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Spider plant
Employees at Erasmus University must 
start to face it too: flexible workspaces. 
Say goodbye to your own alcove, room or 
desk with a plant or photo on it. Instead, 
welcome an ‘open and inspiring’ setting 
where you can ‘meet colleagues’ and 
work ´anytime, anyplace, anywhere’, ex-
ults the information poster. ‘This creates 
the ideal working environment for every-
one’, based on the concept that ‘different 
use’ also results in ‘different conduct’. 
The poster doesn’t say what the desired 
conduct is. It does mention ´touch down 
workspaces´ and a ´clean desk policy´. 
Along with my favourite post-lunch word 
to the wise: ‘Once we’re finished, we 
clear everything away and wipe the table 
clean with a damp cloth’.
All this bragging about open spaces, 
noise zones and clean desks sudden-
ly brought biologist Midas Dekkers to 
mind. He described humans as lovers of 
small spaces to hide away into, to feel 
embraced and safe. I also recalled the re-
cent book by professor psychiatrist Witte 
Hoogendijk from the Erasmus MC, ‘From 
big bang to burn-out’. His message: in re-
cent decades we’ve become very stressed 
through over-stimulation and flexible 
working, something our prehistoric 
brain struggles with.
I therefore recommend all those moving 
to a flexible office, or sitting (or stand-
ing, be it touch down or otherwise) at 
one already, to carry out a minor act of 
rebellion: buy a Spider plant. You see, the 
Chlorophytum comosum requires little 
attention and barely any light. So, once 
you’ve finished your work, simply place 
it in your locker and the next morning 
take your Spider plant along to your next 
touch down desk.
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Graslelie
Ook de medewerkers van de Erasmus 
Universiteit moeten eraan geloven: flex-
plekken. Niet meer je eigen gangetje, 
kamertje, bureautje met plantje en foto-
tje, maar een ‘open en inspirerende’ om-
geving waar je ‘collega’s kan ontmoeten’ 
en je ´anytime, anyplace, anywhere’ kunt 
werken, jubelt de informatieposter. ´Zo 
ontstaat voor iedereen een ideale werk-
omgeving´, met het idee dat ´ander ge-
bruik´ ook tot ´ander gedrag´ leidt.
Welk gewenst gedrag dat is, vermeldt 
de poster niet. Wel rept deze van ´touch 
down-werkplekken´ en een ´clean desk 
policy´. Met mijn favoriete toelichting 
daarbij, voor na de lunch: ‘Na afloop rui-
men we alles op en halen we een vochtig 
doekje over de tafel’. 
Ik moest bij al deze ronkende taal over 
open ruimtes, rumoerzones en scho-
ne bureaus ineens denken aan bioloog 
Midas Dekkers. Hij omschreef de mens 
als ‘thigmofiel’ – een liefhebber van klei-
ne ruimtes om in weg te kruipen en zich 
daar omarmd en veilig te voelen. Ook 
dacht ik aan het recente boek van hoog-
leraar-psychiater Witte Hoogendijk van 
het Erasmus MC, ‘Van big bang tot burn-
out’. Zijn boodschap: de laatste decennia 
zijn we enorm gestresst geraakt door 
overprikkeling en flexwerken, iets wat 
ons prehistorische brein helemaal niet 
aankan.
Ik adviseer daarom een kleine daad van 
verzet aan iedereen die naar een flexkan-
toor verhuist of daar al zit (of staat, al dan 
niet touch downt): koop een graslelie. De 
Chlorophytum comosum heeft namelijk 
weinig aandacht en amper licht nodig. 
Dus na werktijd zet je die in je locker, 
waarna je de volgende ochtend je grasle-
lie meeneemt naar de plek waar je die 
dag lekker gaat touch-downen.
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Lichter dan licht
Licht, heel veel licht. Dat is 
het eerste wat opvalt als je 
de gerenoveerde universi-
teitsbibliotheek binnenloopt. 
Want waar de oude UB 
vooral in de stilteruimtes 
aanvoelde als een bunker, is 
het nieuwe gebouw een oase 
van licht. En studieplekken 
met stopcontacten. Véél 
stopcontacten. Eind mei, 
na een verbouwing van ruim 
anderhalf jaar, gaan de deu-
ren voor iedereen open. Wij, 
samen met een select ge-
zelschap, kregen een sneak 
preview. En we zagen dat het 
goed was.

Bekijk de volledige fotoserie 
op www.erasmusmagazine.nl

 
 

Brighter than 
light
Light, a lot of light. That is 
the first thing that strikes 
you when you walk into 
the renovated university 
library. While being in the 
old university library felt like 
being in a bunker, especially 
in the quiet areas, the new 
building is an oasis of light. 
In addition, the study spaces 
have sockets, many sockets. 
After a renovation project 
of over one and a half years, 
the doors will open to 
everyone at the end of May. 
Together with a select group 
of people, we were given a 
sneak preview, and we saw 
that it was good.

View the entire series of
photographs at 
www.erasmusmagazine.nl



In februari verscheen op onze 
website de eerste editie van 
een driewekelijks ‘bericht 
uit de Universiteitsraad’ (die 
studenten en medewerkers 
vertegenwoordigt), deze keer 
van de hand van de voorzitter 
van het personeelsdeel van 
de raad, Jiska Engelbert. Eén 
van de punten die ze maakt, 
is dat de uitkomsten van het 
medewerkers-tevredenheids-
onderzoek helemaal niet zo 
positief zijn als de EUR zelf 
graag suggereert. Ja, mede-
werkers van de EUR zijn te-
vredener dan twee jaar gele-
den, maar met uitzondering 
van mensen bij de Algemene 
Bestuursdienst en de Faculteit 

der Wijsbegeerte. “De Uraad 
ziet in die resultaten juist be-
vestigd dat te hoge werkdruk 
een gigantisch probleem 
op de EUR is”, concludeert 
Engelbert. Wordt vervolgd op 
de site van EM.
Wie ook problemen ziet, 
is VVD-kamerlid Pieter 
Duisenberg. Zijn Kamermotie 
om te onderzoeken of er sprake 
is van ‘zelfcensuur en gebrek 
aan diversiteit’ op de univer-
siteiten haalde begin februari 
een Kamermeerderheid, on-
danks dat verantwoordelijk 
minister Jet Bussemaker al 
heeft aangegeven ‘dat niet te 
gaan doen’. Onze eigen Elbert 
Dijkgraaf (hoogleraar bij de 

ESE en Kamerlid voor de SGP) 
stemde voor de motie. “Het 
is altijd goed om even te kij-
ken of dit (Amerikaanse pro-
bleem, red.) ook in Nederland 
speelt”, zegt hij hierover tegen 
EM. Ook Chris Aalberts, do-
cent bij de ESHCC, is voor. Hij 
spreekt van een ‘verstikkende 
consensus’ op Nederlandse 
universiteiten. Onderzoeker 
én EM-columnist Giorgio 
Touburg (naar eigen zeggen 
‘linkser dan de mainstream’ 
bij RSM) noemt een dergelijk 
onderzoek ‘heel interessant’ 
maar tegelijkertijd ‘voor de 
bühne’.
Ook wereldwijd zijn er tal 
van gevaren. Zoveel, dat de 
rectoren van de Nederlandse 
universiteiten gezamenlijk be-
sluiten een brief naar de NRC 
op te sturen. Hun aanleiding: 
de totalitaire types in Turkije 
en Iran en een twitterend type 
in de Verenigde Staten. “Al 
deze ontwikkelingen belem-
meren open communicatie 
en uitwisseling van ideeën, 
en daarmee de vrije weten-
schap, en leiden tot een beper-
king van de maatschappelijke 
opbrengsten daarvan”, schrij-
ven de rectoren. Nu maar ho-
pen dat Trump en Erdogan de 
NRC lezen.
Even leek er verlichting te 
komen voor studenten die 
door bijvoorbeeld ziekte of 
zwangerschap in de studeer-
problemen komen: de Tweede 
Kamer wilde dat je in zo’n si-
tuatie per behaald studiepunt 
mocht betalen. Dat scheelt 
een hoop geld als een baby je 

Hopen dat Trump de NRC leest
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tekst ELMER SMALING

→ Chris Aalberts (foto: Michel de Groot)
→ Chris Aalberts (photo: Michel de Groot)

Terwijl de politiek 
in binnen- en bui-
tenland tornt aan de 
academische vrij-
heid, worden stu-
denten pas echt 
wakker als ze niet 
meer van de Kra-
lingse Zoom naar de 
campus hoeven te 
lopen.



elke nacht van de tentamen-
week uit je slaap houdt. De 
vreugde was van korte duur, 
want al snel bleek het te gaan 
om slechts een experiment, 
en dan ook nog één waaraan 
de EUR weigert mee te doen. 
Het experiment ‘zou de stu-
deerbaarheid en inhoudelijke 
samenhang van het onderwijs 
niet ten goede komen’, aldus 
een woordvoerder. Bovendien 
zijn er al regelingen voor stu-
dievertraging.
Beter is het natuurlijk als 
je helemaal niet ziek wordt, 
maar hoe zit het eigenlijk 
met de fitheid van de EUR-
student? Het ongekende en-
thousiasme op Facebook, 
toen bekend werd dat er 
plannen zijn om zelfrijden-
de busjes van metrostation 
Kralingse Zoom naar de EUR 
te laten rijden, belooft weinig 
goeds. Zeker is het nog niet, 
maar als het doorgaat kun je 

vanaf 2020 je frietje halen bij 
Bram Ladage op Kralingse 
Zoom en dan in zo’n parks-
huttlebusje je aderen verder 
dicht laten slibben richting 
de campus. Dan mis je trou-
wens wel je pizzapunt bij het 
nieuwe kraampje op de hoek 
van de parkeerplaats.
Gelukkig zijn er ook gunsti-
gere signalen voor de fysie-
ke gesteldheid op de cam-
pus. Het schitterende ‘M.C. 
Escher’-trappenhuis van het 
Polakgebouw biedt bijvoor-
beeld mogelijkheden om je 
frietvet er weer af te lopen. 
Rector Huib Pols gaf het goede 
voorbeeld aan het begin van 
de vijfdaagse ‘staircase chal-
lenge’, waarin er wedstrijdjes 
op de trappen van het gebouw 
plaatsvonden. Voorlopig lijkt 
het buiten werking stellen 
van de liften niettemin de 
beste methode om de studen-
ten de trap op te krijgen.

De maand 
in cijfers
Het nieuws van de afgelopen 
maand in drie cijfers samen-
gevat. Medewerkers zijn te-
vredener, veel inschrijvingen 
voor numerus-fixusopleidin-
gen en mannen zijn verant-
woordelijk voor klachten van 
vrouwen.
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444% 
Bij de numerus-fixusopleiding 
Klinische Technologie was het 
aantal inschrijvingen maar 
liefst 444 procent hoger 
dan het aantal plaatsen. De 
opleiding International Busi-
ness Administration zag het 
hoogste aantal inschrijvingen 
van alle fixusopleidingen in 
Nederland: 2.229.

56 
Het aantal meldingen over 
bijvoorbeeld seksuele intimi-
datie, pesterijen of agressie 
bij de vertrouwenspersonen 
van de EUR in 2015. Dat 
is minder dan in de jaren 
ervoor. Wat stabiel is, is de 
verdeling: het zijn vooral 
vrouwen die zich tot de ver-
trouwenspersonen wenden, 
en het zijn vooral mannen die 
de klachten veroorzaken.

7,1 
Het gemiddelde cijfer dat 
EUR-medewerkers geven 
aan hun werkgever. Dat is 
twee tiende hoger dan bij de 
vorige meting, twee jaar ge-
leden. Alleen medewerkers 
van de Algemene Bestuurs-
dienst en Wijsbegeerte zijn 
nu negatiever.

→ Donald Trump (foto: Witte Huis)
→ Donald Trump (photo: The White House)

'De Uraad 
ziet in de 
resultaten 
bevestigd 
dat te hoge 
werkdruk een 
gigantisch 
probleem op 
de EUR is'
↘ Jiska Engelbert



→ This bus could drive to Woudestein from 2020 (photo: Maurits Vink) 
→ Vanaf 2020 zou dit busje naar Woudestein kunnen rijden (foto: Maurits Vink)

 

Past month 
in figures
The news of the past month 
summarised in three figures. 
Staff are more satisfied, 
enrolment numbers are high 
for degree programmes with a 
cap on student intake and men 
are responsible for women's 
complaints.
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Let's hope that Trump reads the NRC
As politicians at 
home and abroad 
continue to meddle 
with academic 
freedom, students 
only seem to become 
really interested 
when they no longer 
have to walk down 
Kralingse Zoom to 
the campus.

text ELMER SMALING

In February, the first edition 
of a three weekly ‘Message 
from the University Council’ 
appeared on our website. It 
is aimed at both students and 
staff and this edition was writ-
ten by the chair representing 
staff on the Council, Jiska 
Engelbert. One of the points 
she raises is that the results 
of the staff satisfaction sur-
vey are not as positive as the 
EUR itself would like to sug-
gest. Granted, the staff at EUR 
might be more satisfied than 
two years ago, but this is with 
the exception of those working 
at the General Management 
Directorate and the Faculty of 
Philosophy. “The University 
Council sees the results as 
actually confirming that ex-
cessive workload is a huge 
problem at EUR,” concludes 
Engelbert. To be continued on 
the EM website.
Another person who foresees 

problems is Pieter Duisenberg, 
MP for the Dutch liberal VVD 
party. His parliamentary mo-
tion to enquire into whether 
‘self-censorship and a lack 
of diversity’ exists at the uni-
versities secured a majority in 
the House of Representatives 
in February, even though 
the minister responsible, Jet 
Bussemaker, had previous-
ly indicated ‘that this wasn't 
going to happen’. Our own 
Elbert Dijkgraaf (professor at 
ESE and MP for SGP) voted for 
the motion. “It's always good 
to see whether this (American 
problem, ed.) also plays a role 
in the Netherlands.” Chris 
Aalberts, lecturer at ESHCC, 
is also in favour of this. He 
speaks to EM of a ‘suffocat-
ing consensus’ at Dutch uni-
versities. Researcher and EM 
columnist Giorgio Touburg 
(who admits to being ‘more 
left than the mainstream’ at 

444% 
The number of enrolments for 
Clinical Technology, a pro-
gramme with a cap on student 
intake, was no less than 444 per 
cent higher than the number of 
available places. The Bachelor's 
in International Business 
Administration has the highest 
number of enrolments of all 
programmes capped in the 
Netherlands: 2,229.

56 
This is the number of reports 
to confidential advisers at 
EUR in 2015 for such things as 
sexual harassment, bullying or 
aggression. This is lower than in 
previous years. What remains 
stable is the gender division: it is 
mainly women who turn to the 
confidential advisers and it is 
mainly men who are the cause 
behind the complaints.

7.1 
This is the average mark that 
EUR staff give their employer. 
That is two-tenths higher 
than in the previous survey 
two years ago. Only the staff 
at the General Management 
Directorate and the Faculty 
of Philosophy are now more 
negative..
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Putting the 
lifts out of 
action would 
currently 
seem the 
best method 
for getting 
students 
to take the 
stairs

→ Rector Huib Pols sets an example in the Polak Building (photo: Shirin Engel)
→ Rector Huib Pols geeft het goede voorbeeld in het Polakgebouw 
(foto: Shirin Engel)

RSM) calls such an enquiry 
‘very interesting’ but at the 
same time something ‘for the 
stage’.
There are also numerous dan-
gers around the world, so 
many that the rectors of the 
Dutch universities decided to 
send a joint letter to the Dutch 
NRC newspaper. Their mo-
tive: the totalitarian figures in 
Turkey and Iran and a Twitter-
happy figure in the United 
States. “All of these develop-
ments hinder open commu-
nication and the exchange 
of ideas, and as a result the 
freedom of science, and lead 
to a restriction in the benefits 
they offer society,” the rectors 
write. Let's hope that Trump 
and Erdogan read the NRC.
There seemed to be relief for 
students who have problems 
studying as a result of such 
things as illness or preg-

nancy: the Dutch House of 
Representatives wanted to 
offer students in these sit-
uations the opportunity to 
pay per credit point. That 
would save you a lot of mon-
ey if a baby kept you awake 
every night during the exam 
week. Joy at the news was 
single-lived, because it soon 
became apparent to be only 
an experiment, and also one 
in which EUR refuses to 
participate. The experiment 
‘wouldn't be beneficial to 
study practicability and the 
substantive cohesion of the 
education,’ according to a 
press officer. Moreover, regu-
lations already exist for stu-
dents experiencing delays in 
their study progress.
Of course, it would be better 
if you didn't fall ill at all. But 
what about the general fit-
ness of the EUR student? The 

unprecedented enthusiasm 
on Facebook when it was an-
nounced that there are plans 
to introduce self-driving bus-
es between Kralingse Zoom 
metro station and EUR doesn't 
bode well. It is far from cer-
tain, but if it does go ahead, it 
will mean that from 2020 you 
can get your fries from Bram 
Ladage on Kralingse Zoom 
and then catch a shuttle bus 
and let your arteries clog up 
as you are driven to the cam-
pus. But then you would also 
miss grabbing a pizza from 
the new stand on the corner of 
the car park.
Fortunately, there are also 
more favourable signals for 
the physical condition on 
campus. The magnificent 
‘M.C. Escher’ staircase in the 
Polak Building provides a 
great opportunity to burn off 
some of those extra calories. 
Rector Huib Pols set a good 
example at the beginning of 
the five-day ‘staircase chal-
lenge’, which included vari-
ous competitions on the stairs 
of the building. Nevertheless, 
putting the lifts out of action 
would currently seem the best 
method for getting students 
to take the stairs.



tekst GEERT MAARSE
illustratie BAS VAN DER SCHOT

De kwestie. Een privaat vermogensfonds gaat miljoenen investeren in de Rotterdamse 
culturele sector. Econoom Karen Maas vertelt daarom over de positieve én negatieve 
impact van dit soort filantropie.
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Is geven aan 
goede doelen gevaarlijk?

De steenrijke ondernemersfamilie Van der Vorm 
(HAL Investments) heeft een filantropische stich-
ting die zich richt op sociaalmaatschappelijke 
thema’s in Rotterdam: De Verre Bergen. In janu-
ari werd bekend dat HAL ook gaat investeren in 
kunst en cultuur via Droom en Daad. Is dat goed 
nieuws?
“Ik vind van wel. De Verre Bergen geldt als een 
vrij rare club in Nederland. Waar andere vermo-
gensfondsen inzetten op een thema, bijvoorbeeld 
onderwijs of zorg, richt zij zich op een regio. Wat 
ook bijzonder is, is dat ze serieus kijken naar de 
impact. Veel filantropische instellingen doen dat 
nauwelijks. En De Verre Bergen is in de afgelopen 
vijf jaar in Rotterdam een grote rol gaan spelen. 
Zo kochten ze afgelopen jaar tweehonderd huizen 
voor Syrische vluchtelingengezinnen. Dat ze Wim 
Pijbes, voormalig directeur van het Rijksmuseum, 
hebben aangetrokken als directeur van Droom en 
Daad, laat zien hoe serieus ze het nemen.”

Wat Droom en Daad gaat doen is nog onbekend. 
Wel heeft Pijbes aangegeven projecten eerder te 
gaan steunen met een ton dan met tienduizend 
euro. Is daar iets voor te zeggen?
“Het is slim om in te zetten op de grote trunks. Die 
kun je beter monitoren. Wat je ziet bij dit soort 
grote gevers, is dat ze het vaak lastig vinden om 
hun portfolio strategisch in te vullen. Want hoe-
wel de scope en missie van vermogensfondsen in 
statuten zijn vastgelegd, zijn die meestal dusda-
nig vaag omschreven dat je er alle kanten mee uit 
kunt. Soms krijg je daardoor het idee dat filantro-
pen voor Sinterklaas spelen. Het gevaar is daarbij 
dat het ene vriendje het andere vriendje helpt, zon-
der na te denken over de maatschappelijke impact. 
Rationeel geven is moeilijk, maar De Verre Bergen 
doet dat als een van de weinige vrij goed.”

In de VS is het voor miljardairs heel normaal om 
een groot deel van hun vermogen aan een goed 
doel te geven, zoals Warren Buffet, Bill Gates ↘
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The issue. A private donor-advised fund is going to invest millions in Rotterdam’s cultural 
sector. Economist Karen Maas therefore explains the positive and negative aspects of this 
kind of philanthropy.

THE ISSUE11 

Is giving to 
good causes dangerous?

The immensely wealthy Van der Vorm family of en-
trepreneurs (HAL Investments) has a philanthrop-
ic foundation, De Verre Bergen, which focuses on 
social and societal issues in Rotterdam. It became 
known in January that HAL will also invest in arts 
and culture through Droom en Daad. Is that good 
news?

“I think so. De Verre Bergen is a rather rare kind of 
club in the Netherlands. Whereas other donor-ad-
vised funds focus on a specific sector, such as edu-
cation or care, De Verre Bergen focuses on a region. 
What’s also special is that the foundation seriously 
considers the impact. Many philanthropic institu-
tions hardly do that. Moreover, De Verre Bergen has 
played a major role in Rotterdam in the past five 
years. It bought two hundred houses for Syrian ref-
ugee families in the past year, for example. The fact 
that it recruited Wim Pijbes, former director of the 
Rijksmuseum, for Droom en Daad shows you how 
serious De Verre Bergen is about what it does.”

Pijbes has stated that funding for projects is more 
likely to be in the hundred thousand Euros range 
rather than the ten thousand Euros range. Is this a 
sensible approach?

“It’s smart to focus on the large trunks because 
they are easier to monitor. Major donors of this kind 
often find it difficult to give strategic shape to their 
portfolios, because although the scope and mission 
of a donor-advised fund is laid down in the fund’s 
articles, such articles are often so vaguely formu-
lated as to allow every kind of interpretation. As 
a result, philanthropists sometimes appear to be 
playing Father Christmas. The danger is that one 
friend helps the other friend without thinking about 
the social impact. Giving rationally is difficult, but 
De Verre Bergen is one of the few funds that does 
so fairly well.”

It’s very normal for billionaires in the US to donate 
a large part of their fortunes to a good cause. Those 
who have done so include Warren Buffet, Bill Gates 

and Mark Zuckerberg. Such giving is virtually un-
known in the Netherlands. Why?

“Unlike Americans, Dutch people usually do not 
disclose the fact that they are donors and the 
amounts donated. A change is occurring, howev-
er. In the past, wealthy individuals tended to make 
arrangements for their money to be donated only 
after their deaths. According to the organisation 
that supports the interests of Dutch donor-advised 
funds, wealthy individuals are now donating during 
their lifetimes. Perhaps they are doing so because 
of the retreating state. It could also simply be that 
the number of wealthy individuals is increasing and 
more money is therefore available for philanthropy.”

Are Dutch people generous donors?

“A 2016 study by ABN AMRO MeesPierson shows 
that wealthy Dutch individuals are becoming more 
willing to give. On average, wealthy private clients 
of this asset management company donate over 11 
thousand Euros a year to social causes. That is al-
most twice as much as the amount stated in a study 
carried out in 2013. Moreover, rich people give more. 
Twenty percent of the 1.5 billion Euros that Dutch 
households give to charities each year comes from 
millionaires. A Movisie study shows that people who 
have capital in excess of 50 thousand Euros account 
for 80 percent of the total. In addition, according to 
a conservative estimate, a further 184 million Euros 
is available through donor-advised funds of philan-
thropists.”

What do we spend that money on?

“It depends on the donations being considered. VU 
University Amsterdam conducts a considerable 
amount of research into the donation behaviour of 
private individuals. This research shows that over 
20 percent of donations go to religious institu-
tions, followed by international assistance, sports 
and public social projects. The culture sector has 
been at the bottom of the list for twenty years, even 
though drastic budget cuts were implemented in ↘



Karen Maas is econoom 

en academisch directeur 

van het Impact Centre 

Erasmus (ICE). Ze doet 

onderzoek naar duurzaam-

heid en maatschappelijke 

waardecreatie. Haar spe-

cialisatie ligt in het meten 

van en sturen op sociale en 

maatschappelijke impact.

en Mark Zuckerberg. In Nederland kennen we het 
nauwelijks. Waarom?
“In tegenstelling tot Amerikanen maken 
Nederlanders vaak niet bekend dat ze geld weg-
geven en hoeveel. Maar je ziet daarin een ver-
schuiving. Vroeger gaven de rijken hun geld vaak 
pas na hun overlijden weg. Nu doen ze dat al bij 
leven, observeert FIN, de belangenvereniging van 
Nederlandse vermogensfondsen. Mogelijk komt 
dat door de terugtredende overheid. Daarnaast is 
er nog een simpele verklaring: er zijn steeds meer 
rijke mensen en daarmee komt steeds meer geld 
beschikbaar voor filantropie.”

Zijn Nederlanders een beetje gulle gevers?
“Onderzoek van ABN AMRO MeesPierson uit 2016 
toont aan dat de geefbereidheid van vermogende 
Nederlanders toeneemt. Gemiddeld geven vermo-
gende particuliere relaties van deze vermogens-
beheerder meer dan 11 duizend euro per jaar aan 
maatschappelijke doelen. Dat is bijna twee keer zo-
veel als het bedrag dat uit een studie uit 2013 komt. 
Rijke mensen geven überhaupt meer. Van de 1,5 
miljard euro die Nederlandse huishoudens jaarlijks 
geven aan goede doelen, wordt 20 procent opge-
bracht door miljonairs. Uit onderzoek van Movisie 
blijkt dat mensen met een kapitaal van meer dan 
50 duizend euro goed zijn voor 80 procent van het 
totaal. Daarnaast is er, volgens een conservatieve 
schatting, via vermogensfondsen van filantropen 
nog eens 184 miljoen euro beschikbaar.”

Waar geven we dat geld aan uit?
“Dat hangt ervan af naar welke donaties je kijkt. De 
Vrije Universiteit doet veel onderzoek naar parti-
culier geefgedrag, dus van particulieren. Daar gaat 
ruim 20 procent naar religieuze instellingen, op de 
voet gevolgd door internationale hulp, sport en pu-
bliek-sociale projecten. Cultuur bungelt al twintig 
jaar helemaal onderaan, terwijl er in die periode 
toch behoorlijk gesnoeid is in de budgetten. Wat 
interessant is: als je kijkt naar de grote vermogen-
de gevers, dan is cultuur juist de grootste post. 
Nederlandse culturele instellingen kregen in 2014 
bijna 25 miljoen euro uit private fondsen, waarvan 
80 procent naar musea ging. Als je kijkt wat filan-
tropen zoals Gates en Buffet wereldwijd doen, ↘
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the past two decades. It is interesting to note in this 
regard that the culture sector is actually the main 
area of focus of the major wealthy donors. In 2014, 
Dutch cultural institutions received almost 25 mil-
lion Euros from private funds, 80 percent of which 
went to museums. If you look at what philanthro-
pists like Gates and Buffet are doing worldwide, al-
most all of the money is going into health, education 
and women’s rights.”

If you could do so, what advice would you give Wim 
Pijbes in terms of Droom en Daad’s spending?

“The first known recipient is the International Film 
Festival Rotterdam, and I wonder whether such a 
large institutional party actually needs the money 
the most, because access to arts and culture is a 
major problem in Rotterdam. There is for example 
an enormous gap between rich schools and schools 
that have limited resources. I would therefore like it 
if Pijbes made it possible for museums to grant free 
admission three days a week, for example, or made 
it possible for all school children to go to a concert 
or dance performance twice a year.”

De Verre Bergen and Droom en Daad spend consid-
erable amounts of money. To what extent can such 
spending have a negative effect?

“Distributing a bit of money is nice for everyone. A 
fund with a serious budget can cause imbalance, 
however. De Verre Bergen has more money for social 
projects than the municipality, for example. Having 
that kind of financial clout comes with an enormous 
responsibility in that the fund concerned can end 
up hampering established parties. One must also 
ask whose main task it is to organise something. In 
addition, philanthropy can make a government lazy. 
If we started building roads in a developing coun-
try, for example, that country’s government would 
probably stop taking responsibility for road infra-
structure.”

A key criticism of philanthropy concerns tax avoid-
ance: as soon as someone sets up a foundation, 

he or she no longer has to pay wealth tax. Mark 
Zuckerberg’s foundation means that 45 billion dol-
lars are basically not subject to tax. Is that really 
so bad?

“What’s rather strange in a legal context is that 
anyone can simply set up a foundation. Yes, you 
must have a website, be reachable and publish an 
annual report, but that’s it. No one checks wheth-
er your organisation actually has an impact. If a 
charity makes the headlines, it’s because a direc-
tor is earning an excessive amount or because of 
some dodgy expense claim. As the Impact Centre 
Erasmus, we explain in consultation with the Tax 
and Customs Administration that social impact is a 
condition to qualify for the expenses scheme. That 
impact measurement can be extended to the port-
folio of a donor-advised fund, because what if such 
a fund sends money to UNICEF that was earned by 
investing in an organisation that uses child labour? 
Possibilities of that kind are usually not checked.”

Droom en Daad thinks in terms of investments: 
money goes in and a social return comes out. Can 
that kind of return actually be measured?

“I believe that it can, and it makes sense to do 
so if you’ve put so much money into something, 
though of course not everything can be expressed 
in figures. Doing this can actually be counterpro-
ductive. Lucas Meijs of the Rotterdam School of 
Management studies volunteer work, for example. 
He points out that you can very easily demotivate 
someone who has intrinsic motivation if you focus 
solely on figures. It is therefore important to make 
sure that a situation in which absolutely everything 
is determined by money does not arise. Historian 
Bas van Bavel describes the process well in his book 
The Invisible Hand? A market economy is initially 
very effective because people become increasingly 
affluent. A turning point is reached, however, and 
money starts to be the decisive factor in other do-
mains as well, such as the political one. In America, 
the current government of millionaires and billion-
aires reflects that reality. In the Netherlands, we 
have to ensure that aldermen and women and coun-
cil members do not only give ear to those who have 
a lot of money, because that would mean that such 
a fund has control of the entire sector.” ↙

'Philantropy can make a 
government lazy'   ↘  Karen Maas
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dan gaat bijna al het geld naar gezondheid, onder-
wijs en vrouwenrechten.”

Stel: u mag Wim Pijbes adviseren. Waar moet 
Droom en Daad haar geld dan insteken?
“De eerste ontvanger is het International Film 
Festival Rotterdam, terwijl ik me afvraag of zo’n 
grote institutionele partij het nou het hardste nodig 
heeft. Want toegankelijkheid van kunst en cultuur 
is een groot probleem in Rotterdam. Rijke scholen 
hebben genoeg middelen om naar een museum te 
gaan, maar we zien een enorme kloof met scholen 
die minder kapitaalkrachtig zijn. Ik zou het daarom 
leuk vinden als Pijbes bijvoorbeeld zou zorgen dat 
musea drie dagen per week gratis toegankelijk zijn, 
of dat alle scholen twee keer per jaar naar een mu-
ziek- of dansvoorstelling kunnen.”

De Verre Bergen en Droom en Daad besteden een 
forse hoeveelheid geld. In hoeverre kan dit ont-
wrichtend werken?
“Een beetje geld uitdelen is voor iedereen leuk. 
Maar als een fonds serieus budget heeft, kan het 
zijn dat de boel uit balans raakt. De Verre Bergen 
heeft bijvoorbeeld meer geld ter beschikking voor 
sociale projecten dan de gemeente. Dat geeft slag-
kracht, maar ook een enorme verantwoordelijk-
heid. Je kunt gevestigde partijen voor de voeten 
gaan lopen. En je moet je afvragen wiens hoofdtaak 
het is om iets te organiseren. Filantropie kan een 
overheid ook lui maken. Als wij bijvoorbeeld wegen 
gaan aanleggen in een ontwikkelingsland, trekt de 
lokale regering haar handen ervan af.”

Een belangrijk punt van kritiek op filantropie is 
belastingontduiking: op het moment dat je een 
stichting opricht, hoef je geen vermogensbelas-
ting meer te betalen. Mark Zuckerberg onttrekt 
via zijn stichting 45 miljard aan het oog van de 
fiscus. Is dat echt zo erg?
“Het is vooral gek dat iedereen zomaar een stich-
ting kan oprichten. Ja, je moet een website hebben, 
bereikbaar zijn en een jaarverslag publiceren, maar 
that’s it. Niemand controleert of jouw organisatie 
daadwerkelijk impact heeft. Áls een goed doel al 
in opspraak raakt, dan gaat het over een directeur 
die te veel verdient, of een onhandige declaratie. 

'Wat als geld voor  
Unicef verdiend is met  
kinderarbeid?' 
 ↘ Karen Maas

Als Impact Centre Erasmus vertellen wij in gesprek 
met de Belastingdienst dat maatschappelijke im-
pact een voorwaarde moet zijn om aanspraak te 
maken op deze regeling. Die impactmeting kun 
je doortrekken naar de portfolio van zo’n vermo-
gensfonds. Want wat als zo’n fonds zijn winst naar 
Unicef stuurt, terwijl dat geld verdiend is door te 
investeren in een organisatie die aan kinderarbeid 
doet? Daar wordt vaak niet naar gekeken.”

Droom en Daad denkt in termen van investerin-
gen. Er gaat geld in, en daar komt maatschap-
pelijk rendement uit. Kun je dat wel zo makkelijk 
meten?
“Ik denk het wel. En het is niet gek om te doen, als 
je ergens zoveel geld in steekt. Maar je kunt niet 
alles in cijfers uitdrukken. Dat kan ook averechts 
werken. Lucas Meijs van de Rotterdam School of 
Management onderzoekt bijvoorbeeld vrijwilli-
gerswerk. Hij wijst erop dat je iemand met een in-
trinsieke motivatie heel makkelijk kunt demotive-
ren als je alleen maar gaat sturen op cijfers. Waar je 
dus voor op moet passen, is dat geld allesbepalend 
wordt. Historicus Bas van Bavel beschrijft dat mooi 
in zijn boek The Invisible Hand? In eerste instantie 
is een markteconomie heel effectief, want mensen 
worden rijker en rijker. Tot er een kantelpunt komt 
en geld ook andere domeinen gaat bepalen, zoals 
de politiek. In Amerika zien we dat met de huidige 
regering, die uit allemaal miljonairs en miljardairs 
bestaat. Ook in Nederland moeten we uitkijken dat 
wethouders en raadsleden hun hoofd niet alleen 
maar laten hangen naar mensen met geld. Want 
dan heeft zo’n fonds gewoon de hele sector in han-
den.” ↙
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Deze column zal je 
verbazen!
In de Verenigde Staten houdt de term ‘fake news’ de gemoe-

deren behoorlijk bezig. Veel commentatoren in de VS wijten de 

winst van Donald Trump aan websites als Breitbart, met parel-

tjes als ‘Geboortebeperking maakt vrouwen onaantrekkelijk en 

gestoord’ en ‘Homorechten hebben ons dommer gemaakt’. 

Dezelfde mainstream media die hard afgeven op nepnieuws, 

hebben echter een berg boter op hun hoofd. Zij zijn namelijk 

onderhevig aan dezelfde institutionele logica die fake news zo 

invloedrijk maakt. If it bleeds, it leads: als het maar sensatio-

neel genoeg is, dan willen mensen er wel op klikken. Of, zoals 

CEO van televisiezender CBS Les Moonves zei over Trump: “Hij 

mag dan slecht zijn voor Amerika, maar hij is verdomde goed 

voor CBS.” 

Vergeleken met het medialandschap in de Verenigde Staten 

is het hier nog niet zo slecht gesteld met die nieuwsgaring, 

zou je zeggen. DENK kreeg dan ook de nodige hoon over zich 

heen toen de partij op een ietwat knullige manier de partijdig-

heid van de Nederlandse media aankaartte. Je moest wel een 

enorm aluhoedje zijn om in een dergelijke samenzwering te 

geloven.

Toch zijn ook de Nederlandse media niet immuun voor 

‘Amerikaanse toestanden’: Syrische asielzoekers werden in 

verband gebracht met de nieuwjaarsaanrandingen in Keulen, 

de Goudse wijk Oosterwei zou worden geterroriseerd door 

‘Marokkaanse reljeugd’, een Telegraafjournalist ruïneerde een 

Rotterdamse fotograaf door hem op te voeren als exploitant 

van een SM-studio, en zelfs een Trouw-journalist bombardeer-

de een Haagse wijk tot ‘shariadriehoek’, maar bleek het later 

allemaal uit zijn dikke duim gezogen te hebben.

In plaats van met schadenfreude naar de Amerikaanse situatie 

te kijken, kunnen we beter zorgen dat we over de middelen be-

schikken om de eigen media kritisch tegen het licht te houden. 

Een van die middelen is een degelijke academische opleiding. 

Of, zoals hoogleraar morele filosofie J.A. Smith het stelde in 

een van zijn colleges: “Nothing that you will learn in the course 

of your studies will be of the slightest possible use to you in 

after life – save only this – that if you work hard and intelli-

gently, you should be able to detect when a man is talking rot, 

and that, in my view, is the main, if not the sole purpose of 

education.”

U mag dat optekenen als mijn onderwijsfilosofie.

Giorgio Touburg is promovendus aan de Rotterdam School 

of Management

This column will 
change your life!
In the USA, the phrase “fake news” is a topic of much debate. 

Many commentators blame websites like Breitbart for Trump’s 

victory. Breitbart’s headlines include gems such as “Birth 

Control Makes Women Unattractive and Crazy” and “Gay 

Rights Have Made Us Dumber”. 

However, the same mainstream media that criticise fake 

news are part of the problem themselves. You see, they are 

subject to the same institutional logic that makes fake news so 

influential. If it bleeds, it leads, which is to say that if a headline 

is sensational enough, people will click it. Or, as the CEO of tel-

evision network CBS Les Moonves said about Trump: “It may 

not be good for America, but it’s damn good for CBS.” 

Compared with the media landscape in the United States, the 

Dutch media aren’t too bad at news-gathering, or so you might 

think. Thus, the new political party DENK came in for a great 

deal of scorn when it somewhat clumsily pointed out that the 

Dutch media are biased. You would have to be a bit of an idiot 

to believe their conspiracy theories.

Yet, the Dutch media landscape resembles the American 

one more than you would think. For instance, Syrian asylum 

seekers were linked to the New Year’s assaults in Cologne; the 

Gouda neighbourhood of Oosterwei was supposedly being ter-

rorised by “Moroccan hoodlums”; a Telegraaf reporter ruined 

a Rotterdam-based photographer by presenting him as the 

owner of an S&M studio, and even Trouw got in on the game, 

with one of its reporters calling a neighbourhood in The Hague 

a “sharia triangle”, before being found to have made it all up.

Instead of regarding the American situation with Schaden-

freude, we should ensure that we have the tools that allow us 

to analyse our own media. One of those tools is solid academic 

training. Or, as Professor of Moral Philosophy JA Smith 

posited in a 1914 lecture, “Nothing that you will learn in the 

course of your studies will be of the slightest possible use to 

you in after life, save only this – that if you work hard and in-

telligently, you should be able to detect when a man is talking 

rot, and that, in my view, is the main, if not the sole purpose of 

education.”

Consider that my philosophy of education.

Giorgio Touburg is a PhD candidate at the Rotterdam School  

of Management



Privaat gefinancieerd onderzoek
wereldwijd 
7,7 procent van de onderzoeksfinanciering bij Nederlandse 
hogeronderwijsinstellingen komt van bedrijven

Bron: Rathenau Instituut, gebaseerd op OESO, MSTI
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N ederland kent binnen Europa relatief 
veel privaat gefinancierd onderzoek. 
Ook op de Erasmus Universiteit doen 
wetenschappers onderzoek met of in 
opdracht van bedrijven. Hoeveel on-

derzoek is dat? Wat levert het op? En hoe voorkom je  
Wc-eend-taferelen? 

1: Hoe komt de universiteit aan haar geld? 
Universiteiten halen hun inkomsten uit collegegelden 
en drie geldstromen. Veruit de belangrijkste is de zoge-
heten eerste geldstroom: de middelen die rechtstreeks 
van de overheid komen. Hoe een universiteit dat geld 
besteedt, mag ze zelf weten, mits het naar de wettelij-
ke taken van een universiteit gaat: onderwijs en onder-
zoek. Voor de Erasmus Universiteit bedroeg de rijksbij-
drage in 2015 258,3 miljoen euro. 
Daarnaast heb je de tweede en een derde geldstroom. 
Onder de tweede geldstroom vallen overheidssubsi-
dies die wetenschappers in competities kunnen ver-
werven, meestal via de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In de derde geld-
stroom zitten alle andere inkomsten. Denk daarbij aan 
inkomsten uit postacademisch onderwijs, publiek-pri-
vate samenwerking en grote Europese onderzoekssub-
sidies. Ook de inkomsten uit onderzoek in opdracht van 
derden vallen hieronder. Die derden kunnen variëren 
van de provincie Zuid-Holland en de Rotterdamse ha-
ven tot KWF Kankerbestrijding en de farmaceutische 
industrie.

Wel betaald, 
niet bepaald

tekst TIM FICHEROUX
fotografie RONALD VAN DEN HEERIK

↘

Serie: Invloed bedrijfsleven op de EUR - Van oudsher heeft de Erasmus 
Universiteit de naam dat het bedrijfsleven sterk aanwezig is. Maar is dat echt zo? 
Hoe groot is die invloed? En welke invloed heeft de buitenwereld op onderwijs en 
onderzoek? Deel 2: Onderzoek op bestelling.

 China                                                      33,7% 

 Duitsland                      14,1% 

 België                12,1% 

 Korea               11,2% 

 Zwitserland                  10% 

 Nederland              7,7% 

 Canada             7,2% 

 EU28         6,5% 

 Spanje       5,9%  

 Oostenrijk        5,1% 

 Verenigde Staten     4,8% 

Inkomsten contractonderzoek
De EUR verdiende in 2015 119,7 miljoen euro aan contractonder-
zoek, 20 procent meer dan in 2006

Bron inkomsten contractonderzoek  (in miljoenen euro’s)
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Privately financed research 
worldwide
7.7% of the research at higher education institutes in the 
Netherlands is privately financed 

Source: Rathenau Institute, based on OECD, MSTI
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not fixed
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↘

W ithin Europe, the Netherlands have 
a relatively large amount of private-
ly-funded research. At the EUR too, 
scientists do research with or on 
contract for companies. How much 

research is that? What does it pay? And how do you 
avoid convoluted situations? 

1: How does the university get its money? 
Universities get their money from tuition fees and three 
income flows. By far the most important is the ‘prima-
ry money flow’: the resources that come directly from 
the government. Universities can decide for themselves 
how they spend that money, provided it is spent on a 
university’s statutory tasks: education and research. 
For the EUR, the government contribution in 2015 was 
€258.3 million.  Then there are the secondary and ter-
tiary money flows. The secondary money flow covers 
government subsidies that researchers can win in com-
petitions, mainly via the Netherlands Organisation for 
Scientific Research (NWO). The tertiary flow concerns 
all other income. That could be income from post-gradu-
ate education, public-private partnerships and large Eu-
ropean research subsidies. It also includes the income 
from contract research for third parties. Those third par-
ties range from the South Holland Provincial Authority 
and Rotterdam Port Authority to the Dutch Cancer Soci-
ety (DCS) and the pharmaceutical industry.

Series: Influence of busines world on EUR – Traditionally the Erasmus University has the 
reputation that its research and education is greatly influenced by the business world. But is 
this really the case? What is the extent of this influence? What are the consequences of this 
collaboration? Part 2: Contract research.

 China                                                      33,7% 

 Germany                     14,1% 

 Belgium                12,1% 

 Korea               11,2% 

 Switzerland                  10% 

 Netherlands             7,7% 

 Canada             7,2% 

 EU28         6,5% 

 Spain       5,9%  

 Austria        5,1% 

 US     4,8% 

Contract research income
In 2015, the EUR earned €119.7 million through contract 
research, 20% more than in 2006

Source of contract research income  (in millions of euros)
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Bart Kuipers is senior on-
derzoeker haveneconomie bij 
Regionale Economie, Haven- en 
Vervoerseconomie (RHV).

“Ik zie mezelf niet als weten-
schapper, maar als een klas-
sieke adviseur. Ik doe alleen 
onderzoek in opdracht en 
werk voor een bv. Ik hoef al-
leen mijn salaris terug te ver-
dienen. Wetenschappelijke 
publicaties schrijf ik in de 
weekenden. Dat zie ik meer 
als hobby.
RHV is wel wetenschappelijk 
angehaucht. Ik ga naar we-
tenschappelijke conferenties, 
schreef in mijn vrije tijd een 
proefschrift en publiceer in 
wetenschappelijke tijdschrif-
ten. En ik heb natuurlijk de 
wetenschappelijke integri-

teitsverklaring getekend. We 
houden ons ook aan de alge-
mene spelregels van de we-
tenschap. Het onderzoek moet 
reproduceerbaar zijn, bouwt 
voort op wetenschappelijke 
kennis en vermeldt bronnen.
Ik heb hier nooit meegemaakt 
dat een opdrachtgever moei-
lijk deed over de resultaten. 
In mijn vorige baan bij TNO 
wel een keer. Onze conclusie 
paste niet in de resultaten die 
de opdrachtgever wilde, maar 
ik wilde niets aanpassen. Dat 
leverde een groot conflict op. 
Toen is er zelfs een externe 
adviseur ingeschakeld om ons 
onderzoek tegen het licht te 
houden. Hij zei: met andere 
aannames kom je tot andere 
conclusies. Tja, dat geldt na-
tuurlijk voor ieder onderzoek.”
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2: Wat verdient de universiteit aan onderzoek?
Uit de jaarrekeningen van de Erasmus Universiteit 
blijkt dat steeds meer onderzoeksinkomsten uit de 
tweede en derde geldstroom komen. De baten uit con-
tractonderzoek (alle onderzoeksinkomsten die níet uit 
de eerste geldstroom komen) zijn in tien jaar tijd met 
20 procent toegenomen: van 100 miljoen euro in 2006 
tot 120 miljoen in 2015. Dat geld komt ook uit de on-
derzoeksbaten van het Erasmus MC en de verschillende 
bv’s die bij de universiteit horen. Het bedrijfsleven is 
met 25,6 miljoen euro goed voor zo’n 20 procent van 
de inkomsten uit contractonderzoek van de Erasmus 
Universiteit. 

3: Waar komt dat geld terecht?
Contractonderzoek betreft vrijwel altijd projectgebon-
den (of persoonsgebonden) financiering: geld dat alleen 
aan een specifiek project kan worden uitgegeven, bij-
voorbeeld voor het salaris van de uitvoerende onder-
zoeker.
Alle faculteiten doen contractonderzoek, maar de om-
vang en invulling verschillen per faculteit. De faculteit 
Wijsbegeerte en het ESHCC hebben bijvoorbeeld nau-
welijks inkomsten uit onderzoek in opdracht van be-
drijven en relatief veel uit NWO-gelden. Bij het iBMG 
is dat andersom: daar zijn bedrijven goed voor ruim een 
kwart van de inkomsten.
Een deel van het contractonderzoek wordt gedaan 
door werkmaatschappijen van de universiteit. Dat zijn 
zelfstandige bv’s die voortkomen uit de faculteiten en 
onder het moederbedrijf EUR Holding BV vallen. De 
universiteit is 100 procent eigenaar van de Holding. 
Via dividenduitkeringen komt de winst die deze bv’s 
maken weer terecht bij de faculteiten. “Als een on-
derzoeksgroep bijvoorbeeld veel inkomsten haalt uit 
postacademisch onderwijs of contractonderzoek, kie-
zen sommige faculteiten ervoor om dat in een bv onder 
te brengen”, legt Hananja van Dijk uit, controller van 
de Holding. “Dat zorgt voor een scheiding van geldstro-
men en transparantie. Zo voorkom je dat de rijksbijdra-
ge, bedoeld voor de kerntaken van de universiteit, bij 
andere activiteiten terechtkomt.” ↘

Bart Kuipers is a senior re-
searcher in port economics at 
Regional Economy, Port and 
Transportation Economy (RHV). 

‘I don’t see myself as a sci-
entist, but as a conventional 
consultant. I only do contract 
research and I work for a PLC. 
I only have to earn back my 
salary. I write scientific publi-
cations at weekends. I see that 
as more of a hobby. 
RHV does have things in com-
mon with science. I go to sci-
entific conferences, wrote a 
thesis in my free time and pub-
lish in scientific journals. And 
of course, I have signed the 
scientific-integrity declara-

tion. We also comply with the 
general scientific rules. The re-
search must be reproducible, 
builds on scientific knowledge 
and states its sources. 
Here I have never had a client 
who caused problems about 
the results. That did happen 
once in my last job at TNO. 
Our conclusion didn’t fit with 
the results the client wanted, 
but I wasn’t willing to change 
anything. That caused a major 
conflict. An external adviser 
was even brought in to assess 
our research. He said: with 
different assumptions you’ll 
get different conclusions. 
But that of course applies to  
all research.’
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2: What does the university earn from 
research?
The EUR’s financial statements show that more and more 
research income is coming from the secondary and ter-
tiary money flows. The earnings from contract research 
(all research income outside the primary flow) have 
grown by 20% over 10 years, from €100 million in 2006 
to €120 million in 2015. That money also comes from the 
research proceeds of the Erasmus Medical Faculty (Eras-
mus MC) and the companies affiliated to the university. 
With €25.6 million, the private sector accounts for about 
20% of the EUR’s income from contract research. 

3: What happens to that money?
Contract research almost always involves product-relat-
ed (or person-related) funding. All faculties do contract 
research, but scale and realisation differ. The Faculty of 
Philosophy and the Erasmus School of History, Culture 
and Communication (ESHCC) have almost no income 
from companies, but at the Institute of Health Policy & 
Management (iBMG), companies account for more than 
a quarter of the income.
Part of the contract research is performed by operat-
ing companies of the university. These arise from the 
faculties and operate under the parent company, EUR 
Holding Ltd. The university is the sole owner of the 
holding company. Via dividend payments, the profits 
return to the faculties. ‘If a research group earns a lot 
from post-graduate teaching or contract research, for 
instance, some faculties opt to transfer that to a private 
limited-liability company,’ explains Hananja van Dijk, 
controller of the holding company. ‘It prevents govern-
ment funds intended for the university’s core tasks from 
going to other activities.’ 

4: How much research does the EUR do in 
cooperation with the private sector?
A useful way to measure this is to count publications. 
This is what Robert Tijssen, senior lecturer in Science 
and Innovation at the Centre for Scientific and Technol-
ogy Studies (CWTS) in Leiden, does. The CWTS annually 
draws up the Leiden Ranking, based on the publications 
of universities. One of the indicators is University-In-
dustry co-publications: the percentage of a university’s 
publications produced in cooperation with a company. 
Especially for Erasmus Magazine, Tijssen looked at all 
the very latest, still unpublished figures. These showed 
that about 7.5% of all EUR publications were written 
with a company. ‘That’s a fairly large amount. The EUR 
is among the leaders in the Netherlands.’ That coopera-
tion with companies occurs primarily in the Health and 
Life Sciences, so via the Erasmus MC.

5: Why does a university do research in co-
operation with companies?
Let’s start with the Erasmus MC, for that’s where most 
of this research takes place. That is because cooperation 
with industry is an absolute must, says Thijs Spigt, Di-
rector of the Technology Transfer Office (TTO) of the ↘

Publications with companies
Only the four universities of technology publish more often in 
cooperation with businesses than the EUR does

Source: Leiden Ranking 2015, CWTS, University-Industry 
co-publications

Publications together with companies (per university)

 Eindhoven University of Technology                   14,5 % 

 Delft University of Technology                   12,7% 

 Wageningen University          8,8 % 

 University of Twente         8,4 % 

 Erasmus University Rotterdam         7,7 % 

 Leiden University       6,9 % 

 Utrecht University       6,9 % 

 Maastricht University       6,9 % 

 University of Groningen     6,6 % 

 VU Amsterdam     5,7 % 

 University of Amsterdam      5,7 % 

 Radboud University    5,3 % 

 Tilburg University  2,2 %  

Company publications per subject
EUR researchers often publish together with companies, parti-
cularly in the medical sciences

Publications together with companies 
(Erasmus University, per subject)

 Life and earth sciences 13,2 %

 Physical sciences and engineering 11,1 %

 Biomedical and health sciences 8,5 %

 Mathematics and computer science 5,8 %

 Social sciences and humanities 2,9 %

Source: Leiden Ranking 2015, CWTS. University-Industry co-publications
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4: Hoeveel onderzoek doet de EUR in 
samenwerking met het bedrijfsleven?
Een handige manier om dit te meten, is door publicaties 
te tellen. Dat doet Robert Tijssen, hoogleraar Science 
and Innovation bij het Centrum voor Wetenschaps- en 
Technologiestudies (CWTS) in Leiden. Het CWTS maakt 
jaarlijks de Leiden Ranking, een ranglijst gebaseerd op 
de publicaties van universiteiten. Een van de indicatoren 
is de University-Industry co-publications: het percenta-
ge publicaties van een universiteit in samenwerking met 
een bedrijf. “Als in een publicatie minstens één keer de 
Erasmus Universiteit en een van de honderdduizenden 
bedrijven uit onze database voorkomen bij de adressen 
van de auteurs, wordt de publicatie aangemerkt als ge-
zamenlijke publicatie”, legt Tijssen uit.
Speciaal voor Erasmus Magazine keek Tijssen naar de 
allernieuwste, nog niet gepubliceerde cijfers. Daaruit 
blijkt dat ongeveer 7,5 procent van alle publicaties van 
de EUR in samenwerking met een bedrijf geschreven 
werd. “Dat is vrij veel. De Erasmus Universiteit zit in de 
top van Nederland.” Die samenwerking met bedrijven 
komt vooral voor bij de Health and life sciences, dus via 
het Erasmus MC.

5: Waarom doet een universiteit onderzoek 
samen met bedrijven?
Laten we beginnen bij het Erasmus MC, want daar 
vindt het gros van dit onderzoek plaats. “We werken 
inderdaad veel samen met bedrijven”, zegt Thijs Spigt, 
directeur van het Technology Transfer Office (TTO) van 
het Erasmus MC. Dat komt, zegt hij, omdat samenwer-
king met de industrie voor het Erasmus MC een abso-
lute must is. Veel onderzoek leidt namelijk tot een uit 
te werken product, zoals medische apparatuur of een 
medicijn. “Dat kunnen we niet alleen, want ontwik-
kelen kost veel geld. Bovendien mogen we ons van de 
overheid niet richten op commerciële ontwikkeling.” 
Wetenschappers van het Erasmus MC komen bij het 
TTO terecht voor het opstellen van contracten over in-
tellectueel eigendom, overdragen van kennis en onder-
zoekssamenwerking. In 2015 zag het TTO bijna duizend 
contracten met derden, in 2016 bijna 1200.
Erasmus-breed zijn er nog meer redenen om samen te 
werken met bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan toegang 
tot bedrijfsgegevens die normaal gesproken intern blij-
ven. Wetenschappers die veel in opdracht van bedrij-
ven doen, noemen ook binding met het veld vaak als 
voordeel. Nog een reden, vult controller Van Dijk aan: 
economische valorisatie, dus het verkopen van de ken-
nis die de universiteit in huis heeft. En dan is er nog 
de afhankelijkheid van overheidsuitgaven. De eerste 
geldstroom daalt namelijk. De Erasmus Universiteit 
wil daarom minder afhankelijk zijn van die eerste geld-
stroom en zoekt naar andere inkomstenbronnen. ↘

Publicaties met het bedrijfsleven
Alleen de vier technische universiteiten publiceren meer in samen-
werking met het bedrijfsleven dan de Erasmus Universiteit

Bron: Leiden Ranking 2015, CWTS, University-Industry 
co-publications

  Publicaties samen met bedrijven (per universiteit)

 TU Eindhoven                   14,5 % 

 TU Delft                   12,7% 

 Wageningen          8,8 % 

 Universiteit Twente         8,4 % 

 Erasmus Universiteit         7,7 % 

 Universiteit Leiden       6,9 % 

 Universiteit Utrecht       6,9 % 

 Universiteit Maastricht       6,9 % 

 Rijksuniversiteit Groningen     6,6 % 

 Vrije Universiteit     5,7 % 

 Universiteit van Amsterdam      5,7 % 

 Radboud Universiteit Nijmegen    5,3 % 

 Universiteit Tilburg  2,2 %  

Bedrijfspublicaties per vakgebied
Vooral in de medische wetenschappen publiceren EUR-weten-
schappers vaak samen met bedrijven

Publicaties samen met bedrijven 
(Erasmus Universiteit, per vakgebied)

 Life and earth sciences 13,2 %

 Physical sciences and engineering 11,1 %

 Biomedical and health sciences 8,5 %

 Mathematics and computer science 5,8 %

 Social sciences and humanities 2,9 %

Bron: Leiden Ranking 2015, CWTS. University-Industry co-publications
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Erasmus MC. ‘We can’t develop products alone, because 
development costs a lot of money. Furthermore, the 
government does not permit us to focus on commercial 
development.’ EMC scientists come to the TTO to draw 
up contracts on intellectual-property rights, the trans-
fer of knowledge and research cooperation. In 2015, the 
TTO saw almost 1,000 contracts with third parties, and 
in 2016, almost 1,200.
On an EUR-wide scale, there are still more reasons to 
cooperate with industry. For example, access to corpo-
rate data that normally remains internal. Furthermore,  
connection with the field is an advantage. Third rea-
son is economic valorisation: selling the university’s 
knowledge. And then there is the independence from 
government expenditure, for the primary income flow 
is diminishing. 
 
6: What are the risks of contract research?
The first problem is somewhat paradoxical. Contract re-
search not only generates, but also costs money. This 
happens through matching: clients want universities 
to contribute part of the research funding. In 2014, ac-
countants Ernst and Young calculated how much mon-
ey this involves in 131 projects at six Dutch universities. 
The conclusion: universities contribute €0.74 of every 
euro in the secondary and tertiary flows. 
There is also a risk that contract research will be de-
railed, something that the Royal Netherlands Academy 
of Arts and Sciences (KNAW) already warned about in 
2005. ‘The research set-up, data collection and inter-
pretation are sometimes adjusted to obtain an outcome 
favourable to the client, and the publication of that out-
come is sometimes prevented, delayed or adjusted to 
the client’s requirements.’ 

7: How does the university ensure scientific 
independence?
The KNAW recommends using a Declaration of Scien-
tific Independence. It states, for example, that it must 
be possible to publish the results of scientific research, 
whether they are favourable to the client or not. All 
Dutch universities use the declaration. 
The EUR goes a step further. Since 2014, all its research-
ers are required to sign a scientific-integrity declaration 
including provisions on independence in contract re-
search. The university also uses specific contract terms 
and conditions. These state, for instance, that scien-
tists work with the integrity declaration. Conducting 
research, providing education and publishing results 
must remain possible. The EMC also applies very strict 
standards for freedom of publication, responsibility and 
ethical issues, TTO Director Spigt emphasises. A part-
ner, e.g. a pharmaceutical company, determines the in-
clusion criteria, for example what type of patients are 
tested for a medicine. ‘But everything else comes from 
the scientist’s research concept. A company must not 
be permitted to say: ‘We’d rather you use a different re-
search question or statistics, or leave out a table.’ No, 
that is not negotiable.’ ↙

Hoogleraar Interne Genees-
kunde Eric Sijbrands ontwik-
kelde in samenwerking met 
een telemedicinebedrijf een 
diabetesmeetstation. 

“Het idee ontstond in 2009, 
na een evaluatie op de diabe-
tespoli. 70 procent van onze 
diabetespatiënten spreekt 
amper Nederlands. Met het 
DiabetesStation kunnen pa-
tiënten in acht verschillende 
talen communiceren en zelf 
metingen doen.
 Als academisch ziekenhuis 
hebben we niet het geld en de 
kennis om zo’n idee door te 
ontwikkelen tot een product. 
Via het TTO kwam ik in contact 
met 24Care. Zij implementeer-
den de hardware en software. 
Wat voor mij als wetenschap-

per wel frustrerend was, is dat 
je op een gegeven moment de 
ideeënkraan dicht moet draai-
en. Je moet het geduld hebben 
om het product af te ronden, 
proef te draaien en aan te to-
nen dat het werkt.
Een mooi model voor een aca-
demische clinicus is dat je iets 
bedenkt waarmee je je toekom-
stig onderzoek kan financie-
ren. Het Erasmus MC hanteert 
een 40-40-20-regeling: 40 pro-
cent van de opbrengsten gaat 
naar het Erasmus MC, 40 pro-
cent naar de onderzoeksgroep 
en de rest is voor de uitvinder. 
Maar het zal nog wel even du-
ren voor we er ook daadwer-
kelijk iets aan verdienen. In 
de zorg worden dit soort medi-
sche innovaties gemiddeld pas 
na zeventien jaar ingevoerd.”

Professor Internal Medicine 
Eric Sijbrands developed 
a diabetes measurement 
station in cooperation with a 
tele-medicine company. 

‘The idea came up in 2009, 
after an evaluation at the 
diabetes outpatient clinic. 
70% of our diabetes patients 
speak little Dutch. With the 
DiabetesStation, patients can 
communicate in eight differ-
ent languages and make their 
own measurements.
As a teaching hospital, we lack 
the funds and the knowledge 
to develop such an idea into a 
product. Via the TTO, I came 
into contact with 24Care. They 
implemented the hardware 

and software. What was frus-
trating for me as a scientist 
was that at a certain point, 
you have to shut off the flow 
of ideas. You need patience to 
complete and test the product 
and show that it works. 
A good model for an academ-
ic clinician is thinking of 
something that can fund fu-
ture research. The EMC uses 
a 40-40-20 regulation: 40% of 
the revenue goes to the EMC, 
40% to the research group and 
the rest is for the inventor. It 
will be a while before we ac-
tually earn anything from it. 
In health care, medical inno-
vations of this kind are only 
introduced 17 years later  
on average.’
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6: Wat zijn de risico’s van contractonder-
zoek?
Het eerste probleem is nogal paradoxaal. Want con-
tractonderzoek levert niet alleen geld op, maar kost ook 
geld. Dat gebeurt via matching: opdrachtgevers willen 
dat universiteiten een deel van de onderzoeksfinancie-
ring bijleggen. In 2014 becijferde accountantsbureau 
EY via 131 projecten bij zes Nederlandse universiteiten 
hoeveel geld daarmee gemoeid is. De conclusie: voor ie-
dere euro uit de tweede en derde geldstroom, legt een 
universiteit 74 cent bij. Door die uitgaven hebben uni-
versiteiten steeds minder geld over om vrij te besteden. 
Daarnaast bestaat de kans dat contractonderzoek ont-
spoort, iets waar de Koninklijke Nederlandse Akademie 
voor Wetenschappen (KNAW) al in 2005 voor waar-
schuwde. “De opzet van onderzoek, de gegevensverza-
meling en de interpretatie worden soms aangepast om 
een voor de opdrachtgever gunstige uitkomst te ver-
krijgen en de publicatie van die uitkomst wordt soms 
verhinderd, vertraagd of aangepast aan de wensen van 
de opdrachtgever.” 

7: Hoe waarborgt de universiteit weten-
schappelijke onafhankelijkheid?
Vanwege het ontsporingsgevaar adviseert de 
KNAW om een Verklaring van Wetenschappelijke 
Onafhankelijkheid te hanteren. In die verklaring staat 
bijvoorbeeld dat wetenschappelijke onderzoeksresul-
taten gepubliceerd moeten kunnen worden, of ze nu 
gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever. Alle 
Nederlandse universiteiten werken met de verklaring. 
De Erasmus Universiteit gaat bovendien nog een stapje 
verder. Sinds 2014 moeten al haar wetenschappers een 
verklaring van wetenschappelijke integriteit tekenen. 
Die bevat ook bepalingen over onafhankelijkheid bij 
onderzoek in opdracht. Zo moet het onderzoek altijd 
onafhankelijk van de opdrachtgever kunnen worden 
uitgevoerd en moet de publicatie van de resultaten ge-
waarborgd zijn.
Daarnaast werkt de universiteit bij onderzoek in op-
dracht met contractvoorwaarden. Daar staat bijvoor-
beeld in dat wetenschappers werken met bovenge-
noemde integriteitsverklaring. Daar kan soms van 
worden afgeweken, maar het doen van onderzoek, ge-
ven van onderwijs en publiceren van resultaten moet 
mogelijk blijven.
Ook het Erasmus MC hanteert zeer strikte normen 
voor publicatievrijheid, verantwoordelijkheid en ethi-
sche kwesties, bezweert TTO-directeur Spigt. Zo doet 
het veel onderzoek in opdracht van farmaceuten. Zo’n 
bedrijf bepaalt de inclusiecriteria, bijvoorbeeld op wat 
voor patiënten een medicijn wordt getest. “Maar al het 
andere ontstaat vanuit de researchgedachte van de we-
tenschapper. Het mag niet voorkomen dat een bedrijf 
zegt: wij willen liever dat je een andere onderzoeks-
vraag of statistiek gebruikt, of een tabelletje weglaat. 
Nee, dat is niet onderhandelbaar.” ↙

Derk Loorbach is directeur 
van DRIFT, een bv die onder de 
EUR Holding valt. Het bedrijf 
financiert zijn onderzoek met 
beurzen van de EU en NWO en 
opdrachten van derden.

“Er kunnen altijd momenten 
komen dat er druk is om onwel-
gevallige resultaten achterwe-
ge te laten. Ik heb dat meege-
maakt bij een onderzoek naar 
het afvalbeleid van gemeen-
ten. Daar kwam een ranglijst 
uit met duidelijke verschillen 
in de prestaties. Slechter pres-
terende gemeenten waren daar 
niet blij mee. Uiteindelijk heb-
ben ze het twee maanden later 
wel op hun site gezet, vooral 
omdat wij dat ook al hadden 
gedaan.
In 2011, ons eerste jaar, moes-
ten we echt overleven. Toen na-

men we een opdracht aan die 
aanvoelde als greenwashing. 
Dat project ging over een gro-
te tunnel rond Rotterdam. We 
moesten de businesscase ver-
beteren, terwijl wij eigenlijk 
die tunnel ter discussie wilden 
stellen. We deden de opdracht 
toch. Deels uit opportunisme, 
maar ook omdat het geld bin-
nen moest komen. 
Als je geen middelen krijgt uit 
de eerste geldstroom, moet je 
wel inkomsten uit de tweede en 
derde geldstroom halen. En als 
de inkomsten uit onderzoeks-
beurzen tegenvallen, moet 
je andere opdrachten aanne-
men om de begroting rond te 
krijgen. Er is maar weinig be-
scherming tegen die spanning. 
Ik vind dat de universiteit hier 
een verantwoordelijkheid in 
moet nemen.”

Derk Loorbach is the Director 
of DRIFT, a PLC that is a sub-
sidiary of the EUR Holding com-
pany. DRIFT funds its research 
with EU and NWO grants and 
orders from third parties.

‘There can always be moments 
when there’s pressure to ignore 
unwelcome results. I have ex-
perienced that with research 
into municipal waste policies. 
That led to a ranking with clear 
differences in performance. 
Municipal authorities that 
performed less well were not 
happy about that. Ultimately, 
they did post it on their site two 
months later, mainly because 
we had also already done so.
In 2011, our first year, it really 
was a matter of survival. Then 

we accepted an order that felt 
like greenwashing. The project 
was about a large tunnel around 
Rotterdam. We had to improve 
the business case, while we 
actually wanted to raise ques-
tions about that tunnel. We 
did the order anyway. Partly for 
opportunistic reasons, but also 
because money had to come in. 
If you don’t receive any funds 
from the primary money flow, 
you have to get income from 
the secondary and tertiary 
flows. And if the income from 
research grants is disappoint-
ing, you have to accept other 
orders to balance the budget. 
There is little protection against 
that tension. I think the univer-
sity should take some responsi-
bility in this.’
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Ik erger me kapot aan al die hbo’ers in 
Polak. Waarom mogen die hier eigenlijk 
hun schoolboekjes lezen?
Tom Fransen, Rotterdam

Tut tut, Tom. Het zijn soms best moeilijke 
boekjes hoor! Dat hbo-studenten deze in 
jouw geliefde Polak gebouw lezen, is omdat 
de EUR buitenstaanders niet actief weert. 
Want ja, de studieomgeving is bedoeld voor 
EUR-studenten, maar nee, de universiteit is 
niet van plan om bijvoorbeeld bij de entree 
collegekaarten te controleren. “Daar hebben 
ook onze eigen studenten last van en dat 
past bovendien niet bij hoe we met elkaar om 
willen gaan”, zegt een woordvoerder. “Daar-
naast hebben we niet de indruk dat het om 
grote aantallen hbo-studenten gaat.”
En voordat je later dit jaar opeens woe-
dend wordt op Donald Duck-lezers in de 
gerenoveerde UB: ook daar kunnen hbo’ers 
gewoon naar binnen, al is het gebouw be-
doeld voor studenten en medewerkers van 
de EUR. Gelukkig blijft zowel de EUR als de 
Hogeschool Rotterdam zijn studievoorzie-
ningen uitbreiden, stelt de woordvoerder 
gerust. “Tot aan 2018 werkt de EUR aan een 
verdubbeling van het aantal studieplaatsen 
op de campus.”

Lees meer op erasmusmagazine.nl 

Ik zag laatst een video van jullie over 
Tinder-gebruik op de campus. Maarre…die 
presentatrice, Liz, zit die toevallig zelf ook  
op Tinder?
Gewoon, uit interesse, voor een vriend enzo

Voor wie het gemist heeft: Erasmus Magazine 
publiceert online regelmatig video’s waarin 
we studenten op de campus over actuele 
zaken spreken. De host daarvan is Liz, kort 
voor Elisabeth Berntsen. Deze hoogblonde, 
hagelwit stralende Noorse heeft al me-
nige interviewkandidaat het hoofd op hol 
gebracht, dus, eh, jouw vriend is in goed 
gezelschap met zijn interesse. Laatst vroeg zij 
jan en alleman naar hun gebruik van Tinder, 
maar liet zelf in het ongewisse of je haar ook 
een super like kan geven. Slecht nieuws: dat 
kan niet. “Nope, ik zit niet op Tinder of een 
andere dating-app, want ik heb mijn prins op 
het witte paard al gevonden!”

All those students of the school next door 
(the Hogeschool Rotterdam) in Polak are dri-
ving me mad. Why are they allowed to come 
and read their schoolbooks here anyway?
Tom Fransen, Rotterdam

Shame on you, Tom. Their books can be quite 
hard, you know! The fact that students of the 
Hogeschool Rotterdam read in your beloved 
Polak building is because EUR doesn’t actively 
discourage outsiders. Yes, the study environ-
ment is intended for EUR students, but no, 
the university isn’t planning to check student 
passes at the entrance. “That would impact 
on our own students too and furthermore it 
doesn’t reflect how we want to behave towards 
each other,” says a spokesperson. “Moreover, 
we don’t have the impression that very large 
numbers of students of the school next door 
are involved.”
And before you suddenly see red at Donald 
Duck readers in the renovated University 
Library: these students are allowed in here too, 
even though the building is intended for stu-
dents and staff at EUR. Fortunately, both EUR 
and the Hogeschool Rotterdam are continuing 
to expand their study facilities, the spokesper-
son reassures us. “Until 2018, EUR is working 
on doubling the number of study places on 
campus. With more than 100 opening hours 
a week, we already make maximum use of the 
existing study places.” 

I recently saw your video about Tinder use on 
campus. But …is the presenter, Liz, also on 
Tinder by any chance?
Just out of interest, for a friend …

For anyone who missed it: Erasmus Magazine 
regularly posts videos online in which we talk to 
students about current issues. The host is Liz, 
short for Elisabeth Berntsen. This gorgeously 
radiant blond Norwegian has already turned 
the head of many an interview candidate, so, 
your ‘friend’ is in good company with his inter-
est. She recently asked lots of people about 
their use of Tinder, but didn’t say whether you 
can give her a super like too. Bad news: you 
can’t. “No, I’m not on Tinder or any other dating 
app, because I’ve already found my knight in 
shining armour!”

Lieve EM, Dear EM,

tekst / text INGE JANSE
beeld / image UNIT20

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

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

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

Got a question for EM? E-mail it to 
erasmusmagazine@em.eur.nl, putting 
‘readers’ questions’ in the subject line



Anne Annink deed onderzoek naar de werk-
privébalans van zelfstandig ondernemers in 
verschillende landen. De theorie kwam echter heel 
dicht bij de praktijk toen ze zelf een burn-out kreeg.

Je zit op een verjaardag 
naast je oom. Hoe leg 
je uit wat je hebt onder-
zocht?
“De werk-privébalans is 

voor iedereen een uitdaging: hoe 
combineer je werk met zorgtaken, 
interesses en je sociale leven? Zelf-
standig ondernemerschap lijkt heel 
aantrekkelijk, omdat je de inhoud 
en omvang van het werk zelf in de 
hand hebt. Maar de praktijk is 
weerbarstiger, omdat zelfstandig 
ondernemers ook veel onzekerheid 
kennen. Waarom lukt het de een 
wel en de ander niet om een goede 
balans te vinden? Dat blijkt met de 
persoon zelf te maken te hebben, 
met het type bedrijf dat ze hebben 
en met de economische situatie, 
culturele kenmerken en beleid in 
het thuisland.”

Wat was het absolute dieptepunt 
tijdens je onderzoek?
“Tijdens een summer school moest 
ik met een ambulance naar het zie-
kenhuis omdat ik steeds flauwviel. 
Na een week in het ziekenhuis ging 
ik terug naar Nederland en meteen 
weer aan het werk, maar de duize-
ligheid en het flauwvallen bleven. 
Een paar maanden later lag ik op 
kantoor met mijn benen tegen de 
muur omhoog. Danny, mijn kamer-
genoot, zei: ‘Zou je niet eens naar 
huis gaan om uit te rusten?’ Toen 
pas begon het tot me door te drin-
gen dat ik zelf een burn-out had. 
“De theorie kwam zo dicht bij de 
praktijk. Promoveren en zelfstan-
dig ondernemen lijken op elkaar: je 
doet het alleen en je kunt de werk-
tijden grotendeels zelf bepalen. Dat 
heeft veel voordelen, maar ik voel-
de me ook weleens eenzaam en 

overwoog ermee te stoppen. Tegen-
woordig geef ik workshops aan 
PhD’s over de werk-privébalans, 
waarin ik naast de theorie ook mijn 
ervaringen met een burn-out en 
eenzaamheid bespreek. Achteraf is 
het dus ook een hoogtepunt.”

Stel dat je deze vier jaar van je lev-
en aan iets anders had besteed. 
Wat had je dan gedaan?
“Ik ben tijdens mijn studie een be-
drijfje begonnen als yogadocent. 
Eén van mijn plannen was om in 
Zuid-India een heel goede yogado-
cent te worden. Maar uiteindelijk 
zou ik nog steeds onderzoeker of 
wetenschapsjournalist zijn gewor-
den. Ik vind het heel belangrijk om 
theorie, kennis en gevoel te combi-
neren in mijn werk. Yoga is vooral 
een middel om bij mijn gevoel te 
komen.”

Hoe heb je jezelf beloond toen het 
proefschrift af was?
“Met een sabbatical van een jaar, in 
eerste instantie om uit te zoeken 
wat ik na mijn promotie wil doen. 
Maar toevallig heb ik net gehoord 
dat ik per 1 augustus een nieuwe 
baan heb. Dus vanaf 17 maart, de 
dag van mijn promotie, heb ik vier 
maanden vakantie.”

‘Achteraf is mijn burn-out 
ook een hoogtepunt’

DE PROMOTIE24 

De cover
“Het blauwe – die kleur staat voor zake-
lijk - mannetje is een eenpitter. De bijen 
eromheen visualiseren het gezoem 
rondom je hoofd. Dat staat voor de men-
tale identificatie met je werk, maar ook 
voor het belang van de context rondom 
de zelfstandig ondernemer. De schets 
maakte ik zelf, de uitwerking met aqua-
rel is gemaakt door een Roemeense stu-
dente via een website waarop zelfstan-
digen kunnen reageren op opdrachten. 
Dat leek me wel toepasselijk.”

tekst/text TIM FICHEROUX
fotografie/photography LEVIEN WILLEMSE



Anne Annink was conducting research into the 
work-private life balance of self-employed people in 
different countries. The theory came close to home 
when she suffered a burnout.

You are sitting next to 
your uncle at a birth-
day party. How do you 
explain what your re-
search is all about? 

“The work-private life balance is a 
challenge for everyone: how do you 
combine your work with care du-
ties, interests and your social life? 
Being a self-employed person seems 
to be very attractive in the sense 
that you can determine what you 
do on a given day and the number 
of hours that you work. The reality 
is less idyllic, however, because in-
dependent workers also face a great 
deal of uncertainty. Why does one 
person succeed and the other fail in 
finding a good balance? It has to do 
with the individual concerned, the 
kind of business that he or she is 
engaged in, the economic situation, 
cultural characteristics and policy 
in his or her country.”

What was the absolute low point 
during your time as a PhD candi-
date?
“During a summer school, I had 
to be taken to the hospital by am-
bulance because I kept fainting. I 
started working again immediately 
after coming home. A few months 
later, I was lying in the office with 
my legs raised against the wall. 
Danny, who shared the room with 
me, advised me to go home and rest. 
Only then did I realise that I was 
suffering from a burnout.
“The theory came very close to the 
practical reality. There is a similar-
ity between being a PhD candidate 
and being a self-employed person in 
that you work alone and can largely 
set your own working hours. While 
the situation has many positives, I 

felt lonely at times and considered 
stopping. I now give workshops 
on the work-private life balance to 
PhDs. In addition to theoretical as-
pects, I discuss my own burnout-re-
lated experiences and loneliness. In 
hindsight, my burnout was there-
fore also a high point.”

If you had spent these four years 
of your life doing something else, 
what would that something else 
have been?
“One of my plans was to become a 
very good yoga teacher in South In-
dia, but ultimately I would still have 
become a researcher or a science 
journalist. I consider it very impor-
tant to combine theory, knowledge 
and feelings in my work. Yoga is pri-
marily a means to get in touch with 
my feelings.”

How did you reward yourself after 
completing your PhD thesis?
“I took a sabbatical year, mainly to 
find out what I wanted to do after 
being awarded my PhD degree, but 
I just heard that I will be starting 
a new job on 1 August. So from 17 
March, the date on which I will be 
awarded my PhD degree, I will have 
a four-month holiday.”

‘In hindsight, my burnout 
was also a highlight’

About the cover
“The blue man – blue being the colour 
that stands for business – is a one-man 
band. The bees visualise the buzzing 
around one’s head. The buzzing refers to 
the mental identification with one’s work 
and the importance of a self-employed 
person’s context. I drew the sketch. The 
detailed watercolour version is by a Ro-
manian student. It was done through a 
website on which self-employed people 
can respond to assignments. It seemed 
appropriate to me.”

DE PROMOTIE THE PHD DEFENCE25 



REPORTAGE26 
tekst JASPER MONSTER 
fotografie SANNE VAN DER MOST 

Binnen vijf minuten na het 
begin van de avond we-
ten hoe een studentengala 
gaat eindigen? Simpel, weet 
de gastvrouw van Kasteel 

Aldendriel, het middeleeuwse kasteel in 
het Gelderse Mill waar het RSG dit jaar 
haar lustrumgala viert. “Hoe langer de 
jurken, hoe braver de avond. Als er alleen 
maar vrouwen met korte jurkjes binnen 
komen lopen, zeggen wij altijd tegen el-
kaar: foute boel. Dus toen wij alle jurken 
zagen van de vrouwen vanavond, waren 
wij direct gerustgesteld.” Dat neemt niet 
weg dat de prachtige (maar lange) jurken 
direct opvallen tijdens de eerste rondgang 
door de eetzaal, waar de zestig studenten 
opvallend rustig van een uitgebreid drie-
gangendiner genieten.
Als iedereen na het diner naar een ande-
re zaal vertrekt en ook de tweehonderd 
avondgasten arriveren, valt er een ander 
opvallend kledingdetail op: de identieke 
corsages die de dates op elkaars borst 
hebben gespeld. “Zo kunnen dates elkaar 
altijd herkennen en weet de rest wie er bij 
elkaar horen”, legt Karlien uit. “Achter de 
corsages zit soms een verhaal over hoe ze 
elkaar hebben leren kennen of iets wat 
ze hebben meegemaakt, maar het kan 
ook iets willekeurigs zijn.” Je kunt het zo 
gek niet bedenken, of het prijkt vanavond 
wel bij iemand op zijn of haar borst. Van 
graafmachines (‘Zit niets achter, die had 

ik toevallig nog in huis’) en Gamma-
voordeelpassen (‘Daar werken we allebei’) 
tot USB-sticks (‘Ze vergeet altijd alles’) en 
Flügel-flesjes (‘Handig om bij je te hebben 
- heb je altijd nog wat te drinken als het 
niet leuk is’). 
Heren moeten – naast de complexiteit van 
corsages opspelden – bovendien hun ge-
droomde galadate met een blauwe brief 
met zilveren letters vragen. Vrouwen ge-
ven hun antwoord in een roze brief met 
gouden letters. De date wordt bevestigd 
tijdens het drinken van een kopje thee, 
waarmee de vrouw ook gelijk bepaalt wat 
voor avond het gaat worden. Een koekje 
bij de thee betekent puur vriendschap-
pelijk, een taart biedt mogelijkheden en 
bij slagroom op de taart kan bij de man 
de vlag uit. Maar er zijn oplossingen om 
de heer in spanning te houden. “Ik ben 
poffertjes gaan eten”, zegt Anna. “Lekker 
vaag, ik zie het vanavond wel.”
Wat gedurende de avond het meest op-
valt, is dat dit studentengala niet ont-
aardt in een groot bacchanaal. Met een 
open bar en een fontein met kant en klare 
japie (een mix van jenever en appelsap, 
volgens alle aanwezigen hét drankje voor 
een RSG-gala), zou je verwachten dat stu-
denten hun kans pakken. Niets is minder 
waar. Geen over elkaar rollende dronken 
gasten, en ook de barmannen hebben een 
zeer rustige avond. Want in plaats van 
tanken aan de bar, staan zeker vijftig stu-

denten in de rij voor de fotograaf. 
Tijd om de olifant in de kamer te adresse-
ren. Blijven dates netjes bij elkaar of zijn 
er mogelijkheden om de slagroomtaart 
met een ander op te eten? “Ieder jaar is 
er wel een switcher, maar dat wordt niet 
echt gewaardeerd”, zegt RSG-preses Tony. 
“Het is traditie om bij je date te blijven.” 
Een eerste blik op de dansvloer lijkt die le-
zing te bevestigen. Al bestaande setjes vo-
zen er opvallend op los (‘Die pakken hun 
kans, de regel ‘geen gevoos op de soos’ 
geldt hier niet’), maar de echte casanova’s 
van het RSG laten zich nog niet zien. Toch 
zijn er ook andere geluiden hoorbaar in de 
krochten van het kasteel. “Nee joh, ik ga 
zo nog op oorlogspad“, zegt een jongen, 
die uit angst voor represailles alleen ano-
niem zijn verhaal wil doen. “Je bent toch 
een beetje de koning als het je lukt om 
andermans date te regelen, al zullen niet 
veel mensen dat toegeven.” 
Conclusie na ons debuut op een gala: ge-
zellig, maar braver dan verwacht. Heftiger 
dan wat dispuutsliederen zingen op het 
toilet of met een schuin oog naar de date 
van een ander kijken wordt het niet - of 
andere excessen zijn goed verborgen ge-
houden. De rij voor de poffertjeskraam is 
de hele avond in ieder geval langer dan 
de rij voor de bar of bij de japiefontein. 
En daarmee wordt de theorie van de gast-
vrouw van Kasteel Aldendriel onomstote-
lijk bevestigd. ↘

Voor leden van een studentenvereniging gesneden koek, 
voor buitenstaanders een groot mysterie: het studentengala. 
EM feestte daarom mee bij het lustrumgala van het RSG in 
een sprookjesachtig Gelders kasteel. Een avond vol mooie 
jurken, datetradities en poffertjes.

Studentengala: 
Bacchanaal of 
brave zaal?

→ Jurken zijn er in alle 
soorten en maten, maar 
blote ruggen hebben de 
overhand. Dit tot grote 
vreugde van sommige 
mannelijke bezoekers.
Dresses are present in all 
shapes and sizes, but bare 
backs have the upper 
hand. This gives birth to 
much masculine rejoicing.

English page 28



REPORTAGE REPORTAGE27 



28 COVERAGE

text JASPER MONSTER 
photography SANNE VAN DER MOST 

Knowing how a student gala 
will end five minutes after 
it has started? The host-
ess of Aldendriel Castle, 
the medieval castle in Mill, 

Gelderland where RSG was holding its 
fifth anniversary gala, knows how: “The 
longer the dresses, the more refined the 
evening. We know that there may be trou-
ble if every lady who walks in is wearing 
a short dress, so we were reassured when 
we saw the dresses this evening.”
Be that as it may, the beautiful long 
dresses of the ladies immediately catch 
the eye during the first tour of the dining 
room, where the sixty students are en-
joying – very quietly, it must be noted – a 
three-course dinner. 
When everyone goes to the other room af-
ter dinner and the two hundred evening 
guests arrive, another clothing detail 
catches the eye: the identical ornaments 
that the dates have pinned to each other’s 
chests. It is part of the gala’s extensive 
dating ritual. Karlien explains that “dates 
can always recognise each other and 
everyone knows who is with who. There’s 
sometimes an entire history behind the 
ornaments – a story about how the dates 
met or about something that they’ve been 
through together. But they can also just 
happen to have been readily available.” 
The chest ornaments rang from toy exca-
vators (“I just happened to have them at 
home”) and Gamma discount cards (“we 
both work there”) to USB sticks (“she al-

ways forgets everything”) and Flügel bot-
tles (“good to have something to drink 
with you in case the evening goes flat”).
To find a partner, a gentleman must ask 
his intended gala date by means of a letter 
written in silver on blue paper. The lady 
must give her reply in a letter written in 
gold on pink paper. The date is confirmed 
while drinking a cup of tea, during which 
time the lady also determines the kind of 
evening that it will be. A biscuit with the 
tea means only friendship, a slice of pie 
or cake means possibilities and a slice of 
pie or cake with whipped cream means 
that the gentleman is in with a chance of 
hitting a home run. But there are ways of 
keeping the gentleman in suspense. “I ate 
batter treats,” Anna says. “Nice and vague. 
I’ll see what happens this evening.”
What is most striking during the evening 
is that this student gala does not descend 
into a bacchanal. With an open bar and a 
fountain of instant “Japie” (a mix of Dutch 
gin and apple juice; according to everyone 
one present the drink for an RSG gala), 
one would expect students to start taking 
their chances. Nothing of the kind hap-
pens. There are no drunken guests rolling 
over each other and the men at the bar are 
also having a very quiet evening. Instead 
of drinking like fish at the bar, at least 
fifty students are standing in line for the 
photographer. 
Time to address the elephant in the room. 
Do the dates faithfully stay together or 
are there opportunities to get jiggy with 

someone else’s date? Opinions are divid-
ed. “Every year there’s a switcher, but that 
kind of conduct is not really appreciated,” 
says Tony, RSG’s president. “It’s tradi-
tion to stay with your date, so switching 
is the exception rather than the rule.” A 
glance at the dance floor seems to confirm 
Tony’s words. While the couples are clear-
ly having a good time (“They’ll take their 
chance, the rule ‘no hanky-panky at the 
association’ does not apply here”), RSG’s 
real Casanova’s have not yet shown them-
selves.
Nevertheless, other sounds are audible 
in the caverns of the castle. “No man, I’m 
about to go on the warpath,” says a boy 
who wishes to remain anonymous out of 
fear of retaliation. “You’re a bit of a king 
if you succeed in getting someone else’s 
date, even though most won’t actually 
say so.” 
The conclusion after our debut at a gala 
is that the event was nice but much more 
refined and restrained than expected. The 
event never gets out of hand – at any rate 
this RSG one did not. A few members of 
the debating society engage in singing on 
the toilet and furtive glances are cast at 
other people’s dates. It does not get more 
unruly than that. Perhaps other excesses 
are kept hidden. In any case, throughout 
the evening, the queue at the batter treat 
stand is longer than the queue at the car 
or the “Japie” fountain. The theory of the 
hostess of Aldendriel Castle is therefore 
incontrovertibly confirmed. ↘

While a student gala may be familiar territory to a student 
association, it is a great mystery to outsiders. EM therefore 
attended RSG’s fifth anniversary gala, which took place in a 
fairy-tale castle in Gelderland. It was an evening of elegant 
dresses, dating traditions and batter treats.

Student gala: 
bacchanalian or 
refined? → Taart bij de thee of niet, 

op het gala gedragen de 
mannen zich als echte he-
ren. Het bewaken van de 
tas als de date naar het 
toilet is, hoort daar zeker 
ook bij.
No matter how much cake 
was served, men behave 
like gentlemen during the 
gala. This includes pro-
tecting the bag while the 
date powders her nose.
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←  De avond begint met een uitgebreid driegangen-
diner. Ideaal om bij te praten met de date van een 
ander, maar wellicht ook het moment om de eerste 
hengel uit te werpen. 
The evening starts with a luxurious three-course 
dinner. Ideal for catching up with someone else's 
date - but maybe also to the test the waters for 
switching opportunities. 

↓ Naast alle tradities en gebruiken die bij zo’n 
avond komen kijken, blijft er natuurlijk genoeg 
tijd over voor de sterke studentenverhalen.
In addition to the traditions and customs 
involved in such an evening, there’s always 
time to share stories of student days.
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← De mooie jurken zijn niet op twee handen 
te tellen, maar je hebt toch nog altijd baas 
boven baas.
Too many beautiful dresses to count on the 
fingers of two hands, but everyone meets 
their match.

→  Preses Tony Jordan (midden) ontpopt 
zich tot de dj van de avond. Zijn specialitei-
ten? ‘Het billenschud-halfuurtje’ voor de 
vrouwen en de meezingers als afsluiting.
President Tony Jordan (in the centre) turns 
out to be the evening’s DJ. His speciality? 
‘The booty-shake half hour’ for the ladies 
and sing-alongs to round off the evening.

‘Hoe langer 
de jurken, 
hoe braver 
de avond’
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↑ Een anonieme bron vertelde het ons al: “Je 
bent toch een beetje de koning als het je lukt 
om andermans date te regelen.” De mannen-
wc blijkt een onverwacht, maar uiterst 
geschikt jachtterrein.
An anonymous source tells us: “You are 
somewhat of a king, if you manage to arrange 
someone else’s date.” The gentlemen’s toilets 
turns out to be an unexpected but extremely 
suitable hunting ground.

↑ Ook de oudere garde is vertegenwoordigd 
op het lustrumgala. Oud-leden Rian en Michel 
Blom vermaken zich opperbest. “Dit houdt ons 
jong en een biertje drinken is van alle tijden.”
The ‘old guard’ is also represented at the 
anniversary gala. Former members Rian and 
Michel Blom have a great time. “This keeps us 
young and people of all ages enjoy a beer.”

'The longer the 
dresses, the 
more refined 
the evening'
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tekst / text MOO MIERO
fotografie / photography LEVIEN WILLEMSE
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Geen beste vrienden
Ik voel me als een kind dat al heeft gezien dat Jan 
Klaassen eigenlijk gewoon een lapje stof is over de 
hand van een hoogbejaarde vent. Als hij roept of we 
Katrijn willen zien, weet ik al dat hij ons belazert, dat 
er geen Katrijn is en dat het gewoon zijn andere be-
haarde hand is, maar toch moedig ik hem aan, omdat 
het voelt als een verplichting. 
Meedoen omdat het moet, terwijl je weet dat je voor 
de gek wordt gehouden. Zo voelde het stemmen bij 
verkiezingen. Het wordt van je verwacht, en je kan het 
niet maken om het niet te doen, maar uiteindelijk is 
stemmen maar een formaliteit die ons afleidt van het 
feit dat partijen uiteindelijk helemaal niet doen wat 
het volk wil.
Ik had eigenlijk op elke partij kunnen stemmen, om-
dat ieder programma gouden bergen belooft. Ja, ik 
wil meer geld, en nee, ik wil niet later met pensioen. Ik 
wil me niet onveilig voelen en ik gun ook iedereen het 
beste, mits ik er zelf niet onder lijd. Maar ik wil niet 
stemmen op iemand die het enkel met me eens is, 
maar op iemand die dit alles echt kan waarmaken.
Ik wil bovendien geen beste vrienden worden met een 
partijleider. Ik wil niet weten dat hij van chihuahua’s 
houdt of dat hij vindt dat het normaal is om als 
volwassene nog kinderkoekjes te eten in bed. Ik wil 
hem soms juist haten omdat hij niet liegt, want de 
waarheid is hard. Ik wil niet dat hij met me flirt, dat 
hij me inpalmt met zijn mooie praatjes. Ik wil hem niet 
meer horen totdat hij iets zinnigs te zeggen heeft. En 
ik wil hem al helemaal niet zielig vinden, omdat ik hem 
weer verslagen op tv zie nadat hij buiten zijn schuld 
om zijn belofte niet kon nakomen. 
Ik wil politici niet meer zien acteren. Ik wil dat zij hun 
poppen weggooien. Ik wil dat zij opstaan, het gordijn 
opzijschuiven en hun ware gezicht laten zien. En dan 
zal ik juichen als een kind.

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law

Best friends? Just no.
I feel like a child who has realised that Punch is no more 
than a piece of fabric across some old dude’s hand. 
When he asks us in a loud voice if we wish to see Judy, 
I know that he is pulling a fast one on us, that there is 
no Judy and that she is merely his other hairy hand. But 
even so I yell at him to show us Judy, simply because it 
feels like I am supposed to. 
Joining in because you know you are supposed to, even 
though you are aware you are having your leg pulled 
– that’s what voting feels like. You are expected to do 
it, and you cannot not do it, but at the end of the day, 
voting is a mere formality distracting us from the fact 
that parties end up not doing the things the people want 
them to do.
I could have voted for any party, really, because every 
party promises us the world. Yes, I do want to have more 
money, and no, I do not want the retirement age to be 
pushed back even farther. I do not wish to feel unsafe, 
and I wish everyone the very best, provided that such is 
not going at my expense. However, I do not want to vote 
for someone who merely agrees with me on everything. 
I want to vote for someone who can actually deliver on 
his promises.
Moreover, I don’t want party leaders to become my new 
best friends. I don’t want to know that a leader loves 
Chihuahuas or that he thinks it is perfectly OK to eat 
children’s biscuits in bed even though he is all grown up. 
Every once in a while I want to hate him for not lying, 
because the truth hurts. I don’t want him to flirt with 
me, nor to win me over with his smooth talk. I don’t want 
to hear another thing from him until he is ready to start 
talking sense. And most of all, I don’t want to pity him 
when I see him on TV looking all dejected again because, 
for reasons beyond his control, he had to break yet 
another election promise. 
I want to see politicians stop putting on an act. I want 
them to throw away their puppets. I want them to get 
up, draw the curtain and show us their real faces. When 
that happens, I will cheer like a child.

Moo Miero is a student at Erasmus School of Law
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Maar liefst 20 procent van de 
bezoekers van de campus-
supermarkt steelt weleens, 
blijkt uit onderzoek door 
studenten van de Erasmus 

Universiteit. Sindsdien experimenteert 
de winkel met posters: Zie je een dief? 
Verklik het aan de Spar in ruil voor gra-
tis koffie. Hoe zinnig dat is, analyseren 
we via twee trends in de bestrijding van 
criminaliteit.
Ten eerste kunnen studenten elkaar erbij 
lappen. Dit past bij de trend waarin de 
overheid burgers inzet om criminaliteit 
te bestrijden. Denk aan de buurtwach-
ten op straat, de WhatsApp-groep voor 
buurtpreventie en programma’s als Op-
sporing Verzocht, waarbij de burger om 
hulp wordt gevraagd. Criminologen heb-
ben hier allerlei analyses op losgelaten, 
waarna zij voorzichtig positief zijn over 
deze burgerinzet. 
Maar, niet onbelangrijk: de analyses 
brachten ook knelpunten aan het licht. 
Zo bestaat er het gevaar van eigenrich-
ting. De gemiddelde burger kent de letter 
van de wet niet en loopt bij eigen optre-
den het risico zelf in het verdachtenbank-
je terecht te komen. Zo berichtte het AD 
over een buurtwacht die zelfs helikopters 
in bezit had en met honden achter ver-
meende overtreders aanging. Burgers 
redeneren bovendien soms vanuit hun 
(voor)oordelen. Een getinte jongeman 
die een wandeling maakt door een buurt 
waarin een actieve WhatsApp-groep is, 
kan voor een stroom aan (racistische en 
bevooroordeelde) berichtjes zorgen. Zo 
kan het ook gebeuren dat hbo-studen-
ten (die volgens de Spar opvallend vaak 
proletarisch winkelen) door hun acade-

mische mede-consumenten eerder van 
diefstal worden verdacht. Dus: inzet van 
burgers kan helpen, maar er kleven ook 
gevaren aan.
Trend twee: steeds vaker proberen over-
heden en bedrijven overlast en criminali-
teit te voorkomen door de situatie zelf te 
veranderen. Neem winkelcentrum Zuid-
plein. De gemeente Rotterdam plaatste 
hier een draaiorgel,  waarvan het krasse 
geluid hangjongeren moet wegjagen. 
Ook zijn op de brede trap vanaf het me-
trostation trapleuningen geplaatst, 
waardoor zakkenrollers moeilijker te 
werk kunnen gaan.
De Spar zet de omgeving in door poten-
tiële dieven via posters te vertellen dat 
ze in de gaten worden gehouden. Poten-
tiële daders realiseren zich dat, waarna 
zij eerder de afweging maken om niet te 
stelen. Althans, dat is het idee achter de 
methode. De vraag is alleen hoe de dader 
naar deze posters kijkt. Gelooft hij écht 
dat de pakkans groter wordt? Ook is het 
de vraag of dieven zo daadwerkelijk eer-

der betrapt worden. Daarbij speelt het 
bystander-effect: als een groep iets ziet 
gebeuren zonder dat iemand ingrijpt, dan 
is iedereen geneigd te denken dat er niets 
aan de hand is.
Bovendien, zo bekritiseert de criminolo-
gie deze trend, pakt het problemen niet 
bij de kern aan. De maatregelen veran-
deren namelijk niets aan het motief van 
de dader, maar richten zich alleen op de 
gelegenheidsdief. Bij notoire daders kan 
daarom het waterbedeffect optreden, 
waarbij de criminaliteit zich verplaatst 
naar een ander gebied. Dus ook aan de 
tweede trend zitten nogal wat haken en 
ogen. ↙ 

Met dank aan Kimberly Oosterwijk, tutor 
criminologie

Kijken, kijken, niet stelen
Meld een diefstal, krijg een 
koffie. Met die onconventio-
nele methode probeert de 
Spar-supermarkt op Wou-
destein winkeldiefstal te 
voorkomen. Marko de Haan, 
EM-redacteur en student 
Criminologie, analyseert nut 
en noodzaak.

tekst/text MARKO DE HAAN
illustratie/illustration ESTHER DIJKSTRA
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Look, but 
don’t touch 
Report a theft, get a coffee. 
This is the unconventional 
method introduced by 
the Spar supermarket on 
Woudestein in an attempt 
to stop shoplifting. Marko 
de Haan, EM editor and 
criminology student, 
wonders if this is useful.

A ccording to a survey by stu-
dents at Erasmus Univer-
sity, as many as 20 percent 
of visitors to the campus 
supermarket steal occasion-

ally. In response, the shop has been exper-
imenting with posters: See a shoplifter? 
Tell Spar and get a free coffee. We analyse 
how useful this is via two trends in tack-
ling criminality.
Firstly, students can grass on each other. 
This reflects the trend in which the govern-
ment calls on citizens to tackle criminali-
ty. Think of neighbourhood watch areas, 
a WhatsApp group for local crime preven-
tion and programmes like Crimewatch, 
asking the public to help solve crimes. 
Criminologists have performed numerous 
analyses and are cautiously positive about 
using the public in this way. 
But, not unimportantly: the analyses also 
brought problems to light. For example, 
the danger of wild justice. The average 
member of the public is not familiar with 
the letter of the law; they risk ending up in 

court themselves if they take matters into 
their own hands. For example, the Dutch 
newspaper Algemeen Dagblad reported on 
a neighbourhood watch which even had 
helicopters and chased alleged offenders 
with dogs. Furthermore, the public can 
sometimes act from prejudice. A young 
black man walking through an area with 
an active WhatsApp group may generate a 
flood of racist and prejudiced posts. In the 
same way, higher professional education 
(hbo) students (who, according to Spar, are 
noticeably inclined to do a bit of proletar-
ian shopping) may be suspected of shop-
lifting more often than their fellow con-
sumers from the university. So: using the 
public can help, but there are also risks. 
Trend two: governments and business-
es increasingly try to prevent nuisance 
and criminality by changing the situa-
tion themselves. Take Zuidplein shopping 
centre. The municipality of Rotterdam 
brought in a barrel organ, whose incessant 
whining was intended to drive away loiter-
ers. On the wide staircase from the metro 
station handrails were installed, making it 
more difficult for pickpockets. 
The Woudestein Spar harnesses the sur-
roundings by informing potential shoplift-
ers via posters that they are being watched. 
Potential culprits will tend to think twice 
about shoplifting. At least that’s the idea 
behind the method. However, the ques-
tion is how offenders look at these posters. 
Do they really believe the chance of be-
ing caught is greater? It is also debatable 
whether shoplifters will be caught sooner. 
In addition, there is the bystander effect: if 
a group sees something happening and no 
one does anything, everyone is inclined to 
think nothing’s wrong. 
Moreover, according to criticism from 
criminologists, this trend doesn’t tackle 
the problems at the core. The measures 
change nothing regarding the motive of 
the culprit, but only focus on the occa-
sional shoplifter. Notorious offenders will 
move to other areas. So there are plenty of 
issues surrounding the second trend too. ↙

With thanks to Kimberly Oosterwijk, Tutor 
in Criminology
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Een geweldig 
avontuur



 A great 
adventure
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H onestly, best job in the  
world. Eind vorige maand 
verscheen de vacature voor 
de nieuwe dean van het 
Erasmus University College 

(EUC). Maarten Frens was er als de kippen 
bij om zijn mogelijke opvolgers enthousi-
ast te maken. “Ik heb de vacature meteen 
gedeeld op Twitter en deze tekst toege-
voegd. Omdat het ook écht de beste en 
leukste baan ter wereld is. Waarom ik dan 
toch wegga? Ik denk dat het heel gezond is 
als iemand anders met een andere insteek 
zich er nu mee gaat bemoeien. Er staat iets 
moois, maar het is nog niet af. Afgelopen 
jaren zijn we vooral bezig geweest met een 
organisatie en opleiding te bouwen. Ko-
mende jaren is het tijd om de positie van 
het EUC in de stad, binnen de universiteit 
en de rest van de wereld te versterken. 
Maar ik vertrek met pijn in het hart. ”
Als Frens begint te vertellen over zijn jaren 
bij het EUC, vallen twee dingen direct op: 
zijn enthousiasme en betrokkenheid. “Op 
geen enkel moment wil ik de suggestie 
wekken dat ik het University College in 
mijn eentje gemaakt heb. Dat is zo bezij-
den de waarheid. Ik heb er leiding aan mo-
gen geven, maar ik heb altijd in een team 
van heel competente mensen mogen wer-
ken. Als ik zeg dat ik trots ben dat ik dit 
voor elkaar gekregen heb, laat dat zien dat 
ik enorm verweven ben geraakt met deze 
instelling en de studenten.” 

Best intimiderend
Zijn persoonlijke hoogtepunt van de af-
gelopen jaren? Direct schuift Frens het 
programma EUCjr naar voren. Tijdens dit 

programma krijgen middelbare scholieren 
van enkele Rotterdamse scholen op Zuid 
de kans om acht dagen mee te lopen op het 
University College. “Wij hebben studie-
beurzen voor groepen studenten die hier 
normaal moeilijk binnenkomen. De meest 
onderscheidende zijn de tien jaarlijkse RO-
TAS-beurzen. Hiermee kunnen ze gratis 
studeren en krijgen ze een tegemoetko-
ming in de studiekosten en huisvesting.” 
De financiële steun is bedoeld voor middel-
bare scholieren uit Rotterdam die uit een 
familie komen waar nog niemand naar de 
universiteit is geweest, de zogenaamde 
eerstegeneratiestudenten. Erg warmlopen 
voor de beurs doen zij alleen niet. “Het is 
nog geen enkel jaar gelukt om in de buurt 
van de tien te komen. We merkten dat bij 
deze doelgroep meer meespeelt dan de 
hogere studiekosten. Studeren is über-
haupt spannend, laat staan een program-
ma dat zich richt op de beste studenten. 
Iedereen vindt het gebouw (de voormali-
ge gemeentelijke bibliotheek uit 1923 bij 
station Blaak – red.) prachtig, maar ik kan 
me voorstellen dat alles best intimerend is 
als je van Rotterdam-Zuid komt. Word je 
tijdens een open dag ontvangen door een 
student die in Singapore en New York is 
opgegroeid, dan denkt zo iemand: oh, ik 
in Beverwaard. Vandaar het EUCjr, om die 
drempels weg te nemen.” 
Dat die drempels er zijn, werd voor hem 
duidelijk tijdens Frens' intensieve contac-
ten met studenten in de Honours Class van 
het Erasmus MC. Daar leerde hij dat het 
niet voor iedereen vanzelfsprekend is om 
op een universiteit rond te lopen, bijvoor-
beeld als ze uit een familie komen waar 

Het Erasmus University College, het paradepaardje van de 
universiteit, draait na een aarzelend begin op volle toeren. 
Vier jaar na de start is dit voor medeoprichter en dean 
Maarten Frens hét moment om met heel veel pijn in het 
hart het stokje over te dragen en terug te gaan naar zijn 
roots in het laboratorium.
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niemand heeft gestudeerd. “Ik had daar 
als derdegeneratie academisch geschoolde 
nooit over nagedacht.” Vanwege de impact 
van die drempels stoort het hem enorm 
dat het EUC zogezegd een school is voor 
welgestelden. “Ik geloof niet dat wij alleen 
maar rijkeluiskinderen aantrekken. Dat 
wij zoeken naar de elitetroepen onder de 
studenten, betekent niet dat wij zelf elitair 
zijn.” 

Noodlot
Sinds de allereerste brainstormsessies in 
2011 is Frens betrokken bij de ontwikke-
ling van het EUC. Hij was destijds oplei-
dingscoördinator van de bachelor Genees-
kunde en voelde een grote betrokkenheid 
bij het onderwijs. Toen de vacature van 
dean voorbij kwam, pakte Frens dan ook 
zijn kans. “Ik vond het een mooie sprong in 
het diepe.” Zijn liefde voor het lab bracht 
hem nog wel even aan het twijfelen. “Op 
mijn 22e ben ik in het lab begonnen en ik 
hoor daar ook echt thuis. Maar toen ik de 
sollicitatiebrief verstuurde was ik 44. Dus 
dacht ik: ik ben nu op de helft van mijn car-
rière, een periode iets anders doen is dan 
helemaal niet verkeerd.”
De droom van Frens voor het EUC was van-
af het begin duidelijk: een brede bachelor-
opleiding met een hechte gemeenschap in 
het hart van de stad. Toch waren de afge-
lopen jaren geen rechte lijn naar de top. 
Vooral de huisvesting bezorgde Frens en 
zijn collega’s kopzorgen. “Toen de verbou-
wing van ons pand bijna klaar was, sloeg 
het noodlot toe. Na een hoosbui kwam 
een deel van het dak naar beneden. Door 
de lekkage moesten alle net aangelegde 
leidingen worden vervangen. We weken 
uit naar het Schielandhuis en het Eras-
mus MC, met de gedachte dat we binnen 
zes weken in ons uiteindelijke pand kon-
den beginnen. Maar door de malaise in de 
bouw ging dat allemaal niet door. Daarom 
moesten we stante pede iets anders zoeken 
en hebben we acht maanden in de oude 
rechtbank aan de Noordsingel gezeten.” 
Allemaal zaken waar Frens, als neurowe-
tenschapper, geen ervaring mee had. “Nee, 
ik ben dit gaan doen voor het onderwijs. Ik 
heb veel geleerd die eerste periode.” 

Opwaartse spiraal
Naast de materiële zaken kampte ook het 
onderwijs in de eerste jaren nog met kin-
derziektes. De werkdruk voor zowel stu-

denten als werknemers was te hoog, de 
communicatie richting studenten was niet 
optimaal en ook de beoordelingen in bij-
voorbeeld de Keuzegids (de jaarlijkse uit-
gave waarin bacheloropleidingen worden 
beoordeeld) waren niet fantastisch. “We 
waren the new kid on the block, dus het zou 
raar zijn geweest als die dat wel waren. 
Paniek is er nooit ontstaan. We waren er 
allemaal van overtuigd dat wat we deden, 
goed was.” 
Ook de wat mindere beoordelingen in de 
beginjaren zijn volgens Frens goed te ver-
klaren. “Als je het vergelijkt met andere 
University Colleges, was onze ranking in-
derdaad niet fantastisch. We waren zesde 
van de acht. Maar alsnog werden we beter 
beoordeeld dan de meeste andere opleidin-
gen van de EUR, terwijl we net begonnen 
waren. Hoe dat kan? Alle UC’s zijn goed, 
omdat het de enige instituten binnen de 
universiteiten zijn die zich volledig en 
intensief op het onderwijs richten.” Een 
andere verklaring voor het succes zijn de 
strenge selectiecriteria die de UC’s hante-
ren. “Hierdoor trek je studenten die er ook 
echt voor gaan. Medewerkers zijn meer ge-
motiveerd om deze groep studenten les te 
geven, waardoor je in een opwaartse spi-
raal terechtkomt waarin iedereen elkaar 
stimuleert.”

Tweehonderd namen
De tijd van de kinderziektes ligt in zijn 
laatste maanden als dean achter Frens. 
Het schitterend verbouwde pand in het 
centrum van de stad is de definitieve 
thuishaven geworden, het aantal eerste-
jaarsstudenten is gegroeid van 90 naar 
ongeveer 200 en in de laatste editie van de 
Keuzegids krijgt de opleiding het predicaat 
‘topopleiding’. 
Het meest trots is Frens op de gecreëerde 
gemeenschap. Daarbij noemt hij de on-
derlinge betrokkenheid de ‘sleutel van het 
succes’ van het EUC. “Mijn bijdrage daar-
aan is dat ik voor iedereen benaderbaar 
ben: studenten, academische en niet-aca-
demische staf, maar ook de schoonmakers 
en de portier. Beslissingen neem ik op ba-
sis van argumenten en ik ben altijd bereid 
om ze toe te lichten. Ik vind het belangrijk 
dat iedereen zich serieus genomen voelt, 
zich verantwoordelijk voelt en elkaar res-
pecteert. Het is mooi dat uit het niets dit 
EUC is ontstaan.” 
Door de groei van het aantal studenten 

'Onze ranking 
was inderdaad 
niet fantastisch'
 ↘ Maarten Frens
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CV 
Maarten Frens (1966) studeerde Biomedische 
Wetenschappen en Medische Biologie in 
Utrecht en promoveerde aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Na bijna drie jaar werk 
in Zwitserland en Australië begon hij als 
postdoc aan het Erasmus MC. Sinds 2004 is 
Frens hier hoogleraar Systeemfysiologie; 
tussen 2011 en 2013 was hij opleidingscoördi-
nator van de bachelor Geneeskunde. In april 
2013 werd hij de founding dean van het Eras-
mus University College, dat in september 
2013 van start ging. Op Twitter gaat Frens 
door het leven als @hersenprofessor. 



GROOT INTERVIEW 40

wordt het behouden van die korte lijnen 
wel steeds lastiger. Neem het onthouden 
van alle studentnamen, iets waar Frens al-
tijd veel bewondering mee oogstte. Dat is 
niet meer zo gemakkelijk als in het begin. 
“Ik vind het nog steeds belangrijk, maar 
het is wel lastiger met 200 nieuwe stu-
denten dan met 90. Dit jaar hebben we er 
daarom voor het eerst een competitie van 
gemaakt. Met drie andere collega’s sprak 
ik af om elkaar aan het eind van de zomer-
vakantie te overhoren. Dat is toch een ex-
tra stok achter de deur, omdat je ook niet 
voor aap wilt staan. Van de vier collega’s 
hadden er drie alle tweehonderd namen 
goed, waaronder ikzelf.” 

Gemengde gevoelens
Frens draagt deze zomer het EUC-stokje 
over aan zijn opvolger en gaat zelf terug 
naar het lab, waar hij verdergaat met zijn 
onderzoeken naar de hersenen. De beslis-
sing zorgt nog altijd voor extreem gemeng-
de gevoelens. “Ik heb heel veel zin om weer 
naar het lab te gaan. Ik heb ook al die tijd 
nog een dag in de week daar gewerkt. Mijn 

zeven promovendi zijn nog steeds aan het 
werk en gelukkig heb ik niet het idee dat ik 
met de nek wordt aangekeken als ik daar 
ben. Verder durf ik op dit moment het EUC 
met een gerust hart over te dragen. Finan-
cieel gezond, gebouw klaar, beoordeeld als 
topopleiding en tevreden medewerkers. 
Maar ik heb hier zo’n mooie tijd gehad, 
dat het toch wel even slikken zal zijn als ik 
dadelijk geen dean meer ben. Het was een 
geweldig avontuur. Leuker gaat het nooit 
meer worden, dat kan niet. Maar net zo 
leuk, wie weet.” ↙

'Leuker gaat 
het nooit meer 
worden'
 ↘ Maarten Frens

Wat is het EUC?
In 2013 startte aan de Erasmus Universiteit het 
Erasmus University College. In deze driejarige 
brede, Engelstalige bachelor (ook wel bachelor 
Liberal Arts & Sciences genoemd) studeren én 
wonen studenten samen: eerstejaars doen dit 
verplicht in het Student Hotel. Op korte termijn 
krijgt het EUC een eigen studentenhuisvesting 
in het centrum. De bachelor biedt vakken uit de 
geestes-, sociale en exacte wetenschappen. 
Studenten (waar idealiter de helft Nederlands 
en de helft internationaal is) worden geselec-
teerd op grond van cijferlijst en motivatie. In-
middels hebben vrijwel alle Nederlandse univer-
siteiten een bachelor Liberal Arts & Sciences, 
veelal in de vorm van een university college.
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After a hesitant start, the Erasmus University College, the 
flagship of the university, is now going full steam ahead. 
Four years after the start, the time has come for co-founder 
and dean Maarten Frens to hand over the baton, with heavy 
heart, and return to his roots in the laboratory.

↘

text JASPER MONSTER EN WIENEKE GUNNEWEG
photography GEISJE VAN DER LINDEN

Honestly, best job in the 
world.’ The vacancy for the 
new dean of the Erasmus 
University College (EUC) 
was announced last month. 

Maarten Frens was quick to enthuse 
his potential successors. “I immediate-
ly shared the vacancy on Twitter and 
added that text, because it really is the 
best job in the world. So why am I leav-
ing? I believe it would be very healthy 
for someone with a different approach 
to step in right now. Something beauti-
ful has been created, but it is not quite 
finished. Over the past years we have 
mainly been occupied with building up 
the organisation and the programme. In 
the coming years, time should be spent 
on strengthening the position of the EUC 
in the city, within the university and the 
rest of the world. But I am leaving with a 
heavy heart. ”
When Frens starts talking about his 
years at EUC, two things immediately 
stand out: his enthusiasm and commit-
ment. “I will never, ever give the impres-
sion that I created the University College 
on my own. Far from it! I was proud to 
lead it, but I have always worked with a 
team of very competent people. If I say 
that I am proud of what I have managed 
to achieve, that just shows how enor-
mously interwoven I have become with 
this institution and the students.”

Very intimidating
His personal highlight of the past years? 
Frens immediately refers to the EUCjr 
programme. During this programme, 

pupils from several secondary schools in 
Rotterdam South receive the opportuni-
ty to spend eight days at the University 
College. “We have scholarships for stu-
dents who would normally have diffi-
culty gaining admission. The most dis-
tinctive are the decennial ROTAS schol-
arships. This enables them to study free 
of charge and they receive an allowance 
towards their study costs and housing.”
The financial support is intended for sec-
ondary school pupils from Rotterdam 
who come from non-academic family 
backgrounds, the so-called first-gener-
ation students. However, they are not 
warming to the scholarship. “There has 
not been one year when we have man-
aged to attract anywhere near ten pupils. 
We noticed that there is more at stake 
with this target group than higher study 
costs. Studying is exciting at the best of 
times, let alone a programme aimed at 
the best students. Everyone thinks the 
building (the former public library from 
1923, close to train station Blaak – ed.) is 
beautiful, but I can imagine that it must 
all be very intimidating for someone 
from Rotterdam South. If a student who 
grew up in Singapore or New York guides 
you through an Open Day, someone from 
Rotterdam South will think: oh, I grew 
up in Beverwaard. The EUCjr intends to 
take away those obstacles.”
The existence of those obstacles became 
clear to him during Frens' intensive con-
tacts with students in the Erasmus MC 
Honours Class. That’s when he discov-
ered that not everyone takes it for grant-
ed to be able to walk around the univer-
sity, for example when they come from 
a non-academic family. “As a third-gen-
eration academic, I never thought about 
it.” Due to the impact of those obstacles, 
it bothers him immensely that EUC is 
supposedly a school for the wealthy. “I 
do not believe that we only attract rich 
kids. Just because we look for elitists 
among students, doesn’t mean that we 
ourselves are elite.

Disaster
Since the very first brainstorming ses-
sions in 2011, Frens has been involved 
with the development of the EUC. Back 
then he was training coordinator of the 
Bachelor of Medicine programme and 
felt a deep commitment to education. 
When the vacancy for dean arose, Frens 
seized his chance. “It was a fantastic 

Curriculum Vitae
Maarten Frens (1966) studied Biomedical 
Sciences and Medical Biology in Utrecht and 
obtained his doctorate from Radboud Universi-
ty Nijmegen. After having worked in Switzer-
land and Australia for almost three years, he 
took up a position as a post-doctoral resear-
cher at Erasmus MC. Since 2004, Frens has 
been the Professor of Systems Physiology at 
Erasmus MC; between 2011 and 2013, he was al-
so the study coordinator for the bachelor de-
gree in Medicine. In April 2013, he was appoint-
ed the founding dean of Erasmus University 
College, which welcomed its first students in 
September 2013. On Twitter, Frens uses the ps-
eudonym @hersenprofessor.

A great adventure
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challenge.” However, his love for the lab 
made him slightly hesitant. “I started in 
the lab when I was 22 and that’s where I 
really feel at home. But when I submitted 
my application I was 44, so I thought: I 
am now halfway through my career, do-
ing something else for a while is not such 
a bad idea.”
Frens’ dream for the EUC was clear from 
the start: a broad bachelor programme 

with a tight community in the heart 
of the city. Nevertheless, the route to 
the top over the past years did not run 
smoothly. Particularly the housing of the 
EUC was a major concern for Frens and 
his colleagues. “The construction of our 
building was almost ready when disaster 
struck. Part of the roof collapsed follow-
ing a heavy downpour. The leak meant 
that all the newly installed pipes had to 

‘We were the 
new kid on the 
block’ 
 ↘  Maarten Frens

What is EUC?
In 2013, Erasmus University College was foun-
ded as an undergraduate college of Erasmus 
University. During this three-year, English lan-
guage, bachelor programme (also referred to 
as a bachelor’s degree in Liberal Arts & Scien-
ces), students live and study together: it is 
compulsory for first year students to reside in 
the Student Hotel. In the near future, EUC will 
have its own student accommodation in the 
centre of Rotterdam. The bachelor’s program-
me offers courses in the Arts & Humanities, 
Social and Behavioural Sciences and Life Sci-
ences. Students (ideally half of whom are 
Dutch and the other half international) are se-
lected on their marks and motivation. Current-
ly, almost all the Dutch universities offer a ba-
chelor’s degree in Liberal Arts & Sciences; the-
se degrees are generally offered through the 
medium of a university college.



‘Nowhere will 
ever be nicer 
than this, that's 
impossible’ 
 ↘  Maarten Frens

be replaced. We moved to Schielandhu-
is and the Erasmus MC, thinking that 
we would be starting in our new build-
ing within six weeks, but the misery in 
the construction industry put an end to 
that. We immediately had to find anoth-
er building and spent eight months in 
the old courthouse on the Noordsingel.” 
As a neuroscientist, Frens had no expe-
rience with these matters. “No, I took on 
this role for the education. I learnt plenty 
during that initial period.”

Upward spiral
Besides the material issues, there were 
also teething problems with the educa-
tion in the first few years. The workload 
for both students and employees was too 
high, communication with the students 
was not optimal and the rankings in, 
for example, the Keuzegids (the annual 
publication in which the bachelor pro-
grammes are ranked), were not fantas-
tic. “We were the new kid on the block, 
so it would have been strange if they had 
been. Panic never broke out. We were all 
convinced that what we were doing was 
right.”
The lesser rankings in the early years 
are easily explained, according to Frens. 
“Compared to other University Colleges, 
our ranking was indeed far from fantas-
tic. We came sixth out of eight. But we 
were still better ranked than most other 
EUR programmes, and we had only just 
started. How come? All UCs are good, be-
cause they are the only institutes within 
the universities that fully and intensive-
ly focus on education.” Another explana-
tion for the success is the strict selection 
criteria of the UCs. “As a result, you at-
tract student that really want to make a 
go of it. Employees are more motivated to 
teach this group of students and so you 
end up in an upward spiral with every-
one encouraging each other.”

Two hundred names
In his last few months as dean, Fens 
has left the teething problems behind 
him. The beautiful new building in the 
city centre has become the permanent 
home, the number of first year students 
has grown from 90 to approximately 200 
and in the latest edition of the Keuzegids 
the programme has been designated ‘top 
programme.’
Frens’ greatest pride is the community 

that was created. He also mentions the 
mutual commitment as the ‘key to the 
success’ of the EUC. “My contribution to 
that is that I am approachable for every-
one: students, academic and non-aca-
demic staff, but also the cleaners and 
the doorman. I take decisions based on 
arguments and I am always prepared to 
explain them. I believe it is important 
that everyone feels they are being taken 
seriously, feels responsible and respects 
each other. It is great that this EUC grew 
from nothing.”
The increasing number of students 
makes it more difficult, however, to 
maintain those short lines. Remember-
ing the names of all the students, for ex-
ample, is something that always earned 
Frens great admiration. That is no longer 
as easy as it was at first. “I still find it im-
portant, but it is more difficult with 200 
new students instead of 90. This year, 
we have therefore made it a competition. 
Together with three other colleagues, I 
agreed that we would meet at the end of 
the summer holidays to test each other’s 
memory. That provides an added incen-
tive, because you do not want to look like 
a fool. Of the four colleagues, three got 
all two hundred names correct, includ-
ing me.”

Mixed feelings
This summer, Frens will hand over the 
EUC baton and return to the lab, where 
he will continue his brain research. This 
decision continues to create very mixed 
feelings. “I really look forward to going 
back to the lab. During all this time, I con-
tinued to work there one day a week. My 
seven doctoral candidates are still hard 
at work and fortunately I do not feel that 
I am being given the cold shoulder when 
I am there. Furthermore, at this moment 
in time I feel confident about handing 
over the EUC. It is financially healthy, 
the building is ready, it is ranked as ‘top 
programme’ and the employees are hap-
py. But I have had such a nice time here 
that I will still feel quite emotional about 
no longer being the dean. It was a great 
adventure. Nowhere will ever be nicer 
than this, that’s impossible. But just as 
nice, who knows?” ↙
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tekst / text ERIC OOSTEROM  
fotografie / photography SANNE VAN DER MOST

Vijf huisgenoten, vier nationaliteiten, 
nul Nederlanders. In Huize Verrassing 
is niemand écht thuis en staat iedereen 
elkaar bij. Het liefst met verrassingen.

Geen doorsnee studentenhuis, hier aan de Ho-

ningerdijk. Eén bewoonster drinkt wijn, de rest 

thee. Feestjes zijn er niet. Het ruigste sinds au-

gustus: met z’n allen op Valentijnsdag naar Fifty 

Shades Darker. Thuis volgde er een discussie 

over de geloofwaardigheid van alle seksscènes. 

Dat dan weer wel.

Vier nationaliteiten – Chinees, Duits, Noors en 

Spaans - wonen onder één dak. Via-via bij elkaar 

gebracht, deels via Facebook. De bijbehorende 

culturen zorgen soms voor verwarring. Vooral de 

Chinese. Zo zag Jia (21) huisgenoot Alissandra 

(20) eens cornflakes met aardbeien eten. Dat 

leek haar wel wat. Maar: ze had het rode fruit 

voor tomaten aangezien. Hilariteit alom. Allisan-

dra: ‘‘Je kan haar alles wijsmaken over eten.’’

Tijdens het ontbijt zetten de meiden bij voorkeur 

het televisiejournaal op. Ze discussiëren, de thee 

op tafel, over het nieuws. Cultuurverschillen 

komen boven water. Cyddia (19) krijgt bijvoor-

beeld uitleg over het monopolie van de Commu-

nistische Partij in China. ‘’Ik leer veel van mijn 

huisgenoten, maar pas mijn eigen gebruiken niet 

aan.’’ Jia wil dat wél: “Ik probeer het beste van 

beide werelden te combineren. Chinezen hebben 

bijvoorbeeld veel respect voor ouderen. Ik zal 

dat nooit vergeten. Europeanen zijn opener dan 

Chinezen. Dat wil ik overnemen.’’

De vijf zijn op elkaar aangewezen, zo ver van 

huis. Zo ontstond de traditie om elkaar te 

verrassen: bijvoorbeeld met verjaardagstaarten, 

chocolaatjes op 5 december of een roos als 

valentijnscadeautje. Gevraagd naar het waarom 

gaan de schouders collectief omhoog: gewoon 

leuk, gewoon fijn. 

In de keuken valt het woord stamppot. Gefrons. 

‘’Stemppot?’’ Alleen Jia heeft het eens gegeten. 

Ze is dan ook fan van Nederland en leert de taal. 

De rest vernederlandst nauwelijks. Hoeft ook 

niet, zegt Cyydia: ‘’Rotterdam is een internatio-

nale stad, en de Erasmus Universiteit een inter-

nationale universiteit.’’ En dus kan het gebeuren 

dat in de woonkamer een grote Ikea-poster van 

Amsterdam op de muur hangt. Niemand die dat 

niet vindt kunnen.

Ze lachen, maar beseffen dat de gezelligheid 

eindig is. Een aantal van hen vliegen eind dit jaar 

uit. De één gaat werken, de ander op uitwisse-

ling. Het steekt. ‘’We proberen er niet aan te 

denken’’, zegt Cyydia, die direct een arm van Jia 

om haar heen krijgt. ‘’Maar we wisten het vooraf. 

Gelukkig houden we van elkaar. Dat zal nooit 

veranderen.’‘↙

Yaning (20), China

Alissandra (20), Duitsland / Nederland

Jia (21), China

Nuria (23), Spanje

Cyydia (19), 'een Finse uit Luxemburg'

'Het ruigste sinds augustus: met z’n 
allen naar Fifty Shades Darker'

Huize 
Verrassing
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'The rowdiest it 
has been must be 
when they all 
went to see ‘Fifty 
Shades Darker’

House of Gifts
Five housemates, four nationalities, not a 
single Dutch person. In the House of Gifts 
everyone is far from home and everyone 
supports each other.

It's no typical student house here on Honingerdi-

jk. One student drinks wine, the others tea. There 

are no parties. The rowdiest it has been since 

August must be when they all went to see ‘Fifty 

Shades Darker’ on Valentine's Day. Back in the 

student house there was a discussion about the 

credibility of all the sex scenes. So there is that.

Four nationalities – Chinese, German, Norwegian 

and Spanish – living under one roof. They came 

together in a roundabout way, partly through 

Facebook. And this sometimes brings an element 

of confusion, especially the Chinese customs. 

Once, Jia (21) saw her housemate Alissandra 

(20) eating cornflakes with strawberries. So she 

thought she would give it a try. However, she 

mistook the strawberries for tomatoes. Laughter 

all around. Alisandra: “You can tell her anything 

you like about food.”

At breakfast, the girls like to watch the news on 

the television. Sipping at their tea, they discuss 

current events. Cultural differences come to the 

surface. Cyydia (19), for example, gets an expla-

nation about the monopoly of the Communist 

Party in China. “I learn a lot from my house-

mates, but I won't change the way I do things.” 

Jia, on the other hand, thinks differently: “I try 

to combine the best of both worlds. The Chinese, 

for example, have a lot of respect for the elderly. 

It's something I will never forget. Europeans are 

more open than the Chinese. That's something I 

want to take over.”

So far from home, the five students depend 

on each other. And therefore it has become a 

tradition to give each other gifts, in the form of 

a birthday cake, chocolates on December 5 or a 

rose on Valentine's Day. Asked why, they all shrug 

their shoulders: it's just something nice and fun 

to do. 

Back in the kitchen, the word ‘stamppot’ comes 

up. Everyone frowns. “Stemppot?” Only Jia has 

eaten it. She's also an admirer of the country 

and is learning the language. The others remain 

unconvinced of the need to do so. It's not really 

necessary, Cyydia believes: “Rotterdam is an 

international city and Erasmus University is an 

international university.” That is why it is possible 

to find a large IKEA poster of Amsterdam hanging 

on the wall in the living room, with nobody both-

ered about it.

They laugh, but also realise that it will all come 

to an end. A number of them will be leaving at 

the end of this year. One will start work, while 

another is going on an exchange programme. It's 

painful. “We're trying not to think about it,” says 

Cyydia, who is immediately comforted by Jia. 

“But we knew it was going to happen. Fortunately, 

we love each other. And that will never change.” ↙

Yaning (20), China

Alissandra (20), Germany/the Netherlands

Jia (21), China

Nuria (23), Spain

Cyydia (19), ‘a Finn from Luxembourg’
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tekst / text GIORGIA CHIESA
fotografie / photography RONALD VAN DEN HEERIK

Mode  “Ik ben erg prak-
tisch ingesteld, maar ik 
hou juist van kleding die 
totaal niet praktisch is. Ik 
probeer daarom kleding-
stukken te combineren, 
op zoek naar een balans 
tussen de twee uitersten. 
Ik beslis wat ik aandoe 
op basis van hoe mijn dag 
eruitziet. Als ik veel moet 
lopen, zoals vandaag, 
draag ik bijvoorbeeld 
deze sneakers. Het leven 
beïnvloedt hoe mensen 
zich kleden, dus je moet 
je kunnen aanpassen.”

Artistieke expressie
“Vroeger schilderde ik en 
maakte ik collages. He-
laas neemt mijn opleiding 
veel tijd in beslag, dus ik 
hou me daar nu niet meer 
mee bezig. Als gevolg 
daarvan probeer ik me 
artistiek te uiten via mijn 
kleding, omdat aankleden 
's ochtends toch noodza-
kelijk is. Mode is voor mij 
net als een collage. Je 
creëert een compositie 
van dingen die op het 
eerste gezicht misschien 
niet mooi samen gaan.”

Toekomst
“Volgend jaar studeer 
ik af. Ik ben niet van 
plan om direct aan een 
master te beginnen, 
maar ga eerst werken 
om erachter te 
komen wat ik echt 
wil doen. Uiteindelijk 
wil ik conservator 
worden. Ik vind het 
leuk om concepten te 
bedenken, die uit te 
werken en mijn visie 
tot uitvoer te brengen. 
Maar voorlopig wil ik 
alle creatieve en inno-
vatieve energie uit de 
omgeving opzuigen.”

Mijn portemonnee
“Mijn portemonnee is 
een van mijn waarde-
volste bezittingen. Hij 
herinnert me eraan dat ik 
voet bij stuk hield en mijn 
eigen beslissing nam. Ik 
heb hem gekocht toen 
ik aan het winkelen was 
met mijn vriend. Ik kon 
niet kiezen tussen twee 
portemonnees, deze die 
ik nu heb en een andere. 
Ik laat me vaak beïnvloe-
den door de mening van 
mijn vriend en hij vond de 
portemonnee die ik nu 
heb niet mooi. Toch be-
sloot ik om naar mezelf 
te luisteren.”

DE KUNSTENAAR
Lovisa Salomonsson (22)
Derdejaarsstudent Kunst en Cultuur

THE ARTIST
Lovisa Salomonsson (22)
Third year Arts & Culture student

Fashion  “I am a really 
practical person, yet I 
like clothes that are not 
practical at all. So I try 
to mix and match items, 
searching for a balance 
between the two poles. 
I decide what to wear 
depending on my daily 
schedule. If I have to 
walk a lot, for instance, 
I wear sneakers just like 
the ones I’m wearing 
now. Life changes the 
way people dress, so 
one needs to be versa-
tile.”

Artistic expression
“I used to paint and 
create collages. Un-
fortunately university 
has stolen a lot of my 
time, so I don’t dedicate 
myself to that anymore. 
Consequently, I chan-
nelled my artistic ten-
dencies into fashion, as 

dressing in the morning 
is a necessary step. For 
me, fashion is like a col-
lage. At the end of the 
day you piece together 
different items that 
initially might not look 
harmonious together to 
form a composition.”

Future
“Next year I will be 
graduating and I’m not 
planning to start with 
a master’s right away. I 
would like to work first 
to understand what I 
really want to do. I want 
to end up as a curator 
eventually. I love creat-
ing a concept, expand-
ing on it and carry my 
vision through. For now, 
I want to soak up all the 
creative and innovative 
energy from the sur-
rounding environment.”

My wallet
“My wallet is one of my most prized possessions. 
It reminds me of a time where I stood my ground 
and made my own decision. I bought it during 
a shopping trip with my boyfriend. I couldn’t 
choose between two wallets, the one I have now 
and another one. I tend to be easily influenced 
by my boyfriend’s opinion and he didn’t like the 
wallet I have now. Nevertheless, that time I was 
determined to listen to my own mind.” 

FAVORIET DING

FAVOURITE THING


