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Toen ik opgroeide, begon een beter milieu bij jezelf. We draaiden spaarlampen in, scheidden ons afval en douchten
korter. Maar toen kwamen de verhalen
dat individuele acties weinig opleverden. De politiek en het bedrijfsleven,
die moesten ingrijpende maatregelen
treffen. Alle tegenstrijdige berichten
over wat wel of geen zin heeft voor een
milieuvriendelijk leven deden mij geregeld de moed in de schoenen zakken.
Was het werkelijk maar een druppel op
een (steeds) gloeiende(re) plaat wat ik
deed?
Activistisch
onderzoeker
Derk
Loorbach vindt van niet, zegt hij in deze
EM. Ja, de grootse ommekeer om de opwarming van de aarde te stoppen – of
op z’n best te controleren - moet komen
van institutionele veranderingen. Maar
hij vindt het getuigen van totaal escapisme om de eigen verantwoordelijkheid af te schuiven en met het vingertje
naar anderen te wijzen die nóg vervuilender bezig zijn. Laat zelf bijvoorbeeld
vlees (vaker) staan. Tegelijkertijd moet
de Nederlandse overheid actie ondernemen om die vleesconsumptie terug
te dringen door extra belastingheffing.
Ja, dat doet pijn. Dat klopt. Deal with it.
En welke plek is beter geschikt om te
leren dealen met deze noodzakelijke
veranderingen dan de universiteit?
Maak daarom van duurzaamheid en
verandering verplichte kost in de collegebanken. Want technische oplossingen en alternatieven zijn er genoeg. Nu
nog mensen opleiden om ons te leren
dealen met de veranderingen.

When I was growing up, a better environment started at home. We replaced our
old light bulbs with CFLs, separated our
garbage and cut back on shower times.
But then people started saying that individual actions are basically in vain. The
government and the private sector, they
would have to take far-reaching measures. Hearing all those conflicting messages about what did or didn’t contribute
to an environmentally responsible lifestyle, I could often feel my heart sinking.
Were all my efforts really just a drop in an
(increasingly large) ocean?
Activist researcher Derk Loorbach
doesn’t subscribe to this view, as he explains in this edition of EM. Yes, the
worldwide turnaround that is needed to
halt global warming – or at best keep it
under control – depends on institutional
changes. But in his view, shirking our individual responsibility and pointing our
fingers at those who cause even more
pollution is pure escapism. There’s no
reason why we shouldn’t eat less meat –
or no meat at all. At the same time, the
Dutch government needs to take action
and discourage the consumption of meat
by taxing it more heavily. Yes, that’s a
bummer. You’re right. Deal with it.
And what place is better suited for learning to deal with these essential changes
than a university? That’s why sustainability and the transition should be a
standard part of any academic education.
Because there are enough technical solutions and alternatives to choose from.
Now we need to educate people to teach
us to deal with these changes.
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05 IN FOCUS
Nooit meer
De Lekkerste

“Het zou ons onbeschrijfelijk
blij maken”, vertellen Hidayet (66) en Ümüs (59) Aslan,
uitbaters van "De Lekkerste.
Deze shoarmakar stond tot
eind 2013 op Woudestein,
maar moest vertrekken na
de komst van de Food Plaza,
met daarin onder meer HAS
Döner Kebab. Het echtpaar
wil heel graag terugkeren,
maar volgens de universiteit
is dat niet haalbaar. “Wij
hebben ervoor gekozen om
ondernemers te concentreren in de Food Plaza. Onderlinge concurrentie wat betreft productaanbod wordt
niet gestimuleerd.” Het zal
dus bij een wens blijven.

Goodbye
De Lekkerste

“We would be indescribably
happy,” said Hidayet (66) and
Ümüs (59) Aslan last month.
They own De Lekkerste, a
food truck that served shawarma at the Woudestein
campus until late 2013. The
Aslans, who were asked to
leave after the food plaza
was opened (which includes
a branch of HAS Döner Kebab), would love to return to
the campus. But according
to the university, this is not
feasible. “We have chosen
to concentrate all entrepreneurs in the Food Plaza. We
do not encourage mutual
competition in terms of range of products.”
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Een vredespijp vol Red Bull
De beperkte ruimte
in het Polakgebouw
zet de relatie tussen
EUR- en hogeschoolstudenten onder spanning. Gelukkig kan een ranzig drankje vrede
brengen.

Een gevoelig puntje op
Woudestein is de aanwezigheid van studenten van de
Hogeschool Rotterdam (HR).
Volgens de eigenaar van de
campussupermarkt
zorgen
de hbo’ers voor meer diefstal in zijn zaak, terwijl frequente bezoekers van het
Polakgebouw de hogescholers
hopeloos in de weg vinden
zitten op de schaarse studieplekken. In een online serie
zetten Erasmus Magazine en
de HR-collega’s van Profielen
die
cultuurverschillen
op
een rij. ‘Kutcursisten’ was
het woord dat een anonieme
EUR-student overhad voor de
hbo-broeders en -zusters. “Je
herkent ze aan de frikandelbroodjes en blikjes Red Bull”,
zei een iets dapperdere EURstudent voor de camera van
EM.
Andersom beschouwen HRstudenten de academici als
‘uit de hoogte’ en eenzamer.

“Wij zijn opener en gaan meer
met elkaar om”, zegt een
hbo’er. Toch zijn er ook positieve geluiden te horen in de
gangen van de hogeschool: de
EUR-meisjes zijn echt ‘top’.
“Ze lijken echt high class en
zijn een beetje arrogant”,
kwalificeert een HR’er. Dat
mag ook wel met zo’n uiterlijk, vindt zijn studiegenoot.
Maar terwijl Red Bull volgens
EUR-studenten voorbehouden
is aan hbo’ers, is de van gratis
gore glazuurvergruizer voorziene pop-upstudieplek Exam
Prep Café aan de Goudsesingel
razend populair onder diezelfde EUR-studenten. Oké, ze
hebben er dan ook gratis koffie, ontbijtkoek en massages.
Het studiewalhalla blijft half
april helaas slechts zes dagen
open en is vooral bedoeld ter
promotie van een carrièresite. Wie weet is het daarnaast
een plek waar hbo’ers en EURstudenten een caffeïnerijke

→ EUR-studentes zijn ‘top’, aldus hogeschoolstudenten (foto: Ronald van den
Heerik) → Female EUR students are ‘really cool’, say HR students (photo:
Ronald van den Heerik)

vredespijp kunnen roken.
Een ander niet zo heel gezond plan dat veel enthousiasme opriep bij studenten,
was de mogelijke terugkeer
op Woudestein van de legendarische shoarmakar ‘De
Lekkerste’. Bij oudere studenten loopt het transvet al in de
mond, voor jongere studenten
is het een mythisch fenomeen.
De vreetkar stond jaren naast
de tennisbanen tegenover het
G-gebouw en de gunstig geprijsde shoarmabroodjes gingen als gunstig geprijsde shoarmabroodjes over de toonbank. De komst van de Food
Plaza, met huren hoger dan
het uitbatende echtpaar kon
betalen, maakte in 2013 een
einde aan de favoriete dönerhotspot. Het echtpaar wil
dolgraag terugkomen, maar
de shoarmakar past niet goed
bij de ‘internationale uitstraling’ en het ontbreekt aan ‘variatie in het productaanbod’,
aldus een woordvoerder van
de EUR. Alsof een gunstig geprijsd shoarmabroodje niet
alles is wat de wereld nodig
heeft.
Suikerverslaving (dankzij of
ondanks de mierzoete stierenmeuk) is een probleem in alle
lagen van de bevolking, ook
bij hen die door taalproblemen slecht om hulp kunnen
vragen. Bij de diabetespoli
in Rotterdam-Zuid spreekt
zelfs driekwart van de patiënten slecht Nederlands,
merkte hoogleraar Interne
Geneeskunde Eric Sijbrands
van
het
Erasmus
MC.
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De maand
in cijfers
Het nieuws van de afgelopen
maand in drie cijfers samengevat. Studenten vergeten
massaal hun ov-kaart op te
zeggen, D66 wint de verkiezingen op de campus en bij de
universiteitsraadverkiezingen kan er op zes faculteiten
gestemd worden.

'Je herkent
hbo'ers aan
de frikandelbroodjes en
blikjes Red
Bull'

60.000
studenten

Elk jaar vergeten 60.000
studenten om op tijd hun
ov-studentenkaart op te
zeggen, goed voor een boete
van 150 euro per maand. De
Nationale Ombudsman wil
dat DUO de vergeetachtige
studenten helpt en opzeggen makkelijker maakt.

↘ aldus een EUR-student in het
Polakgebouw

→ Eric Sijbrands en zijn DiabetesStation (foto: Ronald van den Heerik)
→ Eric Sijbrands and his DiabetesStation (photo: Ronald van den Heerik)

Daarom ontwikkelde hij het
DiabetesStation, een zelfhulpapparaat voor suikerpatiënten dat in acht talen gesprekken kan voeren en zelfs
geschikt is voor analfabeten.
Sijbrands is niet de enige wereldverbeteraar van de EUR:
Thea Hilhorst, hoogleraar
Humanitaire Hulp, verliet de
‘ivoren toren’ van de wetenschap en gaf in Amsterdam,
gehuld in toga, nietsvermoedende passanten een minicollege over de hongersnood
in delen van Afrika. Met de
stunt hielp ze de Giro 555-actie voor Zuid-Soedan, Nigeria,
Somalië en Jemen aan meer
aandacht.
Op een iets ander niveau problematisch is de explosief
gestegen studieschuld, aldus
de studentenbonden. Hadden
Nederlanders in 2012 nog een
gezamenlijke
studieschuld
van 12 miljard euro, nu is dat

al 17 miljard. Tegelijkertijd
blijft het collegegeld stijgen,
waardoor de schulden verder
oplopen. Bovendien wordt de
drempel om te studeren hoger en hoger, vrezen de bonden.
Aan de andere kant hebben
we door de afschaffing van
de basisbeurs wél een miljard euro extra om in het onderwijs te investeren. Toch?
Niet per se, want in deze onzekere formatietijden wordt
er langzaam geknaagd aan
deze heilige belofte. Hoewel
de afzwaaiende minister Jet
Bussemaker blijft volhouden
dat het geld écht alleen naar
onderwijs gaat, concludeerde
een recent onderzoeksrapport
al in voorzichtige bewoordingen dat er ook andere doeleinden mogen zijn voor het
geld. Het lijkt wijs als studenten de kabinetsformatie dus
scherp in de gaten houden.

475
stemmen

Als alleen de uitslag van het
stembureau op Woudestein
zou gelden, dan werd D66
de grootste partij van het
land. De progressief liberalen
haalden 475 stemmen (33
procent van het totaal), net
iets meer dan de landelijke
winnaar VVD (445 stemmen).
GroenLinks volgde op gepaste afstand met 207 roodgekleurde vakjes.

27

kandidaten
Bij de universiteitsraadverkiezingen, die op 18 april beginnen, kan er op 27 studenten gestemd worden. Economiestudenten hebben de
meeste keus: bij hun faculteit
zijn er 7 kandidaten voor 2
zetels. Alleen bij Wijsbegeerte
valt er niks te kiezen: 1 kandidaat voor 1 zetel.

08 THE PAST MONTH
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Past month
in figures
Here’s last month’s news summarised in three sets of figures.
A huge number of students
forgot to cancel their student
travel pass, D66 won the elections on campus, and students
can vote for 6 faculties during
the university council elections.

A peace pipe full of Red Bull

60,000
students

A staggering 60,000 students
forget to cancel their student travel pass in good time
every year, which results in
a fine of 150 euros a month.
The National Ombudsman
has asked DUO to help these
absent-minded students and
make it easier for them to
cancel their pass.

475
votes

D66 would be the biggest political party in the country if the
voting results at the polling
booth on Campus Woudestein
were the only ones that counted. This progressive-liberal
party won 475 votes, or 33%
of the total number, which is
slightly more than nationwide
winner VVD (445 votes).

27

The lack of space in
the Polak Building
has resulted in
strained relations
between EUR
students and HR
students. Luckily,
peace is at hand in
the shape of a
gruesome drink.

The fact that students from
Rotterdam
University
of
Applied Sciences (HR) can use
Campus Woudestein is a sore
spot. The owner of the campus
supermarket claims that HR
students increase petty crime
in his shop, and EUR students who frequent the Polak
Building claim that the HR students take up too much valuable space at the study areas.
Erasmus Magazine and our HR
colleagues at Profielen have
published an online series that
takes a look at the cultural
differences. One anonymous
EUR student described the HR
students as ‘f***ing trainees’,
while another said in front of
the EM camera: “You can pick
them out by their frikandel
rolls and cans of Red Bull.”
HR students, on the other
hand, describe EUR students
as ‘snooty’ and less sociable. “We’re more open and we
go hang out with each other
more,” as one HR student put

it. But some HR students are
more positive: the EUR girls
are ‘really cool’: “They look
very classy and they’re a bit
arrogant”. Which isn’t surprising if you’re as good-looking as they are, says a second
student.
But although EUR students
claim that Red Bull is the classic beverage for HR students,
the Exam Prep Café - a pop-up
study area offering free cans
of this filthy tooth-rotting
muck on Goudsesingel - is
wildly popular among these
same EUR students. Well,
okay, it also offers free coffee,
gingerbread and massages.
Unfortunately, this study paradise is only open for 6 days
in mid-April, and its main
purpose is to promote a career
site. But who knows, maybe
it’ll be somewhere where EUR
students and HR students can
get together and smoke a caffeine-loaded peace pipe.
Another plan - and not such

candidates
During the university council
elections, which start on 18
April, students can choose between 27 student candidates
when casting their votes. Economics students have the biggest choice: 7 candidates for 2
seats. The only faculty without
any choice at all is Philosophy,
with only one candidate for
one seat.

→ Free massages, coffee… and revolting red rubbish at the Exam Prep Café (photo: Magnet.me) → Gratis massages, koffie én rode ranjarommel bij het Exam Prep
Café (foto: Magnet.me)
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Thea Hilhorst
ventured out
of her ‘ivory
tower’ and
treated
unsuspecting
passers-by to
a mini lecture
on famine in
Africa
→ ‘De Lekkerste’ shawarma in the good old days (photo: Ronald van den Heerik)
→ Shoarmakar De Lekkerste in betere tijden (foto: Ronald van den Heerik)

a healthy one either! - that
made students extremely enthusiastic was the possibility
that the legendary shawarma
van De Lekkerste would return to Campus Woudestein.
This rumour is making older
students’ mouths water, although younger students only
know the van from hearsay. It
used to stand next to the tennis courts opposite G Building
for many years, and its lowpriced shawarma rolls used to
sell like, erm, like low-priced
shawarma rolls. However,
this popular döner hotspot
closed down with the advent
of the Food Plaza in 2013, because the rent was too high for
the couple who run the snack
van. They would love to make
a comeback on campus, but
according to a spokesperson,
their shawarma van doesn’t
fit in with the Food Plaza’s
‘international image’, and the
range of products ‘lacks varie-

ty’. But surely a low-priced
shawarma roll is all you need
as a student, indepent of your
origin!
Sugar addiction - with or
without the nauseating Red
Bull - is a real problem among
people from all walks of life,
including those who have difficulty seeking help due to the
language barrier. According
to Eric Sijbrands, professor of
internal medicine at Erasmus
MC, only 25% of the patients at the diabetes clinic in
Rotterdam-Zuid speak good
Dutch. As a result, he has developed the DiabetesStation,
a self-help device which can
converse in 8 languages with
diabetes patients – including
those who can’t read or write!
Thea Hilhorst, professor of
humanitarian aid, also ventured out of the ‘ivory tower’
of academics, donned cap and
gown and treated unsuspecting passers-by in Amsterdam

to a mini lecture on famine
in African countries. She used
this stunt to focus public attention on the Giro 555 charity collection for southern
Sudan, Nigeria, Somalia and
Yemen.
According to the students’
unions, another problem - at
a slightly different level - is
the fact that student loans
have skyrocketed. The total amount owing in student
loans among Dutch students
was 12 billion euros in 2012,
but it’s now soared to 17 billion euros. And since tuition
fees keep going up, student
loans are on the increase as
well. Not only that: the unions
fear that the threshold for new
students will get higher and
higher too.
On the other hand, we’ve got
an extra billion euros to invest
in education, due to the fact
that the basic student grant
has been abolished. Right?
Well, not really, because in
these uncertain times when
a new government is being
formed, this sacred promise
is gradually being eroded.
Although outgoing Minister
Jet Bussemaker continually
assures us that this money really will be spent on education
only, a recent research report
has already cautiously concluded that the money may
also be used for other purposes. So it’s obviously a good
idea for students to monitor
formation of the new government very closely.
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De kwestie. We weten dat het klimaatprobleem een van de grootste bedreigingen voor
onze toekomst is. Waarom doen we dan zo weinig? Derk Loorbach van activistisch
onderzoeksinstituut DRIFT: “Trump is een zegen voor de transitie.”

Waarom stoppen we de
opwarming van de aarde niet?
Hoe staan we ervoor?
“Toen ik in 2008 door Erasmus Magazine geïnterviewd werd, zei ik: het is vijf voor twaalf. Inmiddels
is het twaalf uur. We krijgen te maken met temperatuurstijgingen, droogte en een zichzelf versterkende smelting van de polen. Die opwarming is
nog maar het topje van de ijsberg. Een deel van de
vluchtelingenproblematiek waar we nu mee te maken hebben, wordt veroorzaakt door het veranderende klimaat, want de aarde wordt op veel plekken
onleefbaar. In Nederland krijgen we in toenemende
mate te maken met dit soort gevolgen. Nog even los
van de vraag of wij zelf zes meter zeespiegelstijging
aankunnen.”
We weten al een hele tijd dat de aarde aan het opwarmen is. Waarom doen we dan niets?
“We hebben de afgelopen decennia allerlei routines ontwikkeld, regels gemaakt, geld gestoken
in bepaalde technologie en infrastructuur. Het is
mensen eigen om daaraan vast te willen houden.
Dat geeft zekerheid. Een klein voorbeeld: de vleesindustrie is op dit moment verantwoordelijk voor
bijna twintig procent van de globale CO2-uitstoot.
Maar bij borrels komen de bitterballen langs en bij
een lunch liggen altijd broodjes ham. Zo doen we
dat gewoon. Wat hierbij ook niet onbelangrijk is,
is dat we in Nederland veel verdienen aan onze efficiënte vleesindustrie. Zeg dat maar eens vaarwel.”
Eet jij vlees?
“Nauwelijks meer. Het ideale duurzame dieet is dat
van een Indiër: een tot twee keer per week kip, en
verder vegetarisch. We zijn met het hele gezin omgeschakeld.”
Dat ging niet zonder slag of stoot zeker?
“Het went snel. Ik vond biefstuk lekker, dus dat
was jammer, maar ik mis het totaal niet meer.
Gedragsverandering is natuurlijk moeilijk. Mensen
reageren heel gepikeerd als je hen op hun zogenaamde verworvenheden aanspreekt. Iedereen ↘
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The issue. We know that the climate issue poses a tremendous threat to our future. So why
are we doing so little about it? Derk Loorbach of activist research institute DRIFT: “Trump is
a blessing for the transition.”

Why do we not stop
global warming?
How are we doing?
“When I interviewed by Erasmus Magazine in 2008, I
said it was five to twelve. It is now twelve o’clock. We
will be dealing with rises in temperature, drought
and self-reinforcing melting of ice caps. This warming is just the tip of the iceberg. The refugee crisis is
partially caused by climate change, because many
places on earth are becoming unliveable. In the
Netherlands, we will increasingly have to deal with
such consequences. And will we be able to handle
sea levels rising by six metres?”
We have known for quite some time that the planet
is warming up. So why are we not doing anything?
“It is human nature to wish to keep doing things
that way. It gives us a sense of security. Just to
give you an example: at present, the meat industry
is responsible for almost twenty percent of global
CO2 emissions. But whenever we have a reception,
we still serve bitterballen, and we always serve buns
with ham at lunchtimeAnother important consideration in all of this is that the Netherlands earns a
lot of money because of its efficient meat industry.
Just try putting a stop to that.”
Do you eat meat?
“Hardly, these days. The perfect sustainable diet is
the Indian diet: have chicken once or twice a week,
eat vegetarian meals the rest of the week. My whole
family has made the switch.”
I’ll bet that didn’t go over well.
“You get used to it quickly. I used to love steak, so
that was a pity, but I really don’t miss it these days.
Of course, changing people’s behaviour is difficult.
Everyone thinks he is entitled to overseas flights, to
having a car sitting in front of the house, to having
meat every day. But why do we take these things for
granted? To our grandparents, meat was a luxury
item. That is the hard thing about this transition.
People suffered during previous transitions – take,
for instance, coalmen who lost their jobs when all

houses were equipped with gas pipes – but the transitions always involved increased prosperity and
comfort. Whereas this time, we may actually have
to reduce our level of comfort.”
While you are eating tofu and veggie burgers, the
president of the United States appointed a climate
sceptic, Scott Pruitt, head of the Environmental
Protection Agency. Surely that must have been a
considerable disappointment?
“I very much consider that part of the process.
The more competitive and accessible alternatives
to dominant structures become, the harder the
regime will fight them. This will result in increased
chaos, which in turn will result in a more powerful
countermovement. When Pruitt was appointed, the
state of California responded by saying, ‘If you no
longer feel like you are in America, come to us. We
will achieve zero carbon emissions by 2030.’ It is all a
matter of action and reaction. In this regard, Trump
is a blessing for the transition. Something is really
going to happen. The financial crisis of the last few
years has not resulted in a new system, because
there were no genuine alternatives. So we helped
the old system get back on its feet by means of taxpayers’ money. But alternatives to fossil fuels are so
ready to be implemented.”
You are researching the “energy transition” that is
currently happening. What is that?
“It’s the transition from a complex system that revolves around centralised sources of fossil fuels,
to a decentralised and completely sustainable system. People have been experimenting in society for
years: entrepreneurs, inventors, trend setters. We
have had the technical solutions for quite a while
now. I am highly optimistic about our collective ability to create things. However, I am less enthusiastic
about our ability to adjust the system. A fossil-fuel-free economy can only be realised if we change
the preconditions: new laws, regulations and taxes.
But this means the government will have to in- ↘
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vindt dat-ie recht heeft op z’n vliegreisje, op z’n
auto voor de deur, op elke dag vlees. Terwijl: hoezo
is dat vanzelfsprekend? Voor onze grootouders was
vlees een luxe. Dat is het lastige aan deze transitie. Ook bij eerdere transities was er pijn – de kolenboer die zijn baan kwijtraakte toen elk huis een
gasleiding kreeg bijvoorbeeld – maar er was altijd
een toename van welvaart en comfort. Nu kan het
zomaar dat we iets moeten inleveren.”
Terwijl jij in de weer bent met tofu en groenteburgers, stelt de Amerikaanse president een klimaatscepticus, Scott Pruitt, aan als hoofd van
het Environmental Protection Agency. Dat is een
flinke tegenvaller toch?
“Ik zie dat heel erg als onderdeel van het proces.
Naarmate alternatieven voor de dominante structuur competitiever en toegankelijker worden, gaat
het regime zich heviger verzetten. Dat leidt tot toenemende chaos. En het lokt weer een sterkere tegenbeweging uit. Als reactie op de aanstelling van
Pruitt zei de staat Californië: Wie zich niet meer
in Amerika herkent, kom naar ons, wij hebben al
in 2030 zero carbon emission. Het is actie-reactie.
In die zin is Trump een zegen voor de transitie. Er
staat echt iets te gebeuren. De financiële crisis van
de afgelopen jaren heeft geen nieuw systeem opgeleverd, omdat er geen echte alternatieven waren.
Dus hebben we het oude systeem met belastinggeld
weer in het zadel geholpen. Maar de alternatieven
voor fossiele grondstoffen staan te trappelen.”
Jij onderzoekt de ‘energietransitie’ waar we momenteel in zitten. Wat moeten we daaronder verstaan?
“De energietransitie is de overgang van een complex systeem dat centraal georganiseerd is rond
fossiele bronnen, naar een decentraal en volledig
duurzaam systeem. In de samenleving zijn al jaren
mensen bezig met experimenteren: ondernemers,
uitvinders, koplopers. De technische oplossingen
hebben we allang. In die zin ben ik heel erg optimistisch over ons collectieve creatieve vermogen.
Ik ben alleen minder enthousiast over ons vermogen om het systeem aan te passen. Een fossielvrije
economie kan alleen gerealiseerd worden als de
randvoorwaarden veranderen: nieuwe wetten, ↘
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'It's about time that we seriously raise
taxes on polluting materials and meat'
↘

Derk Loorbach

tervene, which VVD – once again our largest party
– traditionally objects to.”
What other parties in the Netherlands are currently blocking progress?
“I prefer using the phrase ‘struggling along with us’.
Established parties such as the VNO-NCW employers’ organisation and Shell have begun to see that
they must redefine their position, but in many respects, it is in their best interests not to do so. Shell
can’t just drop all fossil fuel infrastructure and
start focusing exclusively on solar energy and wind
energy. If they were to do so, their own shareholder value would implode. The same thing is true for
VVD. If this party were to say that they are getting
rid of cars and we have to reduce our meat intake, it
would commit political suicide. For this reason, parties like these try to control the transition. But they
are trying to control the speed of a process that by
definition cannot be controlled.”
What are the first measures you would implement
if you were the Minister for Sustainability?
“A lot of changes are already being implemented,
but generally by intrinsically motivated amateurs
to whom it matters that their homes be insulated
or that they can generate their own electricity. It
is now up to politicians to enable such projects and
scale them up. So let’s start by phasing out natural
gas. Tell housing associations to make their homes
completely climate-neutral. Grid operators must
do their utmost to enable decentralised electricity

generation, as Eneco and Liander are already doing.
Furthermore, the port must be revamped. And we
should not be afraid to tell consumers to change
their habits. It’s about time that we started seriously raising taxes on polluting materials and meat.”
We annually emit 200 megatonnes of CO2, whereas the Chinese emit 10,000 megatonnes per
year. Critics are saying: what’s the point of the
Netherlands trying to be holier than thou when the
Chinese are emitting so much more?
“People asking such questions are evading the subject. As if minor polluters are completely excused
from assuming responsibility for their own emissions. Prime Minister Rutte feels that CO2 crosses
boundaries. This is true, but many sustainable innovations have a direct positive effect on health and
people’s level of independence. As for the Chinese,
they are light years ahead of us in terms of sustainable energy, construction and transportation. Sure,
they have some issues, but they are far less stuck
in antiquated systems than we are. China is still
growing, but its CO2 emissions have remained at the
same level.”
Back in the old days, rivers were full of heavy metals, and city dwellers suffered serious lung issues
due to air pollution. The quality of our living environment has improved considerably. Does this
make the need for change less urgent?
“Things are going well for us because we have
placed the negative consequences of our level of
consumption and production elsewhere, or deferred them until later. It’s true: we have clean air
and clean rivers. But the consequences will return
to us like a boomerang. All things are interconnected. Some people will use this as an argument for doing nothing, as with Rutte and his infinite CO2 emissions. Others will use it as an argument for doing
whatever we are capable of doing.” ↙
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'We moeten serieus
belasting heffen op
vlees'
↘ Derk Loorbach

regels en belastingen. Maar dat betekent overheidsingrijpen, en daar is de VVD – toch weer de
grootste partij – traditioneel niet zo dol op.”
Wat zijn andere partijen in Nederland die de vooruitgang op dit moment tegenhouden?
“Ik gebruik liever het woord ‘meestribbelen’.
Gevestigde partijen als werkgeversvereniging
VNO-NCW en Shell zien dat ze zich moeten herpositioneren, maar hebben heel veel belangen om
dat niet te doen. Shell kan niet ineens van vandaag
op morgen alle fossiele infrastructuur uit handen
laten vallen en volledig inzetten op zon en wind.
Op zo’n moment leggen ze een bom onder hun eigen aandeelhouderswaarde. Datzelfde geldt voor
de VVD. Als die zegt: auto’s gaan eruit en u mag
minder vlees eten, pleegt de partij electoraal zelfmoord. Dus willen dit soort partijen de transitie
naar hun hand zetten. Maar ze proberen het tempo
te bepalen van een proces dat per definitie oncontroleerbaar is.”
Wat zijn de eerste stappen die jij zou zetten als je
minister van duurzaamheid zou zijn?
“Er gebeurt al ontzettend veel, maar vaak door intrinsiek gemotiveerde hobbyisten die het belangrijk vinden om hun huis te isoleren of zelf stroom
op te wekken. Het is aan de politiek om dat ruimte
te geven en op te schalen. Begin dus met het uitfaseren van aardgas. Laat woningbouwcorporaties hun huizen volledig klimaatneutraal maken.
Netbeheerders moeten het mogelijk maken om
decentraal stroom op te wekken, zoals Eneco en
Liander al doen. De haven moet op de schop. En
ook aan de consumptiekant moet je het debat aangaan. Het is tijd dat we serieus belasting gaan heffen op vervuilende grondstoffen en op vlees.”
Wij stoten op jaarbasis tweehonderd megaton CO2
uit, de Chinezen tienduizend megaton. Critici zeggen: wat heeft het dan voor zin om als Nederland
het braafste jongetje van de klas te willen zijn?
“Dat is een totaal escapistische vraag. Alsof een
kleine vervuiler van elke eigen verantwoordelijk-

heid ontslagen is. De logica van Rutte is: CO2 houdt
zich niet aan grenzen. Dat klopt, maar veel duurzame innovaties hebben een direct positief effect op
de gezondheid en de onafhankelijkheid van mensen. Daarnaast haak je aan bij een wereldwijde beweging en creëer je een kritische massa die noodzakelijk is voor verandering. En wat de Chinezen
betreft: die lopen al ver op ons voor met duurzame
energie, bouw en mobiliteit. Ze doen lang niet alles vlekkeloos, maar ze zitten veel minder dan wij
vastgeroest in oude systemen. En het lijkt ze te
lukken om de uitstoot los te koppelen van de economische groei. China groeit nog steeds, maar de
CO2-uitstoot blijft stabiel.”
Vroeger zaten de rivieren vol met zware metalen
en werd je in de stad doodziek van de luchtvervuiling. Maar de kwaliteit van onze leefomgeving is
fors verbeterd. Vermindert dat de noodzaak tot
verandering?
“De tragiek is dat wij het in Nederland zo goed hebben omdat we alle negatieve gevolgen van onze
consumptie en productie elders of in de toekomst
leggen. We weten dat we verkeerd en vervuilend
bezig zijn, alleen daar hebben we zelf geen last van.
Heel lang heeft dat gewerkt. Inderdaad: schone
lucht en rivieren. Maar de gevolgen krijgen we als
een boemerang terug. Alles is met elkaar verbonden. Dat kan het argument zijn om niets te doen,
zoals bij Rutte en z’n grenzeloze CO2. Of het is het
argument om alles te doen wat in je macht ligt.” ↙
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Geleende tijd

Borrowed time

Onze calvinistische achtergrond wordt vaak genoemd als

The supposed frugality of Dutch people is often attributed to

reden voor de vermeende Nederlandse spaarzaamheid en onze

our Calvinist heritage. It is also said that we do not take many

beperkte financiële frivoliteiten. Toch hebben Nederlandse

financial liberties. Even so, the average Dutch household has a

huishoudens een schuld die bijna drie keer zo groot is als hun

debt three times the size of its disposable income. Only Danish

besteedbare inkomen. Alleen de Denen maken het nog bonter.

households have greater debts.

Een klein, maar groeiend deel van die private schuldenlast

A small, but increasing percentage of the private debt we owe

wordt veroorzaakt door ons systeem van studiefinanciering:

is caused by our student finance system. Since student grants

sinds de afschaffing van de basisbeurs is de totale studie-

were abolished, students have racked up a student loan debt

schuld opgelopen naar bijna 18 miljard euro.

to the amount of nearly €18 billion.

De hiervoor verantwoordelijke politieke partijen en bewinds-

The political parties and politicians responsible for this debt

personen blijven bij hoog en laag volhouden dat de negatie-

absolutely insist that its negative effects are negligible.

ve effecten hiervan te verwaarlozen zijn. Evengoed weten

Nevertheless, policy makers have known for some time that

beleidsmakers sinds jaar en dag dat een zeker aandeel in de

having a stake of some sort in the economy – be it in the form

economie – hetzij door schuld, hetzij door bezit – invloed heeft

of debts or of equity – affects people’s behaviour. In the post-

op het gedrag van burgers. In het Verenigd Koninkrijk van na

WWI United Kingdom, fear of communism caused politicians

de Eerste Wereldoorlog werd, uit angst voor het communis-

to encourage people to buy houses (which generally involved

me, huizenbezit (en daarmee ook vaak het aangaan van een

getting a mortgage). Or, as the managing director of a major

hypotheek) gestimuleerd. Zoals de directeur van een grote

building society put it at the time:

hypotheekverstrekker destijds stelde:

The man who has something to protect and improve […] nat-

Wie iets te verdedigen en te verbeteren heeft […] is vanzelf-

urally turns his thoughts in the direction of sane, ordered and

sprekend gericht op verstandig, geordend en noodzakelijk

perforce economical government. The thrifty man is seldom or

economisch beleid. De spaarzame man is zelden tot nooit een

never an extremist agitator.

extremistische onruststoker.

The conservative politician and future Prime Minister Neville

Ook de conservatieve politicus en latere prime minister Neville

Chamberlain also posited that home owners were ‘on the side

Chamberlain stelde dat huizenbezitters zich ‘aan de kant van

of law and order’ and ‘enrolled […] in the great army of good

law and order plaatsen en zichzelf inlijven in het leger der

citizens’.

goede burgers’.

And it is true: the abolition of student grants has clearly

En inderdaad: we zien dat de afschaffing van de basisbeurs

affected behaviour. The number of students enrolling in Dutch

effect heeft op gedrag. Het aantal studenten dat zich in 2015

higher education institutions in 2015 dropped by a whopping

inschreef, is met maar liefst 6,8% gedaald ten opzichte van

6.8% compared with the previous year. Children of poorly-ed-

het jaar ervoor. Met name kinderen van laagopgeleide ouders

ucated parents are less likely to attend a tertiary education

gaan minder snel studeren. Wie wél gaat studeren, schrijft zich

institution now, while those who do go to uni are more likely

bovendien in voor meer ‘nuttige’ studies, zoals bedrijfskun-

to enrol in ‘useful’ degrees, such as business administration

de en economie. Minder rendabele studies als sociologie en

and economics, thus causing less profitable degrees, such as

geschiedenis komen zo verder onder druk te staan.

sociology and history, to feel the pinch even more.

Jongeren worden dus fluks afhankelijk gemaakt van een

In other words, young people are swiftly rendered dependent

maatschappelijke orde die er tegelijkertijd voor zorgt dat ze

on a social order that at the same time causes them to be

minder snel geneigd zijn ertegen in opstand te komen. Want als

less inclined to rebel against the system. After all, those who

je een fikse hypotheek of studieschuld moet aflossen, denk je

are paying off a significant mortgage or student loan will not

wel twee keer na voordat je op de barricaden gaat staan. Deze

be quite so keen to climb the barricades. These students will

studenten leven de komende jaren letterlijk in geleende tijd.

literally be living on borrowed time over the next few years.
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Pas op!
Burn-out 2700
op de loer! 3%

Cijfers van verzuimbegeleiding door
bedrijfsartsen EUR over 2016

Werknemers

Verzuimpercentage

(landelijk gemiddelde: 4 %)

De universiteit biedt een ideale voedingsbodem voor een burn-out, bij
zowel studenten als medewerkers.
Erasmus Magazine gaat daarom op
zoek naar de achtergronden, oorzaken én oplossingen.

E

ind 2016 was congrescentrum Arminius in
Rotterdam tot de nok toe gevuld met jonge,
ambitieuze en hoogopgeleide mensen. De
aanleiding: een discussieavond over burnouts. Het belang van dit onderwerp bleek
ook al in 2013, toen de Landelijke Studenten Vakbond
concludeerde dat de helft van alle studenten last heeft
van psychische klachten, terwijl eind 2016 duidelijk
werd dat er steeds meer vraag is van studenten naar
psychische hulp en de wachtlijsten groeien. Bovendien,
zo vertelde het CBS eind 2015, komen burn-outs het
vaakst voor bij medewerkers in het onderwijs.
Oftewel: universiteiten zijn een hoogst ontvlambare
omgeving voor burn-outs. Hoe komt dat?
Witte Hoogendijk, afdelingshoofd Psychiatrie van het
Erasmus MC en medeauteur van Van big bang tot burnout, legt eerst uit wat een burn-out precies is. "Het begint bij overspannenheid, veroorzaakt door een stressor.” Zo’n stressor hoeft niet per se iets bijzonders of
heftigs te zijn. “Meestal is het iets heel alledaags, zoals
tentamenstress, dat een belemmering vormt voor het
functioneren. Dat uit zich in oververmoeidheid, concentratieproblemen en vergeetachtigheid."
Duurt die overspannenheid langer dan zes maanden of
zijn de symptomen ernstiger, dan is er sprake van een
burn-out, vertelt Hoogendijk. “Bij een burn-out ligt de
focus op slaapproblemen, uitputting, demotivatie, cynisme en een uitgeblust gevoel." Meestal ligt hier een
combinatie van factoren aan ten grondslag, waaronder
een hoge belasting, lage waardering van de omgeving
en gebrek aan controle over werktijden en taken. “Dat
is een heel giftig mengsel."
↘

700
1500

Verzuimspreekuren bij bedrijfsarts
(gemiddeld 3 gesprekken per medewerker)

Verzuimmeldingen bij
leidinggevenden

Oorzaak verzuim bij
verzuim langer dan
zes weken

45%
30%
15%
10%

Fysiek
werkstress

(overspannenheid
en burn-out)

Privestress

(overspannenheid
en burn-out)

psychische
problemen

(zoals angst- en
depressieve
stoornissen)

Bron: bedrijfsartsen EUR 2016.
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Staff who are most inclined to suffer burnouts
Age: between
25 and 35

Sector:
education

16,6%

18,3%

Source: CBS
& TNO, 2016

Main causes of mental health problems
among students

Option stress

Percentage students with
mental health problems

%

Bron: Studentengezondheidstest
2015 & 2016 van de UvA

Work stress* per category academic
staff at universities
* for example ‘I suffer from physical or mental issues
caused by my work’

Most work stress
Women
Under 45

Least work stress
Men
Over 45

PhD students, assistant professors,
researchers and tutors

Professors, associate professors
and postdocs

Temporary employment contract

Permanent contract

3 to 10 years in employment
Alpha academics

The university is an ideal breeding
ground for a burnout, for both
students and staff. Erasmus Magazine
investigates the backgrounds, causes
and solutions.

Source: Interstedelijk
Studenten Overleg,
2016

Performance
pressure

18

Watch
out!
Burnout
warning!

Over 10 years in employment
Beta and gamma academics

Source: Research document ‘Werkdruk en prestatiedruk van wetenschappelijk personeel’ (5 January 2017), Sociaal Fonds Kennissector

A

t the end of 2016, congress centre Arminius
was packed with young, ambitious and
highly qualified people. The reason: a discussion evening about burnouts. The importance of this subject emerged back in
2013, when the National Students Union concluded that
half of all students suffer from mental health problems.
At the end of 2016, it became clear that there is increasing demand among students for help with mental health
issues and waiting lists are growing. Furthermore, according to the CBS at the end of 2015, burnouts occur
most frequently among staff in education.
In other words: universities constitute an extremely
combustible environment for burnouts. Why is that?
Witte Hoogendijk, head of the Psychiatry department
at Erasmus MC and co-author of (translated) From
big bang to burnout, explains what a burnout is. “It
starts with being stressed, caused by a stressor.” This
stressor doesn’t have to be a catastrophe. “Usually,
it’s something quite normal such as exam stress that
prevents the person from functioning properly. This
is expressed in exhaustion, concentration problems
and forgetfulness.”
If this feeling of stress lasts longer than six months or
if the symptoms are more severe, we talk about a burnout, says Hoogendijk. “With a burnout, the focus is on
sleeping problems, exhaustion, demotivation, cynicism
and a feeling of being run down.” This is usually due to
a combination of factors, including high workload, low
appreciation from the environment and lack of control
over work times and tasks. “This is a very toxic mix.” ↘
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Werknemers die het meest burn-outgevoelig zijn
Leeftijd:
tussen 25 en 35

Sector:
onderwijs

Social media
Studenten hebben veel vrijheid en autonomie en niet
altijd een zware belasting, zegt Hoogendijk. Je zou dus
denken dat ze minder vatbaar zijn voor burn-outs. Toch
zorgen bepaalde karaktereigenschappen ervoor dat studie en onderwijs burn-outgevoelig zijn. “Perfectionisme
is een belangrijke. Deze studenten hebben grote moeite
hoofd- en bijzaken te scheiden en willen alles perfect
doen. Daarom blijft er te weinig tijd over voor de dingen die echt moeten gebeuren. Doordat sommige van
die studenten ook nog eens strevers zijn, is er weinig
ruimte voor vrije tijd."
Bovendien vergroot het studentenleven de kans op een
burn-out. “Al die sociale nieuwigheid, altijd moet er indruk worden gemaakt, maar er is weinig sociale steun.
Velen zijn voor zichzelf bezig. Dat, in combinatie met
de constante aanwezigheid van social media vol irreële
ideaalbeelden, betekent dat studenten bouwen aan een
onzekere identiteit. Daarbij zijn er weinig zekerheden
waar op terug kan worden gegrepen. Dat kan stress en
angst veroorzaken. En aangezien er door de studie weinig tijd voor ontspanning en vrije tijd is, kan somberheid ontstaan. Dat is, in combinatie met het gebrek aan
steun, een risico voor het ontstaan van een burn-out.”
Hoogendijk adviseert universiteiten om de kans op een
burn-out bij studenten te verkleinen. “Zo moeilijk is dat
niet. Alleen moeten universiteiten zich meer richten op
de oorzaken en niet op de behandeling van de individuele gevallen. Organiseer bijvoorbeeld cursussen waarin studenten de hoofd- en bijzaken leren te scheiden,
zodat er tijd overblijft voor ontspanning." Een andere
belangrijke tip voor universiteiten: maak het bespreekbaar. “Studenten moeten zich realiseren dat zij helemaal niet aan het perfecte plaatje hoeven te voldoen.
Het taboe moet eraf.”

16,6%

18,3%

Bron: CBS &
TNO, 2016

Belangrijkste oorzaken voor
psychologische problemen bij studenten

Keuzestress

Prestatiedruk

18

Bron: Interstedelijk
Studenten Overleg,
2016

Percentage studenten met
psychische problemen

%

Bron: Studentengezondheidstest
2015 & 2016 van de UvA

Werkstress* per categorie wetenschappelijk personeel op universiteiten
* bijvoorbeeld ‘Ik heb last (gehad) van lichamelijke of geestelijke
klachten die veroorzaakt zijn door mijn werk’

Uit de taboesfeer
Vooral bij Geneeskunde komen veel burn-outs voor
onder studenten: één op de vijf kampt met klachten.
Waarom zoveel? “Voor studenten Geneeskunde is
dokter worden vaak een jeugddroom“, vertelt Mirjam
Kemmeren van De Geneeskundestudent, een vereniging voor en door geneeskundestudenten. “Maar start
de studie, dan beseffen zij vaak niet goed waar ze
aan beginnen. Vooral tijdens het lopen van coschappen moeten geneeskundestudenten meer opgeven
dan hun leeftijdsgenoten. Het zijn vaak lange dagen.
Tegelijkertijd maken ze veel emotionele dingen mee,
bijvoorbeeld sterfgevallen, die niet altijd goed geëvalueerd en verwerkt worden. Ook leggen de studenten
zichzelf te veel druk op.”
Gelukkig, merkt Kemmeren, komt het onderwerp uit de
taboesfeer. “In het verleden was dat veel minder het ↘

Meeste werkstress
Vrouwen
Jonger dan 45 jaar
Promovendi, UD’s, onderzoekers en docenten
Tijdelijk dienstverband

Minste werkstress
Mannen
Ouder dan 45 jaar
Hoogleraren, UHD’s
en postdocs
Vast dienstverband

3 tot 10 jaar in dienst

Meer dan 10 jaar in dienst

Alfawetenschappers

Bèta- en gammawetenschappers

Bron: Onderzoeksnotitie ‘Werkdruk en prestatiedruk van wetenschappelijk
personeel’ (5 januari 2017), Sociaal Fonds Kennissector
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Statistics of absenteeism management
by occupational physicians at EUR in 2016

2700
3%
700
1500

Staff size

Absenteeism percentage
(national average: 4%)

Absenteeism appointments with
occupational physicians (average
3 consultations per member of staff)

Absenteeism
reported to managers

Cause of absenteeism
when lasting longer
than six weeks

45%
30%
15%
10%

physical
work stress
(stress and
burnout)

private stress
(stress and
burnout)

mental
problems

(including depression-related impairments and anxiety)

Source: EUR occupational physicians 2016.

Social media
Students have a great deal of freedom and autonomy and don’t always have a heavy workload, says
Hoogendijk. So you might think that they’d be less
susceptible to burnouts. However, certain characteristics make study and education a prime arena for burnouts. “Perfectionism is an important one. These students have problems differentiating between primary
and secondary issues and want to do everything perfectly. For that reason, they don’t have enough time for
the really essential things. And because some of these
students are eager beavers that dedicate much time to
their study, there’s little room for leisure.”
Student life also increases the risk of a burnout. “All
that social novelty, always having to make an impression, but there’s little social support. Many are concerned with themselves. This, in combination with
the constant presence of social media and its illusory
ideals, means that students are building up an uncertain identity. In addition, there are few certainties on
which to fall back. This can cause stress and anxiety.
And because there’s little time for relaxation and leisure when you’re studying, one can become sombre.
Combined with the lack of support, this can give rise
to a burn-out.”
Hoogendijk advises universities to minimise the risk
of student burnouts. “It’s not that difficult. However,
universities must focus more on the causes rather
than the treatment of the individual cases. So organise courses in which students learn to distinguish
between primary and secondary issues to create time
for relaxation, for example.” Another important tip
for universities: bring the subject out into the open.
“Students must realise that they really don’t have to
conform to the perfect picture. We need to remove the
negativity associated with burnout.”

No longer taboo
Medical students are particularly susceptible to burnouts: one in five suffer from symptoms. Why so many?
“Medical students have often dreamed of becoming a
doctor from a very young age,” explains Mirjam Kemmeren from De Geneeskundestudent, an association
run for and by medical students. “But once they start
their studies, they often don’t realise the enormity of
what they’ve started. Particularly during internships,
medical students have to give up more than their
peers. They often work long days. At the same time,
they encounter many emotional situations, for example patients dying, which are not always properly evaluated and processed. And students often put too much
pressure on themselves.”
Luckily, Kemmeren notes, the subject is no longer ↘
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geval. Dan waren er altijd artsen die zeiden: niet zo zeuren, vroeger moesten we ook hard werken en toen had
niemand er last van. Maar die stroming wordt steeds
kleiner, waardoor studenten ook eerder durven toe te
geven dat het niet goed met ze gaat.”
De Geneeskundestudent maakt het onderwerp zelf ook
bespreekbaar, zoals via het project Jezelf Beter Maken.
Dat project heeft als doel de bewustwording over burnout te bevorderen, zowel onder studenten als beleidsmakers. “Afgelopen oktober vond de aftrap van het
project plaats in de Jaarbeurs in Utrecht, en binnen
de kortste keren waren alle vierhonderd kaarten weg.
Dat geeft aan hoe dit onderwerp onder studenten leeft.
De komende tijd gaan we alle universiteiten langs om
workshops te geven en gesprekken over burn-outs te
houden.”

taboo. “In the past this was much less the case. There
were always doctors who said: stop moaning, we had
to work hard too and no one suffered. But they are now
in the minority, allowing students to admit sooner that
they’re having problems.”
Medical students are also bringing the subject into
the open themselves. Take the workshop project Jezelf
Beter Maken (Making Yourself Better), which aims to
promote awareness about burnout, both among students and policymakers. “The project was launched
last October and all four hundred tickets went really quickly. This shows how important the subject is
among students. Over the next few months, we’ll be
going to all the universities to give workshops and talk
about burnouts.”

Hulp en steun

At EUR, students can also talk to the student psychologists about their burnout problems. Most universities
have such staff, like the team of four at EUR (who were
not available for an interview due to their workload).
One of the staff at the University of Amsterdam (UvA)
is student doctor Claudia van der Heijde. She feels the
current education system is one of the causes of burnouts (such as shorter degree programmes and fewer resits), as well as your personality (perfectionism, fear of
failure, dyslexia) and the home situation (carer role).
“One in four students say that they have problems
with self-confidence or have a fear of failure. Students
also consistently indicate that they find things like
healthy eating, rest and enjoyment difficult, despite
these being vital for recharging their batteries.”
The student psychologists at the UvA help trace the
cause of the stress. Van der Heijde notes that prioritising activities is particularly useful. “And don’t
keep things to yourself! Talk about any problems with
friends, family and fellow students. Seek help if necessary. You don’t have to do everything alone.”

Op de EUR kunnen studenten met hun burn-outproblemen daarnaast terecht bij de studentpsychologen.
Vrijwel elke universiteit kent zulke medewerkers, zoals
een vierkoppig team op de EUR (dat vanwege drukte
niet beschikbaar was voor een interview). Op de UvA is
onder meer studentenarts Claudia van der Heijde actief.
Als oorzaak voor burn-outs wijst zij op het huidige onderwijs (zoals kortere studietijd en minder herkansingen), maar ook je persoonlijkheid (perfectionisme, faalangst, dyslexie) en de thuissituatie (zoals mantelzorg).
“Een op de vier studenten geeft aan moeite te hebben
met zelfvertrouwen of heeft faalangst. Studenten geven
ook stelselmatig aan dat zaken als gezond eten, rusten
en genieten hun niet gemakkelijk afgaan, terwijl die
heel belangrijk zijn om de batterij weer op te laden.”
De studentpsychologen van de UvA helpen onder meer
om de oorzaak van de stress op te sporen. Van der
Heijde merkt dat vooral prioriteren van activiteiten erg
nuttig is. “En maak van je hart geen moordkuil! Praat
over wat je bezighoudt met vrienden, familie en studiegenoten. Zoek hulp indien nodig. Je hoeft niet alles
alleen te doen.”

Controle terugkrijgen
Ook werknemers zijn gevoelig voor burn-outs, vertelt
EUR-bedrijfsarts Bert van Balen. Samen met zijn collega ziet hij Woudestein-medewerkers (van promovendi
tot bestuurders) die langer dan zes weken ziek zijn. De
helft van de jaarlijkse 250 bezoekers aan de bedrijfsarts
kampt met psychologische problemen, en die komen
vooral voort uit stress (meestal door een combinatie
van de privé- en werksituatie).
De oorzaak van al dat leed, zo blijkt uit onderzoek, is bij
werknemers vaak de combinatie van hoge inspanning
en weinig waardering. Van Balen: “Vooral bij PhD’s is
die combinatie aanwezig, want je moet in korte tijd ↘

Help and support

Taking back control
Staff are susceptible for burnouts too, says EUR occupational physician Bert van Balen. Together with his
colleague, he sees Woudestein staff (from PhD students to managers) who have been ill for longer than
six weeks. Half of the annual 250 visitors suffer from
mental health problems, mainly caused by stress (usually a combination of home and work situations).
According to research, the cause of all that suffering
among staff is often the combination of high workload
and lack of appreciation. Van Balen: “This combination
is particularly present among PhD students, who have
to do a lot of work in a short period of time. If they
don’t, they don’t receive any appreciation.” An overly
high work rate, too little autonomy, little control over

21 SPECIAL

their own work, time pressure and substantial mental effort are also breeding grounds for a burnout.
Van Balen also emphasises the importance of support
from colleagues and managers, which is confirmed by
national research. “In departments where everyone is
working for themselves, the percentage of burnouts
is significantly higher.”
A common cause for burnout symptoms on the shop
floor according to Van Balen is that people devote a lot
of energy into things they have no influence over, such
as worrying about a reorganisation. Another stressor
is too much work. Van Balen’s advice: ask your manager as soon as possible what has highest priority. “This
helps you regain control.” If all this sounds familiar,
the occupational physician emphasises that it’s nothing to be ashamed of. “Anyone can get a burnout. It has
nothing to do with a certain personality.”

Go home
Anne Annink recognises what Van Balen is saying.
Her PhD research focused on the work/life balance
of self-employed workers in different countries, but
she suffered a burnout herself in the process. “First of
all, I was in denial. My parents sometimes said: aren’t
you suffering a burnout? But I wouldn’t listen. Five
years ago there was an even greater taboo about it.
No one talked about it, so it felt like failure. I thought:
everyone else can do it, why not me?”
Experience expert Annink agrees with the words of
the experts: listening to yourself is the most important step you can take. “In discussions with people
from the university, the word burnout was never mentioned. That was very awkward. People often said: oh,
are you going home already? I’d pretend that I had a
meeting. Now I know: just be honest. If it works for
me to go to the gym halfway through the afternoon
and then continue work at home, then that’s what I
need to do.”
In order to take that step, one indispensable link is required, according to Annink: support. “Looking back,
that would have helped me a great deal. Being able to
talk to colleagues or an occupational physician about
my burnout. Then I’d have found out that I’m not the
only one. That would have been very helpful. The occupational physician only said that I needed to build
up my hours again. I’m sure that’s right, but I didn’t
get much support. That was very disappointing.”
So she now gives workshops for other PhD students
and undergraduates to help prevent burnouts and
possibly cure them. “The most important lesson I
learned from this whole period? Listen to your body.
And everyone has a different work - life balance. So it
doesn't matter what other people think. You need to
discover what works in your own situation.” ↙

Most common mental health problems
among students

Sombre feelings
Depression
Stress
Fatigue
Source: Studentengezondheidstest (Student Health Test) 2015 &
2016 by the UvA

HOW CAN YOU HELP YOURSELF?
Students feeling signs of burnout can visit one of the four
student psychologists. During an intake interview (by appointment or during a consultation hour), they discuss what help is
required. That support might involve a short individual process
or referral to an external organisation for specialised (and often
lengthier) treatment. The student psychologist may also advise
you to do the mindfulness training, which ensures more rest and
concentration, whilst reducing worrying behaviour, anxiety and
sombre feelings. There are also many places online where you
can get tips, such as at www.studentsgezondheidstest.nl,
www.ik-student.nl and www.studiestress.nl.
Staff experiencing problems can always visit the occupational
physician. It is also advisable to discuss your symptoms as soon
as possible with your manager.
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veel presteren. Lukt dat niet, dan blijft de waardering
uit.” Ook een te hoog werktempo, te weinig autonomie,
weinig controle over het eigen werk, tijdsdruk en zware
geestelijke inspanning zijn voedingsbodems voor een
burn-out. Van Balen benadrukt daarnaast het belang
van steun door collega’s en leidinggevenden, wat ook
blijkt uit landelijk onderzoek. “Op afdelingen waar het
ieder voor zich is, ligt het percentage burn-outs significant hoger.”
Een veelvoorkomende oorzaak voor burn-outverschijnselen op de werkvloer is volgens Van Balen dat mensen
heel veel energie steken in zaken waar ze geen invloed
op kunnen uitoefenen, zoals piekeren over een reorganisatie. Een andere stressor is te veel werk. Van Balens
advies: vraag zo snel mogelijk aan je leidinggevende
wat de hoogste prioriteit heeft. “Zo kun je de controle
weer terugkrijgen.” Mocht dit alles herkenbaar klinken,
dan drukt de bedrijfsarts hun op het hart dat dit niets is
om je voor te schamen. “Iedereen kan een burn-out krijgen. Het heeft niet te maken met een bepaald karakter.”

Meest voorkomende psychische
problemen bij studenten

Somberheid
Depressie
Stress
Moeheid
Bron: Studentengezondheidstest 2015 & 2016 van de UvA

Je moet naar huis
Voor Anne Annink klinken de woorden van Van Balen
herkenbaar. Zij promoveerde op de werk-privébalans
van zelfstandig ondernemers in verschillende landen,
maar kreeg tijdens het traject zelf te maken met een
burn-out. “Eerst zat ik gewoon in een ontkenningsfase. Mijn ouders zeiden wel eens: heb je geen burn-out?
Maar dat kon ik echt niet aanhoren. Vijf jaar geleden zat
er bovendien nog een groter taboe op. Niemand had het
erover, dus voelde het als falen. Ik dacht: iedereen kan
dit, waarom ik niet?”
Ervaringsdeskundige Annink onderstreept de woorden
van de experts: luisteren naar jezelf is de belangrijkste
stap die je moet zetten. “In gesprekken met mensen van
de universiteit is het woord burn-out nooit gevallen.
Dat was heel ongemakkelijk. Mensen zeiden vaak: oh,
ga je nú al naar huis? Dan verzon ik maar dat ik een
afspraak had. Nu weet ik: gewoon eerlijk zijn. Als het
voor mij werkt om halverwege de middag te sporten en
daarna thuis verder te gaan, dan moet ik dat doen.”
Om die stap te kunnen zetten, is er volgens Annink één
onmisbare schakel nodig: openheid. “Achteraf gezien
had ik daar het meest aan gehad. Dat ik in gesprekken
met collega’s of een bedrijfsarts had kunnen praten over
mijn burn-out. Dan was ik erachter gekomen dat ik niet
de enige ben. Dat was heel fijn geweest. De bedrijfsarts
zei alleen maar dat ik mijn uren weer op moest gaan
bouwen. Dat zal vast kloppen, maar ik heb er niet veel
support van ontvangen. Dat is mij echt tegengevallen.”
Daarom geeft zij tegenwoordig workshops aan andere
promovendi en studenten om een burn-out te voorkomen en eventueel te genezen. “De belangrijkste les die
ik uit heel deze periode heb getrokken? Durf naar je
lichaam te luisteren. En dat de werk-privébalans voor
iedereen anders is. Het gaat er dus niet om wat anderen vinden. Je moet zelf ontdekken wat bij jouw eigen
situatie past.” ↙

ZELF ER WAT AAN DOEN?
Studenten die bij zichzelf burn-outverschijnselen bemerken,
kunnen op de campus terecht bij een van de vier studentpsychologen. Via een intakegesprek (kan zowel op afspraak als
tijdens een inloopspreekuur) bekijken zij welke hulp gewenst is.
Die ondersteuning kan plaatsvinden via een kort individueel
traject of doorverwijzing naar een externe organisatie voor
gespecialiseerde (en vaak langer durende) behandeling. Ook kan
de studentpsycholoog je aanraden om mee te doen aan de
mindfullnesstraining, die zorgt voor meer rust en concentratie,
terwijl piekergedrag, angst en somberheid afnemen. Daarnaast
zijn er online veel plekken om met jezelf aan de slag te gaan,
zoals op www.studentengezondheidstest.nl,
www.ik-student.nl en www.studiestress.nl.
Werknemers die burn-outproblemen ondervinden, kunnen altijd
terecht bij de bedrijfsarts. Ook is het aan te raden om in een zo
vroeg mogelijk stadium de symptomen te bespreken met je
leidinggevende.
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Lieve EM,
Studenten werktuigbouwkunde heten fietsenmakers, elektrotechnici zijn vonkentrekkers, Leidse corpsmeisjes kipjes en Utrecht
kent de ufjes. Maar welke bijnamen zijn er
voor Rotterdamse studenten?
Wies Wapenaar, Rotterdam

Dear EM,
Ook een vraag voor EM? Mail naar
erasmusmagazine@em.eur.nl met als
onderwerp: lezersvragen
Got a question for EM? E-mail it to
erasmusmagazine@em.eur.nl, putting
‘readers’ questions’ in the subject line

We beginnen met de academische aanpak
van Nicoline van der Sijs, initiatiefnemer van
Etymologiebank.nl en hoogleraar Historische
Taalkunde bij de Radboud Universiteit. Over
het algemeen, zegt zij, zijn bijnamen bijna
altijd grappig en vaak enigszins denigrerend.
Zij heeft alleen geen weet van bijnamen voor
Rotterdamse studenten.
We zoeken buiten de wetenschap verder. Op
Facebook. Google. Bij (ex-)leden van RSC en
Laurentius. Nog steeds nul op het rekest!
Oftewel: sorry, maar er zijn geen bijnamen
voor Rotterdamse studenten. En da’s gek,
want Rotterdammers vinden het zonder uitzondering heerlijk om bijnamen te verzinnen,
variërend van de Koopgoot en De Kuip tot
Kabouter Buttplug en de Hoerenloper. Blijkbaar doen we dat liever voor architectuur dan
voor mensen.

We start off with an academic approach. So, we
ask Nicoline van der Sijs, founder of Etymologiebank.nl and professor of Historic Linguistics at
Radboud University. In general, most nicknames
are funny and often slightly patronising, she
says. Fine. But she doesn’t know of nicknames
for Rotterdam students.
OK. So more enquiries outside academia. We go
to Facebook. We ask current and former members of RSC and Laurentius. We consult Google.
Still nothing! Hence: sorry, there are no nicknames for Rotterdam students. Which is odd,
because people from Rotterdam love making
up names, varying from the Koopgoot (shopping gutter) and De Kuip (the tub) to Kabouter
Buttplug (gnome butt plug) and the Hoerenloper
(whore hopper). Apparently we like to use them
for architecture rather than for people.

Waarom heeft het sportcentrum van de
EUR geen zwembad? In Twente, Eindhoven
en Tilburg kan dit wel. Ik wil ook zwemmen!
Daphne Markwat, Spijkenisse
Da’s nogal simpel, vertelt Erasmus Sport-directeur Jon de Ruijter: het is te duur. Een
zwembad in stand houden kost namelijk
meer geld dan dat het oplevert, dus je hebt
er liever niet te veel van. “En we hebben hier
in de omgeving al veel zwembaden van de
gemeente, dus daar maken we gebruik van.”
Zo speelt waterpolovereniging Ragnar in het
diepe water van het Van Maanenbad, terwijl
zwemtraining gegeven wordt in het Oostelijk Zwembad. Ook kunnen studenten tegen
gereduceerd tarief in die zwembaden terecht
om baantjes te trekken. Er zijn geen plannen
om op Woudestein een eigen bak water te
krijgen. “Dat zou financieel niet handig zijn. Wij
Rotterdammers zijn daar te nuchter voor.”
Dat in andere steden wél een zwembad op de
campus ligt, is puur toeval. “Hier waren altijd
al genoeg zwembaden, en dáár was het juist
omgekeerd. Daar wordt op de campus ook
schoolzwemmen gegeven.”
PS We hebben hier een prachtige vijver bij het
Erasmus Paviljoen. Maar niet duiken hoor!

Delft students of mechanical engineering are
called fietsenmakers (bike repairers), their
colleagues from electrical engineering are
vonkentrekkers (sparks), Leiden sorority girls
are kipjes (chicks) while Utrecht’s girls are ufjes. But what are Rotterdam students called?
Wies Wapenaar, Rotterdam

Why doesn’t EUR’s sports centre have a
swimming pool? Twente, Eindhoven, Tilburg,
Leiden and Nijmegen universities have one. I
want to swim too!
Daphne Markwat, Spijkenisse

Erasmusiaanert...
Erasmussumert...
Erasmianert...

That’s easy to answer, says Erasmus Sport
director Jon de Ruijter: it’s too expensive.
Maintaining a swimming pool costs more money
than it generates, so you don’t want to have
too many. “And we’ve got lots of local municipal
swimming pools, so we use those.” For example,
water polo club Ragnar trains in the deep water
of the Van Maanenbad, while swimmers train in
the Oostelijk Zwembad. Students can also swim
lengths in those swimming pools for a reduced
rate. There are no plans to build a swimming
pool at Woudestein. “This wouldn’t be financially viable. In Rotterdam we’re far too money
conscious.”
The fact that other cities have a swimming pool
on campus is pure coincidence. “We already had
enough swimming pools here, so it was the other
way round for them. In those cities schools have
their swimming lessons on campus too.”
PS We do have a magnificent pond near the
pavilion. But it’s not for diving!
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‘Goede ideeën komen tot
stand door vriendschap en
een biertje’
Wim Pouw promoveerde bij Sociale Wetenschappen
op denkprocessen die ontstaan bij handbewegingen.
Deze zomer vertrekt hij met een Rubicon-beurs naar
de University of Connecticut.

J

e zit op een verjaardag
naast je oom. Hoe leg
je in een paar zinnen uit
wat je hebt onderzocht?
“Ik heb onderzoek gedaan naar handelend denken in
leerprocessen, zoals denkprocessen terwijl je handelt, zoals bij
handgebaren. Een algemeen idee
over handgebaren is dat ze communicatief zijn, maar ze zijn veel meer
dan dat. Een mooi exotisch voorbeeld is de abacus, een Japanse versie van een telraam. Kinderen of
studenten leren daarmee complexe
sommen maken. Op een gegeven
moment kunnen ze die berekeningen ook zonder de abacus, maar
dan maken ze nog wel de bijbehorende handgebaren. Mensen die
nooit met een abacus leerden rekenen, hebben veel meer moeite met
de sommen. Waarschijnlijk hebben
zij een talige strategie.”

het samenvat wie je tijdens het promoveren ontmoet en hoe belangrijk
ze zijn voor je onderzoeksproces.
Neem de vriendschappen die ontstonden. Ik deed veel onderzoek
met een PhD die tegelijk met mij is
begonnen. We dronken ook regelmatig een biertje. Veel goede ideeën komen tot stand door die vriendschap en dat biertje. Dat had ik zeker niet willen missen.”

Wat wordt de wereld beter van je
proefschrift?
“Ik denk dat mijn proefschrift bijdraagt aan de kennis over handelend denken, dat maar moeilijk te
vatten is in de cognitieve wetenschappen. Denkprocessen worden
doorgaans in de Psychologie bestudeerd in geïsoleerde situaties, zonder interactie met de omgeving.
Meet je hersenactiviteit in een
MRI-scanner, dan is bijvoorbeeld
bewegen lastig.”

Wat ga je nu doen?
“Ik wil nu vooral verder onderzoek
doen. Op 1 augustus vertrek ik
naar de University of Connecticut
voor mijn Rubicononderzoek. Tot
die tijd moet ik nog wat projecten
afronden. En mijn rijbewijs halen.
In dat kleine campusstadje in de
bossen kun je echt niets zonder auto. Dat wordt wel even wennen,
want ik woon nu in Amsterdam.” ↙

Van wie in je dankwoord had je
vooraf niet gedacht dat deze zo belangrijk zou zijn?
“Wat zo bijzonder is aan een dankwoord in een proefschrift, is dat

Wat was het eerste wat je deed
toen het af was?
“Niets bijzonders. Ik was een aanvraag voor een Rubicon-beurs aan
het schrijven. Mijn dissertatie
heeft ook geen grote symbolische
waarde voor mij. Het is vooral een
verzameling artikelen die al af waren. In andere vakgebieden is dat
heel anders. Een boek schrijven
voelt, denk ik, daarom veel meer
als écht promoveren.”

De cover

“Ik wilde graag iets abstracts. Bij onderzoek naar handgebaren staan er altijd
handen op de cover en die zijn niet per
se mooi. Je kunt hier wel handen in zien.
Het idee is dat het ook de geest voorstelt en alle componenten die daar een
deel van uitmaken, zoals het lichaam.”
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‘Good ideas come from
friendship and a beer’
Wim Pouw did his PhD in social sciences on how
hand gestures affect thought processes. This
summer he is off to the University of Connecticut
on a Rubicon scholarship.

S

o you’re next to an uncle
at a family gathering.
How do you explain your
research?
“I studied how thinking
is affected by actions in learning
processes, so how thoughts originate from actions like hand gestures. A general idea is that hand
gestures are communicative, but
they are much more than that. A
nice exotic example is the abacus,
a Japanese version of a counting
frame. Children or students use it
to do complex sums. At a certain
point, they are able to do these calculations without the abacus, but
they still make the corresponding
hand gestures. People who never learned to count on an abacus
have much more difficulty with the
sums. They probably have a linguistic strategy.”
How will the world benefit from
your thesis?
“I think my thesis contributes to
knowledge about how thoughts are
affected by actions, which is difficult to express in cognitive sciences. In Psychology, thought processes are usually studied in isolated
situations, with no interaction with
the environment. If you measure
your brain activity in an MRI scanner, for example, movement is difficult.”
Of the people mentioned in your
acknowledgement, who had you
not expected to be so important?
“What makes the acknowledgement in a thesis so special is that
it lists everyone you’ve met during

your research and how important
they’ve been in that process. Take
the friendships that resulted. I did
a lot of research with another PhD
student who started at the same
time as me. We regularly enjoyed
a beer together. Many good ideas
came from that friendship and that
beer. That’s something I wouldn’t
have wanted to miss.”
What was the first thing you did
when you completed it?
“Nothing special. I was applying for
a Rubicon scholarship at the time.
My thesis doesn’t have great symbolic value for me. It’s mainly a collection of articles that were already
finished. I think that’s why writing
a book feels much more like getting
a PhD.”
What are you going to do now?
“I really want to do more research.
On 1 August I’m off to the University of Connecticut to do my Rubicon
research. Until then I’ve got some
projects to finish. And pass my
driving test. In that small campus
town in the woods you really can’t
do without a car. That will take
some getting used to, because I’m
living in Amsterdam now.” ↙

About the cover

“I wanted something abstract. Research
theses into hand gestures always have
hands on the cover and they aren’t always pretty. Here you can see the suggestion of hands. The idea is that it also
suggests the mind and all the components that belong to it, like the body.”
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Het nieuwe werken:

zónder grenzen,
mét herrie

English page 28

Vergeet de lange gang inclusief kamers met naambordjes.
Grenzeloos Werken is de toekomst op de EUR. Geen idee wat
dat is? Ga dan met EM mee op flexplekkensafari!

H

eldere zonering, faciliteiten
in de werkomgeving, unitoverstijgend: wie wil ontdekken wat de wereld van
flexplekken inhoudt, komt
niet weg met wat standaard kantoorterminologie. Dus: geen tafel met comfortabele stoelen, maar een rumoerzone. Het
ouderwetse overleg? Een stand-up. En
klaar is het geklaag bij het koffieapparaat.
Ervaringen worden gedeeld op de 'kansen
& uitdagingen-poster', die natuurlijk in
diezelfde rumoerzone hangt.
Het spoor bijster? Dan is het hoog tijd om
aan te sluiten bij de flexplekkensafari van
EM.
Sinds half maart werken de medewerkers van het University Support Centre
(USC), waaronder de afdelingen Human
Resources en Marketing & Communicatie,
in het nieuwe Sanders-gebouw. Bij een
nieuwe werkplek hoort volgens de universiteit ook een nieuwe manier van werken: het Grenzeloos Werken. In het kort:
slechts enkele vaste werkplekken, veel
flexplekken en vooral veel verschillende
‘zones’ om in te vergaderen of te werken.
“Een werkomgeving die jou helpt te excelleren en tevens voldoende flexibel is
om mee te bewegen met veranderingen
binnen de organisatie”, ronkt de officiële
folder van de universiteit.
Wat betekenen deze mooie woorden in
de praktijk? Tijdens ons bezoek in het
Sanders-gebouw zijn de medewerkers van

het USC in de rumoerzone (een uit de kluiten gewassen pantry met loungestoelen
en lange vergadertafels) in eerste instantie
enthousiast. “Het is heel mooi geworden
allemaal, alles ziet er heel goed uit,” zegt
een man die samen met zijn voormalige
kamergenoot een kop koffie komt halen.
Ook een aantal verdiepingen hoger heerst
er positiviteit. “Even wennen zo zonder
vaste werkplek, maar dat komt vast goed,”
eindigt een vrouw fluisterend, aangezien
een aantal collega’s na haar eerste woorden boos haar kant opkijken.
Maar na wat zoeken komen de eerste
frustraties bovendrijven. “Ik had niet verwacht dat ik zo zou moeten wennen. Het
is wel echt anders, die flexplekken”, concludeert een gebruiker van een stilteruimte op de vierde verdieping. Deze negatieve
gevoelens worden veel gedeeld. “Normaal
werken is er af en toe echt niet meer bij”,
klinkt het uit meerdere monden.
De grootste natuurlijke vijand van de
USC-medewerkers is het geluid. Op papier
klinkt het allemaal heel mooi: rustzones
waar bellen en privégesprekken niet zijn
toegestaan. Maar omdat door de (voor het
oog prachtige) vides in het gebouw soms
geen muren of andere barricades tussen
werkplekken en rumoerzones zitten, hebben die afspraken in de praktijk weinig
waarde. “Vorige week hadden collega’s
twee verdiepingen hoger een feestje, maar
ik werd gek van het geluid”, zegt een trotse bezitter van een van de weinige vaste
werkplekken. “Toen ben ik er iets van gaan
zeggen. Werken was echt niet mogelijk.”

Het geluid zorgt ook voor veranderend
gedrag in het gebouw. Wie een tevreden
Grenzeloos Werker in het wild wil spotten, moet er bijvoorbeeld vroeg bij zijn.
“In de buurt van de lift is werken op een
gegeven moment niet meer te doen door
het geluid en alle mensen die langslopen,”
zeggen twee medewerkers van HR in koor.
“Daarom merk je nu al dat iedereen een
stuk vroeger komt. De beste plekken worden als eerst vergeven.” Ook de temperatuur in het gebouw is vooralsnog een probleem. “Bij elke werkplek zit de mogelijkheid om de temperatuur te regelen, maar
dat zet geen zoden aan de dijk.”
Gelukkig is er voor deze kinderziektes iets
bedacht: De Ambassadeurs. Dit zijn medewerkers die volgens de universiteit ‘een
voortrekkersrol hebben en collega’s helpen in het gebruik van de werkomgeving’.
Ook moeten zij medewerkers aanspreken
als zij zich niet aan de regels houden.
“Collega’s vinden het moeilijk om elkaar
te wijzen op de regels”, zegt een ambassadeurs. “Daar kunnen wij bij helpen.
Bijvoorbeeld als er te hard wordt gepraat
of als iemand zijn werkplek niet schoon
achterlaat.”
Het Grenzeloos Werken heeft na twee
weken dus nog wat haken en ogen. De
belangrijkste gevaren in de flexplekjungle zijn geluid, temperatuur en a-collegiale collega’s. Is er dan niets positiefs
te benoemen? Toch wel: “Ideaal die flexplekken. Hoeven we tenminste niet elke
ochtend hetzelfde verhaal tegen elkaar te
vertellen.” ↘
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→ Aan technologische snufjes geen gebrek in het
nieuwe gebouw. Op elke verdieping zijn er lange tafels
te vinden (inclusief bijbehorend computerscherm)
waar overleg en samenwerking toegestaan is.
The new building has all sorts of nifty features. Each
floor has long tables (including matching computer
monitors) that can be used for consultation or to
collaborate on a project.
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The new way of working:

boundless but noisy
Forget about long corridors lined with doors and nameplates.
At EUR, the future is Grenzeloos Werken (‘Boundless Working’). No idea what that means? Neither did we. Join us on
EM’s flexible office safari!

C

lear zoning, facilities in the
work environment, transunit: anyone venturing
into the world of flexible
office planning will have
to master some basic office terminology
first. So: forget about a table with some
comfy chairs – it’s actually a rumoerzone (‘hubbub zone’). And work progress
meetings? They’re called stand-ups now.
Griping around the water cooler is also a
thing of the past. Nowadays, people share
their experiences via the ‘opportunities &
challenges’ poster – which of course can
be found in the ‘hubbub zone’.
Lost your bearings? Then it’s time to tag
along with us on EM’s flexible office safari.
The employees of the University Support
Centre (USC, which includes the HR and
Marketing & Communication departments) have been working in the new
Sanders Building since mid-March. And
according to the University, a new work
area also calls for a new way of working:
Boundless Working. In a nutshell: a limited number of regular workspaces, lots of
flexible work areas and above all a wide
range of ‘zones’ that can be used for meetings or to get some work done. Or, as the
University’s official brochure touts: “A
work environment that helps you to excel, while providing sufficient flexibility
to adapt to future changes within the organisation.”
What do these shiny words mean in
practice? During our tour of the Sanders
Building, we come across several USC

staff members sitting in the rumoerzone
(an over-sized pantry with lounge chairs
and long conference tables). Their initial
reaction is favourable: “They’ve done a
really good job – everything looks nice,”
says a man who has come to grab a cup of
coffee with his former office mate. A few
floors up, people also seem positive. “Not
having your own workspace takes some
getting used to, but I’m sure things will
work out,” says one woman. Her sentence
peters off into a whisper, though: a few
colleagues glare at her when she starts
speaking.
After fossicking around a bit, we uncover the first annoyances. “To be honest, I
didn’t expect it would take me this long to
settle in. It definitely feels different, these
flexible workspaces,” concludes a user
of a silent zone on the fourth floor. And
it turns our many people share this negative experience during the remainder
of our safari. “Sometimes you can forget
about simply getting your work done,”
more than one respondent remarks.
The primary natural enemy of the USC
staff is noise. It all sounds very fine on
paper: quiet areas where people aren’t
allowed to make calls or hold private
conversations. But since the building’s
open atriums (which look great, though)
often don’t feature walls or other barriers
between the work areas and the ‘hubbub zones’, in practice these agreements
don’t amount to much. “Last week some
colleagues two floors up were having a
little celebration, and the noise drove
me nuts,” says the proud occupant of one
of the building’s few fixed workplaces.
“So I went over and asked them to keep

it down. I could forget about getting any
work done.”
The noise question has also led to changing behaviour among the building’s users. For example, anyone hoping to spot
a contented Boundless Worker in the wild
best get up early. “At a certain point, it’s
impossible to get any work done near the
lift due to all the noise and people passing
by,” two HR staffers say in unison. “That’s
why you can already see people coming
in a lot earlier than before. The best spots
are all ‘first come, first served’.” And for
the time being, the local temperature also
presents a problem. “Each work area has
a thermostat for regulating the temperature, but this hasn’t proven very useful.”
Fortunately, they’ve come up with a
solution for these teething problems:
the Ambassadors. In the words of the
University, these staff members “play a pioneering role and help colleagues to make
effective use of the work environment”. In
addition, they are expected to call staff
members who don’t abide by the rules to
account. “Colleagues find it difficult to remind each other of the rules,” says one of
these Ambassadors. “We can help in such
cases. When people are talking too loudly, for example, or when someone has left
behind a mess.”
In other words, after two weeks Boundless
Working still seems to have a few snags.
The key dangers in the flexi jungle are
noise, the temperature and less-than-considerate co-workers. Is there nothing positive to say about this set-up? Of course
there is: “Those flexible work areas are
perfect. At least we don’t have to tell each
other the same story every day.” ↘
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→ Looking for a place to have a tête-à-tête?
The new chairs in the rumoerzones are perfect for intimate conversation. The USC staff
don’t seem very enthusiastic, though. During
our safari, we didn’t come across any
couples who had retreated to a lounge area.
Behoefte aan een intiem tête-à-tête-overleg?
De nieuwe stoelen in de rumoerzones zijn er
uitermate voor geschikt. De medewerkers
van het USC lopen er alleen nog niet heel erg
warm voor. Tijdens onze safari zijn we geen
duo’s tegengekomen die gebruikmaakten van
de stoelen.
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← Een van de nieuwe technische snufjes: de mogelijkheid om bij elk bureaublok (in beperkte mate) de
temperatuur te regelen. Nooit meer last van die
collega die hartje zomer nog steeds zit te klappertanden. Maar schijn bedriegt, want van enig temperatuurverschil is (nog) geen sprake.
One of the new technical features: regulating the
local temperature (to a limited degree) from the
comfort of your office area. Which means you’re no
longer held hostage by that colleague who’s still
freezing in the middle of summer. But for the moment it’s more of a placebo button, because we haven’t observed any impact on the temperature
(yet).

↓ Op papier ziet de ‘heldere zonering’ er heel handig uit,
maar in de praktijk blijkt het toch een stuk minder te
werken. Zitplekken waar over koetjes en kalfjes mag
worden gepraat, zijn door de vides maar een paar meter
verwijderd van de vaste werkplekken.
This ‘clear zoning’ looks very useful on paper, but it has
proven to have some drawbacks in practice. Due to the
atriums, seating areas where you can chew the fat are
located only a few metres from the fixed workspaces.
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← Ook de plaatsing van sommige ‘rumoerzones’ laat af en toe nog wat te wensen over.
Zwoegen op de nieuwe jaarrekening terwijl je
collega’s een halve meter verder de verhalen
van het weekend delen, is niet ideaal. D
Occasionally, they could have put a bit more
thought into the location of the hubbub zones. The last thing you want to hear when
you’re toiling away at the new annual accounts is your colleagues swapping holiday
stories half a metre to your desk.gh

‘Normaal werken
is er af en toe echt
niet meer bij’

→ Flexwerken zonder geluidsoverlast en
temperatuurproblemen? Het kan wél, bewijzen de verdiepingen 15 tot en met 17 in het
Mandeville-gebouw. Zelfde tafels, zelfde
flexplekken. Het grote verschil? Het ontbreken van de vides.
A flexible office plan without noise issues
and temperature problems? It’s possible, as
can be seen on floors 15-17 of the Mandeville
Building. Same tables, same flexible workspaces. The big difference? No atriums.
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↑ Wel in trek: de afgesloten ‘vissenkommen’
waar collega’s zich kunnen terugtrekken voor
een overleg. Handig, modieus en stijlvol zijn
deze aquaria zeker, maar erg comfortabel zien
ze er niet uit.
In high demand: the closed-off ‘fish bowls’
that users can retire to for a consultation
meeting. While these aquariums are
undoubtedly practical, trendy and stylish,
they don’t look very comfortable.

'I could forget
about getting any
work done'
↑ Niet Grenzeloos Werken: persoonlijke spullen die overal rondslingeren. Wanden met lockers
bieden de helpende hand. Wel Grenzeloos Werken: posters in gemeenschappelijke ruimtes
waar naar rustgevende mood- en parkeerborden kan worden gekeken.
Boundless Working Don’t: personal effects all over the place. Walls with lockers provide a
solution. Boundless Working Do: posters in the common areas, where staff can reflect on
calming mood boards and parking signs.
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Geluk in een flesje

Happiness in a bottle

Het meisje loopt door de douanecontrole heen en
kijkt nog een keer om. Ze ziet de jongen waarop ze
in een half jaar tijd intens verliefd is geworden en hij
schreeuwt iets dat ze niet meer kan horen. Heel de
vliegreis denkt ze aan wat het had kunnen zijn. Misschien wenste hij haar nog een fijne vlucht. Of zei hij
dat ze de vegetarische maaltijd moest kiezen, zodat
ze minder last zou hebben van een jetlag. Maar wat
als hij had gezegd dat hij met haar mee wilde gaan?
Of dat hij haar vroeg of ze terug wilde komen en
nooit meer weg wilde gaan. Had ze dat dan gedaan?
De afgelopen maanden gingen zó snel, dat er geen
tijd was om over dat soort dingen na te denken. In
augustus vloog ze voor haar stage naar het buitenland, in de hoop met een gevulde rugzak terug
te keren. Maar in plaats daarvan lijkt alles nu nog
leger dan het ooit was. Ze leefde in een permanente
vakantiebubbel, die nu in haar gezicht uiteenspat en
restjes sop in haar ogen achterlaat.
Aan boord kiest ze de maaltijd met varkensvlees,
waarvoor ze nog wekenlang moet boeten. Terug in
Nederland slaapt ze ’s nachts niet en is ze overdag
moe. Met haar hoofd is ze nog in Amerika; in Rotterdam lijkt alles minder leuk dan dat het daar was. De
zon schijnt niet zo fel, de feestjes zijn saai en zelfs
het Nederlandse bier smaakt haar hier niet zoals
het in Amerika deed. De Amerikaanse droom was zó
mooi, dat het pijn doet om weer wakker te worden.
Terwijl ze ’s avonds voor de tv zit, krijgt ze een
berichtje van de jongen die ze heeft achtergelaten.
“Hollands bier smaakt naar bitter gif als je niets te
vieren hebt”, staat er. “Geluk zit niet in een flesje.
Geluk komt en gaat, zoals een vliegtuig landt en
weer opstijgt”, stuurt ze terug. Ze loopt naar de
keuken en pakt een flesje Wieckse Rosé-bier uit
de koelkast. Ze proeft de avonden in zijn studio en
voelt de warmte die hij gaf toen het buiten koud
was. Plotseling wordt de leegte vervangen door herinneringen. De herinneringen smaken bitterzoet.

The girl passes through customs and looks back one
last time. She sees the boy with whom she has fallen
madly in love in the last six months, who yells something she cannot make out. For the entire duration of
the flight she wonders what he had said. Maybe he had
simply wished her a good flight. Or maybe he had told
her to take the vegetarian meal option, so that she
wouldn’t be quite so jet-lagged on arrival. But what if
he had said he wanted to come with her? Or if he had
asked her to come back and never leave him again?
Would she have done so?
The last few months passed so quickly she has not had
time to consider such matters. In August she flew to
a foreign country to do a work placement, hoping that
she would return home with a wide range of memories
and life experiences. But instead, her life seems emptier than it ever has been before. She has been living
in a permanent holiday bubble, which is now exploding
in her face and leaving suds in her eyes.
Aboard the plane she opts for the meal with pork, and
pays the price for the next few weeks. She lies awake
at night, and is tired during the day. Mentally, she is
still in America. Nothing seems quite as much fun in
Rotterdam as it was in America. The sun is less bright,
the parties are dull and even the Dutch beer doesn’t
taste as good here as it did in America. The American
dream was so wonderful it hurts her to have to wake
up from it.
While watching TV that night, she receives a message
from the boy she left behind. “Dutch beer tastes
like bitter poison when you don’t have anything to
celebrate,” it says. “Happiness cannot be bottled,” she
replies. “Happiness comes and goes, just like planes
land and take off again.” She walks to the kitchen and
gets a small bottle of Wieckse Rosé beer from the
fridge. While taking a sip, she tastes the nights in his
studio and feels the warmth he gave her when it was
cold outside. Suddenly, the emptiness is replaced with
memories. The memories taste bittersweet.

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law
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Ja, universiteiten
zijn linkse bolwerken
(behalve de EUR)

V

VD-politicus Pieter Duisenberg deed begin dit jaar het
nodige stof opwaaien. In de
Tweede Kamer pleitte hij namelijk voor onderzoek naar
de vermeende beperkte politieke kleur
op universiteiten (lees: te veel links, te
weinig ruimte voor rechts). En met succes, want zijn motie werd begin februari
aangenomen door de Kamer, onder meer
met rechtse steun van PVV, CDA en SGP.
Maar zijn universiteiten wel echt zo
links? Om daar achter te komen, analyseerde EM de stembusresultaten van
negen universiteiten en drie hogescholen bij de Tweede Kamerverkiezingen
op 15 maart. Deze onderwijsinstellingen
hebben namelijk een eigen stembureau,
waar vooral studenten en medewerkers
stemmen.

Volgens een meerderheid in
de Tweede Kamer zijn universiteiten te vaak linkse
bolwerken waar geen ruimte
is voor andere politieke geluiden. De uitslagen voor de
Tweede Kamerverkiezingen
van stembureaus op hogeronderwijslocaties bevestigen dat – met uitzondering
van de EUR.

Hardste klappen
En ja, de rechtse politiek lijkt een punt
te hebben: als het aan de kiezers op hogescholen en universiteiten lag, dan zouden D66 (31 procent) en GroenLinks (25
procent) met 84 zetels een royale coalitie
in de Tweede Kamer kunnen vormen. Een
andere positief-linkse uitschieter is de
Partij van de Dieren met 5 procent, oftewel acht zetels.
De conservatieve grote drie, VVD, PVV
en CDA, komen daarentegen samen niet
verder dan 24 procent van de stemmers,
dus 36 zetels. Ook de kleine conservatieven kunnen dat niet oplossen: Forum
voor Democratie haalt 2 zetels, de SGP 0.
Bij de socialisten gaat het weinig beter:
PvdA moet genoegen nemen met 4 en de
SP met 3 procent, oftewel samen elf zetels.

Veelzeggend verschil
Gelukkig is er ook goed nieuws voor
Duisenbergs angst voor politiek links
monotheïsme: op de EUR doet de VVD
het prima. Met 31 procent van de stemmen scoort de partij hier met afstand het
hoogst van alle universiteiten, die gemiddeld op 16 procent uitkomen. Op de EUR
moet VVD enkel D66 voor zich dulden
(33 procent), waarmee Neerlands meest
zakelijke universiteit zijn imago eer aandoet. GroenLinks komt op Woudestein
bovendien niet verder dan 15 procent van
de stemmen, op grote afstand gevolgd
door 4 procent CDA en ruim 3 procent
voor de Partij van de Dieren.
Wat daarnaast opvalt, zijn de subtiele
maar veelzeggende verschillen tussen

de uitslagen op hogescholen en universiteiten. D66 en GroenLinks scoren 5
procentpunt hoger bij universiteiten dan
bij hogescholen, terwijl op het hbo VVD,
SP, CDA, PVV en vooral Denk (0,5 vs 3,1
procent) juist meer stemmen ontvangen.
Die uitslag is in lijn met de landelijke
tendens: hoe hoger de opleiding, hoe progressiever de stem. ↙
Voor dit artikel bekeken we de resultaten
van stembureaus op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit,
Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU
Eindhoven, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Wageningen Universiteit, Avans
Hogeschool (Den Bosch), Hogeschool
Rotterdam en Hogeschool Utrecht. Niet
elk stembureau trok enkel mensen van de
onderwijsinstelling. Zo verwelkomde het
stembureau van de Hogeschool Rotterdam ook veel medewerkers van het Erasmus MC, terwijl de hogeschoolvestigingen
van Avans omgeven worden door mbo’s.
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(25 percent) would easily be able to form
a coalition government, having arrived at
84 seats. Another left-wing party that did
well at Dutch universities was the Party
for the Animals, which got 5 percent, i.e.,
eight seats.
On the other hand, the three major conservative parties, VVD, PVV and CDA, together received a mere 24 percent of votes,
for a combined total of 36 seats. The smaller conservative parties were not able to
make inroads, either. Forum for Democracy obtained 2 seats, while SGP got none.

Telling difference

Confirmed:
universities
are leftist
bulwarks
(except EUR)
According to politicians,
universities are leftist
bulwarks where rightist
sentiments are not
tolerated. The results of
the recent elections from
polling stations at higher
education sites confirm this
tendency – except for EUR.

V

VD MP Pieter Duisenberg
caused quite a stir earlier in
this year when he argued in
the Lower House for a study
investigating the supposed
curtailing of political liberty at Dutch
universities (read: too many lefties, not
enough room for right-wing sympathies).
His argument was successful, for his motion was carried by the House in early February.
But are universities really hotbeds of leftism? In order to find out, EM analysed the
votes cast at nine universities and three
universities of applied sciences in the Lower House elections of 15 March. These education institutions had their own polling
stations, which were mainly used by students and academic staff.

Worst blows
And yes, it appears that the right-wing politicians had a point. If it were up to voters
at universities and universities of applied
sciences, D66 (31 percent) and GroenLinks

Duisenberg’s fear of left-wing monotheism may be alleviated by one fact: VVD performed very well at EUR. With 31 percent
of the votes, the liberal party did far better
here than at any other university (national
average: 16 percent). Only D66 (33 percent)
was more successful than VVD at EUR,
thus proving that the Netherlands’ most
business-minded university still lives up
to its reputation. GroenLinks obtained a
mere 15 percent of votes at EUR, considerably outscoring CDA (4 percent) and the
Party for the Animals (over 3 percent).
Another striking finding is the subtle but
significant difference between the results
obtained at universities on the one hand
and universities of applied sciences on the
other. D66 and GroenLinks scored 5 percent points higher at universities than at
universities of applied sciences, whereas
at universities of applied sciences, VVD,
SP, CDA, PVV and particularly Denk (0.5
versus 3.1 percent) received more votes.
These results are in line with the national
trend: the more highly educated the voter,
the more progressive the vote. ↙
For this article, we analysed the results
published by polling stations at Erasmus
University Rotterdam, Radboud University Nijmegen, the University of Groningen,
Delft University of Technology, Eindhoven
University of Technology, the University of
Twente, Utrecht University, the University
of Amsterdam, Wageningen University,
Avans University of Applied Sciences (Den
Bosch), Rotterdam University of Applied
Sciences and Utrecht University of Applied
Sciences. Not all polling stations exclusively attracted voters from their particular
education institution. For instance, the
polling station at Rotterdam University of
Applied Sciences attracted many Erasmus
MC members of staff.
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Onze
‘Landverrader’
des Vaderlands
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Our National
Thinker Traitor
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“Het leven is niet leuk als je je mond houdt”, vond Marli
Huijer voor ze Denker des Vaderlands werd. De afgelopen
twee jaar was ze het uithangbord van de Nederlandse
filosofie en ging ze met iedereen in gesprek. Haar manifest
over de opvang van vluchtelingen leidde tot bedreigingen:
“Ik was geen Denker maar ‘Landverrader’ des Vaderlands.”
Een terugblik.

D

iep in mijn hart hoop ik een
ander mens te zijn wanneer ik
deze exercitie heb volbracht”,
schrijft Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie aan de EUR, in haar nieuwe boek
Leve de Publieksfilosofie! Belevenissen van
een Denker des Vaderlands. In dat boek
beschrijft ze haar visie op de publieksfilosofie, een vorm van filosofie die de wijsbegeerte zo breed mogelijk toegankelijk wil
maken. Een ander mens is ze naar eigen
zeggen zeker, nu haar periode als Denker des Vaderlands er bijna op zit. In de
afgelopen twee jaar gaf ze meer dan honderd lezingen en werd ze tot in het Paleis
op de Dam uitgenodigd om na te denken
over Nederland. Op 21 april draagt ze het
stokje over aan René ten Bos, hoogleraar
filosofie in Nijmegen.
Huijer realiseert zich nu pas wat het betekent om Denker des Vaderlands te zijn.
“De oorspronkelijke titel van mijn nieuwe
boek was Filosoof zonder Vaderland. Dat
vond ik wel lekker provocerend”, vertelt
ze. “Pas tijdens het schrijven ontdekte ik
hoe belangrijk de Nederlandstalige context is voor een publieksfilosoof. Het boek
werd een pleidooi om als filosoof daadwerkelijk betrokken te zijn bij de politieke en maatschappelijke debatten die hier
plaatsvinden.”
Ze wilde ‘tussendenken’ als Denker des
Vaderlands, blikt Huijer terug: “Ik wilde heel graag de veelstemmigheid van
Nederland horen en gebruiken.” Makkelijk was dat niet altijd. Zeker niet toen
ze zich in een manifest hardmaakte voor
een open en pragmatische houding voor
de opvang van vluchtelingen. “Als je alle
negativiteit leest die je over je heen krijgt,

loop je het risico dat je te angstig wordt.
Dat wilde ik niet. Ik wil blijven praten.”
Je nieuwe boek leest als een advies aan
iedere filosoof die buiten de ivoren toren
wil treden. Is dat je bedoeling? “Gedeeltelijk. Boeken waarin zogenaamd filosofische wijsheden worden verkondigd verkopen goed. De verleiding om daarin mee
te gaan is groot, maar het gevaar is dat
het tegeltjeswijsheden worden. Dat heeft
niet zoveel met filosofie te maken. Ik hoop
juist dat publieksfilosofen de verbinding
met de academische filosofie blijven zoeken, zodat het niveau hoog blijft.
Wat kan een academische filosoof gebruiken van de publieksfilosoof? “Wat
de grote maatschappelijke problemen van
deze tijd zijn. Waar de filosofie nodig is.
Het is handig als die vragen op de een of
andere manier terechtkomen in de academie. We leven in een sterk geseculariseerd land met een grote behoefte aan
verdieping en zingeving.”
Waar komt die behoefte aan verdieping
en zingeving vandaan? “Als er steeds
minder religieuze autoriteiten zijn die
ons vertellen wat we moeten doen, zijn
we meer afhankelijk van onze polderende manier van besluiten nemen. Maar
welke perspectieven zijn er voor die besluiten? Daarbij heb je veel aan de filosofie. Die zoekt voortdurend naar andere
perspectieven.”
Bedoel je daarmee dat de Denker des Vaderlands een nieuw soort autoriteit is?
“Het is vooral iemand aan wie twee jaar
is gedelegeerd om het denken te stimule-
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ren, de liefde voor de filosofie te vergroten
en te zorgen dat het publieke debat wordt
gevoerd, het liefst op een hoog niveau.”
De titel Denker des Vaderlands suggereert dat je namens heel Nederland
denkt. “Ja, is het niet heerlijk ironisch?
Natuurlijk is er geen filosoof die namens
‘het vaderland’ zal denken. Het is een
geuzennaam, maar wel een die ondanks
de ironie door het publiek soms bloedserieus wordt genomen. Als je je uitspreekt,
stroomt je mailbox vol met woedende
mensen: ‘Hoe durf je zoiets te denken als
Denker dés Vaderlands?’.”
“Als Denker des Vaderlands kun je niet
alleen je eigen visie naar voren brengen.
Dat ervoer ik als een lastige positie, want
het is complex om je eigen ideeën uit te
schakelen. De Denker des Vaderlands
moet ook rekening houden met de veelheid aan opinies en ideeën van iedereen
in Nederland. Daarvoor moet je bereid
zijn om een buitenperspectief in te nemen
en te denken vanuit wat ons verenigt.”
Er was een moment dat je het wél nodig
vond om je uit te spreken. Een jaar geleden publiceerde je samen met Martin
van Hees een manifest in Trouw voor een
pragmatische omgang met vluchtelingen, gesteund door bijna tweehonderd
hoogleraren, filosofen, schrijvers en kunstenaars. Waarom vond je het nodig om
dat manifest te schrijven? “Ik sprak in die
periode veel mensen die vonden dat we
ons als filosofen moesten uitspreken over
de omgang met vluchtelingen. In een aantal Europese landen gingen de grenzen
dicht, waardoor Syrische vluchtelingen
niet meer verder Europa in konden. Dat
leidde tot de deal tussen de EU en Turkije
en dat riep bij veel filosofen onbehagen
op. De filosofie is namelijk doordrongen
van een kosmopolitische houding. Diogenes zei al dat je ideeën overal ter wereld
kunt opdoen.”
Wat wilde je bereiken met dat manifest?
“Het was een pleidooi voor een open houding en een pragmatische omgang met
vluchtelingen. Wereldwijd is het percentage mensen dat migreert ongeveer
3 procent. Op momenten dat er ergens
hongersnood of oorlog is, zie je een piek.
En die piek kun je opvangen. Maar na de
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'Elke keer als ik
de deur uitging,
speurde ik eerst
de straat af'
↘ Marli Huijer

jaren negentig sloten we de asielzoekerscentra die waren opgericht voor vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië, waardoor we niet klaar waren voor nieuwe
opvang.
“De publieke onrust kwam vooral doordat geen Europese leider zich heeft voorbereid op de komst van grote aantallen
vluchtelingen. Nu dreigt Erdogan voortdurend met het openen van de grenzen.
Daar moeten we ons op voorbereiden, anders kun je er vergif op innemen dat het
weer tot grote maatschappelijke onrust
leidt.”
Drie dagen na de publicatie belde je
zoon: ‘Ik ben supertrots op je, mam.
Maar had je je vooraf gerealiseerd dat
je zoveel over je heen zou krijgen?’ Wat
kreeg je over je heen? “Ik kreeg gelukkig
veel positief commentaar, maar ook een
hoop boze mails. Dat ik een landverrader
was.” Lachend: “Geen Denker maar Landverrader des Vaderlands.”
Vond je dat vervelend? “Het is natuurlijk nooit leuk om gescheld over je heen
te krijgen. Zolang het niet bedreigend is,
vind ik het bij het spel horen. Maar op het
moment dat het bedreigend wordt, ga je je
ongemakkelijk voelen. Er is een moment
geweest dat ik elke keer als ik de deur uitging eerst even de straat afspeurde. De
bedreigingen waren dusdanig dat ik naar
de politie ben geweest. Maar achterhalen
wie de bedreiger is, is een enorme klus.
Bovendien loop je het risico dat iemand
dan de aandacht krijgt die hij wil hebben.
Daarom heb ik uiteindelijk zelf besloten
om geen aangifte te doen.”

CV
Marli Huijer (62) is bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte en lector filosofie aan De Haagse Hogeschool. In de jaren tachtig studeerde ze
Geneeskunde in Amsterdam en werkte ze als
methadonarts. Later studeerde ze wijsbegeerte en promoveerde ze op het werk van
Michel Foucault. Huijer schreef meerdere
boeken over de invloed van ordening en technologie op ons leven. Ze is columnist voor onder andere Filosofie Magazine en is lid van
het Filosofisch Elftal van Trouw. Op 6 april
verscheen Leve de Publieksfilosofie! Belevenissen van een Denker des Vaderlands.

Hoe reageerde je op de bedreigingen? “In
eerste instantie heb je een angstgevoel.
Ik heb aan mensen in mijn omgeving gevraagd om het in de gaten te houden, zodat ik het zou weten als ik mezelf moest
beveiligen. Maar na een paar dagen denk
je: het zal wel. Ik ben opgeleid als arts,
dus dan heb je iets pragmatisch. Ik ben
er ook op voorbereid dat het leven opeens
voorbij kan zijn. Dat maakt dat je in zo’n
situatie denkt: als iemand me iets aandoet, het zal wel.”
Dat is wel heel pragmatisch. “Dat komt,
denk ik, doordat mijn ouders relatief ↘
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jong zijn overleden, toen ik 35 was. Je
raakt daardoor gewend aan het idee dat je
de volgende generatie bent die dood gaat.”
Had je verwacht dat dit het resultaat kon
zijn je uitspreken? “Je weet dat het steeds
gebruikelijker is om mensen digitaal te
bedreigen. Ik heb mezelf gewapend door
niet op twitter te gaan en geen reacties
onder krantenstukken te lezen. Als je alle
negativiteit leest die je over je heen krijgt,
loop je het risico dat je te angstig wordt.
Dat wil ik niet. Ik wil blijven praten.”
Je hebt een aantal mensen van wie je
boze brieven kreeg over het manifest, uitgenodigd voor een gesprek. Waarom wilde je dat graag? “Als je tegenover iemand
zit is het veel moeilijker om te zeggen: ‘Ik
ga je een flinke dreun verkopen.’ Fysieke
aanwezigheid maakt dat je corrigerende
mechanismen hebt die je dwingen om
naar de ander te luisteren en je argumenten goed op te bouwen. Ik wilde op argumentatief niveau een gesprek voeren over
vluchtelingen.”
En lukte dat? “Ja. Maar bij één deelnemer
bleef het ingewikkeld. Zij stuurt me nog

steeds boze mails. Maar de bereidheid
van de deelnemers om tot een gemeenschappelijkheid te komen was vele malen
groter dan ik had verwacht. Uiteindelijk
erkende iedereen dat je iets moet met
vluchtelingen. Dat je ze niet terug de oorlog in kunt sturen of kunt laten verdrinken op de Middellandse Zee.”
Begrijp je de boosheid van de vrouw die
je nog steeds mailt nu beter? “Dat blijft
lastig. Ze stuurt me bijvoorbeeld beelden
van een moskee waar stevige anti-homoteksten worden uitgesproken. Dan kan ik
niet anders dan terugschrijven: ‘Dit vind
ik afschuwelijk om te zien en het lijkt
me logisch dat we dit aankaarten.’ Maar
daarmee is niet gezegd dat iedere moslim
gevaarlijk is of dat we de grenzen moeten
sluiten voor iedereen met een islamitische
achtergrond.
“Eigenlijk is het goed dat iemand me zo
consistent blijft lastigvallen. Doordat ze
steeds weer als een duiveltje opduikt in
mijn mailbox, realiseer ik me dat dit echt
leeft in Nederland. Die boosheid dwingt
mij om steeds weer te reflecteren op mijn
eigen denken. Wat betekent het voor mijn
theorie als zo iemand gelijk heeft? Daarom

hou ik er ook van als er na afloop van een
lezing iemand kwaad naar mij toe komt.”
Echt waar? Wat moet ik me daar bij voorstellen? “Na afloop van een debat kwam
er een woedende man naar me toe. Hij
werkte hier in Rotterdam in een achterstandswijk en zei: ‘Ik zie in mijn klas dagelijks het failliet van de multiculturele
samenleving.’ Helaas was hij te boos om
echt het gesprek aan te gaan, maar zo’n
reactie herinnert mij aan een serieus probleem in de samenleving.
“Op diezelfde avond vertelde een vrouw
hoe ze in de jaren negentig een vluchteling in huis had genomen. Nu ze zelf behoeftig is ondersteunt die familie haar.
Het laat ook de enorme polarisatie in de
samenleving zien.”
Is die polarisatie het terugkerende thema van de afgelopen twee jaar? “Ik was
nog maar net Denker des Vaderlands toen
die grote aantallen vluchtelingen naar
Europa kwamen. Daarmee ontstond een
tweedeling in de samenleving. Het hoort
bij de filosofie dat je probeert na te denken over visies waar je heel ongemakkelijk van wordt.” ↙
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Our National Thinker Traitor
“Life is no fun if you don’t speak up,” Marli Huijer felt before
being appointed our National Thinker. In the last two years,
she has become the poster girl for Dutch philosophy, who
will enter into a conversation with just about everyone. Her
manifesto on sheltering refugees resulted in her receiving
threats. “I was not the National Thinker, but rather the
National Traitor.” A retrospective.

D

eep down I hope to be a different person by the time I
have completed this exercise,” writes Marli Huijer, a
professor of public philosophy holding an endowed chair at EUR, in
her latest book, entitled (in translation)
Long Live Public Philosophy! A National
Thinker’s Experiences. In this book she
describes her view on public philosophy, a type of philosophy which seeks
to make it accessible to as many people
as possible. By her own account, she has
definitely become a different person now
that she has almost completed her term
as the National Thinker. In the last two
years she has given over one hundred lectures, and has been invited everywhere
(including the Palace on Dam Square) to
ponder the state of things in the Netherlands. On 21 April she will be succeeded
as National Thinker by René ten Bos, a
Professor of Philosophy at Nijmegen Radboud University.
Huijer has only just begun to realise
what it means to be the National Thinker. “The original title of my new book
was Philosopher without a Nation. I liked
how provocative it sounded,” she says. “It
was not until I wrote the book that I discovered how important the Dutch context is to a public philosopher. The book
turned into a plea for philosophers to be
truly involved in the political and social
debates that are taking place here.”
Looking back on her term as the National Thinker, Huijer says she wanted
to ‘think in between the lines’: “I want
to hear and use the many voices of the

Dutch people.” This was not always easy.
Especially when, in a manifesto, she argued in favour of an open-minded and
pragmatic attitude to sheltering refugees. “If you read all the negative things
people say about you, you run the risk of
becoming too fearful to talk. I don’t want
that. I wish to keep talking.”
Your new book reads like advice to any
philosopher who wishes to step outside
the ivory tower. Is that what you had in
mind? “Partially, yes. Books that dispense supposedly philosophical pearls
of wisdom sell well. It is quite tempting
to write such a book, but you run the risk
of dumbing things down and presenting
nothing but aphorisms. That’s not what
philosophy is about. I actually hope that
public philosophers will continue to seek
a connection with academic philosophy,
so as to ensure that the subject is not
dumbed down.
What could academic philosophers
learn from public philosophers? “What
the great societal issues of the age are.
Where philosophy is required. It is useful if such questions make their way to
academia somehow. We live in a highly
secularised country with a great need for
in-depth knowledge and meaning.”

Curriculum Vitae
Marli Huijer, 62, is a professor of public philosophy at the Faculty of Philosophy holding an
endowed chair, as well as a leader of a philosophy research group at The Hague University of Applied Sciences. In the 1980s she read
medicine in Amsterdam and worked as a drug
addiction doctor. Later she read philosophy
and was awarded a doctoral degree for a thesis
on Michel Foucault’s work. Huijer wrote several
books on the impact organisation and technology have on our lives. She is a columnist for
publications such as Filosofie Magazine and is a
member of Trouw’s Philosophical Team. Her
book entitled Leve de Publieksfilosofie! Belevenissen van een Denker des Vaderlands was released on 6 April.

Where is this need for in-depth knowledge and meaning coming from?
“In a world where there are fewer and
fewer religious authorities telling us
what to do, we are more and more dependent on the very democratic Dutch
way of making decisions. But what are
the various points of view involved in
these decisions? Philosophy is very useful in this regard. It is always on the
look-out for other points of view.”
Are you saying that the National Thinker is a new kind of authority? “He or
she is mainly someone who is given two
years to encourage thoughtful consideration, increase people’s love of philosophy
and ensure that there is a public debate,
preferably a high-quality one.”
The title “National Thinker” suggests
that you consider things on behalf of the
entire nation. “Yes, isn’t that wonderfully ironic? Of course there is not a single
philosopher who can consider things on
behalf of ‘the nation’. It is a title, but ↘
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one which is sometimes taken very seriously indeed by the public, despite the
irony. Every time you speak your mind,
your inbox will be full of e-mails by livid
people who ask where the hell you get off
thinking such things, being the National
Thinker and all that.”
“As the National Thinker, you can’t just
present your own point of view. I found
that a hard position to be in, because it
is very hard to turn off your own ideas.
The National Thinker must take into account the wide range of opinions and ideas held by Dutch people. To that end, you
must be willing to look at things from a
less popular perspective, and to think in
terms of what unites us.”
There was a moment when you did find
it necessary to speak your mind. A year
ago, you and Martin van Hees published
a manifesto in Trouw, calling for a pragmatic approach to refugees. The manifesto was supported by nearly two hundred professors, philosophers, writers
and artists. Why did you feel the need to
write that manifesto? “At the time I was
talking to a lot of people who felt we, philosophers, had to say something about
the way in which we were treating refugees. Several European countries closed
their borders, thus preventing Syrian
refugees from penetrating further into
Europe. This resulted in the deal between the EU and Turkey, which many
philosophers were feeling uncomfortable with. You see, philosophy is pervaded
with cosmopolitanism. As Diogenes said
ages ago, useful ideas can be found all
over the world.”
What were you hoping to achieve with
the manifesto? “It was a plea for an
open-minded attitude and a pragmatic
approach to refugees. On a global level, the percentage of people that moves
to another country is about 3 percent.
Whenever there is a famine or war, that
number will rise. And these numbers can
be accommodated. But after the 1990s
we closed the asylum seekers’ centres
we had established for refugees from the
former Yugoslavia. As a result, we were
not prepared for sheltering so many people.
“The public unrest was mainly caused
by the fact that no European leader had
prepared for the arrival of such large

numbers of refugees. Now Erdogan
keeps threatening to open the borders.
We must prepare for that eventuality. If
not, there will definitely be great social
unrest again.”
Three days after the publication of the
manifesto, your son rang you and said,
“I’m super proud of you, Mum. Did you
have any idea, though, of the kind of

reactions you were going to get?” What
kind of reactions were they? “Thankfully, I received a lot of positive comments,
but I also received a lot of angry e-mails
saying I was a traitor.” She says with a
smile, “Not the National Thinker, but the
National Traitor.” Naturally, it’s no fun
hearing people hurl abusive language
at you. As long as there are no threats,
I think it’s part of the game. But when
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all the abuse turns threatening, you will
start to feel uneasy. There was a moment
when I made a habit of checking out
the street before leaving the house. The
threats were such that I actually went
to the police. But identifying the person
who is threatening you is a huge hassle.
In addition, you run the risk of giving
someone the very attention he craves. So
in the end I decided not to press charges.”

‘I made a habit
of checking out
the street before
leaving the
house’

How did you respond to the threats?
“Initially, I I felt afraid. I asked the people around me to keep an eye out for
people, so that I would know if I needed
to protect myself. But I was originally
trained to be a doctor, so I’m a pragmatic
kind of person. I’m fully aware that my
life can end just like that. As a result, I
found myself thinking in that situation:
if anyone does anything to me, I’ll take it
as it comes.”

↘

That is very pragmatic indeed. “I think
that’s because my parents died at a relatively young age, when I was 35. So I got
accustomed to the idea that I would be
the next generation to die.”
Did you expect that speaking your mind
could have such a result? “I knew it is
getting more and more common for people to threaten others on line. I armed
myself by not reading Twitter or the comments left under online newspaper articles. If you read all the negative things
people say about you, you run the risk of
becoming too fearful to talk. I don’t want
that. I wish to keep talking.”
You invited several people who had written angry letters to you about the manifesto to come and talk to you. Why did
that matter so much to you? “When you
are sitting opposite someone, it is much
harder to say, ‘I’m going to bash your
head in.’ Physical presence means there
are corrective mechanisms in place that
force you to listen to the other person
and to present them with well-structured arguments. I wanted to have a conversation about refugees that actually
involved valid arguments.”
Did you manage to do that? “Yes. One
participant was a bit of a complicated
case. She still sends me angry e-mails.
But the participants were infinitely more

Marli Huijer

willing to arrive at a shared position
than I had expected. In the end, everyone
admitted that something had to be done
with the refugees. That you can’t just
send them back to a war zone or allow
them to drown in the Mediterranean.”
Do you understand the anger of the
lady who is still sending you e-mails a
little better now? “That’s a hard one.
For instance, she will send me images
of a mosque where imams are saying
seriously homophobic things. In such
cases, I cannot but reply, ‘This is a terrible thing to see, and I think it’s obvious
that this subject must be raised.’ But this
does not mean that every Muslim is dangerous or that we must close our borders
to all people with a Muslim background.
“In a way, it’s a good thing that I have
someone who keeps on nagging like that.
Because her e-mails keep popping up in
my inbox, I realise that this really is an
issue in the Netherlands. This anger forces me to keep reflecting on my own way
of thinking. What does it mean to my theory that a person like that is right? That’s
why I love it when, at the end of a lecture,
an angry person will come and see me.”
Really? Do explain. “At the end of a debate, an irate man once came to see me.
He worked in a disadvantaged neighbourhood here in Rotterdam and said, ‘In my
school class, I can see the failure of our
multi-cultural society at work every single day.’ Unfortunately, he was too angry
to engage in a real conversation, but reactions like that remind me that there is a
serious problem in this society.
“On that same evening, a lady told me she
had welcomed a refugee into her home
in the 1990s. Now that she is in need of
some help herself, the refugee’s family
is supporting her. It also demonstrates
the enormous contrast in our society.
You will see this polarisation again and
again when you speak out on a subject
like refugees.”
Is this polarisation the recurrent theme
of the last two years? “I had only just
been appointed the National Thinker when the large numbers of refugees
started making their way to Europe. It
caused a divide in society. It is inherent
in philosophy that you try to consider
views that make you feel very uneasy.” ↙
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Huize
Hallelujah
Liever niet scharrelen in huize Hallelujah. Hier wonen namelijk zes gelovigen
onder één dak. “Niemand hoeft zich
stoerder voor te doen dan hij of zij is.’’
Drie jongens en drie meiden stormen aan tafel.
Ze hebben weinig tijd: de één gaat zo sporten,
de ander heeft een borrel. Dan doet Mark-Peter
(19) - gouden ketting met kruis om de nek - zijn
pet af en hangt hem aan de stoel. Zijn handen
houdt hij voor het gezicht, de anderen sluiten
hun ogen. ‘’Lieve God, bedankt voor het voedsel.
Geef ons kracht bij alles wat wij vanavond doen.’’
Het ritueel is dagelijkse kost in dit gemengd huis
aan de multiculturele Mathenesserweg, waar tegelijkertijd liefst tachtig NSR-studenten wonen,
weet Mark-Peter. De religieuze vereniging heeft
leden die bij woningcorporatie Vastgoedbeheer
Rotterdam werken. Zij tippen áán en regelen
vóór NSR.
Alle bewoners, negentien of twintig jaar oud,
staan midden in het studentenleven. Een fles
Bacardi wacht halfvol in de vensterbank, drinken doen ze ‘genoeg’. Knuffelen ook. Zelfs met
elkaar.
Maar seks is andere koek.
Geschuifel aan tafel wanneer het woord valt.
Scharrels zijn welkom, al is zo’n bezoek niet per
se wenselijk. Eefke (19) legt uit: ‘’De volgende
dag zouden we wat vragen aan die persoon
stellen. Of alles wel goed gaat. Uit bezorgdheid.
Niemand hoeft zich stoerder voor te doen dan
hij of zij is.’’
De borden zijn leeg. Drie pakken vla en een

'Lieve God, geef ons kracht bij alles
wat wij vanavond doen'

emmer Griekse yoghurt vormen het toetje. Alles
geserveerd in een schone, opgeruimde omge-

strijkijzer. Komt van Mark-Peter zijn oma.

vraag of ik ze mag hebben.’’ Nog een aanwinst:

ving. Da’s geen verrassing: het is de meidenver-

Het plan is om een poort van bierkratten te

De Nachtwacht, aangeschaft bij de Kwantum.

dieping. Hier is wél een schoonmaakrooster van

bouwen. Met de posters en een vlag erbij moet

‘’Gewoon mooi.’’

kracht.

het een Heineken-hoekje worden. ‘’En dan willen

Mark-Peter laat een ander pronkstuk, zijn Bijbel,

Een verdieping hoger, waar de schoonmaakta-

we Heineken aanschrijven om ons te sponsoren,’’

vallen. Stukgelezen, merkt iemand op. Het is nog

ken via WhatsApp verdeeld worden, staat een

aldus Mark-Peter. Ondertussen zijn de mannen

waar ook.

bank gemaakt van Heineken-kratten. Erboven

druk met andere versieringen. Mark-Peter

hangen oude bierposters. Ze komen van Johan

bemachtigde na een stapavond eens een McDo-

Van links naar rechts:

(20), wiens vader de posters al in zijn eigen stu-

nald’s-poster uit een bushokje. ‘’Rond drie uur

Kees (20), Johan (20), Suzanne (19), Sanne (20),

dentenhuis had hangen. Ander pronkstuk: het

’s ochtends worden die posters vervangen. Ik

Eefke (19), Mark-Peter (19)
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STUDENT HOUSE

'Dear God, give us
strength in all we
do this evening’
All six occupants are 19 or 20 and enjoy student
life to the full. There’s a half-empty bottle of
Bacardi on the windowsill, so they obviously drink
‘enough’. And they share hugs, even with each
other.
But sex is something else again.
Everyone sitting round the table shuffles their
feet when the word is mentioned. One-night
stands aren’t actually unwelcome, but that kind
of visit isn’t really encouraged. As Eefke (19)
explains: “We’d ask the person a few questions
the next day, about whether they’re OK. We’d be
concerned. Nobody needs to act tougher than
they are.”
The students finish off their meal with three
cartons of custard and a container of Greek
yoghurt. The eating area is clean and tidy, which
isn’t surprising as only ladies live on this floor and
a cleaning rota’s in force here.
On the next floor up, where cleaning chores are
shared out through WhatsApp, there’s a sofa
made of Heineken beer crates with old beer posters hanging above it. These come from 20-yearold Johan’s dad, who had the very same posters
up in his house as a student. The iron is another
interesting item and was donated by Mark-Peter’s gran.
The idea is to build a gateway out of beer crates
to create a Heineken corner, with the posters and

Hallelujah House

a flag. “We’re going to ask Heineken to sponsor us
when it’s finished,” Mark-Peter says. The lads are
putting up other decorations in the meantime.
Mark-Peter once got hold of a McDonald’s poster
from a bus shelter after a night out. Another
poster is a reproduction of Rembrandt’s Night

No one-night stands allowed in Hallelujah
House, where six religious students live.
“Nobody needs to act tougher than they
are.’’

ers close their eyes. “Dear God, thank you for this

Watch bought at Kwantum, “simply because it’s

food. Give us strength in all we do this evening.”

so beautiful.”

This ritual takes place every day in the student

Mark-Peter drops another showpiece: his Bible.

house, located on the multicultural Mathe-

One of the lads comments on its dilapidated

nesserweg. Mark-Peter tells us that at least 80

state: “You’ve read it to bits!” Which happens to

Three lads and three lasses rush up to the dining

members of the NSR student association are cur-

be true as well.

table and sit down. Mark-Peter - aged 19 and

rently living on this street. Some members of this

wearing a gold cross on a chain round his neck –

religious association work at the Vastgoedbeheer

Left to right:

nevertheless takes off his cap and hangs it on the

Rotterdam housing corporation. They tip off NSR

Kees (20), Johan (20), Suzanne (19), Sanne (20),

back of his chair. He folds his hands and the oth-

if any rooms are free.

Eefke (19), Mark-Peter (19)
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Minor Sustainable Development – Leiden University
Now open for students from Erasmus University!

Come and
meet us online

Are you interested in the
worldwide sustainability issues we’re facing,
like climate change,
food security and waste
processing? And do you
want to know how to find
solutions?
Why?
- Make a difference
- Inspiring speakers,
excursions
- Interdisciplinary
approach
- Practical skills
When?
4 September 2017 – 2 February 2018 (1st Semester)
How?
Application from 1 - 31 May: www.onderwijs.leidenuniv.nl/minoren
Signing up and transferring credits is easy
More info: cml.leiden.edu
/minorduurzameontwikkeling

www.erasmusmagazine.nl

erasmus-leiden univ 170317.indd 1
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UPCOMING EVENTS
Chess clinic
TUESDAY APRIL 18 | 19.00h - 20.30h | All levels
Location: Erasmus Sport Café*

Student padel night
THURSDAY APRIL 20 | 20.00h - 22.00h | All levels
Location: Padel Club Victoria
More info and subscription: www.padelclubvictoria.nl

Zilveren Kruis Trappenloop
WEDNESDAY MAY 10 | 15.30h - 17.30h
Race to the top of the Tinbergen building!
10 ﬂoors | 18 ﬂoors | Team relay*

Student Chess Tournament
WEDNESDAY May 24 | 20.00h - 23.00h | All levels
Special location: Schaakvereniging Onésimus. Close to Beurs. On a boat!*
*More info and subscription: marketing@erasmussport.nl.
ALL these events are FREE to enter, also for non-members!

Zilveren kruis sport beach
Close to our main entrance, right across the street. Opens soon!

partner deals &and more
Check our latest partner deals, schedules and opening hours online

www.erasmussport.nl
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DE KLEURLOZE

THE COLOURLESS

Zoë Pinto Eneto (23)

Zoë Pinto Eneto (23)

Derdejaarsstudent Psychologie en eerstejaars Geschiedenis

Mode "Mijn stijl? In een
paar woorden: zwart
en simpel. Alles wat ik
draag is zwart. Die kleur
trekt me aan, met andere
kleuren heb ik echt niets.
Als ik aan het shoppen
ben, kijk ik alleen naar
zwarte dingen. Het is
makkelijker je garderobe
te stylen wanneer alles
dezelfde kleur heeft. Mijn
uitgaansoutfit is een
spijkerbroek met een
hoge taille en een naveltruitje. Alles in het zwart
natuurlijk."
Geschiedenis "Na de
middelbare school wilde
ik geschiedenis gaan
studeren, maar ik koos
voor psychologie, want
daar was ik ook erg in geïnteresseerd. Toen ik wat
minder tijd aan psychologie hoefde te besteden,
besloot ik geschiedenis
er alsnog bij te doen. Ik
denk graag na over hoe
we hier als mensheid terecht zijn gekomen. Dat
is wat we me het meeste
boeit aan geschiedenis.
Ik wil in mijn carrière heel
graag geschiedenis en
psychologie combineren."

Roots "Mijn achternaam
is niet echt ‘typisch
Nederlands’. Mijn
vader komt uit
Suriname,
mijn moeder
uit Kaapverdië, een
eilandengroep voor
de kust van
West-Afrika.
Ik heb mijn
achternaam van mijn
moeder, dus die is Kaapverdisch. Ik wil er altijd
nog een keer naartoe,
maar heb nooit de kans
gehad. Hetzelfde geldt
voor Suriname: ik ben er
nooit geweest, maar zou
er dolgraag heen willen."

FAVORIET DING
Fantasy-boek
"Ik heb altijd een boek in
mijn tas, want ik ben gek
op lezen. Mijn favoriete
genre is fantasy, dat ook
het genre is van dit boek:
‘The bear and the serpent’ van Adrian Tchaikovsky. Het verhaal gaat
over een meisje dat
haar identiteit probeert te vinden
in een fantasiewereld die
is verdeeld
in stammen. De
leden
hiervan
kunnen de vorm
aannemen van het dier
van de clan. Ik vind het
mooi hoe het meisje door
het verhaal heen haar
eigen identiteit opbouwt."

Third year Psychology & first year History

Fashion “My style in
a couple of words is
black and simple. I wear
everything black. I feel
attracted to this colour
and I really don’t feel
any connection with
other colours. When
I shop, I only look at
black items. It’s easier
to style your wardrobe
when everything is the
same colour. My go-to
outfit is a pair of high
waisted jeans and a
crop top. All black, of
course.”
History “After high
school, I fancied
studying History, but I
opted for Psychology
as it also interested me
a lot. However, when I
got more free time from
Psychology I decided
to take up History too. I
love to think about how
we got here, as a human

race. That’s what fascinates me about History
the most. Ideally, I
would love to combine
History and Psychology
in my future career.”
Roots “My surname is
not what you could call
‘typically Dutch’. My dad
is from Suriname whilst
my mum is from Cape
Verde. I got my last
name from my mum,
so my surname is Cape
Verdean. This island
lies off the coast of
West Africa. I’ve always
wanted to go there, but
never had the chance.
Similarly, I’ve never
been to Suriname, but
I’d love to go.”

FAVOURITE THING
Fantasy book
“I always have a book in my bag, because I really
love to read. My favourite genre is fantasy, which
is also the genre of this book “The bear and the
serpent” by Adrian Tchaikovsky. The story is
about a girl who tries to find her identity in a
fantasy world that is divided into tribes whose
members can shape-shift into the clan’s animal. I
love the fact that she gets to construct her own
identity throughout the story.”

