My research is a start to answering 
this question.” ↙

'So how real is real news? And 
how fake is fake news? Who 
decides this and what is that 
decision based on?   ↘ Jaron Harambam

THE ISSUE13 



maar kwamen erachter dat de kerk één groot cor-
rupt politiek instituut was. De tweede is mediati-
sering. Want we leven in een wereld die verzadigd 
is met beeld, maar alles kan gephotoshopt zijn. 
Globalisering, de derde, zorgt voor andere perspec-
tieven en inzichten. Een man vertelde over zijn rei-
zen in landen achter het IJzeren Gordijn. Hij merkte 
dat nieuws daar anders wordt gebracht en mensen 
de wereld anders zien. De vierde is de democratise-
ring van kennis. Wij zijn steeds hoger opgeleid en 
worden geleerd kritisch te kijken naar kennis. Waar 
komt deze vandaan, wie maakt haar, welke belan-
gen zitten daarachter? Dé waarheid is door al deze 
processen op losse schroeven komen te staan, waar-
door er ruimte is ontstaan voor andere verhalen, zo-
als complottheorieën.”

En de complotdenkers zelf? Wie zijn dat?
“Het gangbare idee is dat het allemaal paranoïde 
mensen zijn die aluminiumhoedjes dragen en bij 
elk spoor van rook vuur zien. Maar er zit veel di-
versiteit in dat wereldje. Het gaat van politiek links 
naar rechts, jong en oud, hoog- en laagopgeleid, 
man en vrouw. Sommigen zijn zeer kritisch over 
alle vormen van kennis, anderen geloven juist heel 
dogmatisch in hun eigen gelijk. De enige rode draad 
die je ziet is dat al deze mensen zijn losgeweekt van 
de mainstream opvattingen.”

Hoe wordt er op hen gereageerd?
“In de reacties van journalisten, politici en opinie-
makers zit vaak de aanname dat complottheorieën 
onware ideeën zijn, geformuleerd door gekke men-
sen die ook nog eens gevaarlijk voor de samenle-
ving kunnen zijn. Complotdenken wordt geframed 
als een moderne religie voor atheïsten. Ook de 
meeste wetenschappelijke onderzoeken delen vaak 
dit moralistische standpunt. Zij gaan ervan uit dat 
complotdenken irrationeel is, en kunnen de com-
plotdenkers daardoor niet goed begrijpen.”

Jij vindt dit geen goede manier om hiermee om te 
gaan.

'Dus hoe echt is echt 
nieuws? En hoe nep 
is nepnieuws? Wie 
bepaalt dat?'  ↘ Jaron Harambam

“Als wetenschapper is dit niet de manier om onder-
zoek te doen. Dat is alsof een antropoloog bij een 
stam in de Amazone zegt dat de regendans die zij 
doen, niet is hoe het weer écht werkt. Absurd toch? 
Ik pleit dus voor een meer agnostische houding 
voor de fenomenen die wij onderzoeken.”

Maar wat als complotdenkers juist met goede re-
denen zo worden weggezet? Niet vaccineren van-
wege een complottheorie is toch ook gevaarlijk?
“Persoonlijk denk ik dat complotdenken gevaarlijk 
kan zijn, maar de nadruk op het gevaar ervan vind 
ik erg selectief. Er zijn zaken die misschien veel ge-
vaarlijker zijn. Neem de lobby-industrie, hoe gro-
te bedrijven veel meer mogelijkheden hebben om 
wetgeving te beïnvloeden dan gewone burgers. Dat 
vind ik een veel groter probleem, terwijl complot-
denkers in alle media als het grote gevaar gezien 
worden. Dat is echt een morele paniek. Bovendien 
zie ik liever een wereld met burgerlijke ongehoor-
zaamheid richting waarheidsclaims dan een enor-
me burgerlijke gehoorzaamheid waarin niemand 
meer kritische vragen stelt aan de gevestigde orde.”

Complotdenkers als kritisch onderdeel van een 
controlerende laag in de maatschappij dus?
“Ten dele wel ja. Het is belangrijk dat burgers kri-
tisch zijn over wat zij als waarheid voorgeschoteld 
krijgen. Maar het kan natuurlijk ook doorschieten 
naar een situatie waarin niemand meer weet wat-ie 
moet geloven, wat funest is voor een open samenle-
ving. Maar laten we eerst maar eens goed onderzoe-
ken waarom zoveel mensen de politiek, wetenschap 
en media niet meer vertrouwen. Mijn onderzoek is 
een aanzet daartoe.” ↙
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Academische correctheid

Onlangs zag ik in ’s lands meest gelezen krant een foto van 

eerstejaars studenten in de vertrouwde veelkleurige colle-

gebankjes van de EUR. Het bijschrift bevatte de volgende zin: 

‘Tijdens hun studie zullen ze ontdekken dat de universiteit 

geen vrije denkplek meer is’. De titel van het bijbehorende 

artikel? ‘Zelfcensuur op academie’. Door een ‘oprukkende 

politieke correctheid’ op Nederlandse campussen zou de 

academische vrijheid in het geding zijn.

De morele paniek rond vermeende politieke correctheid op 

universiteiten is komen overwaaien uit de Verenigde Staten 

en het Verenigd Koninkrijk. Daar zouden al te militante (vaak 

linkse) studentengroeperingen hun (veelal conservatie-

ve) professoren de mond willen snoeren. Een flink aantal 

wetenschappers en opiniemakers hekelt deze ontwikkeling. 

Terecht, zou je in eerste instantie zeggen. Zonder discussies 

op het scherpst van de snede immers geen wetenschappelij-

ke vooruitgang.

Maar nadere bestudering leert dat het met die oprukkende 

politieke correctheid wel meevalt. Zelf zie ik vooral effectieve 

organisaties van achtergestelde groepen: LHBT’ers, moslims, 

vrouwen en migranten, die zaken als seksisme, racisme en 

eenzijdige curricula aan de kaak stellen en voor gelijkwaar-

digheid ijveren. Ook gaan veel van de incidenten waar in de 

Angelsaksische media hoog over op wordt gegeven, helemaal 

niet over intimidatiepraktijken of spreekverboden, maar over 

georganiseerde tegenspraak of protest als een professor zich 

laatdunkend uitlaat over minderheden, of als er een podium 

wordt geboden aan racisten.

Ook het krantenartikel beroept zich primair op speculatie 

en getuigenissen uit tweede en derde hand, voornamelijk 

van rechtse academici. Het enige verifieerbare incident vond 

plaats op de hogeschool Windesheim in Zwolle, die een spot-

prent van de profeet Mohammed weghaalde om islamitische 

studenten niet te veel te schofferen. Als reactie hierop zegde 

publicist Paul Scheffer zijn debatoptreden op deze hoge-

school af. Ik vraag me echter af of Scheffer, vooral bekend 

van zijn essay ‘het multiculturele drama’, net zo weinig begrip 

zou hebben voor potentieel beledigde of gekwetste groepen 

als het zou gaan om een IS-vlag of een Keltisch kruis.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier primair een 

culturele strijd woedt. Het mag dan ook geen toeval heten 

dat veel van deze voorvechters van het vrije woord witte, 

heteroseksuele mannen van een zekere leeftijd zijn. Want als 

je altijd de bovenliggende partij bent geweest, voelt gelijke 

behandeling al snel als onderdrukking

Giorgio Touburg is promovendus aan de Rotterdam School 

of Management.

Academic correctness

In one of the country’s most widely-read newspapers I 

recently saw a photograph of first-year-students sitting in 

those familiar multi-coloured EUR lecture-hall desks. The 

caption read: ‘During their studies they will discover that 

the university is no longer a place for free thought’. The title 

of the accompanying article? ‘Self-censorship of academia’. 

Thanks to ‘the onward march of political correctness’ on 

Dutch campuses, academic freedom is allegedly under threat.

The moral panic surrounding perceived political correct-

ness at universities is a phenomenon imported from the 

United Kingdom and the United States. There, it is alleged 

that excessively militant (often left-wing) student groups 

want to silence their (usually conservative) professors. Many 

academics and pundits have denounced this development. 

And rightly so, you would think. After all, without robust dis-

cussions that push the boundaries, there can be no academic 

progress.

But a closer look at this issue shows that the advance of 

political correctness isn’t quite so bad. I mainly see 

organisations that act effectively for disadvantaged groups: 

LGBT people, Muslims, women, and immigrants. They 

expose issues such as sexism, racism and biased curricula, 

and they strive for equality. Moreover, many of the incidents 

decried in the Anglo-Saxon media don’t even involve in-

stances of intimidation or banning free speech. They involve 

organised dissent and protests if a professor has made 

disparaging remarks about a minority group, or if a racist is 

given a platform to speak.

The newspaper article in question draws primarily on spec-

ulation and second and third-hand evidence coming mainly 

from right-wing academics. The only verifiable incident 

took place at Windesheim University of Applied Sciences in 

Zwolle, where a cartoon depicting the prophet Muhammad 

was removed so as not to overly offend Muslim students. In 

response to this act the publicist Paul Scheffer cancelled his 

debate appearance at this institution. I wonder however, if 

Scheffer, known chiefly for his essay ‘The multicultural dis-

aster’ (‘het multiculturele drama’), would show equally little 

understanding for potentially insulted or offended groups if 

it involved an ISIS flag or a Celtic cross.

I can’t shake the impression that we’re dealing with what is 

actually a cultural war. It is certainly no coincidence that 

many of these proponents of free speech are white, hetero-

sexual men of a certain age. Because if you’re accustomed to 

privilege, equality feels like oppression.

Giorgio Touburg is a PhD candidate at the Rotterdam School  

of Management.
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2027
Toekomst van onderwijs 
Wordt nominaal nog normaler? Blaast probleemgestuurd 

onderwijs zichzelf op? En hoe worden studenten beter voorbereid 
op de veranderende arbeidsmarkt? Zes experts vertellen hoe het 

hoger onderwijs er de komende tien jaar uit gaat zien.

Future of education 
Will nominal become even more normal? Will problem-based 

learning education self-destruct? And how can students be 
better prepared for a changing labour market? Six experts share 
their thoughts on what the higher education landscape will look 

like ten years from now.

tekst / text JASPER MONSTER EN TIM FICHEROUX
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“Vijf jaar geleden was het nog een vies woord, maar over 
tien jaar willen we niet meer anders.” Als leider van 
het visietraject over online onderwijs van de Erasmus 
Universiteit, initiator van het Innovation Lab op de 
campus en docent Recht en Innovatie aan de Erasmus 
School of Law, weet Farshida Zafar als geen ander wat 
de invloed van digitalisering kan zijn op het onderwijs. 
“Het onderwijs zelf gaat niet veranderen, dat blijft men-
senwerk, maar alles eromheen wel. Ik denk dat digita-
lisering vooral gaat zorgen voor flexibiliteit. Geen vaste 
programma’s, maar individuele trajecten.” 
Ook de campus zelf ziet er volgens Zafar over tien jaar 
anders uit. “Het moet een plek worden waar kennis de-
len centraal staat. Niet allemaal meer in een hokje of 
binnen de eigen studie, maar met en van elkaar leren. 
Daar moet de universiteit op inspelen.” 
Die verandering is volgens Zafar nodig om studenten 
niet te verliezen. “Geen ‘one size fits all’ meer, dan ga je 
studenten kwijtraken. Ik zeg dan ook: bouw een plat-
form waarop alle studenten hun eigen weg kunnen vol-
gen. Over tien jaar kan alles digitaal. Online colleges in 
de vorm van MOOC’s (Massive Open Online Courses, 
red.), tentamens maken met behulp van apps. Je moet 
dus zorgen dat je als universiteit wel een meerwaarde 
blijft houden.”

“Five years ago it was still a dirty word, but over ten 
years it will be our main objective.” As leader of a vision 
action plan focusing on Erasmus University’s online 
education, initiator of the Innovation Lab on campus 
and lecturer in Law and Innovation at Erasmus School 
of Law, Farshida Zafar knows more than most how dig-
italisation influences education. Education itself won’t 
change - that will remain a human undertaking - but 
everything else associated with it will. I think digital-
isation will mainly provide for more flexibility. Instead 
of fixed programmes, there will be individualised learn-
ing pathways.”
According to Zafar, even the campus itself will also look 
different in ten years. “It should be a place where the 
emphasis is on sharing knowledge, rather than com-
partmentalising knowledge or focusing solely on one’s 
own programme. People can learn with and from each 
other and the university needs to anticipate this devel-
opment and adapt accordingly.”
Zafar feels this change is necessary to avoid losing 
students. “A ‘one size fits all’ approach won’t work an-
ymore, and you’ll end up losing students. What I’m 
saying is: build a platform where all students can plot 
their own course. In ten years, everything will be pos-
sible digitally. Online lectures in the form of MOOCs 
(Massive Open Online Courses, ed.), sitting for exams 
using apps. In this context, you have to ensure that the 
university represents added value.

01 
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Het is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden 
om twee studies te volgen. Daarom zijn universitei-
ten zelf meer opties gaan aanbieden om twee studies 
te combineren. Denk aan het mr.drs.-programma dat 
een economie- en rechtenopleiding combineert (vier 
diploma’s in zes jaar!) of aan de Double Degree van 
Wijsbegeerte, waardoor je met een jaar extra ook een 
Filosofiediploma kunt behalen.
Het nieuwste programma binnen deze trend, en uniek 
in Nederland, is het Rotterdam Arts & Science Lab 
(RASL), dat studenten een academische studie en een 
kunst- of muziekopleiding tegelijkertijd laat volgen. 
Volgens Liesbeth Noordegraaf-Eelens, een van de ini-
tiatiefnemers van RASL en programmaleider bij het 
Erasmus University College, is verbreding een belang-
rijk doel van al deze programma’s. “We proberen twee 
disciplines die heel anders denken samen te brengen.” 
Zo beheerst de academicus van de toekomst meerdere 
disciplines. “Hij kan bijvoorbeeld met een filosofische 
of juridische bril naar een economisch probleem kijken. 
Dergelijke tweebenigheid is goed voor verbindend lei-
derschap.” 
Wel maakt Noordegraaf-Eelens zich nog zorgen over 
de welwillendheid van – vaak conservatieve- universi-
teiten om hierin mee te gaan. “Die zijn zo onderzoeks-
gedreven, dat er vooral ruimte is voor de status quo 
van het onderwijs. Als je de curricula van de afgelopen 
decennia vergelijkt, verandert er maar weinig aan de 
inhoud en de onderwijskundige principes. Dat kunnen 
we als EUR beter.” 

In recent years, it has become increasingly difficult 
to study in two programmes. This is why universities 
have started offering more options to combine two pro-
grammes. For example, there is the dual mr.drs. pro-
gramme combining economics and law programmes 
(four diplomas in six years!), or the Philosophy Double 
Degree where, by studying for one extra year, you can 
also obtain a Philosophy diploma.
The newest programme in this trend, and unique in 
the Netherlands, is the Rotterdam Arts & Science Lab 
(RASL), enabling students in an academic programme 
to also simultaneously study in a fine arts or music pro-
gramme. According to Liesbeth Noordegraaf-Eelens, 
one of the initiators of RASL and programme manager 
at Erasmus University College, a wider exposure to oth-
er academic disciplines is one of the chief goals of all 
these programmes. “We try to bring together two vastly 
dissimilar disciplines.” The academic of the future will 
have mastered multiple disciplines. “This academic can 
for example use a philosophical or legal perspective to 
look at a problem dealing with economics. This kind of 
versatility is conducive to collaborative leadership.”
Noordegraaf-Eelens does however have some concerns 
about the willingness of - often conservative – univer-
sities to participate in such initiatives. “They are so re-
search-driven that there’s only room for the education 
status quo. If you compare curricula from past decades, 
very little has changed in the content or the pedagogi-
cal principles. As EUR, we can do better.” 

02 
Academici worden 
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Hanneke Takkenberg, sinds ongeveer anderhalf jaar 
Chief Diversity Officer van de EUR, denkt dat inclusivi-
teit (een bredere term voor diversiteit) de komende tien 
jaar het onderwijs op de universiteit sterk gaat beïnvloe-
den. “Daarmee bedoel ik dat alle studenten, ongeacht ge-
slacht, seksuele voorkeur of culturele achtergrond, zich 
kunnen identificeren met ons onderwijs.” 
Volgens Takkenberg moet een pakket van maatregelen 
ervoor gaan zorgen dat de inclusiviteit in 2027 sterk ver-
beterd is. “Rolmodellen zijn heel belangrijk. Ik weet nog 
goed toen ik zelf studeerde, dat ik alleen maar tegen ou-
dere, blanke mannen aankeek. Over tien jaar moet het 
onderwijzend personeel dan ook een goede afspiegeling 
zijn van de studentenpopulatie, zodat idealiter alle stu-
denten zich kunnen identificeren met iemand die zij tij-
dens hun studie voor zich krijgen. ” 
Daarnaast wil Takkenberg ook het onderwijs zelf veran-
deren. “Zowel qua vorm als qua inhoud. Door die massa-
le hoorcolleges voelen veel studenten zich niet thuis en 
krijgen ze niet het idee dat ze onderdeel zijn van de uni-
versiteit. Kleinschaligheid, maar ook de juiste vormen 
van digitalisering, moeten dat gevoel van inclusiviteit 
onder alle studenten versterken. En ook de inhoud zal 
in 2027 moeten zijn veranderd. De Erasmus Universiteit 
is al lang niet meer alleen een universiteit voor Jan en 
Janneke, dat is iets wat wij moeten beseffen.” 

Hanneke Takkenberg, EUR’s Chief Diversity Officer for 
the past half year, believes that inclusiveness (a broad-
er term for diversity) will have a significant influence 
on the university in the coming ten years. “What I mean 
to say is that all students, regardless of their gender, 
sexual preference, or cultural background, will be able 
to identify with our education.”
According to Takkenberg, a package of measures will 
ensure that strong improvements will be made to bol-
ster inclusiveness by 2027. “Role models are extremely 
important. I remember well that when I was a student, 
all I saw were older white men. Ten years from now, the 
teaching staff must properly reflect the student popu-
lation so that ideally speaking, every student will be 
able to identify with a lecturer they encounter during  
their studies.”
Takkenberg also wants to make changes to education 
itself. “Both in form and content. Due to massive, over-
crowded lecture halls, many students are uncomforta-
ble and don’t feel they are part of the university. Small-
scale education, and properly designed digitalisation, 
will reinforce the feeling of inclusiveness among stu-
dents. And the content should also be different in 2027. 
Erasmus University is no longer the exclusive domain 
of native Dutch students. That is something we have  
to realise.”

03 
Studeren is voor 
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Probleemgestuurd onderwijs (pgo) is een van de be-
langrijkste onderwijskundige innovaties van na de 
Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn er meer dan vijf-
honderd hogeronderwijsinstellingen die ermee werken. 
Ook op de Erasmus Universiteit introduceerden sinds 
2001 steeds meer opleidingen deze vorm van onderwijs, 
waarbij studenten in kleine groepen actief samenwer-
ken en veel eigen initiatief moeten hebben. 
Klinkt goed, maar de komende tien jaar ligt er gevaar 
op de loer. Volgens Ginie Servant, die eind vorig jaar 
promoveerde op de intellectuele geschiedenis van het 
pgo, dreigt het een leeg marketingverhaal te worden. 
“Op sommige universiteiten in Azië geven ze al ruiter-
lijk toe dat het merk pgo een middel is om talent uit 
het buitenland aan te trekken en accreditaties rond te 
krijgen.”
En als financiële middelen schaars zijn, is het makke-
lijk bezuinigen door ieder jaar de groepen iets groter 
te maken. In Servants slechtste scenario hebben we in 
2027 tutorgroepen van meer dan 30 studenten met een 
ouderejaarsstudent als docent. “Of erger nog: sommige 
mensen denken dat de docent helemaal overbodig is. Ik 
heb al voorbeelden gezien van groepen zonder docent. 
Terwijl ons brein hulp nodig heeft om kennis te struc-
tureren. En voor goed onderwijs is een docent nodig die 
studenten uit hun comfortzone haalt. Dat kan niet als 
iemand een onzeker tijdelijk contract heeft of iedere 
week wordt afgerekend op het oordeel van studenten.”

Problem-based learning (PBL) is one of the major ped-
agogical innovations instituted since the Second World 
War. Globally, more than five hundred institutions of 
higher education use this approach. Since 2001, more 
and more Erasmus University programmes use this 
form of education where small groups of students ac-
tively collaborate and are required to exhibit a high de-
gree of initiative. 
It sounds good, but in the coming ten years there is a 
looming threat. Ginie Servant, who obtained her doc-
torate for her dissertation on the intellectual history of 
problem-based learning, believes that it could become 
a meaningless marketing ploy. “At some Asian universi-
ties they are very frank in admitting that the PBL brand 
is a means to attract talent from abroad and obtain ac-
creditations.”
If financial resources are scarce it’s easy to economise 
by gradually increasing group size year by year. In 
Servant’s worst-case scenario, by 2027 we’ll have tuto-
rial groups with more than 30 students, with the tutori-
al led by a senior student. “Or worse: some people think 
a lecturer is completely superfluous to requirements. 
I’ve already seen cases of groups without a lecturer. 
Keep in mind that our brains need help in structuring 
knowledge. Good education needs a teacher who can 
get students to leave their comfort zone. That won’t 
happen if someone doesn’t have the stability of a long-
term contract, or if that person is evaluated based on 
weekly assessments from students.”

04 
Pgo loopt gevaar 
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Een éénjarige master, gericht op één specifiek vakge-
bied en zonder (verplichte) stage. Nu nog gemeengoed 
binnen de universiteit, in 2027 hoogstwaarschijnlijk 
met uitsterven bedreigd. De koppeling met de prak-
tijk gaat in de toekomst steeds nadrukkelijker gelegd 
worden. Rector magnificus Huib Pols zei het al in zijn 
toespraak tijdens de Dies Natalis: “De verbinding met 
onze omgeving is - letterlijk - het fundament van onze 
universiteit.”
Een van de voorlopers qua focus op de praktijk is het 
programma Toga aan de Maas van de Erasmus School 
of Law. Een double degree-programma waarin studen-
ten in anderhalf jaar twee volledige masteropleidingen 
behalen en praktische vaardigheden opdoen tijdens 
ontmoetingen met ruim 25 advocatenkantoren en 
rechtbanken. “Door de koppeling met de praktijk te ma-
ken, voorkom je dat studenten niet voldoen aan de ei-
sen die de arbeidsmarkt stelt”, zegt Ruben Houweling, 
hoogleraar Arbeidsrecht en één van de initiators van 
Toga aan de Maas. “Studenten leren vaardigheden en 
worden breder opgeleid, waardoor het veel interessan-
tere spelers op de arbeidsmarkt zijn.”

A one-year master’s programme, focusing on a specif-
ic field of study and without a mandatory internship. 
While these are now commonly found at universities, 
they will likely be threatened with extinction by 2027. 
The link with practice will be increasingly emphasised 
in the future. Rector Magnificus Huib Pols already men-
tioned it in his address during the Dies Natalis: “The 
link with our surroundings – literally – forms the foun-
dation of our university.”
One of the pioneers in focusing on more practice-based 
content in education is the Erasmus School of Law’s 
Toga aan de Maas (Courtroom gown on-the-Maas) pro-
gramme. This is a double degree-programme where stu-
dents complete two full master’s programmes in one-
and-a-half years, while gaining practical skills during 
meetings with roughly 25 law firms and law courts. “By 
creating a link with practice, you address the problem 
where students don’t meet labour market demands”, 
says Ruben Houweling, Professor of Labour Law and 
one of the initiators of Toga aan de Maas. “Students 
learn skills and receive a broader education, making 
them much more interesting players in the labour mar-
ket.”

05 
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Nominaal is normaal. Vijf jaar geleden kregen eerste-
jaarsstudenten van de faculteit Sociale Wetenschappen 
voor het eerst met dit ‘mantra’ te maken. Geen bindend 
studieadvies van 40 punten meer, maar de verplichting 
om binnen een jaar je propedeuse te halen. Inmiddels 
is er geen studie meer op de EUR die zonder deze har-
de knip werkt. Maar betekent dit dat studenten moeten 
vrezen voor nog strengere eisen? Moet je in 2027 elk 
jaar van je studie nominaal doorlopen?
“Ik denk niet dat we die kant opgaan”, zegt Ronald van 
den Bos, als directeur Academische Zaken nauw be-
trokken bij de invoering van ‘Nominaal is normaal’. “De 
regeling zoals die nu is, is een succes. De doorstroom 
en de snelheid van afstuderen zijn sterk verbeterd. Als 
je zulke cijfers hebt, waarom zou je dan toch strenger 
worden? Je kunt het nooit helemaal uitsluiten, maar ik 
denk niet dat het EUR-beleid naar een harde knip in elk 
jaar toegaat.”
De strengere eisen in het eerste studiejaar gaan in de 
toekomst volgens Van den Bos wel op een andere ma-
nier invloed hebben. “Studenten slepen door de harde 
knip geen vakken uit het eerste jaar meer met zich mee. 
Dat biedt mogelijkheden voor het tweede en derde jaar. 
Opleidingen zullen daarop inspelen, bijvoorbeeld met 
buitenlandse stages, double degrees en bredere mino-
ren. Dat draagt allemaal bij aan de brede vorming van 
onze studenten. Als dat in 2027 is gelukt, is dat mis-
schien wel de grootste winst van deze maatregel.” 

Nominal is normal. First-year students at the Faculty 
of Social Sciences were exposed to this mantra for the 
first time five years ago. No 40 credit binding study ad-
vice anymore, but a requirement where you had to pass 
the propaedeutic examination in one year. Now, all EUR 
programmes work with this cut-off point. But does this 
mean students should be concerned about even strict-
er requirements? Will you have to nominally complete 
every year of your study by 2027?
 “I don’t think we’re moving in this direction”, says 
Ronald van den Bos, who, as Director of Academic 
Affairs, was closely involved with the introduction of 
‘Nominal is normal’. “The regulation is a success in its 
current form. Progression and the amount of time to 
graduation show strong improvement. If the figures 
are so positive in the current situation, why introduce 
stricter requirements? You can’t rule it out completely, 
but I don’t think EUR policy is moving towards a cut-off 
point in each year of a study.”
Van den Bos believes the stricter requirements in the 
first year of study will have consequences in the future 
in another way. Due to this measure, students can no 
longer take their first-year courses in later years. That 
creates opportunities in the second and third year. 
Programmes can anticipate this development and offer 
things such as internships abroad, double degrees, and 
expanded minor programmes. If all that is realised by 
2027, than that could be the greatest benefit created by 
this measure.” ↙

06 
De knip wordt niet 
veel harder 
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can’t be any clearer
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Mag ik hulp vragen bij het schrijven van 
een scriptie? En vanaf wanneer wordt het 
valsspelen?
Michael S.

“Wie gebruikmaakt van teksten of ideeën van 
een ander, dient dit te doen met inachtne-
ming van de regels van bronvermelding die 
voor de wetenschap in kwestie gelden”, zegt 
het Studentenstatuut 2016-2017. Dus nee: 
hulp is in principe niet toegestaan, want alle 
ideeën of teksten moeten óf van jezelf zijn, óf 
aan iemand anders toegewezen worden. De 
Examencommissie RSM onderschrijft dit: "De 
scriptie is een individueel werkstuk. De coach 
en co-reader zijn de begeleiders van het 
scriptietraject, verder moet de student het op 
eigen kracht doen.” Wel mag je natuurlijk (met 
mate) gebruikmaken van gegevens, inzichten 
en ideeën van derden, mits met correcte 
bronvermelding. “Slechts binnen deze kaders 
is de Examencommissie RSM niet tegen het 
inschakelen van extra hulp, zoals via scriptie-
dokters. De student moet hierin wel openheid 
geven richting coach en co-reader."

Waarom is deze universiteit eigenlijk ver-
noemd naar Erasmus? Hij woonde maar 
een paar jaar in Rotterdam en komt uit een 
heel andere tijd.
Demi Suitela, Rotterdam

Volgens Adrie van der Laan, classicus en 
conservator van de Erasmuscollectie bij 
Bibliotheek Rotterdam, is het nogal simpel. 
Erasmus was namelijk a: een groot geleerde, 
b: (naar eigen zeggen) een Rotterdammer en 
c: een wereldwijd bekend merk. “Al met al 
ruim voldoende om te worden beschouwd als 
een aantrekkelijke naamgever voor een op te 
richten universiteit in Rotterdam.” Of Erasmus 
hier ook echt geboren is (hoogstwaarschijnlijk 
wel) en hoe lang hij hier woonde (alleen als 
baby) doet er volgens Van der Laan niet toe. 
“En dat hij uit een heel andere tijd komt, al 
helemaal niet. De heilige Radboud komt ook 
uit een heel andere tijd dan de huidige univer-
siteit van Nijmegen.” Erasmus, concludeert de 
conservator, is een boegbeeld van Rotterdam 
en hij was een groot advocaat van onderwijs, 
kennis en beschaving. “Net zoals de EUR dat 
nu wil zijn.”

Am I allowed to ask for help when writing my 
thesis? And at what point does this become 
cheating?
Michael S.

The Student Charter 2016-2017 states: “Those 
who make use of other people’s texts or ideas 
should comply with the rules of citation that ap-
ply to the science discipline in question.” So the 
answer is ‘no’. In principle, help is not permitted 
because you either have to use your own ideas 
and write your own material, or you have to cite 
your source if you use someone else’s work. 
The RSM Examining Board concurs with this 
statement: “A thesis is considered an individual 
project. The coach and co-reader are the thesis 
supervisors and the student must complete the 
thesis as an individual project.” Of course you 
are permitted to make use of insights and ideas 
from third parties (in moderation), provided 
you cite your source references correctly. “The 
RSM Examining Board solely permits the use of 
additional assistance, such as the use of thesis 
writing assistance, within this framework. The 
student is required to disclose this information 
to the coach and co-reader.”

Why is this university named after Erasmus? 
He only spent a brief period of his life in 
Rotterdam many centuries ago.
Demi Suitela, Rotterdam

According to Adrie van der Laan, curator of 
Rotterdam Central Library’s heritage collection 
(making him one of Rotterdam’s chief experts on 
Erasmus), there’s a simple explanation. Erasmus 
was a: an eminent scholar, b: a resident of 
Rotterdam, and c: a globally recognised brand. 
“All of this taken together made his name the 
ideal choice for a university to be founded in 
Rotterdam.” Whether he was born in Rotterdam 
(most likely he was) and how long he actually 
lived here (only during his infancy) isn’t really 
relevant, says Van der Laan. “And the fact 
that he lived centuries ago is irrelevant. Saint 
Radboud is also from a completely different 
era than the current university in Nijmegen.” 
Erasmus, concludes the curator, epitomises 
Rotterdam, and he was a great advocate of 
education, knowledge and culture. “Just as EUR 
strives to be today.”

Lieve EM, Dear EM,

tekst / text INGE JANSE
beeld / image UNIT20

Ook een vraag voor EM? 
Mail naar erasmusmagazine@em.eur.nl 

met als onderwerp: lezersvragen

Got a question for EM? 
Send an email to 

erasmusmagazine@em.eur.nl 
with ‘readers’ questions’ in the 

subject line.



Julia Wittmayer promoveerde eind 2016 op hoe je 
maatschappelijke verandering op lokale schaal kunt 
vormgeven. Het zorgde er onder meer voor dat een 
buurthuis op Zuid werd heropend.

Stel dat je op een verjaar-
dag naast je oom zit. 
Hoe leg je hem in een 
paar zinnen uit wat je 
hebt onderzocht?

“Ik deed onderzoek in Carnisse, een 
wijk op Zuid die het sociaal moeilijk 
heeft. Daar zat ik met bewoners en 
ondernemers om de tafel om te kij-
ken wat de problemen zijn en hoe we 
de wijk duurzamer, mooier en beter 
konden maken. Als wetenschapper 
actief bijdragen aan verandering is 
een andere manier van onderzoek 
doen, dus ik heb ook onderzocht hoe 
ik zelf te werk ga. De onderliggende 
vraag was eigenlijk: hoe kunnen we 
beter met elkaar samenleven en hoe 
kan de wetenschap daar een rol in 
spelen?”

Wat wordt de wereld beter van je 
proefschrift?
“Mijn doel was om echt iets bij te 
dragen. Zo is het door mijn onder-
zoek gelukt om het buurthuis in 
Carnisse te heropenen. Uit inter-
views kwam namelijk naar voren 
dat veel bewoners en ondernemers 
dat graag wilden. Dus wij hebben 
die mensen bij elkaar gezet. Daar 
kwamen een actiegroep en een 
handtekeningenactie uit. Maar ik 
hoop ook dat mijn proefschrift de 
rol van de onderzoeker op de agen-
da zet. Door zo nauw betrokken te 
zijn, zorg je voor maatschappelijke 
legitimiteit van onderzoek. Je geeft 
niet alleen antwoord op prangende 
vragen in de maatschappij, maar 
je draagt ook bij aan verandering. 
Tegelijk is het wetenschappelijk re-
levant, omdat het leidt tot heel veel 
mooie data en gefundeerd inzicht.”

Wat was het absolute dieptepunt 
in de afgelopen jaren?
“In de week van mijn promotie 
kreeg ik een mail dat het buurthuis 
weer hommeles heeft met de ge-
meente. De gemeente wil enerzijds 
maatschappelijke ontwikkeling 
stimuleren en anderzijds markt-
conforme huren. Dat botst, en daar 
zijn de vrijwilligers, die al vijf jaar 
proberen het buurthuis open te 
houden, de dupe van. Er gaan zelfs 
vriendschappen aan kapot.”

Hoe heb je je promotie gevierd?
“Met koffie en taart voor collega’s. 
Mijn familie was overgekomen uit 
Duitsland en is het weekend ge-
bleven. Het was wel jammer dat de 
kleine commissie zo lang over haar 
oordeel deed. Anders had ik in de 
zomer een groot strandfeest ge-
geven in mijn woonplaats Scheve-
ningen. Dat feest komt nu een jaar 
later.”

Promoveren én een 
buurthuis heropenen

tekst / text TIM FICHEROUX
foto / photo LEVIEN WILLEMSE

De cover
“Een collega met een designachtergrond 
heeft me geholpen. Op de cover zie je 
het gebouw dat heropend is. De stekeli-
ge rozen laten de weerbarstigheid van 
de praktijk zien. Op de achterkant zie je 
de ingang van het buurtcentrum, met 
daarboven de houten balken waar ooit 
het bord met de naam hing. Het is de af-
gelopen jaren drie keer van naam veran-
derd. Die lege plek staat symbool voor 
de strijd die de bewoners hebben ge-
voerd.”

DE PROMOTIE24 



In late 2016, Julia Wittmayer obtained her doctorate 
on approaches for creating social change at the local 
level. One of the things brought about by her 
research was the reopening of a community centre 
in Zuid.

Imagine you’re sitting next 
to your uncle at a birthday 
party. How do you explain 
the nature of your research 
in a few short sentences?

“My research focused on Carnisse, 
a neighbourhood in Zuid where the 
community is experiencing social 
problems. I met with residents and 
business people to discuss how we 
could improve the neighbourhood 
to make it more sustainable and 
attractive. Actively contributing 
to change is a different way for a 
scholar to approach research, so I 
also researched how I carried out 
my activities. Actually, the under-
lying question was: how can we im-
prove our relations as a community 
and how can science play a role in 
this process?”

How will your dissertation make 
the world a better place?
“My goal was to make a tangible 
contribution. For instance, my re-
search resulted in the reopening of 
the community centre in Carnisse. 
Interviews revealed this was some-
thing many residents and business 
people wanted. We brought these 
people together and they formed 
an action group and launched a 
petition. I also hope that my dis-
sertation places the role of the re-
searcher on the agenda. Such close 
involvement provides societal legit-
imacy for research where you not 
only provide answers for pressing 
issues in society, you also contrib-
ute to change. At the same time it’s 
scientifically relevant because it 
leads to a large amount of quality 
data and evidence-based insight.”

Did you reach rock-bottom at some 
point during the past few years?
“In the week I obtained my doc-
torate I received an email stating 
that the community centre was 
having trouble with the municipal-
ity again. While the municipality 
wants to encourage social devel-
opment, it also wants to set rents 
at market levels. These two ideas 
clashed and the volunteers trying 
to keep the community centre open 
during the past five years were the 
victims. It even ended a few friend-
ships.”

How did you celebrate obtaining 
your doctorate?
“With coffee and cake for my col-
leagues. My family came over 
from Germany and stayed for the 
weekend. Unfortunately the small 
committee took a long time before 
issuing their decision. Otherwise 
I could have thrown a large beach 
party in the summer in Schevenin-
gen, where I live. That party will 
now take place a year later.”

Obtaining a doctorate and 
reviving a community centre

About the cover
“A colleague with graphic design skills 
helped me. The cover depicts the reo-
pened building and the roses with 
thorns represent the challenges faced 
in practice. The back cover shows the 
entrance of the community centre with 
the wooden beams above it where a sign 
with the name used to be. The name has 
been changed three times in the past 
couple of years. This empty spot sym-
bolises the struggle waged by the resi-
dents of the neighbourhood.”

DE PROMOTIE THE PHD DEFENCE25 
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↓ Richard van der Bijl in Feijenoord  / Richard van der Bijl in Feijenoord

tekst ERIC OOSTEROM
fotografie SANNE VAN DER MOST & LEVIEN WILLEMSE

Rotterdam-Zuid staat niet bekend om zijn veilig-
heid: een schietpartij is Zuid niet vreemd. Daarbij is 
het nog ver fietsen ook. Het maakt dat studenten de 
goedkope huizen liever links laten liggen. Maar ten 
zuiden van de Nieuwe Maas valt wel degelijk een 
wereld te ontdekken. ↘

Student & Wijk, deel 4: Rotterdam-Zuid 

'Zuid heeft zoveel 
moois. Wisten ze 
het maar.'

Dit is de vierde aflevering uit de serie ‘De student 
en zijn wijk’, waarin studenten en andere bewoners 
vertellen over hoe zij met elkaar omgaan. Dit keer 
staat Rotterdam-Zuid centraal. Eerder verschenen 
Kralingen, Rotterdam-West en het Noordereiland. 
Je leest ze terug op www.erasmusmagazine.nl. 

Feijenoord & Charlois
Inwoners: 138.389
Percentage studenten: 8
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↓ Samir Azrioual in Charlois  / Samir Azrioual in Charlois

This is the fourth episode of 'The student and 
his district'. In this, students and other inha-
bitants tell how they live together in their 
area. We focus on Rotterdam-Zuid this time. 
Previous episodes covered Kralingen, Rotter-
dam-West and Noordereiland.  You can them 
all on www.erasmusmagazine.nl. 

Feijenoord & Charlois
Inhabitants: 138,389
Percentage students: 8

Rotterdam-Zuid is not known for being a safe place. 
It has the odd shooting. And it is quite a long bike 
ride away. For these reasons, students tend to give 
the cheap houses in Zuid a miss. However, there is a 
world waiting to be discovered to the South of the 
Nieuwe Maas river. ↘

Student & District, part 4: Rotterdam-Zuid 

'There are so many great 
things in Zuid. If only 
they knew.'

text ERIC OOSTEROM
photography SANNE VAN DER MOST & LEVIEN WILLEMSE

COVERAGE
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De donkere Loraine (47) zit in 
het rokersgedeelte van café 
Schuyer, haar stamkroeg in 
Feijenoord. De dinsdagmiddag 
loopt op zijn einde. Ze drinkt 

bier en zoekt een foto op haar telefoon. Het 
lukt niet. Ze roept naar een vriend, die een 
meter verderop zit en uitkijkt op de huisre-
gel: ‘Geen wiet roken… Ook niet rollen dus.’ 
Naast hem een man met schelpenketting en 
trainingsbroek, die schreeuwt zodra iemand 
begint te praten.
De vriend vindt de foto. ‘’Kijk’’, zegt Loraine, 
al 22 jaar behorend tot de ‘harde kern’ van 
Zuid. ‘‘Mijn zoon. Afgestudeerd in Eco-
nometrie. Hij vertrekt volgend jaar naar 
Wall Street. Woont hier in de buurt, maar 
werkt hard.’’ Met schaterlach: “Had je niet 
verwacht hè, van zo’n zwarte vlek? Ach, is 
humor van Zuid.’’ Voor verdere vragen geeft 
ze haar telefoonnummer. “Ik ben nu te 
aangeschoten.’’

Slechte naam
In de volksmond beslaat Zuid al het Rot-
terdamse grondgebied ten zuiden van de 
Nieuwe Maas, bestaande uit de stadsdelen 
Charlois, Feijenoord, Hoogvliet en IJs-
selmonde. Het staat bekend als onveilig, 
multicultureel en goedkoop. Vooral de 
Afrikaanderwijk, waar het letterlijk zoeken is 
naar Nederlandssprekende bewoners, heeft 
een slechte naam.
In de wijken Feijenoord en Charlois wonen 
respectievelijk 73.080 en 65.309 men-
sen, van wie 8 en 7 procent student is (de 
gemeente houdt niet bij hoeveel hiervan 
Erasmusstudenten zijn). In beide wijken – 
waar de huizen tientallen jaren ouder zijn 
dan gemiddeld in Rotterdam – is 51 procent 
autochtoon. Ter vergelijking: in studen-
tenparadijs Kralingen-West is 12 procent 
student en 67 procent autochtoon. 
Op Zuid zijn types als Loraine snel gevonden, 
maar studenten niet. Die gaan volledig op 

in het stadse leven en vallen nauwelijks op. 
Zo nu en dan schiet er eentje de straat over. 
Een student wordt aangesproken door een 
junk: ‘’Héé, chef! Vroeger zei men elkaar nog 
gedag. Nu is het al gauw: houd je kanker-
muil.’’ De student loopt angstig door.

Tetanusprik
 De net afgestudeerde Richard van der 
Bijl (26) woont in de Polderlaan. Het is er 
goedkoop wonen: hij betaalt zo’n 230 euro 
per maand en beschikt naast zijn eigen 
kamer over een woonkamer van 40 vierkante 
meter. Maar onveilig is het er ook: een week 
geleden was hij nog op een veiligheidsbijeen-
komst met burgemeester Ahmed Aboutaleb. 
Aanleiding vormde de vele schietpartijen in 
de wijk Hillesluis in Feijenoord, door mensen 
uit Zuid vaak als ‘getto’ bestempeld.
Eng vindt hij dat niet. ‘’Het klinkt stom, maar 
die gasten hoeven mij toch niet te hebben. 
Het zijn criminelen onderling.’’ ↘ 

REPORTAGE
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Dark-skinned Loraine, 47, is 
in the smokers’ part of Café 
Schuyer, her local in Feijenoord. 
Tuesday afternoon is grinding 
to a halt. She is drinking beer 

and looking for a photo on her phone, without 
much success. She yells at a male friend, 
who is sitting three feet away from her, with 
a good view of the house rule: “Don’t smoke 
joints in here… Don’t roll them, either.” Next 
to him sits a man wearing a shell necklace 
and tracksuit bottoms, who starts yelling the 
moment someone else opens their mouth. 
The friend finds the photo. “Look,” says Lo-
raine, who has been a die-hard Zuid resident 
for 22 years. “My son. A graduated econo-
metrist. He is leaving for Wall Street next 
year. Lives in this neighbourhood, but works 
hard.” She bursts out laughing. “You weren’t 
expecting that, were you, from such a black 
broad? Oh, well. That’s Zuid humour for you.” 
She gives me her phone number in case I 
want to ask her some more questions later. 
“Right now I’m too tipsy.”

Bad rep
Colloquially, Zuid is said to cover all of 

Rotterdam to the south of the Nieuwe Maas, 
comprising the boroughs of Charlois, Feije-
noord, Hoogvliet and IJsselmonde. The place 
is supposed to be unsafe, multi-cultural and 
cheap. Afrikaanderwijk, which does not boast 
many Dutch speakers, has a particularly bad 
reputation.
The Feijenoord and Charlois neighbourhoods 
have 73,080 and 65,309 residents, respec-
tively, of whom 8 and 7 percent are students 
(the municipal authorities do not keep tabs 
on how many of them are EUR students). 
Fifty-one percent of the people living in the 
two neighbourhoods – where houses tend to 
be several dozen years older than the average 
Rotterdam home – are native Dutch citizens. 
By way of comparison, in Kralingen-West, 
which is considered a student haven, 12 
percent of the population are students, with 
native Dutch people making up 67 percent of 
the population. 
It is easy to find people like Loraine in Zuid, 
but much harder to find students, since they 
are well integrated in urban life and hardly 
stand out. Every once in a while a student 
will flit across the street. One of them is 
addressed by a junkie: “Yo, chief! Once upon 

a time people used to greet each other. Now 
they are quick to say, “Shut your fucking 
mouth”. The student walks on, looking anx-
ious.

Tetanus shot
Recent graduate Richard van der Bijl, 26, 
lives in Polderlaan. His place is cheap. He 
pays about € 230 per month, which gives him 
his own room, as well as a 40-square-metre 
living room. However, it is also unsafe; just 
a week ago he attended a security meeting 
with the Mayor, Ahmed Aboutaleb, which was 
convened because of the many shootings in 
the Hillesluis neighbourhood of Feijenoord, 
which is often called a ‘ghetto’ by people 
from Zuid.
Richard isn’t put off by that sort of thing. “It 
sounds stupid, but those guys are not after 
me. They are criminals who are only after 
each other.” 
Richard ended up in Zuid in a roundabout 
way. It was not just because of the low rent 
that he decided to stay. “I’m from a small 
village. The contrast is huge. Something is 
always happening around here.” He himself 
experienced one ‘small incident’ after a night 
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Via-via kwam Richard op Zuid terecht; 
er blijven deed hij niet alleen vanwege de 
lage huur. ‘’Ik kom uit een klein dorpje, het 
contrast is dan groot. Hier gebeurt áltijd 
iets.’’ Zelf maakte hij één ‘incidentje’ mee 
toen hij na het stappen werd gebeten door 
een losgebroken herdershond. “Hij kwam 
uit een schunnig café gerend en hing ineens 
aan mijn arm. Heel maf. Het baasje heeft de 
tetanusprik netjes vergoed.’’

Bedde spryen te koop
Het contrast tussen de wijk van Richard en 
die van de 26-jarige Samir Azrioual die nog 
geen 4 kilometer verderop een kamer heeft 
in de wijk Carnisse, is groot. Daar is de straat 
leeg, iedereen werkt. Het oogt kil, zakelijk 
zelfs. Om de hoek staat een oude vrouw da-
dels te voeren aan de dieren in het herten-
kamp. Iets verderop staat een ‘zwartekou-
senkerk’. Samir: ‘’Ik moet daar altijd wel om 
lachen, dat blijft een beetje gek op Zuid.’’
Voor zijn raam staat een kooi met een vogel 
erin. Als het dier krijst, zwijgt Samir en nipt 
hij van zijn koffie. De masterstudent Filosofie 
voelt zich best burgerlijk, geeft hij toe. 
‘’Gebrek aan parkeerplekken is het grootste 
probleem in deze wijk.’’ Maar verder gebeurt 
er weinig. Hij woont hier dan ook voor de 
rust: ‘’Stappen doe ik lekker in het centrum, 
thuis heb ik niks aan mijn hoofd.’’
De mengelmoes van culturen bevalt hem 
uitstekend. Hij laat zijn winkelstraat zien: 
geen Albert Heijn, wel tal van internationale 
winkels – een Poolse supermarkt en cadeau-
shop Gulcan, waar ‘bedde spryen te koop’ op 
het raam staat. Samir shopt hier graag. ‘’Het 
is aanzienlijk goedkoper en verser dan bij de 
grote ketens.’’
Hij gaat naar huis met wat bosuitjes en 
vertelt: ‘’Zuid heeft onder studenten een 
slechte naam. Dat komt omdat niemand ziet 
hoe het er écht is.’’ Hij doelt op de rust in zijn 
eigen ‘arbeiderswijk’, het Zuiderpark waar hij 
graag studeert, en verpleeghuis Hannie Dek-
huijzen, waar studenten kunnen mee-eten 
om de ouderen van gezelschap te voorzien. 
Samir schuift daar graag weleens aan.

Een soort vriend
Verscheidenheid dus. Hier, waar de hoofd-
stad slechts ‘020’ mag heten. Het is te kort 
door de bocht om Zuid als één grote, on-
veilige jungle af te doen. Neem bijvoorbeeld 
de veertiger die een paar zakjes wiet komt 
afrekenen bij coffeeshop Colosseum, mid-
denin het ‘getto’. Van zijn wisselgeld laat hij 
50 cent achter. ‘’Die heb ik de vorige keer te 
veel gekregen.’’ Medewerker Martin moet ↘ 

REPORTAGE



31 

on the town, when he was bitten by an ↘ 
Alsatian that had torn itself loose. “It came 
running from a shabby café, and all of a 
sudden it was hanging from my arm. It was 
crazy. Its master was nice enough to pay for 
my tetanus shot.”

Bedde spryen for sale
There is a great contrast between Richard’s 
neighbourhood and Carnisse, less than 4 
kilometres down the road, where 26-year-old 
Samir Azrioual has a room. In this neigh-
bourhood, streets are empty, and everyone 
is at work. The place has a coldish, even 
business-like vibe. Around the corner, an 
old lady is feeding dates to the animals at 
the deer park. A rigidly orthodox Protestant 
church can be found a little down the road. 
“It always makes me laugh,” says Samir. “It’s 
a little out of place in Zuid.”
A caged bird sits on his windowsill. Whenev-
er the animal screeches, Samir quietly takes 
a sip of his coffee. The Master’s student in 
Philosophy feels a little bourgeois, he ad-
mits. “The main problem in this neighbour-
hood is a dearth of parking spots.” Other 
than that, nothing much happens here. 
Which is good, as Samir is here because of 
the peace and quiet: “If I want to go out, I’ll 
go to the city centre. At home I don’t want 
to have anything on my mind.”

He really likes the mix of cultures. He shows 
us his shopping street, which does not have 
a branch of Albert Heijn, but does have 
internationally oriented shops – a Polish 
supermarket and the Gulcan gift shop, 
whose window has a sign advertising “bedde 
spryen” rather than “beddenspreien”. Samir 
likes to do his groceries here. “Things are 
considerably cheaper and fresher than at 
the big-name supermarkets.”
He goes home with some spring onions, 
telling us, “Zuid has a bad reputation among 
students. That’s because no one ever sees 
what it is really like.” He is referring to the 
peace and quiet in his own neighbourhood, 
Zuiderpark (where he likes to study) and the 
Hannie Dekhuijzen Nursing Home, where 
students are welcome to come and have  
dinner if they are willing to keep the elderly 
people company. Samir likes to join in on 
occasion.

A friend of sorts
In other words, lots of diversity, in a place 
where the Dutch capital is habitually re-
ferred to as ‘020’. Those who call Zuid a big 
and unsafe jungle simply do not know what 
they are talking about. Take, for instance, 

the forty-something guy who is paying for 
a few bags of weed at Colosseum coffee 
shop, right in the middle of the ‘ghetto’. He 
leaves 50 cents’ worth of change on the 
counter. “Last time I was here, you gave me 
fifty cents too much when you gave me my 
change.” Coffee shop waiter Martin thinks 
it is quite funny. He says people here are 
hard-boiled, with a rough sense of humour, 
and very down to earth – “it doesn’t take 
much for rich people to be considered 
show-offs here” – but they have big hearts. 
“It’s an enclave in and of itself.” Café guest 
Loraine confirms this. When I talk to her 
on the phone, she says, quite soberly now: 
“Everyone knows everyone around here. 
People talk to each other, and shopkeepers 
will always greet you. No one bothers me 
here. Students drop us a line when they are 
going to have a party. Fine. The neighbour-
hood policeman does the same thing after 
there has been a shooting. We are not the 
kind of people who will jump at the sight of a 
broken nail. And obviously, the place is very 
multi-cultural.” Richard has noticed this, as 
well. During the Football World Cups and 
European Championships, he is generally 
the only person displaying a Dutch flag in his 
window. He was pretty upset when the local 
Aldi was replaced by “yet another Moroccan 
supermarket” a while ago. ↘ 
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↑ Sfeerbeelden uit Feijenoord 
Atmospheric pictures from Feijenoord



daar wel om lachen. Hij typeert de mensen 
hier als rauw, met harde humor, maar waar 
het o zo nuchtere hart – ‘rijke mensen staan 
hier al snel als opscheppers bekend’ – op de 
juiste plek zit. ‘’Het is een enclave op zich.’’
Cafégast Loraine onderschrijft dit. Aan de 
telefoon, inmiddels weer nuchter, vertelt ze: 
‘’Ons-kent-ons: veel sociale contacten, de 
winkeliers groeten áltijd. Ik heb van niemand 
last. Studenten gooien een briefje in de bus 
wanneer ze feesten. Prima. De wijkagent 
doet hetzelfde na een schietpartij. We zijn 
geen types die schrikken van een gebroken 
nagel. En het is hier multiculti, natuurlijk.’’
Dat laatste merkt Richard ook: tijdens EK’s 
en WK’s is hij de enige in zijn straat met een 
Nederlandse vlag voor het raam. En wat 
baalde hij toen de Aldi enige tijd geleden 
moest wijken voor ‘weer zo’n Marokkaanse 
supermarkt’. ‘’Maar nu doe ik daar dagelijks 
boodschappen. De verse groentemarkt is 
geweldig, én goedkoop.’’ De taal is soms een 

probleem: ‘’Dan vraag ik 300 gram vlees 
aan de slager, maar krijg ik 100, omdat hij 
me niet verstaat. Ach, daar lach je om. Hij is 
een soort vriend geworden: als ik ooit naar 
Marokko ga, wil hij mijn gids zijn. Dat komt 
doordat mijn huisgenoten en ik de enige 
blanken zijn die daar over de vloer komen. 
Vinden ze mooi. Ze zijn heel vriendelijk, we-
ten exact wie wij zijn.’’
Rest één onoverkomelijk probleem: de Cool-
singel ligt al gauw op 20 minuten fietsen. 
Samir: ‘’Vrienden komen net wat minder 
vaak op de koffie. En dat is jammer, want 
Zuid heeft zoveel moois te bieden. Als ze het 
nou maar wisten.’’ ↙
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↑ Ondertussen in Charlois 
Meanwhile in Charlois

“But now I get my groceries from there 
every day. The fresh vegetables are great, 
and cheap, too.” Sometimes language will be 
a bit of an issue. “For instance, I will ask the 
butcher for 300 grams of meat, only for him 
to give me 100 grams, because he didn’t un-
derstand what I was saying. But hey, that’s 
funny. He has become a friend of sorts. If 
I ever make it to Morocco, he wants to be 
my guide. That’s because my flatmates and 
I are the only white people who ever come 
to their shop. They like that. They are very 
friendly and know exactly who we are.” There 
is only one insurmountable problem: it’s a 
good twenty minutes’ bike ride from here to 
Coolsingel. “My friends don’t come over for a 
cup of coffee very often,” says Samir, “which 
is a pity, because there are so many great 
things in Zuid. If only they knew.” ↙
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(On)gelukkig moment
De afgelopen jaren stapelden rond de kerstdagen 
ongelukkige momenten zich op. Het ging steeds meer 
over het feest en de cadeaus in plaats van om het vie-
ren van de liefde voor elkaar. Familie krijgt ruzie over 
het kerstdiner, relaties worden voor altijd beschadigd, 
een tante valt flauw door de stress, of iemand blaast 
al voor Oud en Nieuw zijn hand eraf. Wat een gezellige 
avond had moeten zijn, eindigt in een kleine ramp. 
Afgelopen jaar was het anders. Ik ging naar Bali en 
deed precies wat ik wilde. Geen druk, geen kou, alleen 
maar lekker weer en mooie stranden. Ik eindig kerst 
met vriendinnen in een villa en we drinken wijn op de 
weinige dieptepunten die we dat jaar hebben gehad. 
We sluiten de avond moe, maar voldaan af. Kerst lijkt 
zonder ongelukkige momenten voorbij te gaan en we 
stappen op onze scooters op weg naar onze vakan-
tiehuizen.
Ik zit bij een vriendin achterop en vanaf de snelweg 
rijden we met zijn tweeën mijn straat in. Terwijl we af-
remmen om de poort binnen te rijden, worden we aan 
de rechterkant ingehaald door twee jongens op een 
scooter. Het is een donker straatje, maar ik zie dat 
ze hun gezicht bedekt hebben met skelettenshawls. 
Ze schreeuwen in het Indonesisch naar ons en gaan 
naast ons rijden. Plotseling leunen ze onze kant op en 
beginnen aan het tasje van mijn vriendin te trekken. 
Na drie rukken breekt het tasje en rijden ze er met 
haar telefoon, geld en sleutels vandoor. 
Het verdriet is groot en net als ieder jaar lijkt er geen 
ongelukkiger moment te zijn voor wat er gebeurd 
is. Ik bel mijn andere vriendinnen op en binnen een 
uur verzamelen we ons bij het huis van mijn bestolen 
vriendin. Helemaal in shock zitten we bij haar voor 
de deur. Na een tijdje komt haar huisbaas met een 
reservesleutel en gaan we samen op haar bed zitten. 
Even lijkt de wereld te zijn vergaan, maar dan besef-
fen we dat het maar spullen zijn. We spreken af dat 
we voor elkaar zullen zorgen en dat ze er niet alleen 
voor staat. En hoe ongelukkig het moment ook leek te 
zijn, onbedoeld bracht het ons die dag waar Kerstmis 
écht om gaat. 

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law

(Un)happy moment
In the last years, the unhappy moments just kept 
piling up during the Christmas break. It all seemed to 
be increasingly about the festivities and the presents 
rather than about celebrating our love for each other. 
Family members argued about our dinner, relationships 
sustained permanent damage, an aunt fainted due 
to stress, and someone blew off his hand in the days 
leading up to New Year’s Eve. What should have been a 
wonderful evening ended in a minor disaster. 
Things were different last year, when I went to Bali and 
did exactly what I wanted to do. No pressure, no cold 
temperatures; just lovely weather and gorgeous beach-
es. My Christmas ended in a villa where my girlfriends 
and I drank to the fact that we had hardly experienced 
any lows that year. We were tired but feeling happy when 
our evening ground to a halt. It seemed as though our 
Christmas was going to be completely free from unhap-
py moments. And so we got on our scooters and headed 
back to our holiday homes.
I was riding pillion with a friend, and we exited the 
motorway to enter my street. As we braked to enter 
the gate, two guys on a scooter drew close to us on the 
right-hand side. The street was dark, but I could tell 
they had covered their faces with scarves showing skel-
etons. Yelling at us in Indonesian, they came up to our 
side. Suddenly they leaned our way and started yanking 
at my friend’s purse. After three tugs, the purse broke, 
and the guys drove off with my friend’s phone, money 
and keys. 
We were very sad, and just like every year, it seemed as 
if the timing of the bad event couldn’t have been worse. 
I rang my other friends, and within an hour we were all 
gathered at the house of my friend who got mugged. We 
sat down in front of her door, completely in shock. After 
a while, her landlord showed up with a spare key, and we 
all sat down on her bed. For a brief moment, it seemed 
as if our world had fallen apart, but then we realised we 
had merely lost some objects. We agreed to look after 
each other, and not to let our friend fend for herself. 
And however unhappy the moment might have seemed, 
it did inadvertently give us that which Christmas is 
really about.

Moo Miero is a student at Erasmus School of Law
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Meer studenten blijven thuis-
wonen’, kopte de NOS bij 
het aanbreken van het 
nieuwe jaar. Ook andere 
landelijke media kwamen 

met vergelijkbare headlines. Jongeren 
zouden later op kamers gaan, jongeren 
blijven langer thuiswonen. Bijna overal 
werd de invoering van het leenstelsel als 
oorzaak aangewezen.
Maar klopt dat wel? Laten we eens naar 
de cijfers kijken. Die zijn afkomstig van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Dat kwam op 2 januari met een 
persbericht: ‘Weer minder jongeren ver-
huisd naar universiteitssteden’. In dat 
persbericht beschrijft het CBS dat er van 
juli tot en met oktober 2016 minder jonge-
ren naar een andere gemeente verhuisden 
dan in diezelfde periode een jaar eerder.
Van juli tot en met oktober 2016 verhuis-
den 6,5 procent minder jongeren in de 
leeftijd van 17 tot 22 naar een andere ge-
meente in Nederland dan in dezelfde peri-
ode een jaar eerder. In 2015 constateerde 
het CBS ook al een daling. Toen verhuis-
den 14 procent minder jongeren naar een 
andere gemeente dan het jaar daarvoor. 
In bijna alle universiteitssteden vestigden 
zich minder nieuwe jongeren. De daling is 
in die steden met ruim 9 procent iets ster-
ker dan het landelijke gemiddelde van 6,5 
procent.
De conclusie dat studenten thuis blijven 
wonen is echter veel te snel getrokken. 
Deze cijfers zeggen alleen iets over perso-
nen van 17 tot 22 jaar die verhuizen naar 
een andere gemeente. Allereerst is niet 
iedere jongere tussen de 17 en 22 student. 
De CBS-cijfers betreffen ook werkende 
jongeren en scholieren (en dan bedoelen 
we niet eens per se hbo’ers). 
Daarnaast is de claim dat ze thuis blij-

ven wonen of later op kamers gaan twij-
felachtig. In de cijfers van het CBS staat 
bijvoorbeeld niets over hoofdhuurders of 
woningeigenaren. Het zou dus kunnen 
dat de 17- tot 22-jarigen die wél verhui-
zen, dat samen met hun ouders doen. Een 
19-jarige die met zijn ouders naar een 
nieuwe stad verhuist, wordt immers ook 
ingeschreven bij die nieuwe gemeente. 
Bovendien ontbreken cijfers over verhui-
zingen binnen gemeenten. Het zou best 
kunnen dat jongeren wel op zichzelf gaan 
wonen, maar in de gemeente blijven waar 
ze al woonden.
Dan de vermeende oorzaak: de invoering 
van het leenstelsel. Veroorzaakt dat de 
daling van het aantal jongeren dat naar 
een andere gemeente verhuist? Daar lijkt 
het op. In studentensteden is de daling 
namelijk sterker dan in andere steden. 
Daarnaast is de periode die het CBS be-
kijkt – juli tot en met oktober - precies de 
periode dat de meeste studenten op ka-
mers gaan wonen. De daling zette in op 
het moment dat de eerste generatie stu-

denten zonder basisbeurs van start ging. 
Ook opvallend is dat deze leeftijdsgroep 
de enige is waar het aantal verhuizingen 
naar andere gemeenten afneemt, terwijl 
mensen van alle andere leeftijden juist 
vaker verhuizen naar een nieuwe stad.
Maar echt hard bewijs is het niet. “Het 
studiefinancieringsstelsel moet wel haast 
een rol spelen”, zei CBS-hoofddemograaf 
en UvA-hoogleraar Jan Latten tegen de 
Volkskrant. “Maar we hebben niet naar 
specifieke oorzaken gevraagd.”  ↙ 

Blijven studenten 
massaal thuiswonen?

Minder jongeren verhuizen 
naar universiteitssteden, 
becijferde het CBS. Maar 
betekent dat ook dat het 
leenstelsel ervoor zorgt dat 
studenten langer thuis 
blijven wonen? Misschien, 
maar dat is niet te zeggen op 
basis van deze cijfers.

tekst / text TIM FICHEROUX
illustratie / illustration ESTHER DIJKSTRA
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Are more 
students 
deciding to 
live at home? 
Statistics Netherlands 
(CBS) estimates that fewer 
young people are moving to 
university towns. Does this 
imply that the student loan 
system is causing students 
to live at home for a longer 
period? Perhaps, but that 
can’t be determined based 
on these figures.

A t the start of the new year, 
a NOS (Netherlands Broad-
casting Authority) headline 
proclaimed ‘More students 
decide to live at home’. Oth-

er national media had similar headlines: 
Young people are waiting longer before 
striking out on their own and choosing 
rented accommodations. Virtually every-
one has singled out the introduction of the 
student loan system as the cause.
But is this conclusion correct? Let’s take a 
look at figures provided by Statistics Neth-
erlands. Their press release on 2 January 
stated ‘Again, fewer young people move 
to university towns’. In that press release, 
Statistics Netherlands stated that from 
July through October 2016, fewer young 
people moved to another municipality 
compared to the same period last year. 
From July through to October 2016, the 
number of young people between 17 and 
22 moving to a different municipality in 
the Netherlands dropped by 6.5 percent 
compared to the same period last year. Sta-

tistics Netherlands also observed a drop of 
14 percent in 2015 compared to the previ-
ous year. Almost all of the university towns 
saw fewer new young people arriving and 
the 9 percent drop in these cities is some-
what higher than the national average of 
6.5 percent.
The conclusion that students continue to 
live at home was drawn too hastily. These 
figures only apply to people between 17 
and 22 who relocate to a new municipality. 
First of all, not every 17- to 22-year-old is 
a student. Statistics Netherlands’ figures 
also include employed young people and 
school pupils (and we’re not necessarily 
even referring to students at a university 
of applied sciences here). 
Furthermore, the claim that they continue 
living at home or wait longer before mov-
ing into rented accommodations is also de-
batable. For example, the figures provided 
by Statistics Netherlands don’t identify 
individuals who are the main tenants or 
home owners. It’s entirely possible that 17 
to 22- year-olds who do move, move with 
their parents. A 19-year old who moves to 
a new city with his or her parents is also 
registered in the new municipality. There 
were also no figures available on relocat-
ing within the same municipality. A young 
person could now be living independently 
in the same municipality where he or she 
first lived at home.
And then there’s the alleged cause: the in-
troduction of the student loan system. Is 
that why fewer young people are moving 
to another municipality? It appears this 
may be the case. University towns show a 
greater drop than other cities. The period 
examined by Statistics Netherlands – July 
through October – is exactly when stu-
dents move into rented accommodations. 
The drop in numbers manifested itself 
just when the first generation of students 
commenced their studies without the ba-
sic grant. Also remarkable is that this is 
the only age group where the number of 
relocations to other municipalities fell, 
while there was an increase in the number 
of people from all other age groups who 
moved to a new city.
There’s still a lack of hard evidence. “Sure-
ly the student grants and loans system is 
a factor in all this”, said UvA professor and 
Statistics Netherlands Chief Demographer 
Jan Latten to de Volkskrant newspaper. 
“However, we didn’t inquire about specific 
causes.” ↙
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Zomaar een zaterdagmiddag bij 
de Albert Heijn aan de Nieuwe 
Binnenweg. Een dame op leef-
tijd met vuurrood geverfd haar 
haast zich achter haar man aan 

tussen het koffieschap, de laatste aanbie-
dingen en de kassa’s. “Zeg”, en ze versnelt 
haar pas, “dat nieuwe boek van Henk Oos-
terling is echt fantástisch…” 
Op de geboortedag van Erasmus – 28 okto-
ber – kreeg Oosterling vorig jaar de Lof der 
Zotheidspeld opgespeld voor zijn verdien-
sten voor de stad, en in het bijzonder voor 
opvoeding en onderwijs. Voor de publica-
tie van zijn boek Waar geen wil is, is een 
weg. Doendenken tussen Europa en Japan 
was veel media-aandacht.
Oosterling is al jaren een veelgevraagd 
spreker voor alle gezindten. Van consul-
tants tot ministeries en van woningcorpo-
raties tot bibliotheekdirecteuren.
Dit jaar wordt hij 65 en dan volgt onver-
mijdelijk zijn pensionering na 32 jaar do-
centschap op de universiteit. Hoewel hij 
veel heeft gepubliceerd – ‘er zijn zeker 30 
boeken met mijn naam erop’ – liggen zijn 
zichtbare wapenfeiten grotendeels buiten 
de universiteit. 
Rotterdam Vakmanstad is zijn grootste 
prestatie. Twaalf jaar geleden startte dit 
programma vanuit het idee om kinderen 
van migranten vaardigheden en vakman-
schap te leren. Met het verdwijnen van de 
haven uit de stad, de opkomst van ICT en 

sociale media en het vraagstuk van de kli-
maatverandering – door Oosterling ‘eco-
logische urgentie’ genoemd -, zijn andere 
vaardigheden vereist voor een eenentwin-
tigste-eeuws burgerschap. Stoom leerlin-
gen klaar met nieuwe skills voor een een-
entwintigste-eeuws vakmanschap, was 
het pleidooi van Oosterling bij de start 
van Rotterdam Vakmanstad. In augustus 
nam hij afscheid als directeur. 
Het begon op openbare basisschool De 
Bloemhofschool in Rotterdam-Zuid. De 
leerlingen krijgen vanaf groep 1 onder de 
noemer ‘Fysieke integriteit’ lessen in judo, 
tuinieren, filosoferen, techniek en koken, 
en dat alles naast de reguliere lesstof. Of 
zoals Oosterling het uitlegt: “Om te kun-
nen sporten moet je goed eten, om goed te 
eten moet je het bereiden en om voedsel 
te hebben moet je het verbouwen en dan 
kun je weer eten en bewegen. En je moet 
er vooral met elkaar over praten. Commu-
niceren om te participeren. Op die manier 
krijgen kinderen een meer integrale erva-
ring van de wereld om hen heen en snap-
pen ze dat ze een schakel in een keten of 
een knooppunt in een netwerk zijn.”
Kernbegrippen in Oosterlings onderwijs-
filosofie zijn mediawijsheid en ecowijs-
heid. “Mediawijsheid gaat niet alleen over 
wat wij doen met een computer, maar ook 
over wat die met ons doet. En ecowijsheid 
gaat niet alleen over onze omgang met de 
natuur. Die natuur overleeft wel, die vreet 

ons gewoon op. Maar ecologie gaat over 
hoe we met onze technologie omgaan in 
die natuur, over duurzaam gebruik van 
technologie. We moeten ons anders tot 
onze technologie leren verhouden”, legt 
Oosterling uit. Inmiddels is Vakmans-
tad uitgebreid naar vier basisscholen, 
een vmbo- en een mbo-school. Ook de 
hbo-opleiding Sociaal werk aan de Hoge-
school Rotterdam is op Oosterlings visie 
geschoeid. En op de Erasmus Universiteit 
geeft hij met Jan Rotmans de honours 
class ‘Sustainability’.

Kun je Vakmanstad succesvol noemen?
“In ons topjaar ging in een van de soci-
aaleconomisch meest gedepriveerde wij-
ken 29 procent van de leerlingen naar het 
havo/vwo-vervolgonderwijs (landelijk ligt 
dit op circa 45 procent, red.). Dat is voor 
deze school ongekend. Hoewel onze inter-
ventie uiterst kwetsbaar is, want je staat 
op zo’n school op Zuid echt met je poten 
in de modder, is het voor alle kinderen die 
het programma hebben doorlopen een 
zegen geweest. We hebben veel exposu-
re gekregen: uit allerlei landen kwamen 
mensen kijken, we kregen hoog bezoek 
van ministeries, zelfs een minister en de 
koningin – twee keer.”

Is Vakmanstad geworden wat je hoopte? 
“We zijn er nog lang niet. Het is nog niet 
af. We werken nu op vier basisscholen en 

Filosoof Henk Oosterling is geen celebrity in de 
academische wereld. Maar buiten de poorten van de ivoren 
torens valt zijn naam geregeld. Het onderwijs – van 
basisschool tot hbo-opleiding - omarmt zijn ideeën over 
mediawijsheid en ecowijsheid. Waarom lukt dat niet op de 
universiteit?
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een vmbo. De interventie op de mbo-oplei-
ding is afgerond en overgenomen door de 
school zelf. We hebben veel stagiairs uit 
het hbo, en wat mij betreft moeten we het 
doortrekken in de hele onderwijskolom tot 
en met de universiteit. Ik pleit voor me-
diawijsheid en ecowijsheid in de hele on-
derwijskolom. Daarom geef ik nu met Jan 
(Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan 
de EUR, red.) college in de honours classes 
over duurzaamheid. De meeste studenten 
weten wel wat het is, maar komen er toch 
hier pas voor het eerst in hun schoolloop-
baan mee in aanraking. Ze schrikken zich 
rot; ze hebben er nog nooit zo over nage-
dacht. Als die problemen dan pas in beeld 
komen, gaat het niet werken. Dat bewust-
zijn voor de leefomgeving en het besef dat 
je een knoop in netwerken bent, moet je al 
vanaf groep 1 kweken. En als dán studen-
ten bij het college ecofilosofie komen, dan 
heb je veel integraler gevormde studenten 
voor je, die het niet alleen tussen hun oren, 
maar ook in hun handen hebben. Zij zijn 
onze nieuwe bestuurders en leiders. Ik ben 
dan ook blij dat we in het eerste jaar bij 
filosofie voor de double degree-studenten 
(die de studie Wijsbegeerte combineren 
met een andere opleiding aan de EUR, red.) 
nu ecofilosofie geven.”

Hoe doet de universiteit het op het ge-
bied van duurzaamheid?
“De universiteit heeft sustainability hoog 
in het vaandel staan, maar op een heel fy-
sieke manier. We hebben een mooie cam-
pus, en je kan eindelijk een beetje normaal 
eten. Ik zit hier sinds de jaren tachtig en 
heb wat bagger langs zien komen. 
“Maar studenten moeten een veel bredere 
integrale vorming krijgen, zodat zij niet 
monodisciplinair gevormd van deze uni-
versiteit afkomen. Ze moeten leren om 
door muren heen te denken. Tunnelvisie 
en kokerbewustzijn zijn uit den boze. 
“Vakmanstad heeft een begrip van duur-
zaamheid ontwikkeld dat veel breder is: 
ECO3. Fysieke duurzaamheid gaat niet al-
leen over het milieu en het klimaat, maar 
ook over je lichaam: wat stop je er in, wat 
eet je, waar komt dat vandaan? Sociale 
duurzaamheid leert een ander besef van 
zorg aan; care als relationeel beheer. En 
dan is er mentale duurzaamheid: blijf je 
bewustzijn vormen. Anders gezegd: blijf 
een leven lang leren, blijf nieuwsgierig, 
voed je interesses. Al die afzonderlijke 

aspecten leven wel, maar niet vanuit dat 
drievoudige samenhangend concept dat 
wij ECO3 noemen. 
“Een voorbeeld. Toen hier die vleesvrije 
maandag werd voorgesteld, riep dat enorm 
veel weerstand op. Heel interessant, waar-
om roept dat zoveel weerstand op? Het 
gaat om meer dan een hamburger meer 
of minder. Het gaat om een duurzame, cir-
culaire economie en om andere bedrijfs- 
ethiek. Zo’n debat wordt interessanter als 
je dat aan de orde kan stellen bij Economie 
en de RSM. Maar alle faculteiten, ook de 
onze, zijn op hun eigen manier bezig om te 
overleven, niet met een nieuwe vorm van 
samenleven.
“Toch is er wel iets aan het ontstaan. Denk 
bijvoorbeeld aan de Sustainability Hub. 
En studenten van deze generatie zijn veel 
bewuster en mediawijzer dan mijn gene-
ratie.”

Hoe kan het dat je aan de universiteit, on-
danks alle lof van de buitenwereld voor je 
ideeën van Vakmanstad, zo weinig voet 
aan de grond… [onderbreekt me]
“Ik hou me niet graag met bestuur bezig. 
Omdat dat… dat is karaktertechnisch niet 
zo goed voor mij [lacht]. Ik hou niet van 
heel lang praten over dingen, en diploma-
tieke moves maken. Ik kan het wel, en als 
directeur van Vakmanstad heb ik dat ook 
intensief gedaan, maar het moet wel geli-
eerd zijn aan iets waar ik de effecten van 
kan zien. Daar is dit een te grote en logge 
organisatie voor. Ik heb collega’s die dat 
veel beter kunnen.”

Had je geen hoogleraar willen worden?
“Eerlijk gezegd niet. Promoties begeleiden 
is wel leuk, en als hoofddocent is dat mo-
gelijk. Maar besturen en managen is niks 
voor mij. Publiceren in toptijdschriften 
duurt zo verschrikkelijk lang, dan ben ik al 
weer met wat anders bezig. Ik heb wel veel 
gepubliceerd: meer dan dertig boeken  en 
meer dan honderd artikelen, maar ik heb 
het altijd op mijn eigen manier gedaan en 
net niet binnen de door anderen getrokken 
lijntjes.
“Kijk, ik heb nogal een robuust karakter, 
ik ben geen makkelijke jongen. Ik snap 
dat professorabel-zijn een paar dingen 
vergt. Er is twee keer een bijzonder hoog-
leraarschap aan me voorbijgegaan, dat 
speciaal voor mij was opgezet. Maar ik heb 
mezelf in filosofenland zo onmogelijk 

' Ik heb wel veel 
gepubliceerd: 
meer dan dertig 
boeken  en meer 
dan honderd 
artikelen, maar 
ik heb het altijd 
op mijn eigen 
manier gedaan'
 ↘ Henk Oosterling
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2016 de Lof der Zotheidspeld voor zijn ver-
diensten voor de stad.
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gemaakt, dat er altijd wel iemand in zo’n 
commissie zit die het graag blokkeert, of 
het in zijn eigen agenda past; dat is helaas 
een consequentie van mijn manier van 
werken.”

Toch lukte het je bij Vakmanstad wel?
“Daar ben ik door mezelf ingerold. Ik heb 
altijd in de samenleving geopereerd en 
vind dat de relatie tussen de stad en de 
universiteit veel organischer en hechter 
moet zijn. 
“Maar ik voel me wel degelijk in mijn werk 
gewaardeerd. Ik ben gegroeid van een 
mannetje van wie men dacht: ‘Jeetje, waar 
heeft ie het nou over?’ tot iemand met 
even ingenieuze als werkbare ideeën. Het 
is vaak een kwestie van tijd.” ↙

Boek
Waar geen wil is, is een weg van Henk Ooster-
ling is een combinatie van een wetenschappelij-
ke studie naar de westerse en oosterse verlich-
ting, en een biografische verhaallijn over de 
werkbezoeken die Oosterling bracht aan Japan. 
In de jaren tachtig verbleef hij daar langere tijd 
om zich te bekwamen in kendo, een Japanse 
vechtsport met zwaarden. Later werd hij Ne-
derlands kampioen kendo en captain van het 
Nederlandse team.
“Ik had een jaar of twintig materiaal verzameld 
over de Franse filosofen, waarop ik promoveer-
de en waarover ik lesgeef, en de merkwaardige 
wijze waarop zij beïnvloed zijn door Japanse fi-
losofie en zenboeddhisme. Tegelijk ben ik met 
interculturele filosofie bezig geweest en heb ik 
een Japan-fascinatie vanwege die martial arts. 
Ik dacht: ik ga het eens bij elkaar zetten. Dit is 
nog nooit beschreven: die merkwaardige wissel-
werking tussen die ondoorgrondelijke Japan-
ners en die onleesbare Franse filosofen. 
“Ik heb het wat opener opgeschreven, omdat 
mijn vorige boeken zo moeilijk waren voor de 
mensen. Ik ben mee gaan denken met mijn lezer, 
maar het is wel degelijk een wetenschappelijke 
publicatie. Ben ik milder aan het worden? Waar-
schijnlijk [lacht]. Voor mij is het ook een ontdek-
kingsreis geweest.” 

'Blijf een leven 
lang leren, blijf 
nieuwsgierig, 
voed je 
interesses'
 ↘ Henk Oosterling

↓ Henk Oosterling in de tuin van Stichting 
Shofukan, het centrum voor Japanse kunst in 
Charlois, 
Henk Oosterling in the garden of the Shofukan 
institute, the centre for Japanese art in 
Charlois.
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Philosopher Henk Oosterling isn’t a celebrity in the 
academic world, but outside the gates of the ivory towers, 
his name is on everyone’s lips. Education – from primary 
school level to university of applied sciences level – 
embraces his ideas on media and ecological awareness. Why 
isn’t this the case at the university?

↘

text WIENEKE GUNNENWEG
photography RONALD VAN DER HEERIK

Just another Saturday after-
noon at the Albert Heijn on 
the Nieuwe Binnenweg. A 
middle-aged woman with hair 
dyed a fiery red is hurrying af-

ter her husband between the coffee aisle, 
the latest offers, and the checkouts. “You 
know”, and she quickens her pace, “that 
new Henk Oosterling book is really fan-
tastic…” 
Last year on Erasmus’ birthday, 28 Octo-
ber, Oosterling was presented with the 
Lof der Zotheid (In Praise of Folly) hon-
orary pin in recognition of his service to 
the city. The publication of his book Waar 
geen wil is, is een weg. Doendenken tus-
sen Europa en Japan garnered extensive 
media exposure.
For many years, Oosterling has been 
much in demand as a speaker for audi-
ences of all persuasions, ranging from 
consultants and government ministries 
to housing associations and library di-
rectors. This year, he turns 65 and retire-
ment is inevitable after 32 years as a uni-
versity lecturer. Even though he has pub-
lished extensively – ‘there are 30 books to 
my name’ – most of his accomplishments 
can be found outside of the university.
Rotterdam Skillcity is his greatest 
achievement. Twelve years ago, this 
started with the idea of teaching skills 
and craftsmanship to children of mi-
grants. With the departure of the port 
from the city, the rise of ICT and social 
media, and the issue of climate change 
– something Oosterling refers to as ‘eco-
logical urgency’ –, different skills are 

needed for citizens of the 21st century. At 
Rotterdam Skillcity’s launch Oosterling 
advocated rapidly equipping pupils with 
the skills they’ll need as citizens of a new 
century. In August, he stepped down as 
director.
It all started at the De Bloemhof public 
primary school in Rotterdam Zuid. Start-
ing in year one, pupils were given lessons 
in what was called ‘Physical Integrity’. 
The subject matter included judo, gar-
dening, philosophising, technology, and 
cooking, in addition to their regular les-
sons. Or to put it in Oosterling’s words: 
“to participate in sport, you need to eat 
nourishing food. To eat nourishing food, 
you have to prepare it. To have food to pre-
pare, you need to grow it. Participating in 
this cycle means you’ll have food to eat 
so you remain active. Most important is 
that you need to talk to each other about 
it. Communicate to participate. This way, 
children are given a comprehensive expe-
rience of the world around them and they 
understand they are a link in a chain, or a 
hub in a network.”
Key concepts in Oosterling’s education-
al philosophy are media awareness and 
ecological awareness. “Media awareness 
encompasses more than just what we do 
with computers – it also includes how 
computers affect us. Ecological aware-
ness isn’t just about our relationship 
with nature. Nature can take care of itself 
and will be there long after we’re gone. 
Ecology is about our relationship with 
technology within nature, about the sus-
tainable use of technology. We need to 
learn to adopt another mind-set towards 
our technology”, explains Oosterling. In 
the meantime, Skillcity has expanded to 
four primary schools, a pre-vocational 
secondary school, and a senior secondary 
vocational school. Oosterling’s vision is 
also used as a model in the Social Work 
programme at Rotterdam University of 
Applied Sciences. And at Erasmus Uni-
versity, he teaches the honours class in 
‘Sustainability’ together with Jan Rot-
mans.

Would you call Skillcity a success?
“At our peak, 29% of pupils in one of the 
country’s most socioeconomically de-
prived neighbourhoods went on to senior 
general secondary /pre-university fur-
ther education (the domestic percentage 
is around 45%, ed). This was unprece-
dented for this school. If you’re a pupil 

Curriculum Vitae
Henk Oosterling (1952) is an Associate Profes-
sor of Philosophy at EUR’s Faculty of Philosop-
hy. He is the initiator and, until July 2016, opera-
tional director of Rotterdam Vakmanstad (Skill-
city) where he continues to work as a consul-
tant. He studied philosophy, linguistics and Ja-
panese language at Leiden University and gra-
duated cum laude as a philosopher at EUR in 
1985. He obtained his doctorate (cum laude) in 
1996 and was awarded the EUR Education and 
Research Prize. He was presented with the Rot-
terdam Laurens penning in 2008. He received 
this medal in recognition for his service to the 
city. Other awards in his career include: Eras-
mus University’s Erasmuspenning (Erasmus me-
dal) in 2010, the Van Praag Award from the 
Dutch Humanist Association in 2013, the Enligh-
tened Society Award from the Tibetan Shamb-
hala movement in 2015, and the Lof der Zotheid 
honorary pin in 2016 in recognition of his servi-
ces to the city of Rotterdam.

Quite a forceful personality
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at a school in Zuid, your opportunities 
are already very limited. This made our 
intervention extremely vulnerable, but in 
spite of this, the programme was a boon 
for all the children who took part. We 
received a lot of media exposure: people 
came from abroad to look at our work, 
high-ranking ministry officials visited 
including a government minister and 
even the queen came – twice.”

Did Skillcity meet your expectations?
“We have a long way to go and we’re not 
finished yet. We’re now working at four 
primary schools and a pre-vocational 
secondary school. The intervention at 
the senior secondary vocational school 
has been completed and the school itself 
is now responsible for the process. We 
have a lot of interns from universities of 
applied sciences. As far as I’m concerned, 
we should introduce it in all levels of ed-
ucation, up to universities. That’s why 
I teach an honours class in sustaina-
bility with Jan (Rotmans, professor of 
Transition and Transition Management 
at EUR, ed.). Most of the students are 
aware of what sustainability is, but this 

is often the place where many of them 
are exposed to it for the first time in an 
educational setting. They are shocked to 
the core; they’ve never thought about it 
in this way before. If they only become 
aware of these problems at such a late 
stage, then it has a very limited effect. 
Conscious awareness of their habitat 
and understanding they are a hub in a 
network needs to be nurtured starting 
in their first year of school. And if they 
then attend a lecture in eco-philosophy, 
these students will have a much more 
integrated level of development. It’s not 
just a theory in their heads anymore, 
they will know what it means in prac-
tice too. These are our new directors and 
leaders. That’s why I’m pleased that we’re 
teaching eco-philosophy in the first year 
of Philosophy for double degree students 
(students who combine the Philoso-
phy programme with another EUR pro-
gramme, ed.).”

How would you rate the university when 
it comes to sustainability?
“Sustainability is an important priority 
for the university, but then in a physi-

‘I have published 
extensively: 
more than thirty 
books and more 
than a hundred 
articles, but I 
always did it on 
my own terms’ 
 ↘  Henk Oosterling

→ Henk Oosterling in de bibliotheek van 
Stichting Shofukan, het centrum voor Japanse 
kunst in Charlois, 
→ Henk Oosterling in the library of the 
Shofukan institute, the centre for Japanese art 
in Charlois.



Book
Henk Oosterling’s book Waar geen wil is, is een 
weg (Where there’s no will, there’s a way) com-
bines scientific study in Western and Eastern 
enlightenment with a biographical storyline 
covering Oosterling’s working visits to Japan. 
He spent time there in the eighties to learn ken-
do, the Japanese martial art of sword fighting. 
He later became Dutch kendo champion and 
captain of the Dutch team.
“I spent 20 years compiling material on French 
philosophers and how they were strongly in-
fluenced by Japanese philosophy and Zen Bud-
dhism. This was the subject of my dissertation 
and it’s also a subject I teach. At the same time, 
I was interested in intercultural philosophy and 
I was obsessed with Japan due to the martial 
arts. I decided to combine them both. This re-
markable interaction between the inscrutable 
Japanese and the unreadable French philosop-
hers has never been described.
I wrote it in a more accessible style because my 
previous books had proved to be difficult 
reading for a lot of people. I wrote it taking the 
reader into consideration, but it’s still definitely 
a scientific publication. Am I mellowing? Proba-
bly [laughs]. It was also a journey of exploration 
for me.”

‘Engage in 
lifelong learning 
and cultivate 
your interests’ 
 ↘  Henk Oosterling

cal sense. We have a lovely campus, and 
you can finally get decent food there. I’ve 
been here since the eighties and I’ve seen 
a lot of rubbish come and go.
“But students need more integrated ed-
ucation to ensure they are not limited 
by monodisciplinary learning by the 
time they graduate. They have to learn 
to think beyond the walls. Tunnel vision 
and a blinkered attitude must be avoided 
at all costs.”
 “Skillcity has developed a much broader 
concept of sustainability: ECO3. Its three 
elements are physical sustainability, 
which encompasses more than just the 
environment and the climate. It’s also 
about your body: what are you putting 
in it and where did it come from? Then 
there’s social sustainability that teaches 
another sense of what care means. Care 
in the sense of relational management. 
And then there’s mental sustainability: 
continue nurturing your consciousness. 
To put it another way, engage in lifelong 
learning and cultivate your interests. 
All three of these separate elements ex-
ist, but not in a state in which all three 
are unified to form a cohesive concept. 
That concept is what we call ECO3. 
Here’s an example: when we proposed 
Meat Free Mondays here, it was met with 
a lot of resistance. Very interesting: why 
was there so much resistance to the idea? 
It was about something more than eating 
fewer or more hamburgers. It was about a 
sustainable, circular economy and anoth-
er kind of corporate ethics. A debate like 
this is more interesting when you can 
bring that up for discussion at Econom-
ics and RSM. But all faculties, including 
ours, are busy with the business of sur-
vival, not with building a new kind of so-
ciety.
“Still, something tangible has been cre-
ated, such as the sustainability hub. And 
this generation of students are much 
more perceptive and aware of media than 
my generation.”

How do you explain that despite all the 
praise you’ve received in the world at 
large, your Skillcity ideas have made lit-
tle headway at the university…
 [here Oosterling interrupts me]
“I don’t have a lot of interest in manage-
ment. Because it…let’s just say it’s not 
something that suits my personality 
[laughs]. I don’t care for long discussions 

or diplomatic manoeuvring. I’m capable 
of it and I did it quite intensively as di-
rector of Skillcity, but it has to be related 
to something where I can see the effects. 
This organisation is too big and cumber-
some for that. I have colleagues who are 
much better at it.

Did you want to become a full professor?
“Honestly? No. I enjoy supervising the 
process of obtaining a doctorate, but I 
can do that as an associate professor. 
Administration and management is not 
something I want. Getting published in 
top academic journals takes so long that 
in the meantime I’ve already moved on to 
something new. I have published exten-
sively: more than 30 books and more than 
a hundred articles, but I always did it on 
my own terms rather than according to 
procedures imposed by others.
“Look, I have quite a forceful personality. 
I’m not an easygoing guy. I understand 
that a professorial bearing requires cer-
tain things. Twice I’ve missed out on an 
endowed chair professorship that was 
created specifically for me. I created an 
impossible situation for myself in the 
philosophers’ community and that meant 
there was always someone on a commit-
tee who would oppose my appointment if 
it suited his own agenda. That’s an unfor-
tunate consequence of my way of work-
ing.”

But your approach was successful with 
Skillcity
“I ended up there because of my own 
ideas. I’ve always operated in socie-
ty and I feel there should be a clos-
er, more organic relationship be-
tween the city and the university.  
“I do feel valued in my work though, and 
I’ve grown from someone who was of-
ten misunderstood in the beginning to 
someone who now has ideas that are both 
ingenious and feasible. It’s often just a 
question of time.” ↙
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In Huize Vla regeert randomness. Een 
roze plastic flamingo hangt aan het pla-
fond en alles is kapot. Zo gaat dat, als je 
voor het eerst op jezelf woont.

Een Domino’s-pizzabezorger staat zenuwachtig 

voor de deur. Bellen, bellen, nog eens bellen. De 

portiek ruikt naar pizza, de bezorger ook. Geheel 

toevallig gaat na tien minuten de deur open. 

Gevalletje kapotte bel, zo blijkt.

Het plan was, zo vertelt bewoonster Valerie (19), 

om een briefje op te hangen. Maar ze vreest haar 

boze, boycottende buren: het echtpaar dat al 35 

jaar aan de Schieweg woont en na wat feestjes 

dreigde Valerie en haar huisgenoten klappen te 

geven. De drie moeten om het voorval lachen. 

De pizza blijkt nog warm.

In Huize Vla lekt de ene dag het plafond en 

staat de volgende dag het balkon in brand. Anna 

(21): “Na een tentamen stonden we artikelen te 

verbranden op het balkon. Het vuur ging niet 

uit. Nog steeds zie je een brandplek.” Maar het is 

ook het huis waarin een groot verkeersbord, Flü-

gel-stickers, Harry Potter-dvd’s, mandarijnen 

en een grote knuffel in het oog springen.

Alle versieringen maken het huis gezellig voor 

de drie RSG’ers, met een stijl die Lisette (19) 

bestempelt als ‘pure randomness’. “Toen we 

hier een jaar geleden kwamen, was het zó kaal. 

We gingen voor het eerst op onszelf wonen en 

dachten: we maken er iets facking raars van. Op 

feestjes van de vereniging nemen wij of anderen 

weleens spullen mee om hier te gebruiken. We 

staan bekend als het random huis waar alle shit 

kan.’’

Én als het huis dat RSG’ers als bedevaartsoord 

beschouwen. Want de vriendinnen, actief in 

commissies en disputen, bleven maar mensen 

uitnodigen. Valerie: “Onbewust was het een 

statement. Waarom zou je niet kunnen omgaan 

met mensen van een ander dispuut? Nu is dit 

hét huis waar we na een verenigingsfeestje 

naartoe gaan.”

Gezelligheid, feestjes: o zo belangrijk in het 

appartement dat haar naam dankt aan de 

drie bewoonsters die ‘gewoon van vla houden’. 

Hoogtepunt: de woensdagavond, vaak gevuld 

met vergaderingen en feestjes. Die dag komt het 

stadse van Rotterdam van pas, want dan speelt 

er een draaiorgel voor de deur. Valerie: “Elke 

woensdagochtend om tien uur begint-ie. Ik vind 

dat fantastisch. Telkens denk ik: oh, het is weer 

woensdag, feestdag!”

Al is dat in Huize Vla eigenlijk dagelijkse kost.

Van links naar rechts: Anna (21), Valerie (19), 

Lisette (19)

‘We gaan er iets facking raars 
van maken’

Huize Vla
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'Let’s turn it 
into something 
facking weird'

House of Custard
Randomness rules in the House of Cus-
tard. A pink plastic flamingo hangs from 
the ceiling and everything is broken. 
That’s how it goes when you move into 
your own place for the first time.

A Domino’s pizza deliveryman stands nervously in 

front of the door. He rings the doorbell repeated-

ly to no avail. Both the doorway and the deliver-

yman smell like pizza. Completely by chance the 

door suddenly opens ten minutes later. It turns 

out the doorbell was out of order.

One of the residents, Valerie (19), explains they 

had planned to put up a note, but they were afraid 

of their angry, disapproving neighbours. In the af-

termath of a few parties, this married couple who 

has lived on the Schieweg for 35 years, threat-

ened to beat up Valerie and her housemates. All 

three laugh about the incident. The pizza turns 

out to be still warm. 

In the House of Custard the ceiling might be 

leaking one day and the next day there’s a fire on 

the balcony. Anna (21): “After an exam we were 

burning articles on the balcony. We couldn’t ex-

tinguish the fire and you can still see the burns.” 

But it’s also a house where a large traffic sign, 

Flügel stickers, Harry Potter DVDs, tangerines, 

and a large plush cuddly toy catch the eye.

All the decorations make for a cosy house for the 

three RSG members. It’s a style Lisette (19) labels 

‘pure randomness’. “When we moved in last year 

the place was so bare. This is the first place we’ve 

lived in on our own so we thought: let’s turn it 

into something facking weird. Sometimes at as-

sociation parties we, or other people, bring stuff 

to use here. We’re known as the ‘random’ house 

where all kinds of crap end up.”

It’s also the house other RSG members see as a 

place of pilgrimage. Because the three friends, 

active in committees and ‘disputen’, continued to 

invite people. In Valerie’s words: “Subconsciously, 

we were making a statement. Why shouldn’t you 

socialise with people from other groups? This is 

now the house where everyone ends up after one 

of the society’s parties.”

Socialising, parties: so very important in an 

apartment that owes its name to its three occu-

pants who ‘simply love custard’. Highlight of the 

week? Wednesday evening with its meetings and 

parties. It’s also the day Rotterdam’s urban spirit 

manifests itself in the form of a street organ 

playing in front of the house. Valerie: “It starts 

at ten o’clock every Wednesday. I love it because 

whenever I hear it I think: oh, it’s Wednesday 

again. Time to party!”

From left to right: Anna (21), Valerie (19), 

Lisette (19)
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Stijl “Minimalisme is de 
stijl die het meest aan-
sluit op mijn persoonlijke 
smaak. Ik beperk me 
graag tot één palet van 
meestal neutrale kleuren. 
Wat absoluut niet in mijn 
garderobe mag ontbre-
ken zijn een bomberjack, 
stoere, wijdvallende 
spijkerbroeken (boy-
friend-fit), broekrokken 
zoals die ik nu aan heb, 
en witte sneakers. Trends 
volg ik wel, maar som-
mige passen niet bij mijn 
religieuze overtuiging. Die 
vind ik dan opnieuw uit, 
zodat ik een stijl op mijn 
manier toch kan dragen.”

Mannenkleding  “Ik koop 
het liefst op de mannen-
afdeling. Mijn vader kocht 
er al kleren voor mij, die 
gewoonte heb ik kennelijk 
overgenomen. Ik houd 
van die androgyne vibe, 
dat je iemands geslacht 
niet kunt raden, fascine-
rend is dat. Als ik op de 
mannenafdeling aan het 
winkelen ben, voel ik wel 
een zekere vooringeno-
menheid om mij heen. 
Meer dan eens zeiden 
ze bij de kassa: ‘Dit zijn 
mannenkleren, hoor.’”

Zuid-Korea “Ik ben 
naar Zuid-Korea gegaan 
om er politicologie te 
studeren. Eerst wilde 
ik psychologie doen, 
maar nog liever wilde ik 
in Azië zijn. Studeren in 
Zuid-Korea biedt me de 
mogelijkheid verder te 
kijken dan de westerse 
cultuur, wat ook blijkt 
uit de manier waarop we 

politiek bestuderen 
en benaderen. Met 
de keuze voor 
Zuid-Korea wilde 
ik mijzelf op de 
proef stellen, kij-
ken hoe ik mij zou 
gedragen in een 
land dat bepaald 
geen smeltkroes 
is.”

Swatch-horloge
“Mijn zwarte 
Swatch is het 
object waaraan 
ik op dit 
moment het 
meest ben 
gehecht. 
Dat komt 
simpelweg 
omdat het 
zo praktisch 
is. Ik heb 
als kind op 
heel veel 
plekken 
gewoond, 
en daaraan heb ik 
het gevoel 
overgehouden 
altijd uit een 
koffer te leven. 
Door al die verhuizingen 
kon ik nooit iets voor een 
lange periode bezitten. 
Gaandeweg is mijn horlo-
ge onmisbaar voor me 
geworden, een onder-
deel van mijn garderobe 
én van mijn dagelijkse 
kleedroutine.”

DE ANDROGYNE
Najwa Azwan (22)
Uitwisselingsstudente Politiek uit Maleisië

THE ANDROGYNY
Najwa Azwan (22)
Exchange student Politics from Malaysia

Style
“Minimalism is the style 
that most resembles my 
personal taste. I like to 
stick to one colour 
palette, usually 
composed of neutral 
colours. The must have 
staples in my wardrobe 
are a bomber jacket, 
boyfriend-fit jeans, 
culottes like the ones 
I’m wearing today and 
white sneakers. I do 
follow trends, but some 
of them don’t conform 
to my religious beliefs. 
So I reinvent them to 
make them wearable for 
me.”

Male clothing 
“I prefer buying clothes 
from the men’s depart-
ment in shops. My dad 
used to shop for me 
there, so I guess he 
passed on the habit. I 
like that androgynous 
vibe, not being able 

to tell someone’s sex, 
fascinating. I feel a 
slight air of judgment 
when I shop in the 
men’s clothing depart-
ment. I’ve been told at 
the checkout more than 
once: ‘These are men’s 
clothes, you know.’”

South Korea
“I’ve moved to South 
Korea to study Politics. 
Initially, I wanted to 
study Psychology, but 
what I wanted more was 
to be in Asia. Studying in 
South Korea allows me 
to go beyond Western 
culture, which is also 
reflected in the way we 
study and approach 
Politics. Picking South 
Korea was a way to chal-
lenge myself, to see how 
I would act in a country 
that is far from being a 
melting pot.”

FAVOURITE THING

Swatch watch
“The object that I’m most attached to at the 
moment is my black Swatch. I’ve become atta-
ched to it simply because of its practicality. I 
lived all over the place as a kid which gave me this 
feeling of always living out of a suitcase. Moving 
often never really left space for owning some-
thing for a long period of time. Over the years, my 
watch became essential to me, as part of my 
wardrobe as well as my daily clothing routine.”

FAVORIET DING


