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Choices
A professional football player in academia 
is rare. If that footballer is also scheduled 
to conduct research at Harvard, it is time 
for an interview. Medical student Wouter 
Dronkers will leave in the summer to ful‑
fil his American Dream of studying at a 
leading US university. Donkers is also a 
Vitesse goalkeeper who dreams of play‑
ing in the top flight of Dutch professional  
football. He successfully applies both sets 
of talents.
The story is a good one, especially because 
it can be read in many ways and can serve 
as a source of inspiration. You can achieve 
a great deal with focus and hard work, 
from the highest level of Dutch profession‑
al football to the Champions League of the 
academic world. The story also suggests 
that if you believe in your own talents, 
whatever they are, you can achieve your 
dreams.
I learned something else as well: achieving 
your goal through talent, hard work and 
perseverance also has its consequences. 
Dronkers is honest about the fact that he 
only has a few friends because of his choice 
to combine top‑level sport with studying. 
He has no regrets, because he understands 
that you cannot have it all – arguably a 
healthy attitude.
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Keuzes
Een profvoetballer in de wetenschap 
kom je niet veel tegen. Als die voetballer 
dan ook nog onderzoek mag gaan doen 
aan Harvard, dan wordt het tijd voor een 
interview. Wouter Dronkers studeert ge‑
neeskunde en vertrekt van de zomer naar 
de VS om zijn ‘American Dream’ te verwe‑
zenlijken: studeren aan de topschool van 
de VS. Tegelijk heeft Dronkers een con‑
tract als keeper bij Vitesse en droomt hij 
daar van speelminuten in de Eredivisie. 
Op bewonderenswaardige wijze zet hij 
zijn beide talenten met succes in.
Het is een mooi verhaal, vooral omdat je 
het op veel manieren kunt lezen en er in‑
spiratie uit kunt halen. Allereerst vertelt 
het dat je met focus en hard werken heel 
ver kunt komen; van het hoogste niveau 
van het Nederlandse betaald voetbal tot 
de Champions League van de academi‑
sche wereld. Verder dat je met geloof in 
eigen talenten, hoe uiteenlopend ook, je 
dromen kunt verwezenlijken.
En ik haal er nog wat anders uit: dat 
talent, hard werken en doorzettings‑
vermogen om je doel te bereiken, ook 
consequenties heeft. Dronkers vertelt 
eerlijk wat zijn keuze voor de combina‑
tie topsport en studeren betekent: dat hij 
weinig vrienden heeft. Hij zegt het met 
weinig spijt: je kunt niet alles hebben. En 
dat is misschien helemaal niet erg.

44



INHOUD / CONTENTS03

Verhalen /  
Stories
16 Special
Hackers op de campus: 
hoe veilig ben jij? 

Eind 2016 werd de site van de EUR grootschalig 

gehackt. EM zoekt uit hoeveel gevaar je loopt 

én of studenten zelf onveilig internetten. 

26 Reportage
Rood ondergoed, geluksgeld 
en WeChat   
Geen oliebol te vinden bij het Chinees 

Nieuwjaar, maar wel dansende draken en 

gelukskoekjes. We volgen vier Chinese 

studenten en duiken zo in hun cultuur.  

36 Groot interview
Liever dromen dan vrienden  
Profvoetballer? Of studeren aan Harvard? 

Wouter Dronkers doet het gewoon allebei. Een 

gesprek over dromen, teleurstellingen, keuzes 

en opofferingen.

16 Special
Hackers on campus: how safe 
are you?
In Late 2016, the EUR website suffered a large-

scale breach. EM examines which risks you are 

exposed to, and whether students are doing 

enough themselves to stay safe online.

 

26 Coverage
Red underwear, red envelopes 
and WeChat
They may not have oliebollen for Chinese New 

Year, but they do have dancing dragons and 

fortune cookies. EM tags along with four 

Chinese students – and learns a lot about their 

culture.

36 Big interview
Choosing my dreams over 
friendships 
Work as a pro football player? Or study at 

Harvard? Wouter Dronkers is doing both. A 

conversation about dreams, disappointments, 

choices and making sacrifices.

Wetenschap / 
Science
23 De promotie
Star Wars met stamcellen

25 Lieve EM
Stemadvies voor nachtbrakers

23 The PHD defence
Star Wars with stem cells

25 Dear EM
Voting recommendations for 
night owls

Columns
15 Giorgio Touburg
Stemmen met gebalde vuisten

33 Moo Miero
Nederlandse romantiek

15 Giorgio Touburg
Voting with clenched fists

33 Moo Miero
Dutch Romanticism

10

34 36

26



UITVERGROOT04 
tekst/text WILLEM SCHOLTEN 
fotografie/photography ARIE KERS



IN FOCUS05 

Melk, de witte 
doder
Hoe reageert bloed op 
slangengif? Dat zagen eind 
januari 180 studenten en 
medewerkers in het Eras-
mus MC tijdens de lunchle-
zingenserie Dier-en-Arts, 
georganiseerd door Studium 
Generale en de Medische 
Faculteits Vereniging Rot-
terdam. Want terwijl slan-
gen(gif)specialist Richard 
Mastenbroek (verbonden aan 
het Havenziekenhuis) live 
een ratelslang molk, stond 
hoogleraar Farmacologie 
Jan Danser zijn bloed af om 
te laten vermengen met het 
slangengif (en ja, dat stolt). 
Na afloop mochten de be-
zoekers op de foto met een 
niet-giftige soortgenoot.

Bekijk de video van de lezing 
terug op www.erasmusma-
gazine.nl

 
 

Enough to make 
your blood curdle
How does our blood respond 
to snake venom? In late 
January, 180 students 
and staff members were 
treated to a demo at 
EMC, during the ‘Animal 
and Physician’ lunchtime 
lecture series organised 
by Studium Generale 
and Medische Faculteits 
Vereniging Rotterdam. As 
snake specialist Richard 
Mastenbroek (associated 
with the Havenziekenhuis 
hospital) stood there milking 
a snake, Pharmacology 
Professor Jan Danser 
surrendered some of his 
blood to mix (and curdle) 
with the venom. Afterwards, 
attendees could get their 
picture snapped with a 
second (non-venomous) 
snake.

Visit www.erasmusmagazine.
nl for a video of the lecturel



Hoewel, dat feestje duurde 
heel kort. Even leek het er 
begin januari namelijk op dat 
slome duikelaars hun verval-
len studiepunten terugkrij-
gen. Normaal gesproken ver‑
vallen gehaalde vakken als je 
te lang doet over het halen van 
je diploma, maar een onder‑
wijsexpert ontdekte een gat in 
de wet waardoor dat niet lan‑
ger het geval is. Luid gejuich 
natuurlijk van de op de EM‑
Facebookpagina procrastine‑
rende studenten. Helaas liet 
de EUR binnen 24 uur weten 
absoluut niet mee te werken 
aan dit plannetje. Natuurlijk 
gevolgd door luid boe‑geroep 
op dezelfde Facebookpagina.
Diezelfde procrastinerende 
doelgroep werd gelukkig wél 
getrakteerd op de onthulling 
wie er achter de onder hen 
uiterst populaire Facebook‑ 

pagina EUR Confessions zit. 
Oud‑sociologiestudenten 
Jan en Selma – ze hebben 
een liefdesrelatie, beken‑
nen ze ‑ blijken het idee van 
zo’n biechtpagina uit België 
te hebben gekopieerd, ver‑
tellen ze ter gelegenheid 
van de 500ste bekentenis op 
de EM‑website. Verrassing: 
het op EUR Confessions fa‑
voriete klaagonderwerp 
Polakgebouw hebben de op‑
richters nog nooit van binnen 
gezien. 
Dat geklaag over dit studiege‑
bouw nadert bijna zijn einde, 
maar studenten die graag op 
een kluitje zitten, moeten nog 
even wachten voordat ze dat 
ook in andere gebouwen kun‑
nen doen. De opening van de 
Universiteitsbibliotheek (goed 
voor 900 studieplekken) is 
uitgesteld tot mei: problemen 

met de aanbesteding. Ook het 
Sandersgebouw is net wat la‑
ter klaar dan verwacht: niet in 
maart, maar op z’n vroegst op 
3 april. 
Wat nou nooit voorbijkomt op 
de biechtpagina, zijn beken‑
tenissen van die honderden 
studenten die ‘vergeten te 
betalen’ bij de campussuper‑
markt. In de Spar loopt een op 
de vijf studenten weleens naar 
buiten met een gestolen ver‑
snapering in de tas, blijkt uit 
een onderzoek door studenten 
Gedragseconomie. En waarom 
zo’n bekentenis nooit op EUR 
Confessions staat? Volgens 
de supermarktbeheerder zijn 
andere campusklanten de 
oorzaak. “Die hbo’ers hebben 
toch een andere mentaliteit.” 
Aha.
Medewerkers hebben genoeg 
reden tot klagen, al doen ze 
dat bij voorkeur in een on‑
derzoek van vakbond FNV. 
Een wellicht wat gekleurd 
onderzoek, want de FNV ligt 
momenteel overhoop met de 
universiteiten over een nieu‑
we cao, dus een desastreuze 
uitkomst komt de bond goed 
uit in de onderhandelingen. 
In ieder geval berekende de 
FNV dat zes op de tien mede‑
werkers van universiteiten fy-
sieke klachten hebben door 
de werkdruk, terwijl bijna de 
helft zegt door te werken bij 
ziekte. 
Maar iemand die écht serieus 
wat te klagen heeft, is een 
docent van Bestuurskunde. 
De man wordt al maanden 
lastiggevallen door een stal-

Klagen, stelen, stalken
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→ Het favoriete klaagonderwerp: een vol Polakgebouw. (foto: Ronald van 
den Heerik) → Favourite topic to complain about: the crowded Polak Building. 
(photo: Ronald van den Heerik)

Klagen is helemaal 
in, weten de initia-
tiefnemers van de 
Facebookpagina 
EUR Confessions. 
Ze vierden namelijk 
hun 500ste beken-
tenis, inclusief ont-
hulling. En er was 
nog meer feest op 
de campus.



ker. Het is zo erg dat de uni‑
versiteit zich genoodzaakt 
voelde om extra camera’s 
op te hangen op de verdie‑
ping waar hij werkt in het 
Mandevillegebouw. Erg veel 
helpt dat vooralsnog niet. 
Hoewel de camera’s er al 
sinds december hangen, raak‑
te de docent in januari buiten 
westen toen hij van een trap 
werd geduwd, mogelijk door 
diezelfde stalker. Een dader is 
nog niet opgepakt.
Een in deze rubriek regelma‑
tig terugkerende klaagzang 
is het totaal gebrek aan vrou‑
wen in het hooglerarenkorps. 
Vooral bij de Erasmus School 
of Economics en de Rotterdam 
School of Management is het 
één groot sausagefest, maar 
de tijd van excuses is voor‑
bij: er is nu geld. Minister Jet 
Bussemaker maakt 5 miljoen 
euro vrij om in vijf jaar hon-
derd vrouwen tot hoogleraar 

te benoemen. Bij de EUR is 
bekend dat het in het voortra‑
ject al misgaat, dus het blijft 
de vraag of de universiteit bin‑
nen die paar jaar genoeg vrou‑
wen kan klaarstomen. Wordt 
vervolgd.
En omdat de verkiezingen 
eraan komen, is het tijd voor 
onhaalbare populistische 
proefballonnetjes. VVD, kom 
er maar in: Kamerlid Pieter 
Duisenberg wil graag een 
onderzoek naar de politieke 
kleur van universiteiten. De 
‘liberaal’ was ter ore gekomen 
dat universiteiten beklagens‑
waardig links politiek een‑
zijdig zijn. Bussemaker legde 
vervolgens duidelijk uit wat 
ze met het voorstel van plan 
was: “Dat ga ik niet doen." 
Niettemin was er voldoende 
(vooral rechtse) steun in de 
Tweede Kamer voor uitvoe‑
ring van het plan. Wordt dus 
ook vervolgd.

De maand 
in cijfers
Het nieuws van de afgelopen 
maand in drie cijfers samen-
gevat: weinig weerstand 
tegen de corporale fusie, 
heel veel taalbuddy’s en ein-
delijk budget voor Nationale 
Wetenschapsagenda.
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200 
taalbuddy’s
Bij het Taal- en Trainings-
centrum volgen zo’n vijftig 
vluchtelingen een versnelde 
taalcursus Nederlands. Om 
ze meer mogelijkheden te 
geven om te oefenen, koppelt 
het centrum ze aan een 
taalbuddy. Daarvoor meldden 
zich maar liefst 200 vrijwil-
ligers.

€32 
miljoen
De Nationale Wetenschapsa-
genda was al vastgesteld, 
maar het budget ervoor nog 
niet. Nu wel dus: 32 miljoen 
euro, waarvan 12 miljoen door 
de universiteiten en hoge-
scholen zelf wordt bijgepast. 
De rest komt van de NWO, 
het KNAW en het ministerie 
van Onderwijs.

137 
likes
Ongemengde studentencor-
pora RSC en RVSV kondigen 
aan te willen fuseren. Tegen 
dat plan werd vorig jaar al 
een Facebookpagina in het 
leven geroepen, maar Stem 
tegen fusie RVSV – RSC ging 
nooit viral en bleef steken 
op 137 likes.

→ Binnenkort is dit een gemengder gezelschap. (foto: EM)
→ Soon to be mixed company. (photo: EM)

'Het is zo 
erg dat de 
universiteit 
zich genood-
zaakt voelde 
om extra 
camera’s op 
te hangen'



→ ‘Proletarian shopping’ is a popular pastime among students. (photo: Ronald van den Heerik)
→ ‘Proletarisch winkelen’ is een populair tijdverdrijf onder studenten. (foto: Ronald van den Heerik)

 

Past month 
in figures
This past month’s news in three 
numbers: little resistance to a 
merger between two student 
societies, numerous language 
buddies, and funding at last for 
the Dutch National Research 
Agenda.

THE PAST MONTH08 

Complaining, stealing, stalking
Complaining is hot, 
as the initiators of 
the Facebook page 
EUR Confessions 
know. Last month 
they celebrated their 
500th confession, 
including an 
important revelation. 
And there was even 
more to celebrate on 
campus.

text ELMER SMALING

That celebration was short‑
lived, however. In early 
January it appeared as if 
slowpokes would be able to 
reclaim their expired credits. 
Normally, course credits ob‑
tained will lapse if you take 
too long to graduate, but an 
education expert discovered a 
loophole in the law where that 
rule no longer applied. Shouts 
of joy from procrastinating 
students on the EM Facebook 
page, but unfortunately, with‑
in 24 hours EUR announced 
that it had no intention of 
allowing students to reclaim 
lapsed credits. Naturally, this 
was met with a chorus of boos 
on the same Facebook page.
Fortunately, this same pro‑
crastinating target group 
was treated to the revelation 
of who was behind the EUR 
Confessions Facebook page so 
popular among them. Former 

sociology students Jan and 
Selma – they confessed they’re 
in a relationship – revealed 
that they copied their idea 
from a confessions page in 
Belgium. Their revelation was 
published to mark the mile‑
stone of the 500th confession 
on the EM website. Shocker: 
the founders of the Facebook 
page have never been inside 
the Polak Building, the favour‑
ite complaint topic on EUR 
Confessions.
All this moaning about the 
Polak Building and its study 
areas is drawing to a close, 
but students who enjoy being 
crammed together still have 
to wait a bit before they can 
do so in another building. The 
reopening of the University 
Library (featuring 900 study 
places) has been postponed 
until May: problems with the 
call for tenders. The Sanders 

200 
language 
buddies
At the Language and Training 
Centre approximately 50 refu-
gees are taking an accelerated 
Dutch language course. To give 
them more options in practi-
cing their language skills, the 
Centre has paired them up with 
a language buddy. No less than 
200 volunteers came forward 
to help.

€32 
million
A 32 million euro budget was 
announced for the Dutch 
National Research Agenda. Of 
this amount, 12 million will be 
contributed by universities and 
universities of applied sciences. 
The difference will be made up 
by Netherlands Organisation for 
Scientific Research (NWO), the 
Royal Netherlands Academy of 
Arts and Sciences (KNAW), and 
the Ministry of Education.

137 
likes
Gender segregated student so-
cieties RSC and RVSV announ-
ced their intention for a merger 
of both societies. However, the 
Facebook page ‘Vote against 
the RVSV – RSC merger’ never 
went viral, garnering only 137 
likes since last year.
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Member of 
Parliament 
Pieter 
Duisenberg 
would like to 
see research 
into the 
political 
affiliations of 
universities

→ The new UL. Complaining about the UL can commence in May. (photo: EUR) 
→ De nieuwe UB. Hier kan vanaf mei over geklaagd worden. (foto: EUR)

Building will also be ready 
a little later than planned: 
instead of March it will be 3 
April at the earliest.
Something that never shows 
up on the confessions page 
are confessions from the hun‑
dreds of students who ‘forget 
to pay’ at the campus super‑
market. Research carried out 
by Behavioural Economics 
students revealed that in 
the Spar supermarket, one 
in five students occasionally 
walks out with a stolen snack 
in their bag. And why isn’t 
this on EUR Confessions? 
According to the supermarket 
manager, his other customers 
on campus are the reason. 
“Those university of applied 
sciences students just have a 
different mentality.” I see.
EUR employees have am‑
ple reason to complain, even 
though they prefer to do 
this in a study carried out 
by the Dutch Trade Union 
Confederation FNV. The study 
might be somewhat biased 
since FNV is in a bit of a tight 

spot with the universities re‑
garding a new collective bar‑
gaining agreement (CAO). Any 
disastrous findings would aid 
the union in its negotiations. 
In any case, FNV calculated 
that six out of ten university 
employees have physical com‑
plaints due to work pressure, 
while almost half stated they 
report for work even when ill.
But someone who seriously 
has a good reason to complain 
is a Public Administration 
lecturer who has been har‑
assed by a stalker for sever‑
al months now. Things have 
gotten so bad the university 
felt it necessary to place ex‑
tra surveillance cameras on 
the floor where he works in 
the Mandeville Building. This 
hasn’t been of much help yet. 
Even though the cameras 
were installed in December, 
the lecturer was found uncon‑
scious in January after being 
pushed down the stairs, pos‑
sibly by the stalker in ques‑
tion. No one has been appre‑
hended for this assault.

A regularly recurring lam‑
entation in this section is 
the acute lack of women 
professors, especially at 
Erasmus School of Economics 
and Rotterdam School of 
Management, where it’s one 
big sausage fest. But no more 
excuses because Minister Jet 
Bussemaker has now made 
five million euro available to 
appoint one hundred women 
to the position of professor 
within the next five years. It 
turns out that at EUR, this in‑
itiative is already encounter‑
ing difficulties in the prelim‑
inary stages. The question re‑
mains as to whether the uni‑
versity can quickly prepare a 
sufficient number of suitable 
female candidates within this 
timeframe. To be continued.
And as the elections are com‑
ing up, it’s time for unfeasi‑
ble, populist trial balloons. 
Enter the VVD: Member of 
Parliament Pieter Duisenberg 
would like to see research 
into the political affiliations 
of universities. The ‘liberal’ 
had apparently gotten wind 
of the deplorable fact that 
universities are too leftist 
biased in their political lean‑
ings. Bussemaker’s subse‑
quent response made clear 
what she planned to do with 
this proposal: “I am not go‑
ing to do this.” Nevertheless, 
the proposal received enough 
support from (mainly right 
wing) political parties to start 
up the requested research. To 
be continued too. 
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De kwestie. Van Trump tot Wilders: overal scoort het populisme. Filosoof Jos de Mul legt 
uit hoe dat komt, wat ertegen te doen is én welke kansen het biedt.

DE KWESTIE 10 

Hoe overleeft Nederland 
het populisme?

De PVV is de grootste partij in de peilingen. Wat is 
er aan de hand?
“Een van de belangrijkste redenen voor de opkomst 
van het populisme is dat er, ondanks een groot aan‑
tal nieuwe partijen, al jaren weinig meer te kiezen 
valt in de politiek. In een democratie dienen alle be‑
volkingsgroepen vertegenwoordigd te worden in het 
parlement. Maar maakt het wezenlijk verschil of je 
voor de VVD of voor de PvdA kiest? Dat is begonnen 
met Paars (het kabinet van PvdA, VVD en D66 onder 
leiding van Wim Kok, red.) en de omarming van het 
neoliberale model. De bijbehorende globalisering 
en Europese eenwording is voor een deel van de be‑
volking heel voordelig geweest: studenten konden 
overal studeren, bedrijven konden heel makkelijk 
handel drijven. Maar dat vrije verkeer van goederen 
en personen heeft ook veel slachtoffers gemaakt, 
zoals onder mensen die werkten in de transportsec‑
tor of de bouw. Hetzelfde geldt voor de multicultu‑
rele samenleving. Voor sommigen is het heel leuk in 
een Thais of Mexicaans restaurant te eten en te ge‑
nieten van de romans van Kader Abdolah en Najoua 
Bijjir. Maar als je je wijk ziet verpauperen, nog een 
van de weinige blanken daar bent en je baan ver‑
liest, ligt dat totaal anders. Dan wil je iemand die 
opstaat en zegt: We zijn het zat.”

We zien overal in West-Europa nationalistische 
populisten oprukken. Heeft de boel weleens eerder 
zo op scherp gestaan? 
“Al zolang we democratie kennen, zijn er demago‑
gen. Tijdens de Peloponnesische Oorlog tussen 
Athene en Sparta, ruim vier eeuwen voor Christus, 
kwam Cleon aan het bewind door de bevolking op te 
hitsen. Ook in Nederland kent het elkaar ongezou‑
ten de waarheid vertellen een lange traditie. De Lof 
der Zotheid van Erasmus staat bijvoorbeeld al in het 
teken van het bekritiseren van regenten. Het hui‑
dige populisme is echter anders dan dat welke we 
kennen uit de Griekse stadsstaten. Toen mocht ↘
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The issue. From Trump to Wilders: political populism is making waves across the planet. 
Philosopher Jos de Mul explains how this came about, what can be done about this trend 
and which opportunities it presents.
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How can the Netherlands 
survive populism?

The populist Party for Freedom (PVV) holds a lead 
in the polls. What’s going on?

“One of the key contributors to the rise of populism 
is the fact that – despite a large number of new 
parties – for quite a few years now, voters have had 
very little to choose between. In a democracy, all 
segments of the population need to be represent-
ed. But at the end of the day, does it really matter 
whether you vote the People's Party for Freedom 
and Democracy (VVD) or Labour (PvdA)? This whole 
thing started with ‘Purple’ [the socialist-liberal coa-
lition formed by PvdA, VVD, and Democrats 66 and 
headed by Wim Kok, eds.] and the embracement of 
the neoliberal model. For part of the Dutch popu-
lation, the associated globalisation and European 
unification proved very advantageous: students 
were able to study everywhere; international trade 
became a lot easier for companies. But the free 
movement of persons and goods has also made a 
lot of casualties – people working in transport or 
construction, for example. And the same applies for 
the multicultural society. For some of us, it’s very 
nice to be able to eat in a Thai or Mexican restau-
rant and enjoy a novel by Kader Abdolah or Najoua 
Bijjir. But when you see your old neighbourhood go-
ing downhill, are one of the few white people left in 
your street, and you lose your job to boot, it may be 
a very different story. At that point, you want some-
one to stand up and say ‘we’re fed up with this’.”

Nationalist populists are advancing throughout 
Western Europe. Have things ever been this much 
on edge before?

“Demagoguery is as old as democracy itself. During 
the Peloponnesian War between Athens and Sparta, 
more than four centuries before Christ, Cleon 
came to power by stirring up the people. And in the 
Netherlands too, we have a long tradition of offering 
each other our unvarnished opinions. Erasmus’s In 
Praise of Folly, for example, is all about taking those 

in power to task.  Nevertheless, today’s populism is 
different to that seen in the Greek city-states. At 
that time, the entire electorate was involved in the 
government’s decisions. In our representative de-
mocracy, a small group – which you could call an 
elite – is selected to represent society at large. The 
moment this group no longer represents the inter-
ests of the people, a populist could justifiably claim 
that they are no longer listening to us.”

Isn’t populism simply the ultimate form of democ-
racy?

“In a certain sense it is. It’s good that populists give 
people who feel ignored a voice. Except the tricky 
thing is that populists have a rather totalitarian 
idea of what ‘the people’ are. Wilders’ closing argu-
ment in the case brought against him for his ‘few-
er Moroccans’ speech is a classic example. First he 
only talks about his own electorate: one million peo-
ple. Then he refers to the two million votes that he 
expects to win in the parliamentary elections on 15 
March. Slightly later, he talks about ‘half the Dutch 
population’, and finally, he issues an ominous con-
demnation of the judges and the public prosecutor 
on behalf of ‘the people’. He wraps up his argument 
with a messianic statement – which reminded me 
very strongly of Pim Fortuyn (the murdered right-
wing politician – ed.) – saying ‘I am here for you; I 
am your elected one’.”

How dangerous are these views?

“Things get really dangerous when populists gain 
a parliamentary majority. That’s when they set to 
work on dismantling the rule of law and eliminating 
so-called ‘alien’ and ‘hostile’ elements. You can see 
this happening in countries like Hungary, Poland 
and Venezuela. In many cases, the first casualty is 
the free press: journalists are intimated by thugs or 
incarcerated. Trump also declared himself ‘in a run-
ning war with the media’ after his inauguration.” ↘
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echt de hele bevolking meebeslissen. In een repre‑
sentatieve democratie is het zo dat een kleine groep 
– die je een elite zou kunnen noemen – de samen‑
leving representeert. Op het moment dat die groep 
de belangen van het volk niet langer vertegenwoor‑
digt, kan een populist terecht zeggen: er wordt niet 
naar ons geluisterd.”

Is het populisme niet gewoon de ultieme vorm van 
democratie?
“In zekere zin wel. Het is goed dat populisten een 
stem geven aan mensen die zich ongehoord voe‑
len. Het lastige is alleen dat populisten een nogal 
totalitaire opvatting over ‘het volk’ hebben. Het 
slotpleidooi van Wilders in het proces vanwege zijn 
‘minder Marokkanen’‑uitspraken is daarvan een 
schoolvoorbeeld. Eerst heeft hij het alleen over zijn 
kiezers: een miljoen mensen. Vervolgens beroept 
hij zich op de twee miljoen stemmen die hij bij de 
Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart gaat halen. 
Even later spreekt hij over ‘half Nederland’, om ten 
slotte de rechters en de officier van justitie namens 
‘het volk’ dreigend te veroordelen. Hij besluit zijn 
pleidooi op messianistische wijze – waarin hij mij 
heel erg aan Pim Fortuyn deed denken – en zegt: ik 
ben hier voor u, ‘ik ben uw verkozene’. 

Hoe gevaarlijk zijn die opvattingen?
Echt gevaarlijk wordt het als populisten de meer‑
derheid behalen. Dan gaan ze aan de slag met het 
ontmantelen van de rechtsstaat en met het elimine‑
ren van zogenaamde ‘volksvreemde’ en ‘volksvijan‑
dige’ elementen. Dat zie je in landen als Hongarije, 
Polen en Venezuela. De vrije pers is vaak het eerste 
slachtoffer, die wordt door knokploegen aangepakt 
of opgesloten. Ook Trump verkondigde na zijn in‑
auguratie ‘een doorlopende staat van oorlog met de 
pers’.”

Met Donald Trump deden ook de fact free politics 
definitief hun intrede. Je kunt nu zeggen dat het 
klimaatprobleem niet bestaat en toch de verkie-
zingen winnen. Hoe verklaart u dat?
“Populisten hebben altijd dankbaar gebruikge‑
maakt van massamedia. Ze spreken liever direct 
tot het volk dan via een ‘nepparlement’. Maar de 
opkomst van sociale media hebben een nieuwe ↘
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The rise of Donald Trump also marked the definite 
arrival of ‘fact-free politics’. Nowadays, you can 
deny that there’s such a thing as climate change 
and still win the elections. How do you explain this?
“Populists have always made grateful use of mass 
media. They prefer to address the people directly 
rather than through a ‘sham parliament’. But the 
rise of social media has ushered in a new phase 
for populism. For three reasons. Twitter with its 
140-character restriction aligns perfectly with 
the populist tendency to simplify political issues: 
‘Throw all foreigners out of our country!’ In addi-
tion, you can tailor your message to each of your 
target audiences. In 2008, as a visiting professor 
at the University of Michigan, I was very impressed 
by the Obama campaign – and not just in a positive 
sense. Everyone was presented an entirely different 
Obama. For black voters: the first black President. 
For highly-educated voters: the Harvard graduate. 
For conservatives: the man who will be restoring 
the American Dream. For progressives: Change! The 
third point is that there’s no critical review on social 
media, which effectively clears away all the obsta-
cles for fact-free politics.”

Most parties have stated in advance that they won’t 
be forming a coalition with PVV, in an attempt to 
counter populism. Is this a smart move?

“Perhaps in electoral terms. But personally, I don’t 
support a cordon sanitaire out of principle. You’re 
actually using the same strategy of exclusion as 
the populists. In addition, it hasn’t proven very ef-
fective. In Belgium, Filip Dewinter’s party Vlaams 
Belang has been successfully excluded from gov-
ernment, but this hasn’t weakened the populists’ 
grassroots support. And I believe that the approach 
suggested by political theorists like Chantal Mouffe 

and Eric Mudde, to combat right-wing populism 
by strengthening left-wing populism – as a coun-
termovement – is equally ill-advised. You’ll end up 
falling into the same populist trap, claiming that you 
speak on behalf of the people as a whole.”

So what would work? 

“I’m all for naming problems and entering into di-
alogue. I thought Rutte was sensible in saying ‘we 
don’t mind talking with PVV, but he’ll have to retract 
his ‘fewer, fewer, fewer’ statement.’ This way, you 
make it very clear that you take someone seriously 
without shedding your own ideological feathers.”

Some people say: ‘Let them have a shot at govern-
ment - that will teach them.’ 

“We tend to forget, which is why we keep having to 
get set straight ourselves. That’s what happened 
when Wilders withdrew from the ‘parliamentary 
support agreement’ for the first Rutte cabinet. PVV 
dropped from 24 to 15 seats. Voters saw that he had 
a big mouth but didn’t want to take responsibility. 
Except the electorate has a very short memory – as 
is becoming clear again.”

What would your advice be for politicians who 
want to reach voters without resorting to populist 
methods?

“Stop talking in a disrespectful way about ‘those 
people’ and their views. One of Hillary Clinton’s big-
gest mistakes in her campaign was that she called a 
share of the Trump supporters ‘deplorables’. That’s 
a very irresponsible way of condemning an entire 
section of the population. And it would be great if 
in the Netherlands, we could once again have a real 
ideological debate about which way we want to head 
as a society. We gripe about our healthcare system 
and our pensions when they’re actually among the 
best in the world. In a secret memorandum pub-
lished on Wikileaks, an American diplomat char-
acterised the Netherlands as a country that could 
no longer look beyond the edge of its own dikes. In 
that sense, I think Trump’s statements about possi-
bly leaving NATO actually present opportunities for 
countries in Europe. We will need to start thinking 
for ourselves again.” ↙

'Stop talking in a disrespectful 
way about 'those people' and 
their views'   ↘ Jos de Mul
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fase van het populisme ingeluid. Dat heeft drie re‑
denen. Twitter met zijn limiet van 140 tekens sluit 
perfect aan bij de populistische versimpeling van 
politieke problemen: Alle buitenlanders het land 
uit! Daarnaast kun je elke doelgroep op zijn eigen 
manier aanspreken. In 2008, als gasthoogleraar 
aan de University of Michigan, was ik erg onder de 
indruk van de Obama‑campagne, en niet alleen in 
positieve zin. Iedereen kreeg een volstrekt andere 
Obama voorgeschoteld. Voor zwarte kiezers: de eer‑
ste zwarte president. Voor hoogopgeleide kiezers: 
de Harvard Graduate. Voor de conservatieven: de 
man die de American Dream gaat terugbrengen. 
Voor de progressieven: Change! Het derde punt 
is dat er op sociale media geen kritische toetsing 
plaatsvindt en dat daardoor de weg volledig open 
ligt voor fact free politics.”

In een poging het populisme aan te pakken, wordt 
de PVV door de meeste partijen bij voorbaat uit-
gesloten van regeringsdeelname. Is dat slim?  
“Electoraal misschien wel, maar ik ben om principi‑
ele redenen geen voorstander van een cordon sani‑
taire. Dan hanteer je dezelfde uitsluitingsstrategie 
als de populisten. Bovendien werkt het niet echt. In 
België is het Vlaams Belang van Filip de Winter met 
succes buitengesloten, maar dat heeft de voedings‑
bodem voor het populisme niet doen slinken. Even 
onverstandig vind ik het idee van politiek denkers 
als Chantal Mouffe en Eric Mudde om het rechtspo‑
pulisme te lijf te gaan door het linkspopulisme te 
versterken, als tegenbeweging. Dan trap je in de‑
zelfde totalitaire val, dat je zegt namens het hele 
volk te spreken.”

Wat werkt dan wel?
“Ik ben voor het benoemen van problemen en voor 
het gesprek aangaan. Ik vond het verstandig dat 
Rutte zei: We willen best met de PVV praten, maar 
dan moet Wilders wel zijn ‘minder, minder, min‑
der’‑uitspraak terugtrekken. Dan maak je heel dui‑
delijk dat je iemand serieus neemt, zonder je ideo‑
logische veren af te schudden.”

Er zijn stemmen die zeggen: laat ze maar regeren, 
dan leren ze hun lesje wel.
“Wij zijn vergeetachtig, dus moeten we voortdurend 
lesjes leren. Ook toen Wilders wegliep uit de ge‑

'We zijn vergeetach-
tig, dus moeten we 
voortdurend lesjes 
leren'  ↘ Jos de Mul

doogconstructie van het eerste kabinet‑Rutte, viel 
de PVV terug van 24 zetels naar 15. De kiezer zag 
dat hij wel wilde gillen, maar geen verantwoording 
wilde nemen. Alleen dat onthouden we niet zo lang, 
zo blijkt nu weer.”

Wat is uw advies voor politici die op een niet-po-
pulistische manier toch de kiezer willen bereiken? 
“Stoppen met op een denigrerende manier over ‘de 
ander’ en zijn ideeën te spreken. Een van de grote 
blunders van Hillary Clinton was dat ze een deel van 
de Trump‑aanhangers in de campagne ‘deplorables’ 
noemde. Daarmee zet je een hele groep op een on‑
verantwoordelijke wijze weg. En het zou mooi zijn 
als we in Nederland weer een ideologisch debat krij‑
gen over waar we als samenleving naartoe willen. 
We klagen over ons zorgstelsel en over onze pensi‑
oenen, terwijl we daarmee tot de top van de wereld 
behoren. In een door Wikileaks gepubliceerde ge‑
heime nota werd Nederland door een Amerikaanse 
diplomaat getypeerd als een land dat niet meer over 
de dijken heen kan kijken. In die zin zie ik Trumps 
uitspraken over een eventueel vertrek uit de NAVO 
als een kans voor Europese landen. We moeten 
weer zelf gaan nadenken.” ↙
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Stemmen met gebalde vuisten
De Britse politieke veteraan Tony Benn, een socialist van de 

oude stempel, stelde ooit dat sociale vooruitgang wordt gedre-

ven door twee vlammen die in de menselijke inborst woeden: 

die van hoop op een betere toekomst en die van woede over 

onrechtvaardigheid. Wie naar hedendaagse Nederlandse po-

litici kijkt, moet echter zijn best doen om ook maar een vonkje 

van deze bezieling te ontdekken.

Ik zie vooral cynische focusgroep-politiek: ingestudeerde 

handgebaren, rent-a-crowds, opgerolde hemdsmouwen en 

nietszeggende kretologieën. Zelfs de ‘spontane’ grassrootsbe-

weging die Lodewijk Asscher ertoe verleidde zich verkiesbaar 

te stellen, bleek op poten te zijn gezet door een reclamebu-

reau.

Ook inhoudelijk zijn de traditionele partijen behoorlijk op elkaar 

gaan lijken. Niet dat ze allemaal naar elkaar zijn toegegroeid, 

nee: het zijn voornamelijk de línkse partijen die naar réchts zijn 

opgeschoven. Zo presenteerde GroenLinks, voortgekomen uit 

een fusie van pacifisten en communisten, jaren geleden al een 

manifest waarin zij voorstelde het ontslagrecht te versoepe-

len. Wat later stemde de partij in met een militaire missie in 

Afghanistan, gevolgd door goedkeuring van een leenstelsel 

voor studenten.

In veel landen heeft de eenheidsworst van de gevestigde 

partijen voor een tegenbeweging op de flanken gezorgd. In het 

Verenigd Koninkrijk is er links Jeremy Corbyn en rechts (tot 

voor kort) Nigel Farage en zijn UKIP. In de VS hadden we de 

zelfverklaarde socialist Bernie Sanders en zitten we nu met 

president Trump.

In Nederland hebben we vooralsnog echter alleen Geert 

Wilders; een linkse volksbeweging wil maar niet van de grond 

komen. Een van de redenen hiervoor is dat Nederlandse politici 

minder snel geneigd zijn om een beroep te doen op primaire 

gevoelens als hoop en woede, uit angst om als luchtfietser of 

beroepsgefrustreerde te worden weggezet (wie herinnert zich 

nog de aftocht van Agnes Kant, die door het journaille te boos 

werd bevonden?).

Toch lijkt woede me ook voor links een prima mobiliserende 

kracht. Burgerrechtenbewegingen hadden nooit zoveel bereikt 

als ze machthebbers netjes hadden gevraagd om misschien 

een klein beetje rekening met ze te houden. Op rechts werpt 

deze strategie in ieder geval haar vruchten af. Wilders en 

Trump bepalen doorlopend het publieke debat.

Dus als u straks met linkse sympathieën het stembureau bin-

nenstapt, denk dan eens na over wat u nu écht boos maakt. En 

als u vervolgens het bijbehorende hokje inkleurt, doe dat dan 

met gebalde vuisten. Wie weet helpt het.

Giorgio Touburg is promovendus aan de Rotterdam School 

of Management

Voting with clenched fists
British veteran politician Tony Benn, an old-school socialist, 

once posited that social progress was made by two flames 

that burn in the human heart: of anger against injustice and of 

hope you can build a better world. However, look at pres-

ent-day Dutch politicians and you will be hard-pressed to find 

even the smallest trace of this inspiration.

What I generally see is cynical politics determined by focus 

groups: well-rehearsed hand gestures, rent-a-crowds, 

rolled-up shirt sleeves and meaningless sound bites. Even the 

“spontaneous” grass-roots movement which enticed Lodewijk 

Asscher to stand for office was established by an advertising 

agency.

On an ideological level, too, the traditional political parties 

have begun to resemble each other a lot. Not that they have 

all moved in the same direction. No, rather the leftist parties 

are increasingly veering to the right. For instance, GroenLinks, 

which was once born out of a merger between pacifists and 

communists, years ago presented a manifesto proposing to 

make it easier for employers to fire people. The party also 

agreed to a military mission to Afghanistan and to the bill 

proposing that students borrow their tertiary education 

tuition fees.

In many countries, the fact that the established parties are 

increasingly alike has caused a countermovement on the 

fringes of the political spectrum. The United Kingdom has 

Jeremy Corbyn on the left, and until recently had Nigel Farage 

and his UKIP on the right. The USA had the self-proclaimed 

socialist Bernie Sanders on the left, but ended up with Presi-

dent Trump.

However, here in the Netherlands, the only opposition is 

presented by Geert Wilders. For some reason, there is no suc-

cessful popular movement on the left, partly because Dutch 

politicians are less inclined to appeal to primary emotions 

such as hope and anger, for fear the media will label them 

daydreamers or frustration professionals. 

Even so, I feel anger is an excellent catalyst for a vibrant leftist 

movement. Civil rights movements would not have achieved 

as much as they did if they had politely requested that the 

powers-that-be take their feelings into consideration ever so 

slightly. This strategy of mobilising angry people has proved 

effective on the right side of the political spectrum. The public 

debate is being dominated by Wilders and Trump.

So when you enter a polling station, please take some time 

to consider what is really arousing your anger. And when you 

fill out your ballot paper, please do so with clenched fists. You 

never know – it may help.

Giorgio Touburg is a PhD candidate at the Rotterdam School  of 

Management



SPECIAL16 

G root alarm op 7 november 2016. De 
complete website van de Erasmus 
Universiteit blijkt gehackt. 17.000 
medewerkers en studenten zijn mo‑
gelijk slachtoffer. Al snel blijkt het 

te gaan om privacygevoelige informatie, zoals me‑
dische gegevens, bankrekeningnummers en pas‑
poortnummers. Informatie die nooit op de server 
bewaard had mogen worden.
Roeland Reijers was toen net aan het werk als de 
allereerste Functionaris Gegevensbescherming 
van de Erasmus Universiteit. Zijn belangrijkste en 
extreem complexe taak: in kaart brengen hoe per‑
soonsgegevens op de universiteit gebruikt en be‑
schermd worden. Dat is onder meer nodig vanwege 
de strenge Europese wetgeving die in 2018 ingaat. 
“Toen ik hier in mei binnenkwam, was mijn eerste 
indruk dat er heel veel goede wil was. Maar ook dat 
veel mensen het besef niet hadden hoe erg het mis 
kan gaan met persoonsgegevens.” Het noodlot hielp 
een handje. “Na het datalek was dat besef er geluk‑
kig wel”, lacht hij. 

Rondslingerende persoonsgegevens
Op de universiteit bevinden de meeste persoons‑
gegevens van studenten zich in het centrale ad‑

Hackers op 
de campus: 
hoe veilig 
ben jij?
Een hack op de EUR en steeds 
meer aandacht in de media tonen 
aan: digitale privacy is een 
belangrijk thema geworden.  
EM onderzocht hoe studenten 
omgaan met hun privégegevens 
en hoe die data door de EUR 
beveiligd worden. 

tekst ELMER SMALING
beeld UNIT20

↘

Ik internet veilig of ik internet niet
Geschrokken van alle doemverhalen? Of gewoon een verlaat 

goed voornemen? Volg dan deze tips van Roeland Reijers om 

met meer privacy te internetten.

Duckduckgo of Startpage: deze zoekmachines leveren 

minder resultaten op dan Google, maar die worden niet 

gepersonaliseerd (dag filterbubbel!) of opgeslagen (dag 

persoonlijke reclames!). 

Anonymizer VPN: verberg je computer van het internet 

en maak jezelf onvindbaar voor adverteerders en 

kwaadwillenden.

Signal of Threema: Whatsapp, maar dan veel veiliger. 

Let wel: bij Signal wordt slechts een deel van je commu-

nicatie versleuteld, bij Threema alles. Maar die laatste 

kost geld. Plus: weinig mensen maken er al gebruik van.

Protonmail: minder gebruikersvriendelijk dan Gmail, 

maar wel een ideaal (en gratis) alternatief als je écht 

gevoelige data moet mailen of ontvangen dankzij de 

sterke encryptie.

1

2

3

4

→ Ik ben er te weinig mee bezig / I'm not involved enough 53%

→ Ik ben er actief mee bezig / I work on it actively 33%

→ Ze weten toch alles al / They already know everything anyway 14%

HOW DO YOU THINK ABOUT YOUR PRIVACY?
HOE DENK JIJ OVER PRIVACY? 

Via de website van EM vertelden 220 studenten over hun online 

privacy. Dit zijn de belangrijkste resultaten. / Via the EM website, 

220 students responded to questions about their online privacy. 

These are the most important results.
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A hack at EUR and increasing attention in the 
media: digital privacy has become an important 
theme. EM investigates how careful students 
are with their personal details and how EUR 
can ensure this data is safe.

Huge panic broke out on 7 November 
2016 when it became apparent that 
Erasmus University’s entire website 
had been hacked. 17,000 employees 
and students were potential victims. 

It quickly became apparent that this involved pri‑
vacy sensitive information, such as medical re‑
cords, bank account details and passport numbers. 
Information that should never have been stored on 
the server.
Just before then, Roeland Reijers had started work 
as Erasmus University’s first Data Protection Of-
ficer. His most important and herculean task: to 
analyse how the university uses and protects per‑
sonal details. Strict European legislation, which 
comes into force in 2018, is just one of the reasons 
why this is essential. “When I first started in May, 
my initial impression was that there was a great 
deal of good will, but also that a lot of people were 
unaware of how badly things can go wrong when 
it comes to personal details.” Fate lent a helping 
hand. “After the data leak, everyone was aware of 
the issue,” he says laughing.

Data lying around
Within the university, most of the students’ per‑
sonal details are stored in the central adminis‑
tration system OSIRIS: not only their addresses, 
study programmes and marks, but also notes from 
study advisors and whether they have, for exam‑
ple, dyslexia or a handicap. “OSIRIS is the source 
system. My aim is to ensure employees no longer 
ask for or collect personal details from students, if 
it’s possible to get these details from OSIRIS,” says 
Reijers, explaining what he views as his mission. 
In this way, personal details won’t be left lying 
around unprotected. “If, as a lecturer, you really 
need a list with names and numbers, then throw it 
away after you’ve used it.”
The ‘throwing away’ also applies to the university 
itself: when a student leaves, his or her personal 
details should be erased after a specific period of 
time. Currently, there is no such specific period. 
“It’s difficult, because people sometimes come 
back. So how long should you retain the details? 
Moreover, we always have to keep everyone’s name 
and study programme for the exam register. But in 
OSIRIS it’s very difficult to throw away just part 
of the information about a student. Consequent‑
ly, in practice, everything is kept, unless a student 
explicitly asks for his or her personal details to 
be erased. And that seldom happens.” However, a 
survey conducted by EM showed that 54 percent of 
students would like to see all data erased immedi‑
ately (see infographics).

Hackers on campus: 
how safe are you?

Four tips for secure internet use
Shocked by all these horror stories? Or do you simply have 

belated good intentions? If so, follow these tips from Roeland 

Reijers and use the internet more securely.

Duckduckgo or Startpage: these search engines provide 

fewer results than Google, but they are not personali-

sed (goodbye filter bubble!) or stored (goodbye personal 

advertisements!).

Anonymizer VPN: hide your computer from the Internet 

and screen yourself from advertisers and anyone with 

malicious intentions.

Signal or Threema: Whatsapp, but then more secure. 

N.B.: Signal only encrypts part of your communication, 

Threema encrypts it all. But the latter costs money. 

Plus: few people are, as yet, using it.

Protonmail: less user-friendly than Gmail but, due to 

being highly encrypted, an ideal (and free) alternative if 

you really have to email or receive sensitive data.

1

2

3

4
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ministratiesysteem OSIRIS: niet alleen je adres, je 
studie en je cijfers, maar ook aantekeningen van je 
studieadviseur en of je bijvoorbeeld dyslexie hebt 
of een handicap. “OSIRIS is het bronsysteem. Ik wil 
alle medewerkers zover krijgen dat ze persoonsge‑
gevens niet meer bij studenten opvragen of verza‑
melen, als het ook uit OSIRIS te halen valt”, legt 
Reijers zijn missie uit. Daarmee voorkom je dat 
persoonsgegevens onbeheerd rondslingeren. “Heb 
je als docent toch een keer een lijstje met namen 
en nummers nodig, gooi het dan weg na gebruik.” 
Dat weggooien geldt ook voor de universiteit zelf: 
als een student vertrekt, moeten de persoonsgege‑
vens na een vastgestelde termijn gewist worden. 
Maar zo’n termijn is er nu niet. “Dat is lastig, want 
soms komt iemand ook weer terug. Dus hoe lang 
bewaar je ze? En we moeten in elk geval iemands 
naam en studie bewaren voor het examenregister. 
Maar het is in OSIRIS heel lastig om slechts een 
deel van de informatie over een student weg te gooi‑
en. Dus de praktijk is dat alles blijft staan, tenzij 
een student expliciet vraagt om persoonsgegevens 
te verwijderen. Dat gebeurt zelden.” En dat terwijl 
uit de enquête van EM blijkt dat 54 procent van de 
studenten graag zou zien dat alle data meteen ver‑
wijderd worden (zie infographics).

Vluchtelingen tracken
Waar Reijers zich richt op het gebruik van per‑
soonsgegevens in het algemeen, begeleidt Marlon 
Domingus (coördinator van de afdeling Research 
Data Management bij de Universiteitsbibliotheek) 
wetenschappers. Ook in onderzoek gelden na‑

'Het gebeurt zelden dat 
een student expliciet 
vraagt om 
persoonsgegevens te 
verwijderen'  ↘ Roeland Reijers

↘

Veilig data verzamelen voor wetenschappers 
Zes tips van Marlon Domingus waarmee ook jouw onderzoek 

privacytechnisch goed in elkaar steekt

 Bepaal van tevoren het doel van de te verzamelen 

persoonsgegevens, zodat je niet naar onnodige gege-

vens vraagt.

Schat ook van tevoren de risico’s in van de persoonsge-

gevens die je verzamelt: wat betekent het voor je proef-

personen als de data zouden uitlekken?

Vraag om expliciete toestemming bij je respondenten 

voor het verwerken van persoonsgegevens.

Verzamel niet meer gegevens dan nodig, ook niet als je 

denkt dat ze in de toekomst alsnog nodig zijn.

 Pseudonimiseer je data waar mogelijk, zodat deze niet 

meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Bewaar tot een persoon herleidbare data zolang als 

strikt noodzakelijk is, en verwijder het direct daarna.
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→ Eens / agree 53%

→ Oneens / disagree 30%

→ Neutraal/weet niet / neutral/don’t know 17%

WEBSITE IN NOVEMBER.
GEGEVENS DOOR DE HACK VAN DE UNIVERSITEITS-
IK MAAK ME ZORGEN OVER MIJN PERSOONLIJKE

HACKED IN NOVEMBER.
DETAILS SINCE THE UNIVERSITY’S WEBSITE WAS
I’VE BEEN CONCERNED ABOUT MY PERSONAL 
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Tracking refugees
While Reijers concentrates on the use of personal 
details in general, Marlon Domingus (coordinator 
of the University Library’s Research Data Manage‑
ment department) supervises scientists, as strict 
privacy requirements also apply to all personal 
details used in research. “If a researcher fails to 
comply with the requirements, then EUR is re‑
sponsible. And this can quickly involve substantial 
penalties. Consequently, EUR has to ensure that a 
researcher can never say: I had no idea that I had 
to do that.”
In respect of some research proposals, it is difficult 
to know whether or not someone’s privacy is being 
breached. “I’m currently having discussions with 
a EUR researcher who is planning to undertake 
research into the flow of refugees. The researcher 
realised: these refugees all have mobile phones. 
If you could track those phones, you could gather 
very interesting information.” Whether it’s permis‑
sible, remains to be seen. “The interesting thing 
about privacy is that it always involves weighing 
up different rights; for example, have those in‑
volved given explicit permission? If not, then does 
the tracking fall within the exemptions legislation 
allows for scientific research? And is the risk of 
breaching privacy proportional?”
Domingus makes infographics using simple rules 
of thumb with which scientists must comply. “And 
we help write the privacy paragraph included in 
scholarship applications.” For example, the coordi‑
nator works extremely closely with Professor Xan‑
dra Kramer from Erasmus School of Law, who won 
a large European scholarship in January. Kramer 
has to travel for her research, and that entails all 
sorts of risks. “We therefore have to encrypt the 
hard disk of her laptop. Because simply having a 
password on your laptop is not good enough secu‑
rity. Anyone who wants to cause harm can trans‑
fer the hard disk to another computer and then all 
the information is freely accessible.” There are also 
more complicated issues. Are you, for example, 
entitled to record a Skype conversation? “Yes, but 
not with the standard recording function, because 
Skype stores the details insufficiently securely in 
the cloud,” explains Domingus. A lot of work, but 
the coordinator finds hardly any opposition among 
the researchers. “Professor Kramer was more than 
happy to cooperate, which was, of course, in her 
own interest.” ↘

Securely collecting data for scientists
Six tips from Marlon Domingus that will help ensure the privacy 

of your research

Establish the precise purpose of the personal data 

being compiled in advance, so that you do not need to 

ask any unnecessary questions.

Assess the risks in the personal data you are compiling 

in advance: how would the research subjects be affec-

ted if the data were leaked?

Explicitly ask your respondents to give you permission 

to process their personal details.

Do not collect any more details than necessary, even if 

you think you may need them in the future.

Pseudonymise your data whenever possible, so that this 

can no longer be traced back to a specific person.

Only retain data that can be traced back to a specific 

person if strictly necessary, and erase it as soon as it is 

no longer needed.
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42%
WACHTWOORDEN VOOR VERSCHILLENDE

ONLINE DIENSTEN

IK GEBRUIK VERSCHILLENDE

DIFFERENT ONLINE SERVICES
I USE DIFFERENT PASSWORDS FOR
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melijk strenge privacyeisen voor persoonsgege‑
vens. “Houdt een onderzoeker zich niet aan de ei‑
sen, dan is de EUR verantwoordelijk. Hiermee zijn al 
snel hoge boetes gemoeid. Dus de EUR moet zorgen 
dat een onderzoeker nooit kan zeggen: ik wist hele‑
maal niet dat dat moest.” 
Bij sommige onderzoeksvoorstellen is de vraag of 
de privacy niet geschonden wordt heel lastig. “Ik 
ben nu in gesprek met een EUR‑wetenschapper die 
onderzoek zal doen naar vluchtelingenstromen. Die 
bedacht: die vluchtelingen hebben allemaal een mo‑
bieltje. Als je die kunt tracken, levert dat heel inte‑
ressante informatie.” Of dit mag, moet nog blijken. 
“Het interessante aan privacy is dat het altijd een 
afweging is van rechten. Is er bijvoorbeeld explicie‑
te toestemming van betrokkenen? Zo nee, valt dit 
tracken dan binnen de ruimte die de wetgeving laat 
voor uitzonderingen voor wetenschappelijk onder‑
zoek? En is het risico op het schenden van privacy 
proportioneel?” 
Domingus maakt infographics met eenvoudige 
vuistregels waar een wetenschapper zich aan moet 
houden. “En we helpen bij het schrijven van de pri‑
vacyparagraaf bij beursaanvragen.” De coördinator 
was bijvoorbeeld stevig in de weer met professor 
Xandra Kramer van de Erasmus School of Law, die 
in januari een grote Europese beurs binnensleep‑
te. Kramer moet reizen voor haar onderzoek, en 
dat brengt allerlei risico's met zich mee. “De harde 
schijf van haar laptop moeten we daarom versleu‑
telen. Want alleen een wachtwoord op je laptop is 
geen goede beveiliging. Iemand die kwaad wil, kan 
de harde schijf overzetten op een andere computer 
en dan is alle informatie vrij toegankelijk.” Er zijn 
ook ingewikkeldere vragen. Mag je bijvoorbeeld 
een Skype‑gesprek opnemen? “Ja, maar niet met 
de standaard opnamefunctie, want Skype slaat de 
gegevens onvoldoende beveiligd op in de cloud”, 
legt Domingus uit. Een hoop gedoe, maar bij de on‑
derzoekers ondervindt Domingus nauwelijks weer‑
stand. “Professor Kramer was een en al meewer‑
kendheid, maar dat is ook echt in haar belang.” ↘

'Alleen een wachtwoord op je laptop is 
geen goede beveiliging'   
↘ Marlon Domingus

97%

79%

36%

WHICH SERVICES DO YOU USE?
WELKE DIENSTEN GEBRUIK JE?

WhatsApp

Facebook

Snapchat
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Thousands of victims
The fact that safeguarding private details is far 
from unnecessary was made evident by the EUR 
website’s data leak. “A computerised hack,” Rei‑
jers describes. “We don’t actually know whether 
the privacy sensitive information contained in the 
forms was actually accessed. But because we can’t 
prove it wasn’t, we have to act on the assumption 
it was.” In Reijers’ opinion it wasn’t an exception‑
al break in: “It wasn’t a script kiddie (a beginner 
– ed.), but nor was it a very experienced hacker. He 
made use of a well‑known security problem that 
exists in the outdated software we use.”
According to Reijers the biggest problem wasn’t 
the hack itself, but the information that could be 
hacked: webforms filled in by visitors to the site. 
Some of the information contained reasoned re‑
quests for meetings with student psychologists, 
visa applications and much more. “This meant the 
impact was gigantic,” Reijers explains; and EUR’s 
main crisis unit even met to discuss it. “The law 
prescribes that sensitive personal information 
should not be stored on that type of public server, 
but internally there were no rules in this respect. 
After the hack, we took the forms offline. Howev‑
er, after a security check, we have put the most 
crucial ones back up again. But we no longer store 
the completed forms on the server. They are imme‑
diately emailed to the responsible employee.” In 
June, EUR is to swap over to a new, far more secure 
system, which will store the data from forms cen‑
trally and is inaccessible via the Internet.
This will remove the greatest risk posed by any 
potential hacks. And that can only be good: act‑
ing negligently or failing to report a data leak can 
result in fines of up to EUR 850,000, and the new 
European Regulations allow for fines of up to EUR 
20 million. But in Reijers view, the real doom sce‑
nario would be the hacking of OSIRIS, the employ‑
ees’ administration system SAP, or the research 
system Metis. “Then you’d be talking about thou‑
sands of employees and students who could be the 
victims of identity fraud. We really don’t want that  
to happen.”  ↙

'The impact of the hack 
was gigantic'  ↘ Roeland Reijers

92%

6%

39%

Signal

Instagram

Gmail / Hotmail

In de special Privacy en Datamanagement op de website van EM 
(www.erasmusmagazine.nl) vind je een uitgebreider overzicht van 
de enquêteresultaten, inclusief alle privacytips van Marlon Domin-
gus voor wetenschappers. 
/ In the special Privacy and Data management section of the EM 
website (www.erasmusmagazine.nl), there is a more extensive 
overview of the results of the questionnaire, including all Marlon 
Domingus’ privacy tips for scientists.
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Duizenden slachtoffers
Dat het waarborgen van privégegevens niet overbo‑
dig is, bleek bij het eerder genoemde datalek in de 
EUR‑website. “Een geautomatiseerde hack”, noemt 
Reijers het. “Of de privacygevoelige informatie ach‑
ter de formulieren daadwerkelijk is ingezien, kun‑
nen we niet meer achterhalen. Maar omdat het ook 
niet uit te sluiten is, moeten we daarvan uitgaan.” 
Volgens Reijers was het geen bijzondere inbraak: 
“Het was geen scriptkiddie (een beginner – red.), 
maar ook geen geavanceerde hacker. Hij maakte 
gebruik van een bekend veiligheidsprobleem in de 
verouderde software die we gebruikten.”
Het grootste probleem was volgens Reijers dan ook 
niet de hack zelf, maar wat er te hacken viel: door 
bezoekers ingevulde webformulieren. Daartussen 
zaten gemotiveerde aanvragen van gesprekken 
met studentpsychologen, visumaanvragen en nog 
veel meer. “Hierdoor was de impact gigantisch”, 
weet Reijers, want zelfs het hoogste crisisorgaan 
van de EUR kwam bijeen. “Volgens de wet mag je 
persoonsgevoelige informatie niet op zo’n open‑
bare server bewaren, maar intern waren daar geen 
regels voor. Na de hack hebben we al die formulie‑
ren offline gehaald. De meest cruciale hebben we na 
een veiligheidscheck teruggeplaatst. De ingevulde 
formulieren bewaren we nu niet meer op de server. 
Die wordt meteen gemaild naar de verantwoordelij‑
ke medewerker.” In juni stapt de EUR over op een 
nieuw, veel beter beveiligd systeem dat formulier‑
data centraal opslaat en ontoegankelijk is vanaf het 
internet. 
Daarmee is het grootste risico bij een eventuele 
nieuwe hack verdwenen. En dat is maar goed ook: 
bij nalatig handelen of het niet melden van een da‑
talek kunnen de boetes oplopen tot 850.000 euro, 
en in de nieuwe Europese Verordening zelfs tot 20 
miljoen euro. Maar het echte doemscenario is vol‑
gens Reijers dat ooit OSIRIS, het medewerkersad‑
ministratiesysteem SAP of het onderzoekssysteem 
Metis gehackt wordt. “Dan praat je over duizenden 
medewerkers en studenten die het slachtoffer kun‑
nen worden van identiteitsfraude. Dat wil je echt 
niet meemaken.”  ↙

'De inbreker was geen 
scriptkiddie, maar ook geen 
geavanceerde hacker'
 ↘ Roeland Reijers

79%
OP FACEBOOK) AF VOOR VOOR ONBEKENDEN
IK SCHERM MIJN ONLINE PROFIELEN (ZOALS

FACEBOOK) FROM PEOPLE I DON’T KNOW
I PROTECT MY ONLINE PROFILES (SUCH AS

→ Eens / agree 54%

→ Oneens / disagree 27%

→ Neutraal/weet niet / neutral/don’t know 19%

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWIJDERD WORDEN
ALS IK DE UNIVERSITEIT VERLAAT, MOETEN AL MIJN

DETAILS SHOULD BE ERASED
WHEN I LEAVE UNIVERSITY, ALL MY PERSONAL
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Stel, ik vind onderwijs het belangrijkste 
punt bij de verkiezingen. Op welke partij 
moet ik dan stemmen? 
Stephan Potkamp, Barendrecht

Het is maar net hoe je het bekijkt, zegt Bas-
tiaan Verweij, woordvoerder bij de Vereniging 
van Samenwerkende Nederlandse Universi-
teiten. “Er zijn bijvoorbeeld partijen die vinden 
dat de basisbeurs weer terug moet. Maar het 
geld dat vrijkomt door de afschaffing hiervan, 
wordt door andere partijen geïnvesteerd in de 
kwaliteit van het onderwijs. Wat is dan beter?” 
Net als alle andere onderwerpen bij verkie-
zingen hangt het er dus vooral vanaf wat je 
zelf belangrijk vindt. “Een politiek stemadvies 
geven wij dan ook niet. Wel een advies om de 
programma's goed te lezen, want er wordt 
weer heel veel beloofd.”
Wat in ieder geval geruststellend is, is dat 
echt élke partij onderwijs en onderzoek be-
langrijk vindt. Maar, zo nuanceert Verweij: ”De 
grote vraag is echter: welke partij gaat echt 
extra investeren? Dat is het CPB allemaal 
momenteel aan het doorrekenen. Zo lang dat 
nog niet bekend is, kun je alleen maar kijken 
naar wat ze beloven.” 

Vroeger stonden er nog gesloten hekken 
om de campus, tegenwoordig niet meer. 
Waarom is dat? En wie komen hier 
’s nachts?
Leendert Reins, Rotterdam

De campus is officieel privéterrein, maar 
inderdaad wel vrij toegankelijk, weet de 
woordvoerder van de EUR. “We willen geen 
gesloten campus zijn, want we zijn immers 
geen ‘gesloten bolwerk’. Als je wilt, kun je hier 
als bezoeker bijvoorbeeld lunchen, een lezing 
bijwonen of een boek lenen bij het Leeska-
binet.” Dat neemt niet weg dat vanwege die 
status van privégebied zwervers en fondsen-
wervers niet automatisch welkom zijn. Maar 
goed. Wie komt hier buiten kantooruren? Ten 
eerste studenten, aangezien er tot half elf 
colleges zijn en studeren tot middernacht 
kan in het Polak-gebouw. Daarnaast wonen 
er studenten op de campus, dus die lopen 
hier ook rond. En dan zijn er nog de ‘gewone’ 
mensen die over de campus lopen richting 
metro of de parkeergarage gebruiken voor 
een bezoek aan Excelsior. 

Suppose I find that education is the most im-
portant issue in the elections. Which party 
should I vote for? 
Stephan Potkamp, Barendrecht

It depends on how you look at it, says 
Association of Universities in the Netherlands 
(VSNU) spokesperson Bastiaan Verweij. “For 
example, there are some parties in favour of 
reinstating the basic student grant. But the 
funds that became available when the basic 
grant was discontinued are used by other 
parties to invest in the quality of education. 
Which is better?” Hence, VSNU can’t give a 
political voting recommendation. “But we do 
recommend reading the programmes carefully, 
because once again, they’re promising all kinds 
of things.”
What is comforting is that all the parties find 
education and research important. But Verweij 
makes a finer distinction here: “The real question 
is which party will actually invest by providing 
extra funding? CPB Netherlands Bureau for 
Economic Policy Analysis is currently analysing 
the calculations. Without the answer to this 
question, you only have their promises.” 

In the past there was a closed off fence around 
the perimeter of the campus, but this isn’t the 
case nowadays. Why is that? And who comes 
here at night?
Leendert Reins, Rotterdam

According to the EUR spokesperson, the cam-
pus is officially deemed private grounds, but it 
is open to the public. “We don’t want a closed 
campus as we aren’t some kind of ‘inaccessible 
citadel’. For example, if you want to you can come 
here as a visitor to have lunch, attend a seminar 
or borrow a book at the Leeskabinet.” But in spite 
of this, due to the private grounds status, tran-
sients and fundraisers aren’t automatically wel-
come on the grounds.
And who comes here after office hours? First 
and foremost: students. Keep in mind there are 
lectures until 22:30 and it’s possible to study 
until midnight in the Polak building. Then there 
are students who live on campus so they can 
also be found on the grounds. And don’t forget 
‘regular’ people who walk across campus to get 
to the underground station or use the parking 
garage when visiting Excelsior. 

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? 
E-mail it to 

erasmusmagazine@em.eur.nl, 
putting ‘readers’ questions’ 

in the subject line



Radioloog Jamal Guenoun ontdekte een makkelijke 
manier om via een MRI-scan stamcellen te volgen in 
het lichaam. Gaandeweg kwam hij erachter dat zijn 
promotie een soort Star Wars is.

Stel, je zit op een verjaar-
dag naast je oom. Hoe 
leg je in een paar zinnen 
uit wat je hebt onder-
zocht?

“We hebben een tekort aan orgaan‑
donoren. Een alternatief is bijvoor‑
beeld het inbrengen van stamcel‑
len, zodat die nieuwe cellen kunnen 
vormen in uitvallende organen. Dat 
werkt alleen nog niet optimaal, dus 
wilde ik zien wat stamcellen doen 
in het lichaam. Blijven ze in leven? 
Worden ze inderdaad de hartspier‑
cellen die ze moeten worden? En 
kun je dat in beeld brengen? Ik heb 
in proefdieren aangetoond dat dit 
kan via gadolinium‑liposomen, vet‑
bolletjes die zich aan het celmem‑
braan hechten en dan door de cel 
worden opgenomen. Daardoor is 
het mogelijk om stamcellen te vol‑
gen, zonder allerlei ingewikkelde 
metingen.”

Wat wordt de wereld beter van je 
proefschrift?
“De wereld wordt sowieso beter van 
wetenschap. Vaak indirect, doordat 
wetenschappers van elkaar leren. 
Ik hoop dat andere wetenschap‑
pers dankzij mijn proefschrift be‑
ter begrijpen hoe je stamcellen in 
het lichaam kunt volgen. Dat is een 
klein, maar essentieel stukje van de 
puzzel om stamceltherapie succes‑
voller te maken.”

Wat was het absolute dieptepunt 
tijdens je onderzoek?
“Ik kreeg in 2010 een zwaar au‑
to‑ongeluk, twee jaar nadat ik be‑
gonnen was. In de sneeuw verloor ik 
de controle over het stuur. Ik brak 

een ruggenwervel en moest een 
half jaar revalideren. Toen stond ik 
op het punt om er de brui aan te ge‑
ven. Maar stoppen was geen optie, 
want dat zou betekenen dat ik had 
gefaald. Als ik mijn co‑promotor 
mag geloven, ben ik er sterker van 
teruggekomen.”

Hoe vond je het om met proefdieren 
te werken?
“Dat was een dagelijkse worsteling. 
Ik opereerde ratten zonder dat het 
voor hen noodzakelijk was. En ze 
blijven niet eeuwig leven na een ex‑
periment. Ik moest constant voor 
mezelf verantwoorden waar ik mee 
bezig was. Voor wie is het goed? Hoe 
maak ik het zo pijnloos mogelijk? Ik 
zeg niet dat werken met proefdieren 
de uitkomsten niet rechtvaardigt, 
want anders is dit soort onderzoek 
onmogelijk. Toch denk ik een vol‑
gende keer wel drie keer na voor ik 
weer met proefdieren ga werken.”

Werken met proefdieren was 
een dagelijkse worsteling

tekst TIM FICHEROUX
foto LEVIEN WILLEMSE
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De cover
“Ik ben groot Star Wars-fan. Dus dat 
moest op de cover. Maar het is natuurlijk 
ook een metafoor. In het onderzoek heb 
ik de gadolinium-liposomen, die wit zijn 
op een MRI-scan, afgezet tegenover een 
stof die zwart is. Wit versus zwart, dan 
kom je al gauw op de bright side tegen 
de dark side. Bovendien vond ik Star 
Wars een goede analogie voor een pro-
motie: je wordt in een zwart gat gegooid 
en er gaan lichtjaren voorbij tot het ein-
delijk af is. Daarnaast heeft iedereen 
ooit wel een strijd tussen een dark en 
een bright side in zijn leven. Bij mij was 
dat het werken met proefdieren.”



Radiologist Jamal Guenoun discovered an easy way 
to follow stem cells in the body by means of an MRI 
scan. Along the way, he realised that doing a PhD is 
rather like Star Wars.

Imagine that you are sit-
ting next to your uncle at a 
birthday party. How do you 
explain in just a few sen-
tences what your research 

is all about? 
“We are short of organ donors. An 
alternative is allowing stem cells to 
form new cells in the failing organs. 
However, that is not working all too 
well yet, so I wanted to see what 
stem cells actually do in the body. 
Do they really turn into the cardi‑
ac muscle cells they are supposed 
to turn into? And is there a way to 
visualise this process? I demon‑
strated in test animals that this can 
be done by means of gadolinium li‑
posomes, bubbles of fat that attach 
to the cell membrane and are then 
absorbed. This enables us to follow 
stem cells around, without having 
to perform all sorts of complicated 
measurements.”

How will the world benefit from 
your PhD thesis?
“I hope that my PhD thesis will 
give other scientists a better un‑
derstanding of how to follow stem 
cells in the body. This constitutes a 
small but essential piece of the jig‑
saw puzzle that will make stem cell 
therapy more successful.”

What was the absolute nadir of 
your time as a PhD student? 
“I had a serious car accident in 2010, 
two years after embarking on my 
PhD. I lost control of my steering 
wheel while driving in snow. I suf‑
fered a fractured vertebra and had 
to spend half a year in rehab. I was 
close to giving up then. But quitting 

was not an option, because that 
would mean I had failed. But if my 
copromotor is to be believed, the ac‑
cident only made me stronger.”

What was it like to work with test 
animals? 
“It was a daily struggle. I was oper‑
ating on rats that did not need sur‑
gery. I constantly had to justify to 
myself what I was doing. Who will 
benefit from this? How do I make 
this relatively pain‑free? I am not 
saying that working with test ani‑
mals does not justify the outcomes, 
because this type of research can‑
not be carried out in any other way. 
But I will think very, very hard be‑
fore embarking on another study 
involving test animals.”

Working with test animals 
was a daily struggle

About the cover
“I am a huge Star Wars fan. But of 
course it is a metaphor, too. In my study 
I contrasted gadolinium liposomes, 
which show up white in an MRI scan, 
with a substance that shows up black. It 
does not take a great deal of imagina-
tion to arrive at the bright side versus 
the dark side. Moreover, Star Wars 
struck me as being an appropriate anal-
ogy for doing a PhD: you are projected 
into a black hole and light years pass 
before you finish the thing. In addition, 
everyone experiences a struggle be-
tween a dark side and a bright side at 
some point in their lives. For me, it was 
working with test animals.”

DE PROMOTIE THE PHD DEFENCE25 
 text TIM FICHEROUX
 photography LEVIEN WILLEMSE
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tekst en fotografie  SANNE VAN DER MOST 

Op 28 januari werd het Chinese jaar van de Haan feestelijk 
ingeluid. Dansende draken, fire crackers en fortune cookies 
namen daarom de Kruiskade over. Betekende dat ook feest 
voor Chinese EUR-studenten? En maakt het uit of je een 
geboren en getogen Rotterdammer bent of van ‘overseas’ 
komt? Erasmus Magazine vraagt het drie Varkens en een 
Haan.

Chinees Nieuwjaar in Rotterdam 

Rood ondergoed, 
geluksgeld en 
WeChat 

Jia Ai (21, bachelor IBA)
Chinees sterrenbeeld: Varken

“De bedoeling is: op nieuwjaarsdag één 
maak ik mijn kamer schoon, op dag twee 
kook ik varkensvlees en op dag drie bak 
ik pannenkoeken. Meestal ben ik te druk 
met studeren, maar als ik eraan denk, 
doe ik het wel. Mijn moeder stuurt me 
vanuit Chengdu berichtjes of ik er wel 
aan denk, dat is superlief. 
Vroeger in China, toen ik klein was, 
woonden we in een groot flatgebouw 
met een binnenplaatsje. Als het nieuw-
jaar was, kwamen alle gezinnen naar be-
neden om het samen te vieren. De sfeer 
was magisch. Dat mis ik hier wel een bé-
tje. Maar, Rotterdam kan er ook wat van. 
Wat een groot feest hier op het Kruis-
plein, compleet met rode lantarens! Ik 
voelde me meteen thuis. 

Aan het Nederlandse studentenleven 
moest ik wel even wennen. Chinezen zijn 
niet zo van het uitgaan, in elk geval niet 
tot diep in de nacht met harde muziek en 
zoveel drank. Tussen de Chinese studen-
ten in Rotterdam voelde ik me wel me-
teen thuis. We hebben een enorm actie-
ve WeChat-groep (de Chinese WhatsApp 
– red.) met alle Chinese overzeese ba-
chelor- en masterstudenten. 
Al mijn Chinese vrienden hier hebben 
ook internationale vrienden. Het stereo-
tiepe beeld dat Nederlanders van Chine-
zen hebben klopt daarom niet echt. In de 
Verenigde Staten, waar heel veel Chine-
zen studeren, doen ze niet eens moeite 
om anderen te leren kennen. Maar Rot-
terdam is diverser. Mijn eigen studenten-
huis is met een Finse, een Duitse en een 
Spaanse huisgenoot ook heel internatio-
naal.”

'Ik mis de 
magische sfeer 
van vroeger'

On 28 January the start of 
the Chinese Year of the 
Rooster was celebrated in 
festive fashion. Dancing 
dragons, firecrackers and 
fortune cookies took over 
the Kruiskade. So did that 
mean a party for Chinese 
EUR students? And does it 
matter whether you were 
born or raised in Rotterdam 
or come from overseas? 
Erasmus Magazine asked 
three Pigs and a Rooster.

Chinese New Year 
in Rotterdam

Red 
underwear, 
red envelopes 
and WeChat 
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Jia Ai (21, bachelor IBA)
Chinese zodiac sign: Pig

“So the intention is: on New Year’s day 
one I clean my room, on day two I cook 
pork and on day three I make pancakes. 
Usually I’m too busy studying, but if I re-
member, I’ll do it. My mother sends me 
messages from Chengdu to remind me, 
which is really sweet.
Back in China, when I was little, we lived 
in a big block of flats with an inner court-
yard. At New Year’s all the families would 
come down to celebrate together. The 
atmosphere was magical. I miss that 
part of it a bit here. But Rotterdam 
knows a thing or two about celebrating 
too. What a huge party here on Kruis-
plein, complete with red lanterns! I im-
mediately felt at home.
It took me a while to get used to Dutch 

student life. Chinese people don’t really 
go out much, at least not until the early 
hours with loud music and so much to 
drink. I immediately felt at home among 
the Chinese students in Rotterdam, 
however. We have a very active WeChat 
group (the Chinese WhatsApp – ed.) with 
all the overseas bachelor and master 
students.
All my Chinese friends here also have in-
ternational friends. So the stereotypical 
view the Dutch have about the Chinese 
isn’t really justified. In the United States, 
where there are lots of Chinese stu-
dents, they don’t make an effort to get 
to know other people. But Rotterdam is 
more diverse. In my own student house, 
we have a Finnish, a German and a Span-
ish roommate, so it’s very international.”

'I miss the magical 
atmosphere of the 
past’
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Junjie Lei (21, bachelor IBEB en 
docent Mandarijn)
Chinees sterrenbeeld: Varken

“Chinees Nieuwjaar en de tradities erom-
heen zijn voor mij heel belangrijk. Zeker 
nu ik niet thuis woon bij mijn ouders in 
Guangzhou, waar ik geboren ben. In het 
jaar van ‘ jouw dier’ moet je zo vaak mo-
gelijk rood ondergoed dragen (ter be-
scherming tegen boze geesten – red.). 
Voor de zekerheid doe ik dat dan maar. 
Je weet maar nooit. 
Rond de jaarwisseling geven getrouwde 
stelletjes geluksgeld aan de singles. De 
getallen van het bedrag dragen een 
boodschap uit. Mijn ouders stuurden een 
bericht via WeChat dat ze 33,80 Yuan 
(4,56 euro - red.) hadden overgemaakt. 
Het getal drie staat voor leven en de 
acht voor rijkdom. Aan je vijanden geef je 

de vier, want dat betekent dood. Of juist 
aan iemand die extra kracht nodig heeft 
om te strijden, om de goden uit te dagen. 
Studeren in Rotterdam vind ik geweldig. 
De Chinese restaurants zijn bijna net zo 
goed als in China. En het is hier enorm 
internationaal. Veel Nederlandse Chine-
zen komen oorspronkelijk uit Hong Kong. 
Mijn moeder komt daar ook vandaan, dus 
ik had direct veel aansluiting. Maar dat 
kan ook aan mijn karakter liggen. Anders 
dan de meeste Chinezen ben ik vrij open, 
direct en sociaal. Nog meer dan een Ne-
derlander, denk ik.”

'Die tradities vind 
ik geweldig'
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Junjie Lei (21, bachelor IBEB and 
Mandarin teacher)
Chinese zodiac sign: Pig

“Chinese New Year and all the traditions 
associated with it are very important to 
me. Particularly now that I’m not living 
at home with my parents in Guangzhou, 
where I was born. In the year of ‘your 
animal’, you have to wear red underwear 
as often as possible (for protection 
against evil spirits – ed.). I do it just to 
be sure. You never know.
Around New Year’s, married couples 
give single people red envelopes with 
money. The figures communicate a 
message. My parents sent a message 
via WeChat telling me that they’d trans-
ferred 33.80 Yuan. ‘Three’ stands for life 
and ‘eight’ is for riches. You give your 
enemies a ‘four’, because that means 

death. Or to someone who needs extra 
strength to fight, to challenge the gods.
I love studying in Rotterdam. The Chi-
nese restaurants here are nearly as 
good as they are in China. And it’s very 
international here. Lots of Dutch Chi-
nese originate from Hong Kong. My 
mother is from there too, so I felt an 
immediate connection with people. But 
that’s also my character. Unlike most 
Chinese, I’m fairly open, direct and so-
cial. Even more than a Dutch person, I 
think.”

'I miss the magical 
atmosphere of the 
past’
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Ho Yin Tang (23, master Publiek 
Management)
Chinees sterrenbeeld: Haan 

“Via de WeChat-groep wens ik mijn 
familie in Hong Kong een gelukkig 
nieuwjaar. Zij vieren het heel uitgebreid en 
geven elkaar envelopjes met geluksgeld 
enzo. In Nederland doe ik er niet zo veel 
aan. Chinees Nieuwjaar is voor mij net 
zoiets als Kerst. Dan eet ik ook samen 
met mijn familie en ga ik met mijn 

vrienden naar het Kruisplein. 
Het feit dat 2017 het jaar van de Haan is, 
mijn jaar dus, maakt me ook niet echt uit. 
Dat komt doordat ik geboren en getogen 
ben in Rotterdam. Tegelijkertijd voel ik me 
echt Chinees. Ik ben actief bij de Chinese 
Student Association en ik herken veel 
Chinese trekken bij mezelf. De hoge 
ambities bijvoorbeeld. Op school doen 
Chinese studenten het vaak erg goed. En 
als je niet zo slim bent, pushen je ouders 
extra hard, zodat je tóch naar de 

universiteit kan. Zo ga ik mijn eigen 
kinderen ook opvoeden. 
Mijn vriendenkring is heel divers. Daar 
ben ik misschien wat meer Hollands in. 
Anders dan veel andere Chinezen, want 
de Chinese gemeenschap is heel hecht. 
Als Chinezen kunnen kiezen, gaan ze toch 
eerst voor hun eigen mensen. Dat zie je 
ook wel bij Chinese studenten, vooral als 
ze daar geboren zijn. Daar kom ik ook niet 
tussen.”

Ho Yin Tang (23, master public 
management)
Chinese zodiac sign: Rooster

“Via the WeChat group, I wish my family 
in Hong Kong a happy New Year. They 
have a big celebration there and give 
each other red envelopes with money in 
them. In the Netherlands I don’t do very 
much. For me, Chinese New Year is a bit 
like Christmas. I have a meal with my 
family and then join friends on Kruisplein.

The fact that 2017 is the year of the 
rooster, that’s my year, isn’t particularly 
important to me. That’s because I was 
born and raised in Rotterdam. At the 
same time, I feel really Chinese. I’m an 
active member of the Chinese Student 
Association and I recognise lots of 
Chinese characteristics in myself. High 
ambitions, for example. At school, 
Chinese students often do very well. And 
if you’re not very smart, your parents 
push you extra hard so that you can still 

go to university. That’s how I’ll bring up 
my own children too.
My circle of friends is very diverse. I may 
be more like the Dutch in that way. 
Different from many other Chinese, 
because the Chinese community is very 
close. If Chinese people can choose, they 
go for their own people first. You see the 
same thing among students. Particularly 
among Chinese who were born in China. 
I’m not seen as one of them either.”
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Chinezen op de campus
Het aantal Chinese studenten op 
de EUR (dus studenten met 
Chinees als hun eerste national-
iteit) lag in oktober 2016 op 368. 
Ruim honderd daarvan zijn uit-
wisselingsstudenten. 25 studen- 
ten hebben bovendien Chinees 
als tweede nationaliteit (en heb-
ben dus bijvoorbeeld ook een 
Nederlands paspoort). Van de 
ruim 25 duizend studenten die de 
EUR rijk is, is 1,5% Chinees, een 
percentage dat alleen overtroff-
en wordt door Duitse en Griekse 
EUR-studenten. Voor Chinese 
studenten zijn de studies IBA, 
IBEB en Economics & Business 
favoriet, en dan voornamelijk de 
masterstudies.

Chinese students on 
campus
In October 2016, EUR’s student 
body included a total of 368 Chi-
nese students (in other words, 
students whose first nationality 
is Chinese). Over 100 of them are 
exchange students. Furthermore, 
another 25 students have Chi-
nese as their second nationality 
(and also carry a Dutch passport, 
for instance). 1.5% of the more 
than 25,000 students enrolled in 
an EUR programme are Chinese – 
a percentage only surpassed by 
EUR students from Germany and 
Greece. The most popular degree 
programmes among Chinese stu-
dents are IBA, IBEB and Econom-
ics & Business – with a strong 
preference for master pro-
grammes.

Chinees Nieuwjaar op de 
West-Kruiskade in Rotterdam
Chinese New Year at the West- 
Kruiskade in Rotterdam
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Waichu Wong (21, bachelor 
Geneeskunde)
Chinees sterrenbeeld: Varken

“Toen mijn ouders er nog waren, deden 
we veel meer aan Chinees Nieuwjaar. Ze 
hadden samen een restaurant in Zeeland 
en kookten uitgebreid. Ook bakte mijn 
vader altijd Nian Gao, nieuwjaarscake. 
Buiten voor de deur staken we knallers af 
om de boze geesten te verjagen. 
Nu mijn broer en ik met z’n tweeën zijn, is 
dat een beetje verwaterd. We eten wel 

samen op die dag. Vaak doen we dat ook 
met vrienden, dat is altijd gezellig. En we 
gaan naar het Kruisplein: langs de kraam-
pjes lopen en de leeuwendans bekijken. 
Dit jaar heb ik ook als hostess gewerkt bij 
een Aziatisch feest in Club Nora en bij 
Holland Casino, waar altijd veel Chinezen 
komen. In zo’n traditionele glanzende 
blauwe jurk bracht ik loempia’s rond en 
ging ik met mensen op de foto. Superleuk 
om te doen. 
Mijn vriendenkring is gemengd. De helft is 
Nederlands en de helft Chinees, maar wel 

in Nederland geboren. Die heb ik leren 
kennen toen ik klein was en op de Chine-
se school zat, waar ik op zaterdag heen 
ging, en later bij Aziatische feesten. Ik 
hecht er echt aan om mijn Chinese cul-
tuur in stand te houden. Ook voor mijn 
kinderen later. Als ik ga trouwen, dan wil 
ik dat ook zeker met een Chinese man. Zo 
blijven mijn kinderen echt Chinees. Ik 
weet niet precies wat het is, maar met ie-
mand met dezelfde achtergrond is het 
toch net wat makkelijker.”

Waichu Wong (21, bachelor medicine) 
Chinese zodiac sign: Pig

“When my parents were still alive, we did 
much more for Chinese New Year. They 
had a restaurant in Zeeland and used to 
cook huge meals. My father also always 
made Nian Gao, New Year’s cake. Outside 
by the front door we’d let off fireworks 
to frighten away evil spirits.
Now it’s just me and my brother, so we 
don’t do as much. We do eat together on 

the day, though. Often that’s with friends, 
which is always fun. And we go to Kruis-
plein: walk past all the stands and watch 
the lion dance. This year I also worked as 
a hostess at an Asian party in Club Nora 
and at Holland Casino, where lots of Chi-
nese go. I served spring rolls in one of 
those traditional sparkly blue dresses 
and had my photo taken with people. 
Great fun. 
My friends are mixed. Half are Dutch and 
half are Chinese, but born in the Nether-

lands. I met them when I was young at 
the Chinese school, where I used to go 
on Saturdays, and later at Asian parties. I 
attach great value to keeping up with my 
Chinese culture. Also for when I have 
children. If I marry, it must be to a Chine-
se man. Then my children will really be 
Chinese. I don’t know exactly what it is, 
but it’s still easier with someone from the 
same background.”
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Nederlandse romantiek
Als twaalfjarig meisje wilde ik graag vloeiend Frans 
spreken, het leek het me prachtig om te leren over de 
natuur en ik bracht het liefst uren door in gezelschap 
van een piano. Ik was daarom blij dat ik eindelijk 
naar de middelbare school mocht. Geen rekenen en 
Nederlandse taal meer, maar een arsenaal aan lessen 
die er echt toe deden. 
De middelbare school bleek echter niet de plek te zijn 
waar hartstocht wordt aangewakkerd, maar waar hij 
juist ten onder gaat. Want bij iedere les lieten leraren, 
die ooit met heel hun hart voor één onderwerp had-
den gekozen, zien dat juist hun vak het saaiste was 
van allemaal. 
Het Frans bleek geen romantische taal te zijn, want 
niets is minder romantisch dan met de boze ogen van 
de docent in je rug monotoon de rijtjes van le présent 
en l’imparfait opdreunen. Muziek maken is niet leuk 
als de muziekleraar alleen nog maar do-re-mi wil spe-
len op een piano die al jaren niet meer gestemd is. En 
als bij een les over gesteente de aardrijkskundeleraar 
– omdat we de smaak nog niet helemaal te pakken 
hadden – voorstelt om eens aan een steen te likken, 
geeft de gedachte alleen al het gevoel dat de natuur 
iets is dat we nooit zullen begrijpen. 
Ik heb maar aan één vak mooie herinneringen, en 
dat is aan Nederlands. Er is niets romantisch aan het 
Nederlands. Het klinkt niet mooi en spannend is het 
al helemaal niet. Maar mijn docent Nederlands had 
meer passie voor deze taal met de harde g dan een 
Fransman ooit in woorden kon uitdrukken. 
Ondanks dat hij het niet zo nauw nam met de aan-
wezigheidsplicht, zat de klas altijd vol. We luisterden 
muziek, keken films en lazen boeken die niet alleen 
elitair verantwoord waren, maar ook een mooi verhaal 
vertelden. De geschiedenis van het Nederlands be-
stond niet uit jaartallen, maar uit bonte personages 
uit een vorig leven. En hij pleitte niet voor de Verlich-
ting, waardoor ik als een blok viel voor de Romantiek. 
Ik spreek nog steeds geen Frans en over stenen weet 
ik niks. Je kan zeggen dat ik bar weinig heb geleerd 
in die zes jaar. Maar een paar uur per week leerde ik 
de belangrijkste les uit mijn leven. En dat is dat alles 
mooi kan zijn, als je het maar met liefde behandelt.

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law

Dutch romanticism
As a 12-year-old girl, I wanted to be fluent in French 
and learn all about nature, and I preferred to spend 
my hours in the company of a piano. So I was glad 
when I was finally allowed to move on to secondary 
school. From now on, I’d no longer have subjects called 
‘arithmetic’ and ‘language’, but subjects which actually 
mattered. 
However, secondary school turned out to be a place 
where passion was extinguished rather than stimulated. 
Because with every lesson they taught us, the grown-
ups showed us that their subject was the most boring 
of all. 
French turned out not to be a romantic language, 
because nothing is less romantic than monotonously 
chanting the conjugations of le présent and l’imparfait 
while your teacher is staring daggers at you. Creating 
music is no fun when your music teacher insists on 
sticking to playing do-re-mi on a piano which has not 
been tuned for years. And when a geography teacher 
who felt we weren’t quite enthusiastic enough about the 
rocks he was introducing to us suggested that we go 
ahead and lick a rock, the very thought of doing so was 
enough to make me feel that nature was something we 
would never completely comprehend. 
I only have fond memories of one subject, which was 
Dutch. There is nothing romantic about Dutch. The lan-
guage does not sound beautiful and is far from exciting. 
However, my Dutch teacher had more passion for this 
language with its hard G than any Frenchman could ever 
express in words. 
We listened to music, watched films and read books 
which had not only been approved by the elite, but 
actually told great stories. Dutch literature was not just 
a set of years to learn by heart, but rather a series of 
fascinating characters from a previous lifetime. And it 
did not advocate Enlightenment, as a result of which I 
totally fell in love with Romanticism. 
I still don’t speak French and I don’t know the first thing 
about rocks. You could say I barely learned a thing in the 
six years I spent at secondary school. However, those 
few hours of Dutch literature a week taught me the 
most important lesson of my life, which is that anything 
can be beautiful, as long as it is treated with love.

Moo Miero is a student at Erasmus School of Law
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Een seconde of twintig ‑ meer 
tijd is er niet voor nodig om via 
Google te concluderen dat er 
meer dan genoeg aanbod van 
betaalde scriptiehulp is. Van 

verse alumni die een extra zakcentje pro‑
beren te verdienen, tot zeer professione‑
le bureaus: scriptiedokters zijn er in alle 
soorten en maten. Maar mag je hier als 
student eigenlijk wel gebruik van ma‑
ken? EM zoekt het uit door de acht exa‑
mencommissies op de EUR tien fictieve 
casussen voor te leggen van studenten 
die voor hun scriptie in meer of minde‑
re mate gebruikmaakten van (betaalde) 
hulp.
De belangrijkste conclusie: betaalde hulp 
is toegestaan. Althans, zolang je geen 
studie volgt die onder de ESHCC valt. Die 
faculteit accepteert als enige geen enkele 
vorm van professionele hulp. Collega‑fa‑
culteiten maken geen onderscheid op ba‑
sis van de vergoeding, maar wel op basis 
van het soort hulp. “Het verschil tussen 
betaalde of vriendendiensten is daarbij 
niet van belang”, zegt Barbara van Zeijl 
van de examencommissie FSW. Haar col‑
lega’s van iBMG noemen het ‘verder niet 
relevant’ of er betaald is voor de hulp‑
troepen die door een student zijn inge‑
schakeld.
Rest de vraag: welke vormen van hulp 
worden toegestaan? Wat je ook studeert, 
iemand anders inschakelen om het ui‑
terlijk van je scriptie te laten verzorgen 
leidt niet tot problemen. Ook een externe 
spellingscontroleur of coaching tijdens 
het traject is bij geen enkele faculteit ver‑
boden. 
Uit de antwoorden blijkt wel dat er een 
grijs gebied is waarin de examencom‑

missies het lang niet altijd met elkaar 
eens zijn. Hulp bij het gebruik van SPSS 
bijvoorbeeld. Hele analyses door iemand 
anders laten uitvoeren gaat de commis‑
sies te ver, maar assistentie bij de inter‑
pretatie is voor de faculteit Wijsbegeerte 
(FWB) geen enkel probleem. ”Als dat hulp 
bij het schrijven betekent, dient de stu‑
dent dat in het voorwoord te vermelden”, 
zegt Paul Schuurman, voorzitter van de 
examencommissie van de FWB. 
Meedenken over de onderzoeksvragen en 
de structuur van de scriptie is een ander 
twijfelgeval. Veel studies wijzen dit af, 
maar de faculteit iBMG is volgens haar 
examencommissie wat soepeler. ”De hulp 
moet natuurlijk niet het werk overne‑
men, maar bijles is niet verboden.” 
Naast de twijfelgevallen zijn er natuurlijk 
de overduidelijke fraudegevallen. Zo zien 
alle faculteiten puur plagiaat in het laten 
schrijven van (delen van) de tekst, deze 
laten vertalen naar het Engels of hele‑
maal overnemen van andermans scriptie.
Rode draad van de rondgang is dat ‘scrip‑

tiedokters’, betaald of onbetaald, ten dele 
geaccepteerd én legaal zijn. “Onderzoek 
is tegenwoordig teamwerk”, verklaart 
Gerjo van Osch, verantwoordelijk voor 
het masteronderzoek bij de opleiding Ge‑
neeskunde.
Natuurlijk zijn er nog steeds genoeg vor‑
men van hulp die verboden zijn, maar 
dikwijls is het op de hoogte stellen van 
de begeleider de enige voorwaarde voor 
het mogen inschakelen van een scriptie‑
dokter.  ↙ 

Scriptiehulp inzetten, 
mag dat?

‘Scriptiedokters’ werpen zich 
tegen betaling op als redders 
in nood van veel (master)
studenten. Maar enkele jaren 
geleden werden zij nog 
radicaal afgewezen door 
examencommissies. Hoe zit 
dat nu?

tekst / text JASPER MONSTER
illustratie / illustration ESTHER DIJKSTRA
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Assistance 
in writing 
your thesis: 
is that 
permitted? 

In exchange for payment, 
‘thesis doctors’ throw 
themselves into the breach 
as lifesavers for many 
(master) students. A few 
years ago this practice 
was completely rejected 
by Examining Boards, but 
what’s the situation now?

A bout twenty seconds. That’s 
the time you need on Goog‑
le to conclude that there’s 
no shortage of paid help for 
assistance in writing a the‑

sis. From new alumni trying to earn a bit 
of pocket money to extremely profession‑
al firms: thesis doctors are available in all 
sizes and shapes. But as a student, are you 
allowed to use this kind of help? <c>EM<c> 
looks for the answer by presenting ten fic‑
titious cases to the eight EUR Examining 
Boards. In each of these cases, students 
used some degree of paid or unpaid assis‑
tance in writing their thesis.
The most important conclusion: paid as‑
sistance is permitted. At least if you’re en‑
rolled in a programme not offered by the 
ESHCC, as that faculty prohibits all forms 
of professional help, regardless of the type 
of assistance rendered. While other fac‑
ulties do not make a distinction based on 
remuneration, they do look at the type of 
assistance given. “The difference between 
paid help or a favour from a friend is irrel‑

evant,” says Barbara van Zeijl of the Fac‑
ulty of Social Sciences Examining Board. 
Her colleagues at iBMG say ‘it’s irrelevant’ 
whether money changed hands for the ser‑
vices used by the student.
The question remains: what kinds of as‑
sistance are permitted? Regardless of your 
study, bringing someone in to provide as‑
sistance for the superficial aspects of your 
thesis will not cause any problems. Things 
like an external spelling check or coaching 
during your thesis process are permitted 
by all faculties.
The answers do reveal that there is a 
grey area where there is little agreement 
among the Examining Boards. One exam‑
ple is help in using SPSS. For the Examin‑
ing Boards, allowing someone else to con‑
duct entire analyses is crossing the line, 
but assistance in the interpretation is not 
an issue for the Faculty of Philosophy. “If 
that means help in writing the thesis, then 
the student is required to state this in the 
foreword,” declares Paul Schuurman, chair 
of the Faculty of Philosophy Examining 
Board.
Contributing ideas to the research ques‑
tions and the structure of a thesis is an‑
other ambiguous area. Many programmes 
prohibit this, but according to its Examin‑
ing Board, the iBMG faculty is a bit more 
flexible. “The degree of help provided 
mustn’t override the original content of 
the work, but coaching is allowed.”
In addition to these grey areas, there are 
also very obvious cases of fraud. All fac‑
ulties acknowledge it as plagiarism in its 
purest form when the culprits have parts 
of the text written by someone else, trans‑
late a work into English, or copy someone 
else’s thesis in its entirety.
A recurrent theme in this survey of the 
examining boards is that ‘thesis doctors’, 
paid or unpaid, are acceptable and consid‑
ered legal to a certain extent. “These days 
research is teamwork,” declares Gerjo van 
Osch, responsible for master research in 
the Medicine programme. 
So while some types of assistance are still 
prohibited, in many cases the only condi‑
tion attached to using a thesis doctor is 
that you inform your thesis supervisor. ↙
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Choosing 

my  dreams 
over 

friendships

Liever 
dromen 
dan   
vrienden
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Het is het perfecte verhaal voor 
een nieuwe serie jongensboe‑
ken. Wouter (10) woont vijf 
jaar met zijn ouders op Cu‑
raçao. Dan verhuist hij naar 

Almelo, gaat keepen bij de plaatselijke 
voetbalvereniging en wordt binnen een 
half jaar gescout door een profclub. Heel 
zijn jeugd keept Wouter in alle Nederland‑
se jeugdelftallen en hij wordt betaald voet‑
baller. Maar dat is niet genoeg. Wouter wil 
meer. Hij start de studie Geneeskunde aan 
de Erasmus Universiteit om zijn droom te 
realiseren: studeren aan een grote univer‑
siteit in Amerika. 
Er is alleen één groot verschil tussen dit 
jongensboek en de verhalen over Sjakie en 
zijn wondersloffen of Hielke en Sietse en 
hun Kameleon: het verhaal van Wouter is 
waar.
Eind vorig jaar ontving de geneeskunde‑
student namelijk post uit de VS. Afzen‑
ders? Het Boston Children’s Hospital en 
de Harvard University. Onderwerp? Toe‑
lating. “Ik kom misschien over als een 
ijskonijn, en als voetballer toon je niet zo 
snel je emoties, maar toen ik deze berich‑
ten kreeg, heb ik echt als een klein kind 
zitten janken.” In juli maakt Dronkers (als 
alles goed gaat) zijn laatste Nederlandse 
tentamen en dan kan het Amerikaanse 
avontuur beginnen. “Op het Erasmus MC 
kwam ik in contact met een chirurg die 
verbonden is aan een onderzoek in een 
kinderziekenhuis in Boston. Toen dacht ik 
meteen: Boston is Harvard, zo dicht kom ik 
nooit meer in de buurt. Voor allebei heb ik 

daarom toelating gedaan. Na de zomer ga 
ik zowel daar studeren als onderzoek doen 
in het Boston Children’s Hospital.” 
Studeren aan een van de grote universi‑
teiten in Amerika is voor Dronkers een 
lang gekoesterde wens. Als klein jongetje 
droomt hij niet over een carrière als brand‑
weerman, politieagent of astronaut. ”Toen 
ik 5 was, verhuisden we voor het werk van 
mijn vader vanuit Nederland naar Curaçao. 
Daarvandaan gingen we vaak op vakantie 
naar Boston en New York en dan kwamen 
we ook op de terreinen van de grote uni‑
versiteiten. Ik weet nog dat ik als jongetje 
van 8 daar liep en die wereld toen al fas‑
cinerend vond. Dat besef je natuurlijk niet 
op die leeftijd, maar de droom om daar te 
studeren bleef altijd aanwezig.”

Twijfelen
Toch verdwijnt de droom lange tijd naar 
de achtergrond. Op zijn tiende verhuist 
de geboren Vlaardinger met zijn fami‑
lie van de Caraïben naar het iets minder 
tropische Almelo. Na een half jaar in Ne‑
derland krijgt zijn leven een onverwach‑
te wending. “Op Curaçao was ik altijd al 
aan het sporten, maar ik had nooit echt 
gevoetbald. Terug in Nederland begon ik 
met keepen en na een half jaar werd ik 
gescout door FC Twente.” Die ‘transfer’ zet 
de tienerjaren van Dronkers op zijn kop. 
De wekker gaat elke dag voor zessen en 
na een dag vol school en trainen komt de 
jonge keeper meestal pas rond half 8 thuis. 
Tijd voor veel andere puberzaken is er niet, 
maar het is niet voor niets geweest. Op zijn 

zestiende debuteert Dronkers voor het Ne‑
derlands Elftal, en datzelfde jaar tekent hij 
zijn eerste profcontract.
Hoewel alle voortekenen goed zijn, blijft 
de definitieve doorbraak in het eerste elftal 
van FC Twente uit. De doelman keept zijn 
wedstrijden bij de beloften, zit wekelijks 
op de bank bij Eredivisiewedstrijden en 
tijdens een aantal Europese wedstrijden, 
maar verovert geen vaste plek onder de lat. 
“Waar dat aan lag? Misschien was ik niet 
goed genoeg, maar het kwartje moet ook 
net goed vallen. Bovendien heb ik niet de 
kansen gekregen die ik verdiende.’’ Op dat 
moment komt de studiedroom weer naar 
boven drijven. ”Ik wilde mezelf ook op een 
andere manier uitdagen, dus begon ik met 
mijn studie Psychologie aan de Universi‑
teit Twente. Dat was het moment dat ik 
voor het eerst begon te twijfelen aan mijn 
voetbalcarrière.” 

Patrick Kluivert
Die twijfel verdwijnt op bijzondere wij‑
ze bij Dronkers. Niet zijn ouders of bes‑
te vrienden overtuigen hem ervan zijn 
keepershandschoenen nog niet op te ber‑
gen, maar oud‑Oranjespits Patrick Klui‑
vert. “Hij was van 2011 tot en met 2013 
mijn trainer bij Jong FC Twente. Patrick 
is de beste trainer die ik heb gehad en de 
meest zachtaardige man die ik in het voet‑
bal ben tegengekomen. Ik heb nog weke‑
lijks contact met hem.” In persoonlijke 
gesprekken hakt Kluivert de knoop voor 
de doelman door. “Hij zei: 'Je bent gek als 
je nu stopt. Ik weet dat je niet alles zelf in 

Profvoetballer? Of misschien toch studeren aan Harvard en 
chirurg worden? Waar veel mensen alleen maar kunnen 
dromen van één van deze carrières, is Rotterdammer 
Wouter Dronkers (23) vastberaden de dubbelslag te slaan. 
Een gesprek over dromen, teleurstellingen, keuzes en 
opofferingen.
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de hand hebt, maar soms moet je een ri‑
sico nemen en er gewoon voor gaan'. Als 
iemand als Patrick Kluivert dat tegen je 
zegt, denk je nog wel even twee keer na of 
je echt wil stoppen met voetballen.” 
Met een transfer naar Vitesse in de zomer 
van 2014 hoopt Dronkers zijn droom, doel‑
man in de Eredivisie worden, te verwe‑
zenlijken. Hij tekent voor drie jaar, maar 
maakt in de gesprekken met de club uit 
Arnhem wel vanaf het begin zijn studie‑
wens duidelijk. “Ik heb meteen gezegd dat 
ik tegelijkertijd aan een studie Geneeskun‑
de in Rotterdam begon. Daar reageerde ie‑
dereen heel positief op. Dat gaf een goed 
gevoel. Ik kan het nooit bewijzen en ieder‑
een zal wel denken dat ik niet zelfkritisch 
ben, maar ik geloof dat mijn studiewens 
ervoor zorgde dat mijn contract bij Twen‑
te niet is verlengd. Vitesse is volgens velen 
het Hollywood aan de Rijn, maar zo heb ik 
het geen moment ervaren. Het is een war‑
me en hechte club.” Maar hoe goed hij ook 
wordt opgevangen, Dronkers maakt enkel 
minuten bij Jong Vitesse, niet in de Eredi‑
visie. 

Eenzaam
Het opnieuw uitblijven van de Eredivisie‑
droom zorgt vanwege alle gemaakte offers 
weer voor grote twijfels bij de keeper. “Van‑
af de middelbare school was ik uit mijn 
vertrouwde omgeving en bracht ik grote 
offers op sociaal gebied. Ik heb weinig spijt 
van dingen, maar dat sociale gemis vreet af 
en toe wel aan me. Het zijn mijn eigen keu‑
zes, dus ik ben niet zielig, maar voel mij 
soms wel eenzaam. Dat is hard om over je‑
zelf te zeggen, maar het is zo.’’ Zijn ‘tweede 
leven’ als student maakt de situatie er ook 
niet makkelijker op. “Ik maak weken van 
zo’n honderd uur. Zeven dagen in de week 
sta ik voor zessen op. Als ik moet trainen, 
rijd ik naar Arnhem. In de middag rijd ik 
terug en studeer ik tot ik ga slapen. Dat is 
heftig, maar het moet, want mijn bachelor 
moet binnen zijn voordat ik naar Amerika 
kan. Maar die druk heb ik al mijn hele le‑
ven en is ook wel fijn.” 
Daarom is het ook niet de druk, maar de 
eenzaamheid die knaagt. “Tuurlijk heb 
ik op de voetbal mijn contacten. Maar 
ondanks dat het een teamsport is, is het 
eenzaam. Iedereen is met zijn eigen carri‑
ère bezig. Dus echte vriendschappen heb 
er ik niet. En van mijn studie ken ik wel 
mensen, maar waar zij de kroeg in gaan of 

andere sociale dingen doen, moet ik naar 
huis. Ik moet de volgende ochtend weer 
om 6 uur op om te trainen.”

Naar het casino
De botsende werelden waarin Dronkers 
zich elke dag begeeft, versterken dat ge‑
voel van eenzaamheid. Want zowel in de 
voetbalkleedkamer als op de universiteit 
voelt hij zich regelmatig een vreemde eend 
in de bijt. “Het is niet dat mensen me niet 
accepteren. Ik voetbal bij Vitesse met jon‑
gens van Chelsea die waarschijnlijk het 
twintigvoudige verdienen, maar ik heb 
wel iets wat zij niet hebben: de studie. Dat 
dwingt veel respect af. Ze zijn ook oprecht 
geïnteresseerd. Maar toch hoor ik er niet 
echt bij.” Ook op de universiteit heeft hij 
dat gevoel. “Ik moet daar altijd bewijzen 
dat ik niet die voetballer ben. Professoren 
en studenten die wat minder met voetbal 
hebben, kijken eerst op een bepaalde ma‑
nier naar je. Dat kan ik ze niet kwalijk ne‑
men, maar toch sta ik dan met 2‑0 achter. 
Dat is wel vervelend. Elke zomer stel ik me‑
zelf dan ook de vraag of mijn voetbaldroom 
het allemaal waard is.”
Tot nu toe is het antwoord op die vraag elk 
jaar nog volmondig ja. “Misschien blijkt 
dadelijk op mijn 36e dat ik de Eredivisie of 
andere doelen in mijn voetbalcarrière niet 
heb gehaald, maar ik heb er wel altijd alles 
aan gedaan. De teleurstelling zal daarom 
nooit overheersend zijn.” Dronkers erkent 
dat zijn medische carrière misschien wel 
het beste medicijn is voor het genezen 
van die teleurstelling. “Als ik een mindere 
training heb gehad, kan ik op de universi‑
teit nog wat van mijn dag maken. Je hebt 
ook jongens die alleen voetballen en na de 
training naar het casino gaan. Dat lijkt mij 
nogal een leeg bestaan. Ik heb op sociaal 
gebied misschien soms een leeg bestaan, 
maar hun wereld is ook leeg. Tuurlijk ben 
ik er kapot van als ik mijn doelen in het 
voetbal niet haal. Ik wil mijn debuut in de 
Eredivisie maken en zal ook echt balen als 
dat niet lukt. Maar ik krijg dadelijk wél de 
mogelijkheid om in de Champions League 
van het studeren te komen.”

Geen superkrachten
Met zijn bijzondere verhaal hoopt Wouter 
medestudenten en andere leeftijdsgenoten 
te inspireren en te motiveren, ook al ziet 
hij zichzelf niet als goeroe. ”Door mijn er‑
varing kan ik mensen nieuwe motivatie 

'Ik moet altijd 
bewijzen dat ik 
niet die 
voetballer ben'
 ↘ Wouter Dronkers
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CV
Wouter Dronkers (1993) is geboren in Vlaar-
dingen. Op zijn vijfde verhuist hij naar Cu-
raçao, om op zijn tiende terug te verhuizen 
naar Almelo. Na een half jaar wordt hij ook als 
keeper gescout door FC Twente. Na zijn mid-
delbare school start hij bovendien zijn studie 
Psychologie aan de Universiteit Twente, waar 
hij zijn bachelor voor haalt. In 2014 maakt 
Dronkers de transfer naar Vitesse. Hij begint 
dat jaar ook de studie Geneeskunde aan de 
EUR. Dit najaar hoopt hij, na afronding van zijn 
bachelor, naar Cambridge in de VS te gaan om 
aan Harvard verder te studeren en onderzoek 
te doen in het Boston Children’s Hospital.
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meegeven. Waarschijnlijk kunnen ze het 
ook zonder mij, ik heb geen superkrach‑
ten, maar ik vind het mooi als ik wat terug 
kan geven. Je dromen nastreven is gewoon 
mogelijk, ook op de Erasmus. Ik ben ook 
altijd heel goed ondersteund. Natuurlijk is 
het zwaar, maar niemand heeft gezegd dat 
het makkelijk zou zijn.” Dronkers denkt dat 
zijn verhaal zowel stimulerend kan wer‑
ken voor topsporters in spe, als voor zijn 
collega‑studenten geneeskunde. “Je bent 
al zo bevoorrecht dat je door die selectie 
bent gekomen. En dan ga je niet naar col‑
lege omdat je wilt uitslapen? Dat begrijp ik 
niet. Trap jezelf je bed uit. Is het niet voor 
jezelf, dan voor je patiënten later.”
In de zomer begint zijn Amerikaanse avon‑
tuur, waarin hij de eerste stappen richting 
een leven als plastisch of neurochirurg 
hoopt te zetten. ”Dus niet de borstvergro‑
tingen, maar reconstructies. Het preci‑
siewerk. Ik ben met een handafwijking 
geboren, mijn middel‑ en ringvinger zaten 
aan elkaar, dus dat heeft mij altijd getrok‑
ken.” Bovendien wil Dronkers blijven voet‑
ballen. “Ik ben al in gesprek met clubs uit 

de Major League Soccer (de Amerikaan‑
se Eredivisie, red.). Ik blijf doorgaan. Op 
sommige dagen denk ik ook weleens: laat 
allemaal maar zitten, ik ga bier drinken 
met mijn vrienden. Maar dan realiseer ik 
me wat ik bereikt heb en denk ik: waarom 
doe je zo raar? Het moment kan altijd nog 
komen waarop ik zeg: voetbal is mooi ge‑
weest, ik stop ermee. Maar nu nog niet. Ik 
kan me op m’n zeventigste afvragen hoe‑
veel vrienden ik anders aan mijn leven had 
overgehouden, maar wil nooit spijt hebben 
dat ik mijn dromen niet heb nagejaagd. En 
dat vind ik belangrijker.” ↙

'Trap jezelf je bed 
uit'
 ↘ Wouter Dronkers
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Professional footballer? Or maybe studying at Harvard and 
becoming a surgeon? Where most people can only dream 
about one of these careers, Rotterdam resident Wouter 
Dronkers (23) is determined to succeed in both. An 
interview about dreams, disappointments, choices and 
sacrifices.

↘

text JASPER MONSTER
photography RONALD VAN DER HEERIK

It’s the perfect subject for a new 
series of boys’ books. Wouter 
(10) spends five years living in 
Curaçao with his parents. He then 
moves to Almelo, starts playing 

in the position of keeper at the local foot‑
ball club, and within six months he’s 
scouted by a professional club. During 
his entire youth Wouter plays as keeper 
for the Dutch national youth teams and 
goes on to become a professional foot‑
baller. But it doesn’t end there. Wouter 
wants more, so he enrols in the medicine 
programme at Erasmus University to 
realise his dream: studying at a prestig‑
ious American university.
There’s just one big difference between 
this boys’ book and the stories about Bil‑
ly Boots or the twins Hielke and Sietse 
and their boat The Chameleon. Wouter’s 
story is true.
Late last year this medical student re‑
ceived letters from the US. Sender: the 
Boston Children’s Hospital and Harvard 
University. Subject: he had been admit‑
ted. “Sometimes I come across as emo‑
tionless, and as a footballer you keep 
your emotions in check. But when I got 
those letters, I wept like a child.” In July 
Dronkers will (if all goes according to 
plan) take his last Dutch exam before his 
adventure in America starts. “At Eras‑
mus MC I came in contact with a surgeon 
who was involved in research at a chil‑
dren’s hospital in Boston. Right away I 
thought: Harvard is practically in Bos‑
ton. This is as close it gets. That’s why I 
applied to both. After this summer I will 
be studying at Harvard and conducting 
research at Boston Children’s Hospital.”

Studying at one of America’s most pres‑
tigious universities has been a long‑cher‑
ished wish for Dronkers. As a little boy 
he wasn’t dreaming about a career as a 
fireman, policeman or astronaut. “When 
I was 5, my father’s job took us from the 
Netherlands to Curaçao. While we lived 
there we often went on holidays to Bos‑
ton and New York and we visited the big 
university campuses there. I still re‑
member walking there as a little 8‑year‑
old boy and finding it fascinating. You’re 
not fully conscious of it at that age, but 
ever since I’ve always dreamt of studying 
there.”

Doubts
In spite of this, the dream was pushed 
into the background for a long time. 
When he was 10, the Vlaardingen‑born 
Wouter moved with his family from the 
Caribbean to the somewhat less tropi‑
cal environs of Almelo. After six months 
in the Netherlands his life took an un‑
expected turn. “I played a lot of sports 
in Curaçao, but I’d never really played 
football. Back here in the Netherlands 
I started in the position of keeper and 
within half a year I’d been scouted by FC 
Twente.” This ‘transfer’ turned Dronk‑
ers’ teenage years upside down. Every 
day the alarm clock sounded before six 
and after a full day at school and football 
training, the young keeper was usual‑
ly only home by seven thirty. Not much 
time left over for teenage activities, but 
it was worth it. At 16 Dronkers made his 
debut for the Dutch National team and in 
the same year he signed his first profes‑
sional contract.
Even though it all seemed to bode well, 
his definitive breakthrough with FC 
Twente’s first team failed to materialise. 
The keeper played for the reserve team 
and sat on the bench for the Eredivisie 
(Dutch equivalent of the English Pre‑
mier League) and European matches. He 
was unable to claim a first‑team place in 
goal. “The reason? Maybe I wasn’t good 
enough, but it’s also a matter of being in 
the right place at the right time. I also 
really don’t think I got the opportunities 
I deserved.” That’s when fulfilling the 
dream of studying at a prestigious uni‑
versity returned. “I wanted a different 
kind of challenge, so I started studying 
psychology at the University of Twente. 
That’s the first time I started having 
doubts about my football career.”

Curriculum Vitae
Wouter Dronkers (1993) was born in Vlaardin-
gen. At the age of five he moved to Curaçao and 
returned to Almelo in the Netherlands when he 
was ten. That’s when he was scouted as a keeper 
by FC Twente. After secondary school he also 
started studying Psychology at Twente Univer-
sity, obtaining his bachelor degree. A transfer to 
Vitesse followed in 2014, and in the same year he 
commenced studying medicine at EUR. This au-
tumn, after completing his bachelor program-
me, he hopes to go to Cambridge in the United 
States to continue his studies at Harvard and 
conduct research at Boston Children’s Hospital.

Choosing my dreams over 
friendships
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Patrick Kluivert
Then something special happened, ban‑
ishing his doubts. It’s not his parents or 
friends who convinced him not to pack 
away his goalkeeper gloves just yet, but 
it’s former Dutch national team striker 
Patrick Kluivert. “From 2011 through 
2013 he was my trainer with the FC 
Twente youth team. Patrick is the best 
trainer I’ve ever had and the kindest man 
I’ve ever met in the football world. I still 
speak with him every week.” In their one‑
on‑one talks, Kluivert convinced him to 
take the plunge. “He said: ‘You’re crazy 
if you quit now. I know you don’t have 
control of everything, but sometimes 
you have to take a risk and just go for it.’ 
When someone like Patrick Kluivert tells 
you something like that, you take it to 
heart and think about it twice.”
With a transfer to Vitesse in the summer 
of 2014, Dronkers hoped his dream of be‑
coming a keeper in the Eredivisie would 
come true. He signed for three years, but 
from the start, he makes his plans for 
his studies clear. “I told them right away 
that I had started studying medicine 
in Rotterdam. Everybody was positive 

about this and I found it reassuring. I’ll 
never be able to prove it and people will 
say I’m shifting the blame, but I believe 
my intention to study was the reason my 
contract with Twente wasn’t extended. 
A lot of people view Vitesse as a kind of 
soap opera, but I’ve never gotten that im‑
pression. It’s a close‑knit, friendly club.” 
But despite the good reception at Vitesse, 
Dronkers gets no more than few minutes 
with the youth team, and none in the Ere‑
divisie.

Lonely
Serious doubts resurfaced when the goal‑
keeper once again failed to realise his 
Eredivisie dream due to all the sacrifices 
he’d made. “Ever since secondary school 
I’ve been in unfamiliar surroundings and 
I sacrificed a lot in my social life. I rare‑
ly regret anything, but that lack of a so‑
cial life sometimes gnaws at me. I made 
those choices, so I’m not looking for pity, 
but I do feel lonely sometimes. It’s hard 
to say this about yourself, but that’s the 
way it is.” His ‘second life’ as a student 
doesn’t make things any easier. “I work 
about a hundred hours a week. I’m up be‑

‘I'm not looking 
for pity, but I do 
feel lonely 
sometimes’ 
 ↘  Wouter Dronkers



‘I never want to 
regret failing to 
pursue my 
dreams’ 
 ↘  Wouter Dronkers

fore six every day of the week. If I have to 
train, I drive to Arnhem. In the afternoon 
I drive back and study until bedtime. 
It’s demanding, but necessary. I have to 
complete my bachelor programme before 
I can go to America. I’ve had this kind of 
pressure my entire life and I enjoy it.”
That’s why it’s not the pressure that trou‑
bles him. It’s the loneliness. “Of course I 
have my contacts in football. Yet even 
though it’s a team sport, it’s still lone‑
ly. Everyone is focused on their own ca‑
reers, so I don’t have any real friendships 
there. I know a lot of people through my 
studies, but when they go to the pub or 
to other social activities, I have to head 
home. I have to be up the next morning 
before six o’clock to go to the training 
ground.”

Off to the casino
Dronkers lives in two different worlds 
and when they clash, it amplifies the 
feeling of loneliness. In both the foot‑
ball dressing room and at university, he 
often feels like an outsider. “It’s not that 
people don’t accept me. I play football 
at Vitesse with guys from Chelsea who 
probably earn twenty times more than I 
do, but I have something they don’t have: 
my university education. That wins a lot 
of respect. They’re also genuinely inter‑
ested, but I still don’t belong.” He has the 
same feeling at university. “I always have 
to prove that I’m not just ‘that football‑
er’. Professors and students not really in‑
terested in football look at you a certain 
way at first. I can’t blame them for that, 
but it means I’m facing an uphill battle 
from the outset and that’s frustrating. 
Every summer I find I’m asking myself 
if my dream of playing football is really 
worth it.”
So far, the answer to that question has 
been a resounding yes every year. “Per‑
haps at some point when I’m 36 I’ll real‑
ise I didn’t make it to the Eredivisie or 
reach other goals in my football career, 
but I always gave a hundred percent. That 
means the feeling of disappointment 
won’t run so deep.” Dronkers admits that 
studying medicine might be the best 
remedy for healing that feeling of regret. 
“If I’ve had a bad day at football training 
then I can still make my day worthwhile 
at university. There are some guys who 
train and afterwards they go to the casi‑
no. That kind of life seems empty to me. 

In terms of a social life, perhaps my life 
is empty sometimes, but their world is 
empty too. I know I’ll be devastated if I 
don’t reach my footballing goals. I want 
to make my debut in the Eredivisie and 
I’ll be dismayed if I if I don’t succeed. 
But soon I will have the opportunity of 
appearing in the Champions League of 
university studies.”

No superpowers
Wouter hopes his extraordinary story 
will inspire his fellow students and oth‑
ers his age, even though he doesn’t cast 
himself as a guru. “I could use my expe‑
riences as a new source of motivation for 
people. They could probably also do it 
without me – I don’t have any superpow‑
ers – but I would appreciate the chance 
to give something back. Following your 
dreams is possible, even at Erasmus. I’ve 
always had a lot of support. Of course 
it’s hard, but no one ever said it would be 
easy.” Dronkers believes his story could 
serve as encouragement for both pro‑
spective professional athletes as well as 
for his fellow medical students. “You’re 
already so privileged to have been select‑
ed. And then you don’t attend lectures 
because you feel like sleeping in? I can’t 
understand that. Force yourself to get 
out of bed; if not for yourself, do it for 
your future patients.”
His American adventure starts this sum‑
mer, when he hopes to take the first steps 
leading to a life as a plastic surgeon or 
neurosurgeon. “Not breast augmentation. 
Reconstructive surgery, the real preci‑
sion work is what I want. I was born with 
a physical defect where my middle finger 
and my ring finger were fused together, 
so I’ve always been drawn to reconstruc‑
tive surgery.” On top of all this, Dronkers 
wants to continue playing football. “I’ve 
had talks with Major League Soccer clubs 
(American Premier League football ‑ ed.). 
I’m going to carry on. Some days I think: 
I’m just going to drop it all and go have 
a beer with my friends. But then I real‑
ise how much I’ve achieved and I think: 
why are you being so daft? The moment 
that I decide ‘enough with football, I’m 
finished’ could happen any time. Then 
I’ll stop. But not yet. When I’m 70 I could 
ask myself how many friends I could have 
had if I had made different choices, but I 
never want to regret failing to pursue my 
dreams. That’s more important to me.” ↙
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Door het raam aan de Franselaan schijnt 
het licht van een fel Oranjeboom-bord. 
Hoe kan het anders in Casa de Oranje-
boom, waar zuipen mag en bidden moet.

Op de verkeersbordtafel van het VGSR-pand, 

de Vereniging van Gereformeerde Studenten 

te Rotterdam, staat spraakwater. Da’s niet 

voor het eerst. Een week geleden belde Frans 

(21) nog naar Albert Heijn. Of de voorraad lege 

bierkratten opgehaald kon worden. ‘’Tikten ze zo 

250 euro aan statiegeld af.’’ Geen Oranjeboom, 

overigens. Wel streek de bierbrouwer op verzoek 

van het huis over het hart en stuurde petjes en 

shirtjes op.

Het steekt schril af bij het Bijbel Liedboek, dat 

in de boekenkast boven de PlayStationspelle-

tjes staat, de Bijbellezing die om de twee weken 

in het huis plaatsvindt of het verplicht bidden 

voor het eten. Tijdens feestjes spreken leden 

elkaar, indien nodig, op normen en waarden aan. 

Een gezellige avond is een groter goed dan het 

comazuipen.

Aan de Franselaan komen studentenleven en 

religie samen. In andere huizen leven huisge-

noten nog weleens langs elkaar heen, maar hier 

niet. Zo eet de groep dagelijks samen en is ook 

het koffiedrinken iets collectiefs. Zodra iemand 

koffiezet, slingert hij een foto van Louis van Gaal 

met een koffiemok de groepsapp in.

Bovenal is het een mannenhuis. Neem het wed-

strijdje kou lijden. Eén winter was het de regel 

dat de eerste huisgenoot die de verwarming 

hoog zette, zou trakteren op bier. Dat gebeur-

de na een wel heel hoge gasrekening van een 

jaar eerder. Toen de ijskristallen op de ramen 

kwamen en vriendinnen het te koud vonden om 

over te komen, is de verwarming – zonder straf – 

weer aangezet.

Of de running gag over ‘gehakt tonight’. Een 

voormalige bewoner kwam eens op het idee om 

chicken tonight te maken, maar dan met gehakt. 

Kip was te duur, zo luidde de redenatie. Het 

resultaat was ‘niet te doen’. Niels (20): ‘’Dus als 

we tegenwoordig een slechte maaltijd hebben, 

zeggen we: dit past in de categorie gehakt 

tonight.’’

In tijden van culinaire nood biedt de achterkant 

van de kamerdeur hoop. Die is beplakt met het 

menu van snackbar De Kroon, tegenover het 

huis. Nieuw zijn de kleine bilicoontjes achter de 

gerechten, geïnspireerd op de ‘reeting’ van de 

website Dumpert. Hoe meer billen, hoe beter het 

gerecht. Het doel is de hele kaart af te werken.

Vooralsnog heeft enkel de pindasaus vier van de 

vijf billen te pakken..

Van links naar rechts: Marnix (23), Frans (21), 

Niels (20) en Laurens (21)

'Een slechte maaltijd past in de 
categorie gehakt tonight'

Casa de 
Oranjeboom
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'We put a bad 
meal in the 
category mince 
tonight'

Casa de Oranjeboom
The light from a bright Oranjeboom 
sign shines through the window. Seems 
obvious in Casa de Oranjeboom, where 
heavy drinking is allowed and praying is 
compulsory.

On the traffic sign table of the VGSR building, 

the Association of Dutch Reformed Students in 

Rotterdam, there’s alcohol. Not Oranjeboom, 

incidentally. Although, at the request of the 

house residents, the beer brewery did send them 

caps and shirts. Only a week ago, Frans (21) called 

Albert Heijn to ask whether they could collect the 

empty beer crates. ‘’That brought in around 250 

euro in deposits.’’

All this is in sharp contrast with the hymn book 

standing next to the PlayStation games on the 

bookshelf. And the Bible reading which takes 

place every two weeks in the house, or the com-

pulsory prayer before dinner. During parties, the 

house members remind each other about norms 

and values, if necessary. 

In other houses, housemates often live alongside 

each other, but not here. The group has a com-

munal meal every day and coffee breaks are also 

collective. As soon as anyone makes coffee, he 

posts a photo of Louis van Gaal with a coffee mug 

on the group app.

Above all, it’s a male household. Take the feeling 

cold competition. One winter, it was the rule that 

the first housemate to turn up the thermostat 

had to treat everyone to a beer. That rule was 

imposed after a sky-high gas bill the year before. 

When the ice crystals started to form on the win-

dows and girlfriends found it too cold to visit, the 

heating was turned on again – without a penalty.

Or the running gag about ‘mince tonight’. A 

former resident came up with the idea of making 

chicken tonight but using mince. Chicken was too 

expensive, was the reasoning behind it. The result 

was ‘ghastly’. Niels (20): ‘’So now if we have a bad 

meal, we put it in the category mince tonight.’’

In times of culinary need, the back of the living 

room door brings hope. This is covered with the 

menu from snack bar De Kroon, opposite the 

house. A new feature are the little bottom icons 

by the meals, inspired by the ‘bottom rating’, 

or ‘reeting’, of the Dumpert website. The more 

bottoms, the better the meal. 

So far, only the satay sauce has earned four of 

the five bottoms.

From left to right: Marnix (23), Frans (21), 

Niels (20) and Laurens (21)
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Stijl “Mijn stijl is in een 
paar woorden: anders, 
pop en bij elkaar pas-
sende kleuren. Met pop 
bedoel ik dat de vonken 
ervanaf vliegen. Ik vind 
het heel belangrijk om 
er stijlvol uit te blijven 
zien als ik iets opvallends 
draag. Ik draag geen 
gekke of al te flamboyan-
te kledingstukken - ik wil 
me wel mooi blijven voe-
len. Comfort vind ik ook 
heel belangrijk, maar je 
zult me op de universiteit 
nooit in een joggingbroek 
zien rondlopen.”

Mode “Ik wil later graag 
iets in de mode doen - ik 
houd heel erg van mode, 
zoals je misschien al 
gemerkt hebt. Ik ben lid 
geworden van de New 
Fashion Society op de 
campus en zit in het se-
minar-team. Wij regelen 
sprekers voor onze eve-
nementen en onderhou-
den alle contacten met 
hen. Van jongs af aan heb 
ik al een scherp oog voor 
mode. Ik herinner me 
hoe ik vroeger altijd kon 
zien of mijn moeder iets 
nieuws droeg.”

IBCoM “In de modewe-
reld wil ik graag op een 
marketing- of pr-afdeling 
werken. Ik ben heel erg 
tevreden over IBCoM. 
Het biedt een prima 
balans tussen commu-
nicatiewetenschappen 
en creatief ondernemen. 
Dit studiejaar kan ik 
mijn specialisatie kiezen. 
Ik heb niet voor een 
modeopleiding gekozen, 

omdat de management-
kant van mode 
me meer inte-
resseert dan 
het creatieve 
aspect er-
van. Ik heb 
het gevoel 
dat ze je op 
modeop-
leidingen 
alleen maar 
leren hoe je 
ontwerper 
kunt worden.”

Telefoon(hoesje) “Mijn 
favoriete ding is zonder 
twijfel mijn telefoon. 
Niet zozeer het model, 
maar dat het een mo-
biele telefoon is. Ik heb 
mijn telefoon altijd graag 
bij de hand, omdat ik zo 
voortdurend in contact 
met mijn vrienden ben en 
omdat alles erop staat 
wat ik nodig heb. Agenda, 
kalender, entertainment, 
e-mails. Ook vind ik het 
hoesje erg leuk. Het is 
van Blond Amsterdam 
en ik vind de opvallende 
kleuren te gek. Het valt 
op, net als mijn stijl.”

DE POPFASHIONISTA
Sarah Ruigrok (19)
Tweedejaarsstudent IBCoM

THE POP 
FASHIONISTA
Sarah Ruigrok (19)
Second year IBCoM student

Style “My style in three 
words is: different, pop 
and colour-coordinated. 
What I mean by pop is 
crackling, you know. It’s 
really important to me 
to still be stylish whilst 
wearing something 
completely different 
that sets my outfit 
apart. I’m not going to 
wear something crazy or 
too flamboyant - I still 
want to feel beautiful 
whatever I wear. Com-
fort is also important 
to me, but you’ll never 
see me at uni wearing 
tracksuit bottoms.” 

Fashion “I’d love to 
pursue a career in 
fashion - if you couldn’t 
tell already, I’m really 
into fashion. I’ve joined 
the New Fashion Society 
on campus; I’m in the 
seminar team. We take 
care of organising and 
keeping contacts with 

possible speakers at 
our events. I’ve always 
had an eye for fashion, 
ever since I was a kid. 
I remember looking at 
my mum and spotting 
anything new she would 
wear.”

IBCoM “Within the 
world of fashion, I’d 
pursue a career in the 
marketing or PR de-
partment. I love IBCoM 
because it gives a good 
balance of communi-
cation sciences and 
creative business. This 
academic year, I can 
choose my preferred 
specialisation. I haven’t 
taken a fashion course 
because I’m interested 
in managing rather than 
the creative part. I feel 
like fashion degrees 
only teach you how to 
become a designer.”

FAVOURITE THING

Phone (case) 
“My favourite object has to be my phone. Not 
really the model, but rather the fact that it’s a 
mobile phone. I love having my phone around as 
I’m always connected with my friends and I have 
almost anything I need on it. Diary, calendar, 
entertainment, emails. I also love the phone case 
I’m using at the moment. It’s from Blond Amster-
dam, the eye-catching colours make it super nice 
to me. It pops, just like my style.” 

FAVORIET DING


