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Roeptoeteren Shooting your
mouth off
Het is dapper: wetenschappers die op
een podium klimmen om hun complexe
onderzoek aan het publiek te presenteren. En dat in een tijd waarin wetenschap ook maar een mening is en zelfs
serieuze media en belangrijke politici
elke mening even serieus nemen, waardoor het pleidooi van die ene klimaatscepticus net zo zwaar weegt als dat
van honderd wetenschappers die het
tegendeel beweren.
En begeeft zo’n wetenschapper zich
dan ook nog eens op het terrein van
onderzoek naar menselijk gedrag, dan
weet je dat je een storm van kritiek mag
verwachten. Zo vertelt socioloog Julian
Schaap in ‘De wetenschapper als rockster’ in deze EM, dat zijn optreden bij
het tv-programma De Universiteit van
Nederland voor veel mooie, maar ook
veel negatieve reacties zorgde. “Veel
kijkers interpreteren het op een politieke manier: ze vinden mij links, of juist
niet links genoeg. Het is soms frustrerend om vervelende commentaren te
lezen.”
Daphne van de Bongardt, pedagoog en
socioloog, zegt daarover: “Er zijn altijd
mensen die er even hun plasje overheen willen doen, met opmerkingen als
‘en dat van mijn belastingcenten’. Maar
dat laat ik zoveel mogelijk van me afglijden.”
En dat is maar goed ook, want wetenschap is meer dan slechts een mening,
toch? Nee, toch niet, zegt filosoof Tim
de Mey in deze EM, maar wel ‘de beste, de meest doordachte, onderbouwde,
samenhangende en daarmee de best
beschikbare mening’. En dat is dus wat
anders dan een beetje roeptoeteren in
de comments.
Of zoals mijn collega zei: als je iets belangrijk vindt, doe dan iets. En bewaar
het uiten van je mening voor onbelangrijke zaken.

It’s a brave step for a scholar to take: climb
up onto a stage and present your research
to the public. At a time when science is
‘just another opinion’, and even serious
media channels and major politicians
appear to attach equal importance to
everyone’s views. This way, the insights
of a lone climate change sceptic can counterweigh those of hundreds of colleagues
holding the opposite view.
When this scholar’s field of inquiry furthermore focuses on human behaviour,
controversy is more or less guaranteed.
For example, social scientist Julian Schaap
recalls in ‘Science rock stars’ (included
in this edition of EM) how his public appearance in the television programme The
University of Holland not only garnered
nice responses, but also drew a lot of flak.
“Many viewers interpret my questions politically. They either find me too much of a
leftist, or not quite enough of a leftist. It
can be frustrating to have to read the nasty comments they leave.” Educationalist
and social scientist Daphne van de
Bongardt says: “There will always be people who will leave nasty comments about
your research on the Internet. They’ll piss
all over it, leaving comments such as, ‘So
this is what my tax money is used for?’
But I try not to let these things get to me.”
Which is just as well, because science is
more than just an opinion, right? Well, no
– not really, says philosopher Tim de Mey
in this EM. But it does offer “the best opinions available – the most well-considered,
well-substantiated and coherent perspectives.” Which, for the record, is entirely
different to shooting your mouth off in
the comments section.
Or, as one of my colleagues once said: if
you believe a particular matter is important, do something. And keep your opinions for less important matters.
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05 IN FOCUS
Geen zoete
herinnering

“De oorlog is zoet voor degenen die hem niet hebben
meegemaakt. En dat kan ik
beamen.” Gijs Roodhorst,
een van de weinige nog
levende Kralingers die de
Tweede Wereldoorlog meemaakten, citeert Desiderius
Erasmus tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4
mei. Hij doet dat bij de Steen
van de miljoenen tranen,
op de kruising van de Oude
Dijk en de Willem Ruyslaan.
De bijeenkomst is georganiseerd door de Stichting Betrokken Student (BeSt), de
goededoelenorganisatie van
het Rotterdams Studenten
Corps (RSC) en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RVSV).
Ook zij plaatsen tijdens de
herdenking daarom een
krans, evenals het in Kralingen gevestigde Laurentius
(zie foto).
Bekijk de fotoreportage op
www.erasmusmagazine.nl

Far from sweet

“War is only sweet to those
who haven’t gone through
it. I can testify to that.” Gijs
Roodhorst, one of the few
surviving Kralingen residents who lived through the
Second World War, quotes
Desiderius Erasmus during
the Remembrance Day commemorations on 4 May. He
spoke at the ‘Stone of Millions of Tears’, found at the intersection of Oude Dijk and
Willem Ruyslaan. The event
was organised by Stichting
Betrokken Student (BeSt), a
charity organisation set up
by the student associations
Rotterdamsch Studenten
Corps (RSC) and Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RVSV).
Representatives also laid a
wreath during the ceremony,
including those from Kralingen based study association
Laurentius (see photo).
View the photo reportage at
www.erasmusmagazine.nl
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Linkse hobby’s, ook op de EUR
Alsof de jaren 70
een comeback
maakten! In april
was het academische klimaat in Nederland, zelfs in
Rotterdam, namelijk weer ouderwets
links.

De maand begint met een succesje voor de universiteit als
werkgever: er is een nieuwe
cao. Ook is er succes voor de
vakbonden: de universiteiten
zeggen toe een plan te ontwikkelen om de hoge werkdruk te verminderen, en het
salaris gaat met terugwerkende kracht met 1,4 procent
omhoog. Maar het sluiten
van de nieuwe cao ging wel
in een links jaren-70-tempo:
doordat de onderhandelingen
bijna een jaar duurden, is de
nieuwe overeenkomst nog
maar een maandje of twee geldig. Kortom, de nieuwe onderhandelingen kunnen meteen
beginnen.
Ondertussen houden de studentenbonden scherp in de
gaten wat het ministerie
van Onderwijs met de basisbeursmiljoenen doet. Ooit
werd er een miljard aan extra
investeringen in hoger onderwijs beloofd, maar niemand
gelooft meer dat al dat geld er
ook echt gaat komen, en zeker de studentenbonden niet.

Eerst bleek de bezuiniging op
de basisbeurs al veel minder
op te leveren, vervolgens suggereerde een commissie dat
het geld – tegen de belofte in
– ook naar valorisatie en onderzoek kan, en na bestudering van landelijk onderzoek
concluderen de studentenbonden dat er in elk geval niet
méér geld per student komt.
De kans dat de eerste generatie ‘leenstudenten’ nog iets
van het geld gaat merken tijdens de studie, begint daarom
het nulpunt te naderen.
Zijn milieu en klimaat nog
steeds uitsluitend linkse thema’s? Negentig hoogleraren
hopen in elk geval van niet.
Vandaar dat ze een open brief
hebben geschreven aan het
- grotendeels rechtse – kabinet-in-wording. Ze verzoeken
om een minister van Energie
en Klimaat aan te stellen, ‘Dé
grote uitdaging voor de komende decennia’ volgens de
hoogleraren onder aanvoering
van Jan Rotmans. Ook moet er
volgens hen 200 miljard euro

→ Negentig hoogleraren pleiten voor een minister van Energie en Klimaat (foto: Wikipedia / Sprok) →Ninety professors argue for a dedicated Energy and
Climate Minister (image: Wikipedia / Sprok)

geïnvesteerd worden in duurzaamheid en groene energie,
plus dat het onderwijs meer
aandacht moet geven aan
duurzaamheid.
Op 22 april kwamen wetenschappers, ook van de EUR,
nogmaals uit hun ivoren toren voor een andere linkse
hobby: demonstreren. De
Nederlandse editie van de wereldwijde March for Science
trok zo’n drieduizend mensen naar het Museumplein in
Amsterdam. Het onderwerp
was wat minder uitgesproken
links: tégen de gelijke waardering van degelijke wetenschap
en meningen van realitysterren en/of presidenten en
vóór het belang van empirisch bewijs. Of de protestborden met teksten van minder
dan 140 tekens echt geholpen
hebben om de boze witte man
weer voor de wetenschap te
winnen, dat blijft de vraag,
ondanks overtuigende slogans
als ‘Science because lasers’
en ‘I like science even more
than pizza!’.
Als je ondanks alles nog
steeds denkt dat de EUR geen
linkse signatuur heeft, dan
is de Erasmus Sustainability
Hub er om je uit de droom
te helpen. Na de Meatfree
Mondays, ErasMugs en warmetruiendagen
luidt
het
nieuwste plannetje van de
universitaire duurzaamheidsclub: een waar ‘bijenpaleis’
in Park Noord op de campus
(hoewel de bedenkster van
het plan, RSM-medewerkster
Babs Verploegh, het liever
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De maand
in cijfers
Het nieuws van de afgelopen maand in drie cijfers
samengevat. Vrees voor
de geestelijke gesteldheid
van promovendi, iets meer
geld naar onderzoek en een
recordaantal onderscheidingen voor het EUR-team bij de
Model Verenigde Naties.

1 op de 3

In de nieuwe
cao gaat de
werkdruk
omlaag en het
salaris iets
omhoog

Promovendi Netwerk Nederland dringt aan op een
groot onderzoek naar de
psychische gesteldheid
van promovendi. Een groot
onderzoek in Vlaanderen
wees uit dat daar één op de
drie promovendi het risico
op een depressie loopt. Uit
een kleinere steekproef in
Amsterdam kwamen vergelijkbare getallen.
→ Liever wetenschap dan pizza (foto: Paolo Bozelli)
→ Science over pizza (image: Paolo Bozelli)

over de Bee Building heeft, tegenover de Gee building, snap
je). Verploegh, getraind imker,
wil zelf een zwerm vangen en
daarna het bijenvolk biologisch beheren. Het gebouwtje
moet een insectenhotel huisvesten en één of meerdere bijenkasten. Mogelijk staat het
er deze zomer al.
En om in de linkse terminologie te blijven: bij studievereniging Cedo Nulli werd
deze maand ‘proletarisch
gewinkeld’. Of, rechts gezegd: de kamer van de faculteitsvereniging van Sociale
Wetenschappen werd ‘met
grof geweld’ opengebroken
en beroofd van zijn computerapparatuur en camera’s.
Verdachten zijn nog niet in
beeld, al klinkt het onwaarschijnlijk dat wildvreemden een verenigingskamer
kunnen vinden op de vijftiende verdieping van het
Mandevillegebouw. De politie
doet nog onderzoek.

Waar links en rechts het wél
over eens zijn, is hoe erg het is
dat een jonge studente de diagnose acute leukemie krijgt.
Dit overkwam Psychologieen Filosofiestudente Amber
Visser (20). Aan EM vertelde
ze hoe haar leven van onbezorgd studeren, dansen en
vriendinnen zich binnen een
tijdsbestek van een paar weken verplaatste naar een kamer van vier bij vier in het
Erasmus MC. Maar Visser
geeft zeker niet op. Als ze een
stamceltransplantatie krijgt,
heeft ze 75 procent kans om
de ziekte te overleven. Daar
heeft ze wel een donor voor
nodig, die echter wat moeilijker te vinden is dan bijvoorbeeld een bloeddonor.
Iedereen kan helpen door
zich aan te melden als eventuele stamceldonor via www.
matchis.nl, wat haar kansen
vergroot om een match te vinden.

15%

Tussen 2010 en 2021 gaat er
15 procent meer overheidsgeld voor wetenschap en
innovatie naar hogescholen,
universiteiten en de NWO.
Daar staat een bezuiniging bij
enkele onderzoeksinstituten
tegenover. In totaal blijft
Nederland ver onder de eigen
doelstelling van 2,5 procent
van het bbp naar onderzoek.

7

Het aantal awards dat het
team van studievereniging
Cedo Nulli behaalde in New
York bij de Model United Nations. De delegatie won onder
andere de prijs voor ‘Uitzonderlijke delegatie’, waarmee
je tot de beste 10 procent
behoort.

08 THE PAST MONTH
text ELMER SMALING

Past month
in figures
A few news highlights of the
past month in three figures.
Concerns about doctoral students’ mental health, a modest
increase in research funding
and a record number of awards
for the EUR at the Model United
Nations.

1 out of 3

Promovendi Netwerk Nederland is calling for a major study into the mental health of
PhD candidates. A large-scale
study in Flanders shows that
one out of three doctoral
candidates risks developing
a depression. A smaller-scale
sample survey in Amsterdam
gave similar findings.

15%

Between 2010 and 2021, the
Dutch government will be
allocating 15% more funding
to science and innovation at
universities of applied sciences, research universities and
NWO. This is offset by budget
cuts at a number of research institutes. All in all, the
Netherlands falls well short
of its own target of allocating
2.5% of the Dutch GDP to research.

Left-wing hobbies, even at EUR
A throwback to the
’70s! In April 2017,
the Netherlands’
academic community
went old-school
‘progressive’ – and
Rotterdam was no
exception.

The month kicked off with a
modest win for the University
as an employer: we finally
have a new CLA. And the trade
unions have cause for celebration too: the universities have
promised to formulate a plan
to alleviate the high pressure
of work, and salaries will be
retroactively raised by 1.4 percent. However, actually getting
here was a different story. The
negotiations were reminiscent
of the endless deliberations of
the left-wing 1970s. And since
they took up the better part of
a year, the new agreement will
only be effective for another
two months or so. In short, the
negotiators can pull up their
chairs again – while they’re
still warm.
In the meantime, the student
unions are keeping a watchful eye on what the Ministry
of Education will be doing
with the basic grant dowry.

At one point, the Ministry had
pledged one billion euro in extra investments in higher education, but nobody actually
expects this money to materialise anymore – least of all
the student unions. To start,
the basic grant spending cuts
freed up far less money than
expected. Next, a committee
suggested that the funds – despite the government’s previous assurances – could also be
used for valorisation and research. After studying the results of nation-wide research,
the student unions conclude
that at any rate, the cancellation won’t be resulting in
more money per student. It is
becoming less and less likely that the first generation of
‘loan students’ will actually
notice an influx of new funding during their studies.
Are the environment and climate change still explicitly

7

The number of awards earned
by the team of the study association Cedo Nulli in New
York during the Model United
Nations summit. Among other
things, the Rotterdammers
were honoured with an ‘Exceptional Delegation’ award, putting them among the top ten
percent of the participants.
→ Cedo Nulli’s room was completely trashed (image: Cedo Nulli)
→ De kamer van Cedo Nulli werd volledig overhoop gehaald (foto: Cedo Nulli)
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The new CLA
will be offering lower
pressure of
work and
slightly higher
salaries
→ In March, Amber Visser was told that she had a serious illness (image: SvdM)
→ Amber Visser hoorde in maart dat ze ernstig ziek was (foto: SvdM)

left-wing themes? Whatever
the case, ninety professors
hope not. They have written
an open letter to the nascent –
and predominantly right-wing
– cabinet, asking them to appoint a Minister of Energy and
Climate Change. According to
the professors, who are led by
Jan Rotmans, these themes
are the ‘pre-eminent challenge facing us in the decades
ahead’. In addition, they call
on the government to invest
200 billion euro in sustainability and green energy, and to
pay more attention to sustainability in education curricula.
On 22 April, scientists and
scholars, including members
of the EUR staff, descended
from their ivory towers for another pinko hobby: a protest
march. The Dutch edition of
the global March for Science
drew some 3,000 people to
Amsterdam’s Museumplein.
The cause itself was less explicitly left-wing: against the
equation of solid science and
the unsubstantiated opinions

of reality stars and/or presidents, and for the importance
of empirical evidence. We’re
not sure whether the placards
with slogans under 140 characters have warmed the angry
white man’s heart to science
again – despite pithy quotes
like ‘Science because lasers’
and ‘I like science even more
than pizza!’.
If you’re still on the fence regarding EUR’s left-wing bent,
the Erasmus Sustainability
Hub is sure to wake you up.
After
Meatfree
Mondays,
ErasMugs and Warm Sweater
Day, the latest plan the
University’s resident greens
are launching is a ‘bee palace’
in Park Noord. Although the
person who cooked up this
plan, RSM staff member Babs
Verploegh, prefers the name
Bee Building (because it’s opposite the G Building – get it?).
Trained beekeeper Verploegh
wants to capture a swarm and
maintain the colony according to organic principles. The
building is intended to house

an insect hotel and one or
more beehives. It may even be
set up this summer. And keeping up the left-wing lingo for
a bit longer: the study association Cedo Nulli was recently
confronted with some ‘proletarian shopping’. Or to put
a right-wing spin on it: louts
used ‘brute force’ to break into
the room of the Social Sciences
faculty association and loot
their computer equipment
and cameras. While the police
are still looking for suspects,
it seems unlikely that total
strangers would know exactly
where to look on the 15th floor
of the Mandeville Building. The
matter is being investigated.
One thing that people of all
political stripes can agree on
is how tragic it is that a young
student is diagnosed with
acute leukaemia. This recently
happened to Psychology and
Philosophy student Amber
Visser (20). In an interview
with EM, Visser talked about
how within a matter of weeks,
her carefree life of studying,
dancing and hanging out with
friends shrank to a bed in a
4x4-metre room at Erasmus
MC. But Visser definitely isn’t
throwing in the towel. If she
receives a stem cell transplantation, she has a 75 percent
chance of surviving the disease. She does however need
a donor for this, and these are
slightly harder to find than
blood donors, for example. But
anyone can help by registering
as a potential stem cell donor,
which increases her chances
of finding a match.
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De kwestie. In smart city Rotterdam worden we constant bekeken en geanalyseerd door
computers. Maar wie kijkt er mee? En hoe houden we pottenkijkers buiten de deur?
Liesbet van Zoonen: “Er is een constante wapenwedloop gaande.”

Bedreigt technologie het
leven in de stad?
Wat is dat eigenlijk, een smart city?
“Dat is een stad vol digitale sensoren om deze veiliger, gezonder en leefbaarder te maken. Aan de
ene kant zitten die sensoren in dingen: bruggen,
stoplichten, elektriciteitskastjes – dat werk. En
aan de andere kant heb je de mensen die in zo’n
stad wonen, werken, studeren en uitgaan, en zo
data maken. In een smart city worden al die gegevens zo verzameld en gekoppeld dat processen optimaal verlopen. Zo kun je de leefbaarheid in een
wijk verbeteren als je een verband legt tussen de
luchtkwaliteit en de gezondheid. Of eenzaamheid
opsporen door kwetsbare burgers te volgen. En bij
de marathon kun je de mensenstromen zo analyseren en sturen dat er zo min mogelijk opstoppingen
ontstaan.”
Wat zie je van die smart city als je de deur uitloopt?
“Het meeste is onzichtbaar. Sensoren zitten onder
de grond verstopt en data zweven door de lucht.
Daarom organiseren wij met regelmaat datawandelingen. Dan geven we mensen de opdracht om
in het straatbeeld aan te wijzen waar ze data zien.
Dan wijzen ze natuurlijk op een veiligheidscamera, het ov-incheckpoortje, een WiFi-hotspot of een
fietsstoplicht dat sneller op groen springt als het
regent. En op een gegeven moment komt er iemand op het idee om z’n smartphone uit z’n zak te
halen, die natuurlijk ook constant data verzamelt
en verstuurt. Het wordt pas echt interessant als je
sensoren tegenkomt waarvan je geen idee hebt wat
die doen. Op de Kop van Zuid staat bijvoorbeeld
een mast met een stuk of zeven antennes erop. En
aan wie je het ook vraagt – wij doen deze wandelingen met burgers, maar ook met ambtenaren van
de Gemeente Rotterdam – niemand weet wat daar
gebeurt.”
Is het erg dat we niet weten waar en door wie we in
de gaten gehouden worden?
“Ik vind van wel. Laat ik een voorbeeld geven. ↘
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The issue. In the smart city that is Rotterdam, we are constantly being watched and
analysed by computers. But who else is watching? And how do we make sure we are not
being watched by the wrong people? According to Liesbet van Zoonen, “there is a constant
arms race going on.”

Does technology threaten
life in the city?
What is a smart city, anyway?
“It is a city full of digital sensors, designed to make
the city safer, healthier and more liveable. On the
one hand, such sensors are inside things: bridges,
traffic lights, electrical enclosures. And then there
are the people living in the cities, working, studying, going out, creating data all the time. In a
smart city, all these data are collected and linked
in such a way that processes go off without a hitch.
For instance, the liveability of a neighbourhood
can be improved if you relate air quality to health.
Or you can find lonely people by keeping track of
vulnerable citizens. And when a marathon is held,
crowd flows can be analysed and steered in a particular direction, in such a way that traffic congestion is minimised.”
Can we see this smart city when we go outside?
“Most of it is invisible. Sensors are hidden underground and data are floating in the ether. This
is why we regularly organise data walks, during
which we tell people to point out whereabouts in
the streets they can spot data. Naturally, they will
point at security cameras, check-in gates granting
access to public transport, WiFi hotspots or traffic lights that turn green more quickly for cyclists
whenever it is raining. And at some point, someone will hit on the idea of whipping his smartphone
from his pocket, which obviously constantly collects and sends data. However, it doesn’t get really
interesting until you come across sensors whose
function is not the slightest bit clear. For instance,
at Kop van Zuid there is a mast with some seven
antennae on top of it. And no matter whom you ask
– we do these walks with regular people, but also
with civil servants representing the Rotterdam municipal government – no one has the foggiest what
is going on there.”
Is it bad that we do not know where and by whom
we are being watched?
“I think so. Let me give you an example. All uni-

versity staff members have a drop-shaped object
attached to their key rings – an electronic sensor
that you need to get coffee and print documents.
Essentially, this allows my boss to follow my behaviour every waking second. This probably doesn’t
happen, and I probably needn’t worry about that
sort of thing. But I don’t know. The problem is that
such smart solutions are often implemented by
management teams, without any form of discussion about the politics or ethics behind the idea. In
order to be able to have that discussion, we must
have greater data wisdom. This is true for both the
public at large and administrators.”
How does this control play out in Dutch cities?
“Nearly all Dutch cities are replacing their streetlights with smart streetlights that respond to
changing light levels, meaning they will not be on
unnecessarily. These will become a global market
worth billions. However, these masts can also be
equipped with cameras and other sensors, so that
they can gauge the atmosphere around them. The
lights around the Amsterdam ArenA are soft and
attractive when the area is used only for shopping,
but they shine bright if there is a grim atmosphere following a football match. The weird thing is
that there is generally just one civil servant who is
responsible for these streetlights. That’s really not
much for something that may have a huge impact.”
According to the well-known technology critic
Evgeny Morozov, smart cities represent a transformation from public cities into cities in which major tech companies are in charge. Do you share his
fears?
“Municipal authorities must be watchful. These
days, every major tech company has a smart-city
programme, and companies are dead keen to roll
these programmes out in cities. Even I, a scholar,
receive daily e-mails from companies telling me
that their technology will solve all my problems.
However, it is useless branding these kinds of ↘
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Op de universiteit hebben alle medewerkers een
plastic ‘druppel’ aan hun sleutelbos hangen, een
elektronische sensor. Die gebruik je om koffie te
halen en te printen. In principe kan mijn baas hierdoor mijn gedrag van seconde tot seconde volgen.
Waarschijnlijk gebeurt dat niet, en hoef ik me nergens zorgen over te maken. Maar ik weet het niet.
Het probleem is dat dit soort smart-oplossingen
vaak door het management worden ingevoerd, zonder dat een politieke of ethische discussie plaatsvindt. Om dat gesprek te kunnen voeren, moet er
meer datawijsheid komen. Onder burgers én bestuurders.”
Hoe speelt die controle in de stad zelf?
“Nederlandse steden zijn bijna allemaal bezig met
het vervangen van hun lantarenpalen door slimme
palen die reageren op lichtverandering, dus niet
overbodig aan staan. Dat wordt wereldwijd echt
een miljardenmarkt. Maar ze kunnen ook uitgerust
worden met camera’s en andere sensoren, zodat
ze de sfeer kunnen peilen in de omgeving. Rond
de Amsterdam ArenA schijnt de verlichting zacht
en aantrekkelijk als het een winkelgebied is, maar
fel bij een grimmige sfeer na een voetbalwedstrijd.
Het gekke is alleen dat er vaak maar één ambtenaar
is die verantwoordelijk is voor de lantarenpalen.
Dat is erg weinig voor iets dat potentieel een enorme impact heeft.”
Volgens de bekende technologiecriticus Evgeny
Morozov betekent de smart city een omslag van
publieke steden naar steden waarin grote technologiebedrijven de dienst uitmaken. Deelt u die
angst?
“Stadsbesturen moeten alert zijn. Elk groot technologieconcern heeft tegenwoordig een smart city-programma, en bedrijven staan te trappelen om
dat in steden te gaan uitrollen. Ook ik krijg als wetenschapper elke dag wel een keer een mail van een
bedrijf met de boodschap: onze technologie gaat al
uw problemen oplossen. Het heeft alleen geen zin
om dit soort bedrijven als het grote kwaad te bestempelen. Ik werk veel samen met de gemeente
Rotterdam en daar is echt niemand van plan de ↘
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'Sometimes I have
greater faith in algorithms
than in human beings'
↘

Liesbet van Zoonen

companies a major force of evil. I often collaborate with the Rotterdam municipal authorities, and
I can assure you that there is no one there who
is intending to sell the city to the highest bidder.
People seek to make their cities liveable, and that
requires this type of company. As far as that is concerned, the situation rather resembles that of the
development of the railways in the mid-nineteenth
century. At the time, too, we had empty land and
a government that joined forces with the business
community. That was a successful collaboration, as
well.”
The difference is that in this case we are also talking about enforcement in public spaces. For instance, in the smart city a company’s algorithm
may decide that a staggering, loud-talking student
constitutes a menace to public order.
“Public spaces must be controlled by the public,
which means they must be controlled by the government. These types of tasks will never be privatised. This does not alter the fact that you can use
tools that were developed by companies. However,
sometimes I have greater faith in algorithms than
in human beings with all their prejudices and instinctive considerations.”

Companies develop their self-learning algorithms
through our input and then ask us to pay for them.
Don’t you think that is questionable?
“My e-reader records where I stop reading, and
thanks to facial recognition it knows what makes
me laugh. It then suggests other books to me that
I may like, as well. Even the butcher around the
corner uses me as a source of input. If I take an interest in the things he is offering at a discount on
his Facebook page – I have a thoroughly modern
butcher – he knows what I like. And he will use this
knowledge to try and sell me something next time
round. I don’t think any of this constitutes a problem, as long as I know it’s happening and can decide for myself whether I’ll go along with it or not.”
The Rotterdam Court of Audits published an
alarming report this spring that showed that the
municipal information systems were far from secure. Are public organisations actually capable of
guaranteeing a safe smart city?
“My own university is not particularly doing well in
that regard, either. We have recently been hacked
and have lost financial and medical details of both
students and employees. These are the most sensitive data people have. So, yes, a lot of things will
have to be improved. It is not just public organisations that lose things – it happens to companies,
as well – but generally, they have less money and
expertise in this field. Moreover, they are engaged
in a kind of permanent arms race with criminal and
state-sponsored hackers. In this way, we are all together in a whitewater course, and no one really
knows where it is going and what the consequences will be. Neither companies nor scholars have a
clue. But at least they think about it. The public at
large and administrators have not really joined in
the debate yet. We must all have a discussion together about how to design systems in such a way
that cities become more liveable, without getting
rid of democratic achievements such as equality
and inclusivity. It is really not necessary to closely
monitor every public facility in a smart city. But we
will have to have that discussion in order to determine what we want and what we don’t want. Which
starts with an awareness of what is going on.” ↙

Liesbet van Zoonen is a Pro-

she is the Scientific Director

May 2017, she will give the an-

Listen to a podcast on

fessor of Sociology and Dean

of the Centre for BOLD Cities,

nual Rotterdam Lecture in the

www.erasmusmagazine.nl

of the Erasmus Graduate

which conducts research on

Arminius conference centre,

about Van Zoonen's 'data

School of Social Sciences and

big, open and linked data in an

entitled “Citizens and Admin-

walk' through the city.

the Humanities. In addition,

urban environment. On 29

istrators in a Smart City”.

14 DE KWESTIE

'Ik heb soms meer
vertrouwen in een
algoritme dan in een
mens'
↘

Liesbet van Zoonen

stad in de uitverkoop te doen. Mensen willen het
leefklimaat in een stad verbeteren, en daar heb je
die bedrijven bij nodig. In die zin lijkt de situatie
heel erg op de ontwikkeling van de spoorwegen,
halverwege de negentiende eeuw. Toen was er ook
sprake van een braakliggend terrein en een gezamenlijke investering door overheid en bedrijfsleven. En ook dat is goed gegaan.”
Het verschil is dat het hier ook gaat over handhaving in de publieke ruimte. In de smart city bepaalt een algoritme van een bedrijf bijvoorbeeld
dat een zwalkende, luidruchtige student een bedreiging is voor de openbare orde.
“De publieke ruimte moet publiek gecontroleerd
worden, dus door de overheid. Dit soort taken zullen nooit geprivatiseerd worden. Dat neemt niet
weg dat je best instrumenten kunt gebruiken die
door bedrijven ontwikkeld zijn. Ik heb soms meer
vertrouwen in een algoritme dan in een mens, met
al zijn vooroordelen en instinctieve overwegingen.”
Bedrijven ontwikkelen hun zelflerende algoritmes
via onze input, om ons daar vervolgens voor te laten betalen. Is dat niet dubieus?
“Mijn e-reader signaleert waar ik stop met lezen,
en - met dank aan facial recognition - waar ik moet
lachen. Om mij vervolgens suggesties te doen voor
boeken die ik misschien leuk vindt. Zelfs de slager
om de hoek gebruikt mij als input. Als ik op zijn
Facebookpagina – ik heb een heel moderne slager
– interesse toon in zijn aanbieding, dan weet hij
wat ik leuk vind. En die kennis gebruikt hij om mij
de volgende keer iets te verkopen. Ik vind dit allemaal geen probleem, zolang ik maar wéét dat het
gebeurt en zelf kan beslissen of ik eraan meedoe.”
De Rotterdamse Rekenkamer publiceerde dit
voorjaar een alarmerend rapport waaruit blijkt
dat het bedroevend slecht gesteld is met de beveiliging van gemeentelijke informatiesystemen.

Zijn publieke organisaties wel bij machte om een
veilige smart city te garanderen?
“Mijn eigen universiteit staat er wat dat betreft ook
niet best op. Wij zijn laatst gehackt en raakten financiële en medische gegevens van studenten en
medewerkers kwijt. Dat zijn de meest gevoelige
data die mensen hebben. Dus ja, er moet van alles
beter. Het is niet voorbehouden aan publieke organisaties om dingen kwijt te raken - dat gebeurt
bedrijven ook – maar ze hebben in de regel minder
geld en expertise op dit vlak. Bovendien zijn ze in
een soort permanente wapenwedloop met criminele en staatshackers. Zo zitten we met z’n allen in
een wildwaterbaan waarvan niemand precies weet
waar deze naartoe gaat en wat de gevolgen zijn.
Bedrijven niet, wetenschappers niet. Maar die denken er tenminste over na. Burgers en bestuurders
zijn nog te afwezig in het debat. We moeten met
z’n allen de discussie voeren over hoe je systemen
zo kunt ontwerpen dat een stad leefbaarder wordt,
zonder democratische verworvenheden als gelijkheid en inclusiviteit overboord te gooien. Je hoeft
heus niet elke publieke voorziening in de smart city
met argusogen te volgen. Maar om te weten wat
je wel en niet wil, moet het gesprek gevoerd worden. En dat begint met bewustwording over wat er
gaande is.” ↙
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Hard reset

Hard reset

Wie via de ondergrondse fietsenstalling Rotterdam Centraal

Enter Rotterdam Central Station through the underground

binnenkomt, wordt bij het openslaan van de deuren sinds

cycle park, and as soon as you open the sliding doors, you

een jaar of twee verwelkomd door een citrusgeur en rustige

will be greeted by a citrus fragrance and calm piano music.

pianomuziek. Lekker, zou je zeggen. Het kan geen kwaad om

You may think this is a nice touch. After all, there is no

de nodige sereniteit te injecteren in een hectisch verkeers-

harm in injecting some much-needed serenity into a hectic

knooppunt als het Centraal Station. Bovendien, zo zegt de RET,

public transport hub like Central Station. Moreover, says

beleven reizigers het station hierdoor positiever en ervaren ze

RET, commuters have a more positive experience at the

hun wachttijd als korter.

station because of this.

Maar altijd als die openbare toiletverfrisser zich aan mijn

Yet every time this public toilet freshener forces itself into

neusvleugels opdringt, voel ik me een beetje vies. Het doet me

my nostrils, I feel a little bit dirty. It reminds me of the dys-

denken aan de dystopische sciencefictionfilm Brazil, waarin

topian science fiction film Brazil, in which the government

het gelijknamige liedje van overheidswege wordt ingezet in een

uses the eponymous song in its totalitarian and excessively

totalitaire en overdreven bureaucratische maatschappij om

bureaucratic society to calm its citizens.

burgers te kalmeren.

The scientific discipline that serves as a breeding ground

De wetenschappelijke discipline die als voedingsbodem voor

for this type of government intervention is behavioural

dit soort overheidsingrijpen dient, is de gedragseconomie: een

economics, a relatively young school that is concerned

relatief jonge stroming die zich bezighoudt met niet-rationele

with non-rational foundations for economic behaviour.

grondslagen voor economisch gedrag. Het soort subtiele keu-

The kind of subtle influencing is also known as “nudging”,

zebeïnvloeding waar gedragseconomische inzichten toe leiden,

a term that has become increasingly popular with poli-

wordt ook wel nudging genoemd. Het laatste decennium is

cy-makers in the last decade.

deze term steeds populairder geworden onder beleidsmakers.

Policies based on nudging often use the existing social

Beleid dat gebaseerd is op nudging gebruikt vaak de bestaande

order as their starting point. They then try to influence

maatschappelijke orde als startpunt. Vervolgens wordt ge-

the decisions made by members of the public who belong

probeerd de keuze van burgers binnen die orde te beïnvloeden

to this social order by capitalising on their emotions and

door in te spelen op hun emoties en verlangens. De vraag of

desires. The question as to whether there are any other op-

er nog een mogelijkheid is buiten de bestaande orde wordt

tions outside the existing order is never asked. So instead

nooit gesteld. Dus in plaats van een radicale herziening van

of a radical review of the complex and expensive system of

het complexe en dure systeem van zorgverzekeringen, worden

health insurance, insured persons are requested to have a

verzekerden opgeroepen om een lijstje met klachten te maken

list of symptoms ready at hand, so that they can be served

zodat ze efficiënter door de arts geholpen worden. En in plaats

by their physicians more efficiently. And instead of actually

van wachttijden daadwerkelijk te verkorten, spelen we wat met

reducing waiting times, we seek to change the way in which

de belevingswereld van de reiziger.

travellers experience delays.

Dit alles sluit prima aan op een zelfhulpcultus die nog altijd

All this is completely in line with the self-help culture that

springlevend is: waar we zo’n vijftien jaar geleden al massaal

is still alive and kicking. About fifteen years ago, we all read

The Secret lazen, doen we nu aan mindfulness of lifehacking.

The Secret. Now we all practise mindfulness or life-hack-

Als gevolg van deze aandacht voor zelfverbetering worden

ing. Due to this attention for self-improvement, common

brede maatschappelijke problemen vaak gereduceerd tot indi-

social issues are often reduced to individual failures. As

vidueel falen. Ook hierdoor worden machtsstructuren die deze

a result, very few people think to question the power struc-

ongelijke kansen in de hand werken, nauwelijks bevraagd.

tures to which such unequal opportunities give rise.

Vandaar dat ik me - iedere keer dat ik weer lees over een of

This is why I wonder, every time I read something about yet

andere slimme life hack - afvraag of een hard reset misschien

another clever life hack, whether a hard reset might not be

niet een beter idee is.

a better idea.

Giorgio Touburg is promovendus aan de Rotterdam School of

Giorgio Touburg is a PhD candidate at the Rotterdam

Management.

School of Management

16 SPECIAL
Tekst MARTINE ZEIJLSTRA
Beeld UNIT 20

Rockster van
de wetenschap

Professoren en promovendi breken
steeds vaker uit hun ivoren toren
om hun onderzoek onder de
aandacht te brengen van een groot
publiek. Maar wat leveren die
optredens bij Science Battle, de
Universiteit van Nederland of
Lowlands op? En welke gevaren
komen erbij kijken?

“

Licht, geluid, actie! Ik voel een kort maar
ferm tikje op mijn schouder als signaal
dat ik door het publiek mag lopen richting
het podium. Opletten dat ik niet over camerarails struikel. Trappetje op. Een grote
groep mensen kijkt me vriendelijk maar verwachtingsvol aan. Hier en daar worden de gezichten
geflankeerd door camera’s. Terwijl ik mijn ingestudeerde verhaal afsteek, flitst toch nog snel een verontrustende vraag door mijn hoofd: waar ben ik in
hemelsnaam aan begonnen?!”
Was geschreven: cultuursocioloog en EURpromovendus Julian Schaap op zijn blog. Waar
hij aan begon? Een college op het welbekende
zwarte glanzende podium van de Universiteit van
Nederland in de Amsterdamse club AIR. Dat is voor
onderzoekers best iets om zweterige handjes van
te krijgen als je normaal gesproken vooral spreekt
voor studenten en collega’s. Want de Amsterdamse
dansvloer zat vol met mensen die niet dagelijks
met wetenschap te maken hebben en nog nooit
van zijn onderzoek hebben gehoord. En dat niet
alleen: thuis op de bank kijken miljoenen mensen
de filmpjes die van het college worden gemaakt op
Youtube, via Ziggo of Nu.nl.
↘

Drie podia voor wetenschappelijke rocksterren
Three venues for science
rock stars
#1 Universiteit van Nederland
University of the Netherlands

600 219
4
Colleges / Lectures

Wetenschappers / Scholars

Bereik/Reach

Seizoenen /
Seasons

De colleges zijn in totaal bijna 20 miljoen
keer bekeken, ook dankzij mediapartners
(waaronder Ziggo en NU.nl).

The lectures have received almost
20 million views altogether, thanks in
part to the project’s media partners
(including Ziggo and NU.nl).

EUR-sprekers/ EUR-lecturers

Dit seizoen onder meer Erwin Kompanje (over de dood), Daphne van
de Bongardt (seks), Sigrid Hemels (geld) en Johannes von Engelhardt (rampen).

This season’s EUR lecturers have included Erwin Kompanje
(subject: death), Daphne van de Bongardt (sex), Sigrid
Hemels (money) and Johannes von Engelhardt (disasters).
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Science rock stars
Professors and PhD students are increasingly
leaving their ivory towers to bring their research
to the attention of the public at large. However,
what do they gain by appearing on Science Battle,
the University of the Netherlands or the Lowlands
festival? And what are the dangers of doing so?

#2 Faces of Science

54
Bloggende
promovendi

Bereik/Reach

NEMO Kennislink (waarop de blogs van
Faces of Science verschijnen) heeft een
bereik van bijna drie miljoen per jaar.
NEMO Kennislink (where the Faces of
Science blogs are published) gets
almost three million views per year.

#3 Science Battle

45

Voorstellingen / Shows

45

Promovendi / PhD students

50-200

Bezoekers per keer / Attendees

Locaties / Locations

Door het hele land / throughout the country

“

Lights, sound, action! I feel a quick but firm
tap on my shoulder, which is a sign that I
can now start walking towards the stage
through the audience. I must take care not
to trip over the camera rails. I go up some
stairs. A large group of people looks at me, friendly
but full of expectation. Here and there, their faces
are flanked by cameras. As I tell the story I have learned by heart, an alarming question briefly flashes
through my mind – what the hell have I got myself
into?”
Thus wrote cultural sociologist and EUR PhD candidate Julian Schaap on his blog. So what was it he
had got himself into? A lecture delivered at the wellknown, shiny black stage of the University of the
Netherlands, in the Amsterdam club AIR – definitely the sort of thing that will give you sweaty palms
if you are a scholar who normally mainly addresses
students and colleagues. Because the Amsterdam
dance floor was full of people who do not deal with
science on a daily basis and who had never heard
of Schaap’s research before. And there’s more than
that. Millions of people watch the videos of the lectures from the comfort of their own sofas on YouTube, Ziggo or Nu.nl.
There are many more places and events where
scholars present their work to large audiences in an
accessible manner. Take “Science Battle”, in which
four PhD candidates battle it out in a theatre. The
audience determines by means of an applause meter who best explained his or her research and so
wins the battle. Another example is Faces of Science
(a partnership between the Jonge Akademie, KNAW
and the popular science website NEMO Kennislink),
where 54 scholars blog about the research they are
carrying out.
↘
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Julian Schaap is cultuursocioloog en doet onderzoek naar de
relatie tussen muzieksmaak en
ongelijkheid tussen mensen op
basis van gender (mannen/vrouwen) en ras-etniciteit (huidskleur
en waar je vandaan komt).
“Sinds alle zwartepietendiscussies
twijfelt niemand meer over het
nut van onderzoek naar ras en etniciteit. Ik heb er zelf ook veel aan
gedaan om mijn werk onder de
aandacht te brengen van een groot
publiek. Bij de Universiteit van
Nederland vraag ik bijvoorbeeld
wie het is opgevallen dat er bij
rockconcerten erg veel witte mannen in de zaal zijn. Dat optreden
zorgde voor veel mooie, maar ook
veel negatieve reacties. Veel kijkers
interpreteren het op een politieke

manier: ze vinden mij links, of juist
niet links genoeg. Het is soms frustrerend om vervelende commentaren te lezen, maar ik weet dat ik die
reaguurders ook aan het denken
heb gezet. En dat vind ik wel mooi.”
“Door mijn blogs voor Faces of
Science kom ik ook in aanraking
met groepen die ik niet iedere dag
tegenkom. Het is leuk om middelbare scholieren meer te vertellen over wat sociologie is, hoe
muziekscenes in elkaar zitten en
vragen te beantwoorden. Dat is
niet alleen handig voor scholieren,
maar ook voor mij. Zo neem ik nu
Indorock mee in mijn onderzoek,
omdat mensen me steeds vroegen
of ik dat wel kende. Het levert meer
werk op, maar maakt mijn onderzoek completer.”
Foto/photo: Tim Leguijt

Naast de Universiteit van Nederland zijn er nog veel
meer plekken en evenementen waar onderzoekers
hun werk op een toegankelijke manier presenteren aan een groot publiek. Bijvoorbeeld tijdens een
‘Science Battle’ in theaters, waarin vier promovendi
de strijd aangaan. Het publiek bepaalt via een applausmeter wie het beste zijn of haar onderzoek
kan uitleggen en daarmee de wedstrijd wint. Een
ander voorbeeld is Faces of Science (een samenwerkingsverband van de Jonge Akademie, KNAW
en de populair-wetenschappelijke website NEMO
Kennislink), waar 54 wetenschappers bloggen over
hun onderzoek.

Witte mannen
Maar wat is het nut van al die moeite? Dat weet
Eveline van Rijswijk, die al heel wat hoogleraren,
universitair docenten en promovendi heeft zien
veranderen in wetenschappelijke rocksterren. Zij
is namelijk hoofdredacteur van de Universiteit van
Nederland, dat in zijn vierde seizoen zit en uit bijna zeshonderd colleges bestaat. Haar antwoord: de
wetenschap toegankelijk maken voor veel mensen.
“Deze wetenschappers vinden het fijn dat ze anderen iets online kunnen leren. En ze weten ook dat
wetenschap communicatie is.”
Van Rijswijk krijgt hierin bijval van Julian Schaap.
Hij vertelt zijn verhaal om mensen aan het denken
te zetten over zijn onderzoek. En vaak lukt dat ook.
“Na mijn optreden bij de Universiteit van Nederland
kreeg ik een bevlogen brief van een middelbare
scholiere die gegrepen was door mijn verhaal. Ze
vond het geweldig dat ik onderzoek hoe muziek,
gender en etniciteit met elkaar samenhangen. Maar
ze was ook boos op de grote hoeveelheid witte mannen in de rockmuziek. Ze nodigde me daarom uit
om op haar school in Amsterdam te spreken. Ik heb
meteen ja gezegd, want ik vind het fantastisch dat
mijn onderzoek een scholier zo bezighoudt.”
↘

Julian Schaap is a cultural sociologist who conducts research on
the relationship between musical
tastes and inequality between
people based on gender and race/
ethnicity.
“Ever since we’ve had the discussions on Black Pete, no one has
questioned the point of research
on race and ethnicity. I have been
very active myself in bringing my
work to the attention of a large
audience. For instance, at the
University of the Netherlands I
will ask who has ever been struck
by the fact that the great majority
of people attending rock concerts
are white males. That appearance
garnered me a lot of positive reactions, but also quite a few negative ones. Many viewers interpret
such questions politically. They

either find me too much of a leftist, or not quite enough of a leftist. It can be frustrating to have
to read the nasty comments they
leave, but I’m sure I have got those people who leave nasty comments to reflect on the matter.
And I do like the idea of that.”
“Thanks to my blogs for Faces
of Science, I am now exposed to
groups I don’t meet every day. I enjoy telling secondary school pupils
what sociology is and how music
scenes work, and answering questions. This is not just useful to the
pupils, but to myself. For instance,
I have now incorporated Indorock
into my study, because people
kept asking me if I was aware of its
existence. It is resulting in more
work for me, but it does make my
study more complete.”
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Valkuilen voor een rockster
Pitfalls for science rock stars

White males

#01

De waarheid is hard
The truth can be tough

De redacteuren van Science Battle en de Universiteit van
Nederland bereiden onderzoekers zo goed mogelijk voor op
een optreden. Toch loopt het niet altijd goed af. Tijdens zijn
eerste optreden van Science Battle vertelde Martijn Hendriks
(zie kader) bijvoorbeeld dat het hebben van kinderen gemiddeld genomen niet gelukkiger maakt. “Dat was wellicht iets
te controversieel voor het publiek, aangezien hun eigen kind
ze wél gelukkig maakt. Daardoor geloofde het publiek het
hele geluksonderzoek niet meer.” Oftewel: soms is de waarheid hard en daar maak je je niet populair mee. “De keer erna
heb ik dus bewijs meegenomen en precies uitgelegd waarom
kinderen niet gelukkig maken. De ironie is dat ik nu zelf vader
word.”
The editors of Science Battle and the University of the
Netherlands prepare scholars for their appearances to the
best of their abilities. Even so, the appearances do not always
have a happy ending. For instance, during his first appearance on Science Battle, Martijn Hendriks (see inset) mentioned
that on average, having children does not make people
happier. “This was perhaps a little too controversial for the
audience, since their own children do make them happy. As a
result, the audience did not believe a word of the study on
happiness.” In other words, the truth can be tough to swallow, and does not make you popular. “The next time I appeared on a show I took the evidence with me and explained
exactly why children do not make people happy. And now I’m
about to become a father myself, which is ironic.”

But what is the point of all this hard work? Eveline
van Rijswijk, who has seen quite a few professors
and PhD students change into science rock stars,
knows the answers to this question. After all, she
is the editor-in-chief of the University of the Netherlands, which has entered its fourth season and
consists of nearly six hundred lectures. Her answer:
making science accessible to a large number of people. “These scholars like being able to teach others
something online. And they also know that science
is communication.”
Julian Schaap confirms this and is often successful
in doing so. “After my appearance on the University
of the Netherlands, I received an enthusiastic letter
from a secondary school pupil who was fascinated
by my story. She loved that I conduct research on
how music, gender and ethnicity are all tied together. But she was also angry at the large number of
white males in rock music. She invited me to come
and speak about that at her school in Amsterdam. I
immediately said yes, because I think it’s brilliant
that a secondary school pupil could be so captured
by my research.”

Getting grants
In addition, the dissemination of knowledge is
where scholars shine, says Kevin Lamers of the
Buzzcapture reputation analysis agency. “This
is how they have an impact on society.” In 2015,
Buzzcapture conducted a large study of how often
scholars appeared on the news (which, among other
things, showed that UvA staff members were quoted most frequently). The media are taking a greater interest in scientists now that there is more and
more fake news out there, says Lamers. “Journalists
are now double-checking their facts with scientists.”
Which is good news for them. “Of course universities can tell the outside world why they and their
knowledge are so great. But the impact is much
greater when professors and PhD students show for
themselves what expertise they have by appearing
on such shows and giving interviews.”
Van Rijswijk says that videos and public performances are indeed causing not just the public at
large to be better informed, but scholars to raise
their profile in the media. After all, journalists often
find it hard to determine what a researcher actually
does. For instance, there tends to be very little useful information for journalists on scholars’ profile
pages at their universities’ websites, she says. ↘
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#02
Subsidies binnenhalen
Daarnaast is kennisverspreiding dé kracht van wetenschappers, zegt Kevin Lamers van reputatieanalysebureau Buzzcapture. “Op die manier hebben
ze impact op de samenleving.” Buzzcapture deed
in 2015 een groot onderzoek naar hoe vaak wetenschappers terug te vinden waren in het nieuws (en
waaruit zoal bleek dat UvA-medewerkers het vaakst
aangehaald worden). De interesse neemt toe nu er
steeds meer nepnieuws circuleert, zegt Lamers.
“Journalisten checken feiten vaker dubbel bij wetenschappers.” En dat is goed nieuws voor hen.
“Natuurlijk kun je als universiteit aan de buitenwereld vertellen waarom jouw universiteit en kennis
zo goed zijn. Maar het heeft nog meer impact als
hoogleraren en promovendi zelf tonen welke expertise ze in huis hebben door dit soort optredens en
interviews te geven.”
Filmpjes en optredens zorgen er in de praktijk inderdaad voor dat niet alleen het grote publiek beter
wordt geïnformeerd, maar ook dat wetenschappers
bekender worden in de media, zegt Van Rijswijk.
Vaak vinden journalisten het namelijk lastig om erachter te komen wat een onderzoeker precies doet.
Zo staat op de universitaire profielpagina’s van wetenschappers vaak maar weinig bruikbare informatie voor journalisten, zegt ze. Filmpjes en optredens
zijn handiger pr-materiaal. Daarnaast helpt het
netwerk dat je als ‘rockster’ opdoet. Zo tipt Suzanne
Streefland, verantwoordelijk voor Science Battle én
journalist, regelmatig collega’s als ze op zoek zijn
naar experts om nieuws te duiden.
Bovendien, zo denkt Van Rijswijk, zijn de filmpjes
handig voor het binnenhalen van subsidies. “Zo laat
je snel zien waar je onderzoek over gaat en waarom
het belangrijk is.” En zorgt een publiek optreden of
filmpje voor veel discussie, dan toon je aan dat het
onderwerp leeft in de maatschappij. Daarnaast zorgen de optredens voor naamsbekendheid, wat ook
van invloed is op subsidietoekenning.
↘

Ik weet heus hoe het moet
I know exactly how to tell it

Een andere valkuil: denken dat je heus wel weet hoe je een
verhaal moet vertellen. “Sommige onderzoekers zeggen: ‘ik
geef al twintig jaar college’, maar een optreden voor een groot
publiek met camera’s is toch anders en spannend”, waarschuwt Van Rijswijk. “Je staat als een wetenschappelijke rockster in een club en moet dan wel een showtje weggeven.”
Another pitfall: believing that you know exactly how to tell a
story. “Some scholars tell me, ‘I’ve been a lecturer for twenty
years,’ but appearing in front of a large audience, with cameras pointed at you, is a different kettle of fish altogether, and
it’s nerve-racking,” Van Rijswijk warns. “You’re in a club like
some science rock star, and you’re expected to give a bit of a
performance.”

#03

Help! De reacties komen!
Oh no, comments are coming!

Hoewel de meeste reacties uit het lokale publiek positief zijn,
zorgen controversiële onderwerpen zoals racisme, klimaatverandering en religie online nog weleens voor nare reacties.
Van Rijswijk: “We bereiden de onderzoekers daarop voor, zodat
ze weten wat ze kunnen verwachten, maar onderzoekers met
zo’n onderwerp zijn er van zichzelf op bedacht. Soms is het
lastig om vervelende berichten te zien, maar er zijn ook veel
mooie reacties.”
Although most responses from the local audiences are favourable, controversial subjects such as racism, climate change
and religion may result in unpleasant comments online. “We
do prepare the researchers for that, so they know what to
expect, but researchers who focus on such subjects tend to
be prepared for this sort of thing, anyway,” says Van Rijswijk.
“It can be hard to see those nasty comments, but there are
plenty of favourable reactions, as well.”
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Martijn Hendriks (links op de
foto) is onderzoeker bij de
Erasmus Happiness Economics
Research Organization en onderzoekt geluk bij immigranten.
Hij deed vier keer mee aan
Science Battle.
“Ik wil niet alleen wetenschappelijke artikelen schrijven,
maar ook het grote publiek
kennis laten maken met mijn
onderzoek. Het is vooral motiverend dat mensen daarna echt
iets met mijn onderwerp doen.
Geluk is niet echt een onderwerp waar je bij de koffie over
praat met je collega’s, maar
door Science Battle doen ze het
wel na afloop aan de bar.”
“Ik heb zelf ook veel geleerd van
Science Battle. Zoals een helder

verhaal vertellen zonder allerlei
slides en grafieken, maar ook
over mijn houding en de spreeksnelheid. Ik sprak bijvoorbeeld
eerst veel te snel. Bovendien
weet ik nu beter hoe je interactie krijgt met het publiek.
Stellingen als ‘de midlife-crisis
bestaat wel’ en ‘vrouwen zijn
vaker gelukkiger dan mannen’
lokken bijvoorbeeld discussies
uit. Die zorgen bovendien voor
nieuwe inzichten doordat mensen vragen over geluk stellen
waar ik zelf nog niet aan had
gedacht. Zoals ‘wat is het verband tussen geluk en suiker en
vet, omdat je altijd reclames
ziet van gelukkige mensen met
ijsjes en vette snacks?’ Ik heb
dat als idee aangeraden voor
een masterscriptie.”

Videos and public performances are better PR material. In addition, the network you build up as a “science rock star” is helpful, too. For instance, Suzanne
Streefland, who is responsible for Science Battle
and also works as a journalist, regularly provides
colleagues with tips if they are looking for experts
to make sense of the news.
Moreover, Van Rijswijk feels, the videos are handy
if you are trying to get a grant. “They allow you to
show at a glance what your research is about and
why it matters.” And if a public appearance or video
results in a heated public debate, you have shown
that your subject matters to society. In addition, a
raised profile via public appearances also plays a
part in the award of grants.

Drawbacks

Martijn Hendriks (left) is a
researcher at the Erasmus
Happiness Economics Research
Organization, whose work
focuses on immigrants’ level of
happiness. He has appeared on
Science Battle four times.
“I don’t just wish to write scientific articles. I also want to introduce the public at large to
my research. What really motivates me is when people actually do something with my
subject after hearing about it.
Happiness is not really the kind
of subject you will discuss with
your colleagues over coffee, but
thanks to Science Battle, people
will discuss it at the bar, afterwards.”
“I myself have learned a great deal from Science Battle, as
well. Such as how to tell a clear

story, without all sorts of slides and charts, but also how to
work on my posture and speaking rate. For instance, I used
to talk way too fast. Moreover,
I now have a better feel for how
to get the audience to interact
with me. For instance, statements like ‘midlife crises do
exist’ and ‘women tend to be
happier than men’ will elicit
discussions. Which will then result in new insights on my part,
because people will ask questions about happiness that hadn’t even occurred to me. Such
as, ‘what is the correlation between happiness and sugar and
fat, since we are being bombarded with commercials showing
happy people eating ice cream
and fatty snacks?’ I advised someone to write a Master’s thesis about that.”

Yet not everyone is keen on the growing importance
of media appearances. Henri Beunders, a Professor
of Trends in Public Opinion at Erasmus University
Rotterdam, follows these developments with a very
critical eye. “The amount of money available to scientists is decreasing all the time, so there is more
competition among scholars.” In order to be eligible
for a grant, studies must increasingly be socially
relevant. “Scholars must be able to present their
work professionally to be able to receive money.
And those who often appear in the media are one
up on others, as far as assessment committees are
concerned. It’s increasingly about one’s success in
the non-academic community.”
Take, for instance, Robert Dijkgraaf, someone who,
according to Beunders, understands very well that
science increasingly needs to prove its value, and
also understands that an appearance on talkshow
De Wereld Draait Door will help in that regard.
However, this also encourages other scholars to do
a TedX talk of their own and to make public appearances. “And this should not become their main job,
because if it does, science will become too much like
showbiz. Geese lay larger eggs, but chickens cackle
more loudly. As a result, people are more likely to
buy chicken eggs.”
Beunders emphasises that what is most important
for scholars is always to keep their eyes set on the
final goal, because sometimes it takes twenty years
to make a truly important discovery. “You need a little showbiz to get your grants. For some PhD students, public performances can be very motivating,
since conducting research for years can be a lonely
job. But make sure you don’t turn into a circus performer who is always seeking out the media and
devotes all his time to it. Because the moment they
stop finding you interesting, they will stop calling.
That is the drawback of showbiz.” ↙
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Daphne van de Bongardt is pedagoog en socioloog. Zij onderzoekt
relaties en seksualiteit bij jongeren.
Op Lowlands gaf ze een wetenschappelijke analyse van liefde en
seks, en bij de Universiteit van Nederland vertelde ze hoe je ouders
je seksleven kunnen verbeteren.

Wrange keerzijde
Toch is niet iedereen enthousiast over het groeiende belang van media-optredens. Henri Beunders,
hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, volgt
deze ontwikkelingen erg kritisch. “Er is binnen de
wetenschap steeds minder geld voor onderzoek,
waardoor er meer concurrentie onderling is.” Om
in aanmerking te komen voor een subsidie moet
onderzoek steeds vaker maatschappelijk relevant
zijn. “Wetenschappers moeten hun werk goed presenteren om geld te krijgen. En wie vaak in de media komt, heeft een streepje voor bij beoordelingscommissies. Het draait steeds meer om succes in
de buitenwereld.”
Neem Robbert Dijkgraaf, iemand die volgens
Beunders heel goed snapt dat wetenschap zich
steeds meer moet legitimeren en dat een optreden
bij De Wereld Draait Door daarbij helpt. Maar tegelijkertijd moedigt dit andere wetenschappers aan
om óók een TedX-praatje te houden en op te treden.
“En dat moet niet de overhand krijgen, want dan
wordt wetenschap te veel showbizz. Een gans legt
grotere eieren, maar een kip kakelt harder, waardoor mensen vaker kippeneieren kopen.”
Beunders benadrukt dat het voor een wetenschapper vooral belangrijk is om het einddoel voor ogen
te blijven houden. Want soms moet je twintig jaar
bezig zijn om een echt belangrijke ontdekking te
doen. “Je hebt een beetje showbizz nodig om je subsidies binnen te krijgen. Voor sommige promovendi is een optreden ook een fijne motivatie, omdat
jarenlang onderzoek doen eenzaam kan zijn. Maar
zorg dat je geen circusartiest wordt die steeds de
media opzoekt en daar al zijn tijd aan besteedt.
Want als ze je niet meer interessant vinden, bellen ze niet meer. Dat is de wrange keerzijde van de
showbizz.” ↙

“Ik vind het belangrijk om naar
buiten te treden met mijn onderzoek. Je ziet maar weinig vrouwelijke wetenschappers in de media
en zelden pedagogen bij onderwerpen die te maken hebben met
kinderen, jongeren en opvoeding.
Daar valt nog wat te verbeteren.”
“Ik kreeg na de opname veel leuke
reacties uit het publiek. Maar hoe
leuk het ook was voor mij, ik vind
niet dat wetenschappers verplicht
zijn om de media op te zoeken. Zo
voelt het soms wel. Externe partijen die subsidies verstrekken aan
wetenschappers vinden het belangrijk dat je de opgedane kennis
deelt met een groter publiek. Maar
dat moet wel passen bij een weten-

schapper en bij zijn onderzoek. Het
moet niet te veel entertainment
worden.”
“Ik heb ook minder fijne ervaringen opgedaan. Sommige journalisten lieten me bijvoorbeeld de tekst
niet inzien voor publicatie. Het was
vervelend dat er iets gepubliceerd
werd wat niet klopt of echt te kort
door de bocht is. Wetenschap is
nou eenmaal niet zwart-wit, dat
moeten journalisten er ook niet van
willen maken. En er zijn altijd mensen die op internet vervelend reageren op je onderzoek, die willen er
dan even hun plasje over doen met
opmerkingen als ‘en dat van mijn
belastingcenten’. Maar dat laat
ik zoveel mogelijk van me afglijden, omdat ik het belangrijk vind
om wetenschappelijke kennis te
blijven delen.”

Daphne van de Bongardt is a pedagogue and sociologist. She conducts research on relationships
and sexuality among adolescents.
At the Lowlands festival, she
provided a scientific analysis of
love and sex, and at the University of the Netherlands, she told
adolescents how their parents can
improve their sex lives.
“I think it’s important that I present
my research to the non-academic
world. Few female scholars appear
in the media, and pedagogues are
hardly ever consulted on subjects
related to children, adolescents and
child-rearing. There is a lot of room
for improvement in that respect.”
“After the recording, I received
many favourable responses from
the audience. But however much I
may have enjoyed the experience,
I don’t think all scholars must be
required to appear in the media.
It does feel that way sometimes.
External parties awarding grants
to scholars greatly value your sharing your knowledge with a wider
audience. However, not all scholars
and studies are suited to this. It
shouldn’t turn into a form of entertainment.”

Foto/photo: Onno Feringa

“I’ve had some less pleasant experiences, as well. For instance, a few
journalists did not allow me to inspect their texts before publication.
It’s annoying when something gets
published that is incorrect or jumps
to conclusions. After all, science is
not black and white, and journalists
shouldn’t try to turn it into something that is. And there will always
be people who will leave nasty comments about your research on the
Internet. They’ll piss all over it, leaving comments such as, ‘So this is
what my tax money is used for?’ But
I try not to let these things get to
me, because I believe it’s important
that I keep sharing my knowledge
of science.”
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LEZERSVRAGEN / READER QUESTIONS

tekst / text INGE JANSE
beeld / image UNIT20

Lieve EM,
Wat gebeurt er eigenlijk met al het eten
dat overblijft in de kantines, de foodcourt
en het Paviljoen?
Een groene student
Ten eerste pleit de EUR ervoor om zoveel
mogelijk afval te voorkomen, vertelt een
woordvoerder. Het afval dat toch ontstaat,
wordt zoveel mogelijk gescheiden voor hergebruik. “Zo zamelen we in het Sanders-gebouw vijf verschillende afvalstromen in. Dat
doen we in innovatieve, biologisch afbreekbare afvalbakken.”
Dan concreet naar het eten, beginnend bij de
ondernemers. ‘Gegaarde’ voedselresten die
ontstaan bij het maken van voedsel worden
gescheiden afgevoerd, net zoals het afvalvoedsel in de Foodplaza. Klinkt leuk, maar
weinig spectaculair. Gelukkig is de EUR druk
doende om het hele proces (van afvalpreventie tot het wegen, afvoeren en zelf hergebruiken van reststromen) te laten verbeteren
door een ‘innovatieve’ (en nog uit te zoeken)
marktpartij. Extra ideeën zijn daarbij altijd
welkom, zowel van studenten als medewerkers, via fpm@eur.nl.

Mijn oom zegt altijd dat wetenschap ook
maar een mening is. Hoe kan ik daar eens
en voor altijd korte metten mee maken?
Greetje W. te V.
“Als je oom bedoelt dat niets absoluut zeker
is, dan heeft ie gelijk; dat is een zuiver principieel punt waar je niet tegenin moet willen
gaan”, zegt Tim de Mey, docent Filosofie
aan de EUR. “Maar, aangenomen dat je oom
gewoon met de auto rijdt, naar de dokter
gaat, enzovoort, kan je hem wel aanspreken
op zijn - en meer algemeen op ons - menselijk gedrag. In zowat ons hele doen en laten,
gaan wij uit van en voort op ‘wetenschappelijke hypothesen’ die inderdaad, weliswaar
‘slechts’ meningen zijn, maar die wel de beste
onder alle beschikbare meningen zijn, de
meest doordachte, onderbouwde, samenhangende. Precies omdat ‘wetenschappelijke
hypothesen’ de best beschikbare meningen
zijn, verlaten we er ons met recht en reden
op.”

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

What actually happens to all the left-over
food in the cafeterias, the food court and
the pavilion?
A green student
Firstly, as far as possible, EUR tries to avoid
making waste beforehand, says a University
spokesperson. Wherever possible, any waste
that is nevertheless produced is separated for
recycling. “For example, we collect five different waste streams in the Sanders Building. We
do this with the aid of innovative, biodegradable waste bins.”
But let’s focus on food – starting with the
commercial outlets. ‘Cooked’ food waste,
which is produced during food preparation,
is separately disposed of. As is discarded
food at the Food Plaza. Which sounds okay,
but hardly spectacular. Fortunately, EUR
is working hard to get an ‘innovative’ (and
still-to-be-determined) private-sector party
to further improve the entire process (from
waste prevention to the weighing, collection
and even re-use of residual streams). And
they’re always interested in new ideas, of
course. Both students and staff are welcome
to submit their suggestions to fpm@eur.nl.

My uncle is always saying that science is
‘just another opinion’. How can I put a stop
to this nonsense once and for all?
Greetje W. from V.
“If your uncle’s point is that we can never
be absolutely sure about anything, then he’s
right: this is a clear point of principle that you
will never be able to disprove,” says EUR Philosophy lecturer Tim de Mey. “But assuming
that your uncle is like most people and takes
a car now and then, goes to the doctor, etc.,
you can remind him of his own – and in a wider
sense, everyone’s – actions as a human being.
In almost everything we do, we base ourselves
on ‘scientific hypotheses’ that, while they are
indeed ‘merely’ opinions, are nevertheless the
best opinions available – the most well-considered, well-substantiated and coherent
perspectives. It is precisely because ‘scientific
hypotheses’ are the best available opinions
that we do well to rely on them.”

24 DE PROMOTIE
tekst TIM FICHEROUX
foto REIJER BOXEM

‘Ik wilde helemaal niet
graag promoveren’
Michiel Severein (69) was jarenlang officier van
justitie en rechter in Leeuwarden. Voor zijn promotie
onderzocht hij de afgelopen tien jaar de naoorlogse
berechting van collaborateurs.

H

oe legt u op een verjaardag uit wat u heeft
onderzocht?
“Ik heb onderzocht hoe
het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden na de oorlog is omgegaan met de berechting van de
foute sector, dus met de mensen die
collaboreerden met onze vijand.
Heeft het hof kunnen garanderen
dat de mensen die terechtstonden
een behoorlijke rechtspleging kregen? Ik heb daarvoor alle 554 zaken
van het hof onderzocht. De conclusie is dat het hof, ondanks de politieke en maatschappelijke druk,
heeft kunnen garanderen dat de
mensen die terechtstonden een eerlijk proces kregen.”
Waarom wilde u promoveren?
“Het zal u misschien vreemd in de
oren klinken, maar ik wilde helemaal niet graag promoveren. Anderen hebben mij hiertoe aangespoord. Aanvankelijk wilde ik een
boek schrijven over dit onderwerp.
Ik ben kort na de oorlog geboren en
van kinds af aan geboeid geweest
door de bezetting en wat erna gebeurde. In Hengelo, waar ik woonde, is tijdens een bombardement in
1944 bij vergissing de binnenstad
verwoest. Als kind kon ik die verwoesting en wederopbouw nog zien.
Die jeugdige interesse en belangstelling voor de rechtspraak vielen
samen in dit onderzoek.”
Wat wordt de wereld beter van uw
proefschrift?
“U stelt mij wel een heel algemene
vraag. Als u ‘de wereld’ bedoelt:
niets. Als u het wat bescheidener
wilt zien, durf ik te zeggen dat dit

onderzoek en dit boek een bijdrage
leveren aan de rechtsgeschiedenis
van Nederland. Daarnaast is het
mijn persoonlijke opvatting dat we
kunnen leren van de geschiedenis.
Als Nederland ooit weer in de situatie komt dat er grote beroering is
doordat een deel van onze bevolking
zich ernstig misdraagt, is de werkwijze van het Bijzonder Gerechtshof
Leeuwarden een goed recept.”
Wat hebt u gedaan om te vieren
dat uw proefschrift af was?
“Toen ik de punt achter de laatste
zin zette, heb ik alleen een heel diepe zucht geslaakt. De plechtigheid
zelf vond ik bijzonder indrukwekkend: de hele entourage en het
cortège met de pedel, de leden van
de promotiecommissie, de beide
promotoren. Ik had ook nog de eer
dat een goede vriend, die bijzonder
hoogleraar is in Amsterdam, zich
had aangesloten bij het cortège, in
zijn Amsterdamse toga. Die optocht is een fantastisch gezicht. ’s
Avonds heb ik in een goed restaurant in Rotterdam met vrienden en
familie onder het genot van een diner nog nagepraat.” ↙

De cover

“U ziet een foto van het gerechtsgebouw
in Leeuwarden, genomen in 1941. Daar
heeft na de oorlog het Bijzonder Gerechtshof gezeten. Verder ziet u een
spotprent richting de minister van Justitie waarin de tekenaar verwoordt dat
de bijzondere rechtspleging veel te lang
duurt. Vrouwe Justitia zit er wat lamlendig bij, met het zwaard aan de voeten.
In haar hand houdt ze de weegschaal
met een mannetje, gekleed in een hemd,
dat moet de arme verdachte verbeelden.
’14.000 gedetineerden nog niet geoordeeld… het recht wordt moe’, is het bijschrift.”

25 THE PHD DEFENCE
text TIM FICHEROUX
photography REIJER BOXEM

‘I wasn't keen on getting
a PhD at all’
For many years, Michiel Severein (69) served as a
public prosecutor and judge in Leeuwarden. The PhD
research he conducted in the decade gone by
concerned the post-war trials of collaborationists.

H

ow do you explain at
a party what your research was about?
“I investigated how the
Special Court of Justice
in Leeuwarden dealt with the trials
of the ‘wrong sector’, i.e., people
who collaborated with our enemy.
Was the court able to guarantee
that people standing trial would
receive proper administration of
justice? To this end, I examined all
554 cases tried by the court. I came
to the conclusion that the court,
despite considerable political and
social pressure, was able to ensure
that the people standing trial received a fair trial.”
Why did you wish to get a PhD?
“This may sound strange to you, but
I wasn’t keen on getting a PhD at
all. Others told me to do so. Initially, I wanted to write a book on this
subject. I was born shortly after the
war, and ever since my childhood,
I’ve been fascinated by the German
occupation and what happened afterwards. In Hengelo, where I lived,
the city centre was accidentally destroyed in a bombing in 1944. As a
child, I was still able to see the destruction and the newly rebuilt city.
This childhood fascination and my
interest in the administration of
justice came together in this study.”
How will the world benefit from
your PhD thesis?
“That’s a very general question
you’re asking me. ‘The world’, if
that is indeed what you mean, will
not benefit from it at all. If you are
prepared to see it at a more modest
level, I’ll go out on a limb and say

that this study and this book will
contribute to Dutch legal history.
In addition, it is my personal belief that we can learn from history.
If the Netherlands ever finds itself
in another situation where there is
great turmoil because a part of our
population is seriously misbehaving, the method used by the Special
Court of Justice in Leeuwarden will
prove to be a good recipe.”
How did you celebrate the completion of your thesis?
“When I put the full stop at the
end of the final sentence, I only
let out a very deep sigh. I did find
the ceremony itself extremely impressive: the whole entourage and
the cortège with the registrar, the
members of the examining board
and my two PhD supervisors. I
was very honoured because a good
friend of mine, who is a professor holding an endowed chair in
Amsterdam, joined the cortège,
wearing his Amsterdam gown. The
procession looked fabulous. In the
evening, I had a good chat about the
whole experience with my friends
and family while enjoying dinner at
a good restaurant in Rotterdam.” ↙

The cover

“What you are looking at is a photo of the
Court of Justice in Leeuwarden, taken in
1941. After the war, it accommodated the
Special Court of Justice. In addition, it
contains a political cartoon about the
Minister for Justice, in which the cartoonist expresses the opinion that the
administration of justice for special cases is taking far too long. Lady Justice is
sitting a little unenergetically, the sword
at her feet. The caption reads, ’14,000
prisoners are still awaiting sentencing.
The law is getting tired.’”

26 REPORTAGE
Tekst JASPER MONSTER
Fotografie RONALD VAN DEN HEERIK
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Een dikke
middelvinger
naar de
architectuur
Iedereen kent de tegelwand van Karel Appel en het
standbeeld van Erasmus. Maar wat is er nog meer aan
kunst op de campus te vinden? EM ging met kunstenaar en kenner Gyz La Rivière op zoek naar de (soms
letterlijk) verborgen parels op Woudestein en Hoboken.

N

iet iedereen was tijdens de bouw van de
campus in de jaren
zestig fan van al die
grijze gebouwen.” Dat
is volgens Cora Boele, beheerder van
het academisch erfgoed van de EUR,
de verrassend praktische reden waarom er zoveel kunst te vinden is in en
rondom de EUR-gebouwen. Onder
leiding van professor Piet Sanders,
oprichter van de juridische faculteit
van de EUR naar wie het gelijknamige gebouw vernoemd is, werden kustenaars gevraagd kleur te geven aan
de grijze en betonnen kolossen op de
campus. “Daarom is een groot deel
van de campuskunst ook van eind
jaren zestig. Er werden toen grote namen gevraagd om werken te maken.”
Het hiervoor benodigde geld kwam
vanuit de wet Percentage beeldende kunst, die halverwege de vorige eeuw werd ingevoerd. “Die wet
houdt in dat ongeveer 1 procent van
de bouwkosten van overheidsge-

bouwen moet worden besteed aan
kunst. Dat is nog steeds zo, al wordt
deze regeling soms over het hoofd
gezien.” Ondanks die ontwikkeling
hangen ook de nieuwe gebouwen op
Woudestein vol met kunst. Een speciale commissie bepaalt wat er wordt
aangekocht en houdt de bestaande
collectie in de gaten. “Daar zitten ook
mensen in van buiten de universiteit.
Zo voorkomen we dat bijvoorbeeld
een decaan kan zeggen: dit beeld is
mooi, dat koop ik. Dat mag hij of zij
wel doen, maar dan met eigen geld
voor op de eigen kamer.”
Meer dan genoeg kunst dus op de
campus. Maar is het ook de moeite
waard om er na een lange dag werken of studeren langs te lopen? Op
verzoek van EM stelt de Rotterdamse
kunstenaar Gyz La Rivière zijn lijst
met favorieten samen uit de collectie van de universiteit. Een rondgang
langs deze werken zorgt bij hem voor
vreugde, frustratie, bewondering en
verwondering. ↘
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↑ Zonder Titel, Karel Appel, 1969 – Het tegeltableau op het voormalige
H-gebouw valt veel bezoekers van de campus waarschijnlijk niet meer op,
maar La Rivière (zie foto) is onder de indruk. “Dat is juist zo knap, dat het
werk geïntegreerd is in het gebouw en het voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Die heldere kleuren vormen zo’n mooi contrast met dat keiharde,
grijze gebouw. Het is een een-tweetje. Een dikke middelvinger naar de architectuur, dat wil ik er graag in zien.”

Untitled, Karel Appel, 1969 – Many visitors probably don’t give a second
thought to the tile tableau on the facade of the former H Building. But
La Rivière (see photo) is impressed. “That’s what makes it so impressive:
the fact that the work integrates with the rest of the building and that
everyone takes it for granted. Those bright colours contrast so beautifully with the rock-hard, grey edifice. It’s a one-two punch. I like to think
of it as a big flip-off against the surrounding architecture.”
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A big flip-off
against the
architecture
Everyone’s familiar with Karel Appel’s tile frieze and
the statue of Erasmus. But what other art can we find
around campus? EM tagged along with artist and expert Gyz La Rivière, in search of Woudestein and Hoboken’s (sometimes literally) hidden gems.

W

hen they were
building the campus in the 1960s,
some people were
less enamoured of
all those grey buildings.” According
to Cora Boele, the curator of EUR’s
academic heritage, this is the – surprisingly pragmatic – reason why
we can now find so much art in and
around the EUR complexes. A committee headed by Professor Piet
Sanders, the founder of EUR’s legal
faculty commemorated in the eponymous building, invited artists to add
colour to the grey, concrete behemoths on campus. “Indeed, that’s why
a large share of the art on campus
stems from the late ’60s. At that time,
they asked a number of big names to
create works for the university.”
The required funding was secured via
the ‘Fine Arts Percentage Act’, which
had been adopted in the mid-20th
century. “The law requires around 1
percent of the construction budget

for public buildings to be spent on
art. This is still the case – although
the scheme is occasionally overlooked.” Despite this trend, the new
buildings at Woudestein are also full
of art. A special committee decides
which works are acquired and keeps
an eye on the existing collection.
“This committee also includes members from outside the university. This
way, we can avoid situations where,
for example, a dean says ‘I like this
sculpture – I’m going to buy it’. The
dean is free to do so, but with his or
her own money, for his or her own
room.”
In other words, there’s more than
enough art on campus. But is it actually worth checking out after a long
day’s work or study? EM invited the
Rotterdam-based artist and expert
Gyz La Rivière to compile a list of
his favourite works in the University
collection. A tour of these highlights
elicited feelings of joy, frustration,
admiration and amazement.. ↘
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↑ Ogenblikken, Willem Oorebeek, 2015 – It may come as a surprise for
many students whiling away the hours in Polak, but the ‘mirror walls’ along the building’s rear walls are actually works of art. “They don’t really
come into their own. The art integrates too strongly with the rest of the
building for this. I’m not sure if I like it, but it’s pleasant enough. Each
time round, the reflection results in a different image. The work interacts very strongly with the lines of the building itself. I would recommend going to the top floor. There’s natural lighting there, which makes
for a far more enjoyable viewing experience.”

Ogenblikken, Willem Oorebeek, 2015 – Voor veel studenten die dagen in
Polak doorbrengen komt het misschien als een verrassing, maar de ‘spiegelmuren’ op de vijf achterwanden in het gebouw zijn kunstwerken. “Het
komt niet helemaal uit de verf. Daarvoor zit de kunst te veel geïntegreerd
in het gebouw. Ik weet niet of ik het heel mooi vind, maar ik vind het in ieder geval aangenaam. De weerspiegeling zorgt elke keer voor een ander
beeld. Het werk speelt heel erg met de lijnen van het gebouw. Mijn tip: ga
naar de bovenste verdieping. Daar is natuurlijk licht en dat maakt het kijken veel aangenamer.”
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← Rotterdam in keramiek, Piet van Stuyvenberg, 1969 – De locatie van het werk, verstopt
achter een hekje naast de ingang van het Erasmus-gebouw, maakt de kunstenaar een beetje
boos. “Het is een heel, heel slechte plek. Je lijkt
wel in overtreding als je dit kunstwerk bekijkt.
Terwijl het echt een betere plek verdient, want
het is gewoon een mooi ding. De cirkel breekt
qua vorm en materiaal heel mooi met het beton
en de omgeving. De drie rode stippen laten
Woudestein, Hoboken en het geboortehuis van
Erasmus zien. Mooi bedacht.”
Rotterdam in keramiek, Piet van Stuyvenberg,
1969 – The artist is a bit miffed about the location of this work, hidden behind a little fence next
to the entrance to Erasmus Building: “This is a
horrible site. It almost feels as if you’re trespassing when you go over to look at it. It deserves a
far better spot – because it’s actually a fine
work. In terms of shape and materials, this circle contrasts very nicely with the concrete and
the surrounding area. The three red dots indicate where you can find Woudestein, Hoboken and
Erasmus’s place of birth. Nice idea.”ven’t observed any impact on the temperature (yet).

↓ Etende mensen, Lucebert, 1969 – La Rivière is
niet blij met de locatie, de gang tussen de Aula
en het Theil-gebouw. “Het werk is gemaakt voor
een studentenkantine in het Tinbergen-gebouw.
Daar past het ook veel beter dan hier. Nu heb je
niet de ruimte om naar het werk te kijken. Maar
je moet het werk wel in z’n tijd zien. Die naoorlogse gasten zijn murw gebeukt door alle gebeurtenissen. Daarom schilderen ze bijvoorbeeld vrolijke, etende mensen. Heel kinderlijk,
zoekend naar onschuld en vrijheid.” Lucebert is

naast een groot kunstenaar ook een befaamd
dichter. “Hij is ook auteur van een van de bekendste dichtregels van Rotterdam: ‘Alles van
waarde is weerloos’. Die hangt sinds kort weer
op de Blaak.”
Etende mensen, Lucebert, 1969 – La Rivière isn’t very happy with the site, the hallway between
the Aula and the Theil Building. “The work was
created for a student cafeteria in the Tinbergen
Building. Which would suit it far better than this
location. Here, you don’t have enough room to

actually view it. But you have to see it in the
context of when it was made. Those post-war
fellows were overwhelmed by everything that
was going on. Which is why they painted happy,
eating people, for example. It’s a very childlike
search for innocence and freedom.” Besides
being a major Dutch artist, Lucebert is also a famous poet. “He wrote one of the most famous
lines of poetry in Rotterdam: ‘Everything of value is defenceless’. The neon sign was recently
put up again at Blaak.”
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↑ Zonder Titel, Dick Elffers, 1969 – De kunstenaar valt even stil als hij de drie witte
wandreliëfs in het Theil-gebouw ziet hangen.
“Wow. Echt heel mooi. Gemaakt door de
broer van een van de architecten van het gebouw. Wat eerder in Polak niet echt uit de
verf kwam, lukt hier wel. Het kunstwerk is
duidelijk onderdeel van het gebouw. Bam, dat
witte springt er echt uit. Gewoon heel goed
gedaan. Het doet ook totaal niet gedateerd
aan. Dit is toch wel het mooiste werk op de
campus.”
Untitled, Dick Elffers, 1969 – The artist is silent for a moment when he sees the three
white reliefs on the walls of the Theil Building. “Wow. This is very beautiful. Made by the
brother of one of the building’s architects.
This concept didn’t really work out in Polak
earlier – but it works here. The work is an integral part of the building. Wham: that white
really comes to the fore. It’s a very solid
work. And it doesn’t seem dated at all. This
has to be the finest work on campus.”h

↑ Tegelwand, Bouke Ylstra, 1969 – Diep
verborgen in het Sportgebouw, met het geluid van stuiterende basketballen op de achtergrond, hangt een van de favorieten van La
Rivière. “Heel bizar, want er loopt hier vrijwel
geen mens, maar dit is heel goed. De tegelwand werkt het beste om van buitenaf of van
een afstand te bekijken. Het – en dat bedoel
ik totaal niet negatief – doet ook denken aan
de kunst die vroeger in elk zwembad hing.
Gedateerd, maar in kleurgebruik past het
heel erg bij de universiteit. Ronde lijnen en
vormen plus kleuren, tegendraads aan de
architectuur. Dit soort kunst wordt ook niet
veel meer gemaakt. Daarom vind ik dit soort
werken ook extra tof, want de kunde om dit
te maken lijkt verloren te gaan.” ↘

Tegelwand, Bouke Ylstra, 1969 – Tucked far
away in a corner of the Sports Building, with
the sound of bouncing basketballs in the
background, we find one of La Rivière’s favourites. “It’s bizarre, because you hardly ever
see anyone here, but this is really a fantastic
piece. This tile mural is best suited for viewing
outside or from a distance. And it also – and I
don’t mean this in a bad way at all – reminds
you of the art that you used to find in just
about every public swimming pool. It’s dated,
but it fits the university to a T in terms of its
colour scheme. Curved lines and shapes plus
colours, in stark contrast with the architecture. That’s actually what I find particularly cool
about works like these – because it seems as if
we’ve lost the skills required to make them.” ↘
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↓ Wandreliëf(s), Cor van Kralingen, 1959 – Op
Hoboken, tegenover de AKO in de centrale hal
van het Erasmus MC, liggen ‘verstopt’ in wat plantenbakken deze reliëfs. “Leuk dat dit werk is teruggekomen, want het hing lange tijd bij de hoofdingang van het Dijkzigt-ziekenhuis. De reliëfs
beelden ontwikkelingen uit van de medische wetenschap door de jaren heen. Het past heel goed
bij het ziekenhuis. Dit soort werken wordt ook amper meer gemaakt, en is heel anders dan wat hier
voor de rest te zien is. Dit kunnen veel meer men-

sen mooi vinden, want het is heel illustratief.” Wel
beklaagt de kunstenaar zich wederom over de gekozen plek. “Als het kunstwerk op een mooie plek
was verwerkt in de hal en de kijker ook de ruimte
had gehad, was het veel beter geweest.”
Reliefs, Cor van Kralingen, 1959 – When we go
over to Hoboken, in the central hall of Erasmus
MC opposite AKO, we find a number of reliefs ‘hidden’ in the planters. “It’s nice that this work is
back, because for a long time, you could find it
hanging near the main entrance to Dijkzicht Hos-

pital. The reliefs show developments in medical
science through the years. It suits the hospital
very well. They hardly make this kind of thing anymore, and it’s very different to the other works on
display. And a lot more people can enjoy this kind
of thing, because it is very representational.” However, the artist does complain again about the
site itself. “It would have been a lot better if the
work had been presented at a nice location in the
hall, and people had been offered a bit more
space to view it.”

← ‘Coolsingelziekenhuis in de vuurzee’, Louis
van Roode, 1961 – “De gemiddelde voorbijganger die het ziekenhuis via de hoofdingang binnenkomt, ziet dit kunstwerk niet eens. Dat is
heel jammer, want het is heel mooi. Op het mozaïek is het oude Coolsingelziekenhuis te zien.
Dit gebouw stond waar nu boekhandel Donner
zit. Van het ziekenhuis is niets meer over, behalve een poortje naast de loempiakraam op de
Lijnbaan. Ze moeten heel dat gebouw op een
andere locatie herbouwen, dat zou supertof
zijn.” La Rivière vindt dat het mozaïek ‘heel mooi’
gemaakt is. “Het verdient daarom een prominentere plek.” ↙
‘Coolsingelziekenhuis in de vuurzee’, Louis van
Roode, 1961 – “The average person entering the
hospital via the main entrance wouldn’t even
notice this work. Which is a pity, because it’s
very nice. The mosaic work shows the old Coolsingel Hospital, which stood on the present site
of the Donner bookstore. There’s nothing left
of it besides a little gateway near the spring roll
seller’s stand on Lijnbaan.” According to La Rivière, the mosaic is ‘very well made’. “That’s why
it deserves a more prominent site.” ↙
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Hersenspoeling

Brainwashing

De eerste nacht dat ik in Indonesië woonde, hoorde ik
honden janken. Zacht gesnik, gevolgd door een klap
en lange uithalen. Toen ik de volgende dag naar buiten
liep, zag ik dat ik naast een hondenslagerij woonde.
Daar bungelde een hond aan een paal, naakt, in de felle
Indonesische zon.
Iedere nacht hoorde ik hoe de slager met zijn
huis-tuin-en-keukenapparatuur de dieren te lijf ging. Ik
lag er wakker van. Er was niet zoiets als stilte na elven
of geïsoleerde muren. We leefden allemaal in ons hutje,
met een emmertje om te douchen en een gat in de
grond als toilet. Ik kende tot dan toe alleen wc-blokjes
en handdoeken met bijpassende washandjes, maar na
een paar dagen raakte ik gewend aan mijn emmertje en
het leven zonder wc-bril. Na een paar weken sliep ik ’s
nachts door het gejank heen. Het geluid van huilende
honden was al snel niet veel storender dan dat van de
zoemende airco.
Mijn tutor bij Rechtsfilosofie vroeg laatst aan de studenten – nadat ze hadden geconcludeerd dat er geen
beter rechtssysteem is dan dat in Nederland - of ze
de kans aanwezig achtten dat ze misschien gehersenspoeld waren. Hierop antwoordden ze negatief.
Het is vreemd hoe je hersens je soms voor de gek kunnen houden; dat je het gevoel hebt dat datgene wat je
vindt en wat je doet gebaseerd is op een weloverwogen
beslissing, terwijl het voor een groot deel gebaseerd is
op wat je gewend bent. Want ben ik harteloos omdat
huilende honden mij niet wakker hielden, of ben jij dat
ook als je in de Albert Heijn een stukje geëlektrocuteerd varken uitkiest? Als je schoenen koopt die door
een meisje van twaalf zijn gemaakt die op haar blote
voeten naar huis moet? Als je standvastig iedere 5
december je gezicht zwart schminkt, of juist kinderen
lastigvalt omdat zij jouw pijn moeten begrijpen?
Ik denk dat je, als je dingen te vaak ziet of hoort, last
kan krijgen van een hersenverstopping; een ophoping
van waarnemingen die de rede hindert dóór te stromen. En als je je realiseert dat dit ons allemaal overkomt, dan is het goed om eens stil te staan bij wat je als
normaal bent gaan zien. Misschien is een hersenspoeling eens in de zoveel tijd dan zo’n slecht idee nog niet.

On my first night in Indonesia, I heard dogs howl.
Soft whingeing, followed by a blow and long bellows.
When I left the house the next day, I saw that I was
living next to a dog butcher. A dead dog was still dangling from a pole, naked, under the bright Indonesian
sun.
Every night I heard the butcher attack the animals
with his kitchen and gardening utensils. Initially,
it kept me up all night. There was no such thing as
peace and quiet after 11pm, or insulated walls. We all
lived in our own huts, with a bucketful of water for a
shower and a hole in the ground as a lavatory. Prior
to that time, I had only known toilet rim blocks and
towels with matching face cloths, but after a few
days I got used to my bucket and hole. And after a
few weeks the sound of howling dogs was no more
annoying than the sound of a buzzing air conditioner.
A little while ago, my Philosophy of Law tutor asked
the students – who had just come to the conclusion
that there was no better legal system than the Dutch
one – whether it might be possible that they had been
brainwashed. They all denied that possibility.
It is strange how your brain will sometimes trick
you into believing that what you feel and do is based
on well-considered decisions, even though they are
largely determined by what you are used to. Am I a
heartless person because howling dogs did not keep
me up at night, or are you heartless when you choose
a piece of electrocuted pig at Albert Heijn? When you
buy shoes that were produced by a twelve-year-old
girl who will be walking home barefoot after work?
When you insist on putting on blackface every time
5 December rolls along, or when you hassle children
on that day because you feel they should understand
your pain?
I think that, if you see or hear things too many times,
you may start suffering brain constipation, a pile of
observations that is preventing the flow of reason.
And when you realise that this happens to all of us,
you may wish to contemplate what you have come
to regard as normal over the years. Maybe the odd
brainwashing won’t be such a bad idea, actually.

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law

Moo Miero is a student at Erasmus School of Law

34 ANALYSE
tekst / text TIM FICHEROUX
illustratie / illustration ESTHER DIJKSTRA

Hoge nood voor genderneutrale toiletten?

N

aar welk toilet ga je als je je
niet helemaal man of vrouw
voelt? Erasmus Pride, het
LHBT-netwerk van de EUR
en het Erasmus MC, wil genderneutrale toiletten in alle gebouwen
op campus Woudestein. Transgenders
voelen zich namelijk niet altijd prettig
op een toilet dat specifiek bedoeld is voor
mannen of vrouwen. Een genderneutraal
toilet zou hun, naar eigen zeggen, een
plek bieden waar ze geen veroordelende
blikken of opmerkingen krijgen. Bovendien vormt het een signaal van acceptatie. Veel is er niet voor nodig: plak op een
aantal invalidentoiletten een sticker met
een genderneutraal symbool en klaar.
De universiteit is vooralsnog niets van
plan voor de Woudestein-campus. “We
vangen maar weinig signalen op dat daar
breed behoefte aan zou zijn”, liet een
woordvoerder eind april weten aan EM.
Ook Erasmus Pride kan niet exact zeggen hoe breed die behoefte is. Ze schat
dat een paar procent van de studenten
een potentiële bezoeker van een genderneutraal toilet is. Het Erasmus University
College opende op 11 mei desondanks genderneutrale toiletten.

Gewelddadig incident
Daarom zoekt EM uit hoe de vork in de
steel zit. In Nederland begon de campagne voor genderneutrale toiletten met
middelbare scholieren die in 2014 op honderd middelbare scholen stickers plakten
op de toiletten. Dat resulteerde twee jaar
geleden in de opening van Nederlands
eerste genderneutrale toilet door COC
Eindhoven. Op de universiteiten van Nijmegen, Leiden en Amsterdam zijn ze inmiddels ook, evenals in gebouwen van de

LHBT-belangengroep Erasmus Pride wil genderneutrale toiletten op de campus.
Het belang hiervan stoelt
niettemin vooral op anekdotisch bewijs. EM zoekt uit of
er meer voor te zeggen is.

gemeente Utrecht en Amsterdam.
Het belang van deze genderneutrale toiletten stoelt niettemin vaak op anekdotisch bewijs. Dat is begrijpelijk, want
onderzoek naar de behoefte hieraan in
Nederland is er niet of nauwelijks. Wel
concludeerde het Transgender Netwerk
in 2015 uit eigen onderzoek dat meer
dan een op de vijf transgenders zich zelden tot nooit veilig voelt op een openbaar toilet. 5 procent had daar in twaalf
maanden tijd namelijk een beledigend
of gewelddadig incident meegemaakt.
En in SCP-onderzoek uit 2012 naar het
leven van transgenders in Nederland
pleitte een enkeling voor wetgeving om
genderneutrale toiletten en kleedkamers
beschikbaar te stellen op scholen en in
openbare ruimten.

In nevelen
In de Verenigde Staten is wél veel kwalitatief onderzoek gedaan naar transgenders
op universiteiten. Een van de conclusies:
er is behoefte aan genderneutrale toi-

letten op campussen. Daarnaast maakt
de National Transgender Discrimination
Survey duidelijk dat in het Amerikaanse
hoger onderwijs een kwart van de transgenders hier geen gebruik mocht maken
van het toilet dat ze wilden gebruiken.
Maar over hoeveel transgenders hebben
we het eigenlijk? Uit een groot bevolkingsonderzoek uit 2011 naar seksuele
gezondheid in Nederland van kenniscentrum Rutgers blijkt dat bijna 1 op de
20 mensen zich niet eenduidig man of
vrouw voelt. Ongeveer 1 op de 250 Nederlanders heeft een wens tot geslachtsaanpassing. Op basis van deze studie schat
het Transgender Netwerk Nederland dat
er op universiteiten tussen de duizend
en vijfduizend transgenders rondlopen.
Die schatting zou betekenen dat er op
de Erasmus Universiteit honderd tot vijfhonderd transgenders zijn. Hoeveel daarvan behoefte hebben aan genderneutrale
toiletten, blijft niettemin in nevelen gehuld.
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prospective users. The Erasmus University
College, nevertheless, opened gender-neutral toilets on the 11th of May.

Violent incident
EM therefore gets to the bottom of the
matter. In the Netherlands, the drive for
gender-neutral toilets got underway in
2014, with pupils at around 100 secondary schools putting campaign stickers
on their school toilets. Two years ago, the
Netherlands’ first gender-neutral public
toilet was opened by COC Eindhoven. By
now, you can also find them at the universities of Nijmegen, Leiden and Amsterdam, as well as government buildings in
Utrecht and Amsterdam.
The actual need for these gender-neutral toilets was determined on the basis
of anecdotal evidence. Which is understandable, because there is next to no
research regarding the demand for these
facilities in the Netherlands. Based on its
own research, the Transgender Network
concluded in 2015 that more than 1 out
of 5 transgenders never or hardly ever feel
safe using a public toilet. Indeed, over
the course of 12 months, 5 percent of this
group had been subjected to insults or violence in these locations. And in a 2012
survey that focused on the lives of transgenders in the Netherlands, a few of the
respondents argued for legislation stipulating the realisation of gender-neutral
toilets at schools and in public areas.

Urgent need for
gender-neutral
toilets?
The LGBT interest group
Erasmus Pride is calling for
gender-neutral toilets on
campus. Nevertheless, the
proponents’ arguments are
mainly based on anecdotal
evidence. EM examines
which case you can make in
favour of such facilities.

W

hich toilet should you
use if you feel neither
fully male nor female? Erasmus Pride, the
LGBT network of EUR
and Erasmus MC, therefore likes to realise
gender-neutral toilets in each building on
Campus Woudestein. In their view, a gender-neutral toilet would offer these users
an environment where they don’t have to
fear judgemental stares or hostile comments. Such a measure would also signal
the University’s acceptance of this group.
You don’t need much to make one either:
simply stick a sign with a ‘gender-neutral’
symbol on a few accessible toilets and Bob’s your uncle. But for the time being, the
university won’t be following suit on the
Woudestein campus. “We don’t receive
many indications of a widespread need
for this facility,” an EUR spokesperson informed EM in late April. Erasmus Pride
can’t specify how strong the need for gender-neutral toilets is either. They estimate
that a few percent of the students could be

Shrouded in mystery
In the United States, a lot of qualitative
studies into transgenders at universities
have been performed. One conclusion:
there is a need for gender-neutral toilets.
In addition, the National Transgender
Discrimination Survey indicated that one
quarter of the transgenders were not allowed to use the toilet of their preference.
But how many transgenders are we talking
about? A large-scale population survey
focusing on public health in the Netherlands in 2011 showed that close to 1 out
of 20 people do not feel unequivocally
‘male’ or ‘female’. Around 1 in 250 Dutch
citizens wish to undergo gender reassignment surgery. Based on this survey, Transgender Network Netherlands estimates
that some 1,000 to 5,000 transgenders
can be found at the Dutch universities.
In the case of Erasmus University, this
would boil down to 100 to 500 transgenders. Still, just how many of these individuals also feel an urgent need for gender-neutral toilets remains shrouded in
mystery. ↙
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Na ruim honderd jaar komt er een einde aan dé twee
studentencorpora van Rotterdam: RSC en RVSV. Komend
studiejaar fuseren de mannen en vrouwen definitief tot een
gemengde club. EM speelt daarom de laatste voorzitters
van de oude stempel, Ewout Ketelaars en Henriette Claus,
tegen elkaar uit om alles te weten te komen over pijnlijke
vooroordelen, onnodige tradities en irritante
eigenschappen.

9

Over de voorzitters
Naam: Henriette Claus		
Functie: Praeses RVSV
Leeftijd: 23			
Studie: Econometrie			
Opgegroeid in: Bussum		
Lid van het corps sinds: 2012-13		
Ambitie voor na de studie: Quantitative
Finance		
Naam: Ewout Ketelaars
Functie: President RSC
Leeftijd: 22
Studie: Economie en Bedrijfseconomie
Opgegroeid in: Hilversum
Lid van het corps sinds: 2013-14
Ambitie voor na de studie: nog geen idee

december 2016, het verraad
van Ketelaars. Zo luidt het
onderschrift op een meme die
door heel corporaal Nederland
ging. Ewout Ketelaars (22),
president van het Rotterdams Studenten Corps, zou zijn overgelopen naar de
vrouwen. Hij lacht: “Het was de dag dat
ik samen met Henriette, de praeses van
de RVSV, een brief de deur uit deed met
de boodschap dat in een gemengde vereniging de toekomst ligt.” De fusie was
al door voorgaande besturen en senaten
in gang gezet, waarna de twee huidige
bazen van de corpora besloten dat proces
te versnellen. Henriette Claus (23): “Het
voelde goed, onze besturen konden heel
goed met elkaar overweg. Dus we zeiden:
we gaan het gewoon regelen!”
Het is woensdagochtend als Henriette en
Ewout vertellen over de fusie. De stand
van zaken: de eerste algemene ledenvergadering van beide verenigingen is achter de rug. Met een grote meerderheid
(83 procent van de vrouwen en 93 van de
mannen) stemden de leden voor een samenvoeging. “Bij deze ALV vroegen we het
mandaat om een concreet plan te maken
voor de fusie, en om vanaf volgend verenigingsjaar samen te kunnen werken als
een gemengde vereniging”, legt Henriette
uit. “Nu hebben we nog één hamerklap
nodig om het juridisch te finaliseren.”
Het gesprek vindt plaats in het gebouw
waar ze iedere dag te vinden zijn: de sociëteit in Kralingen van beide verenigingen.
Een pand met een wirwar aan zalen en
ruimtes, waar de lucht iets weg heeft van
een mengsel van bier en schoonmaak-

middel. Op de benedenverdieping zit
vrouwensociëteit Mimosa, bestaande uit
kleine, donkere borrelzalen, elk voorzien
van een bar. Boven, in sociëteit Hermes,
zitten de mannen. Zij hebben één grote
open ruimte, praktisch schoon te houden dankzij afvoerputjes in de vloer. In
de gangen staan dolly´s met fusten klaar
om de corpsleden te bedienen van bier;
inpandig zit een afhaalluik voor een latenight-snack en andere versnaperingen.
Het jaren-70-pand - wat vanbuiten lijkt op
een bunker - doet in de ontvangstruimte
verrassend statig aan. “Deze ruimte gebruiken we voor officiële gelegenheden”,
licht Ewout toe. In deze Viëtor-zaal, vernoemd naar de eerste president van het
RSC, zijn de wanden bekleed met eikenhout. Twee marmeren bustes kijken toe.
Ketelaars houdt in zijn linkerhand een
flesje donkerrood fruitsap stevig vast. Van
een kater heeft hij geen last, verzekert hij:
“Ik ben okselfris!” En dat is belangrijk. De
voorzitters mogen niet samen antwoorden op stellingen van EM, maar moeten
juist elkaar stevig bevragen over drie thema’s: De Fusie, De Vereniging en De Voorzitter.

De Fusie
Nadat de kaarten geschud zijn, pakt
Henriette de eerste vraag: “Wat is de allerstomste traditie of eigenschap die de
nieuwe vereniging krijgt nu de andere
kant erbij komt?” De verhoudingen staan
meteen op scherp. Toch hoeft Ewout hier
niet lang over na te denken. “Het leuke,
doch leerzame beleidsweekend van de
vrouwen. Wat het precies inhoudt weet
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ik niet, dat is in nevelen gehuld. Maar
dat kunnen we wel schrappen.” Henriette
legt uit: “Als aankomend bestuur heb je
bepaalde bondings-weekenden.” Er valt
een korte stilte. Ewout haalt zijn hand
door zijn haar - blond, halflang - en besluit droogjes: “Wij mannen doen dat toch
anders.”
Ewout pakt de volgende vraag: “Wat is het
belangrijkste verlies voor jouw vereniging nu je niet meer ongemengd bent?”
Bij oud-leden hoort Henriette soms een
nostalgisch sentiment. “Het gevoel dat
je de mannen niet nodig hebt om het te
regelen. Dat je het met de vrouwen alleen
kan, zo’n hele vereniging draaiende houden.” Zelf heeft ze dat gevoel minder. Enthousiast: “We kunnen samen veel meer
bereiken. Ik merk het om me heen, er
komen allemaal nieuwe ideeën, mensen
gaan buiten de kaders denken. Zo gaven
wij aan dat we het leuk vonden als er nieuwe gemengde onderverenigingen komen.
Sindsdien zetten leden van RSC en RVSV
samen al een juridisch loket op en komt er
een hockeyvereniging aan.”
Henriette trekt een vraag uit de stapel:
“Wat is de meest absurde reactie die je
kreeg op het nieuws dat de verenigingen
gingen fuseren?” “We hebben de mail op 9
december 2016 de deur uit gedaan”, beantwoordt Ewout. “Dat kwam voor sommigen als een donderslag bij heldere hemel.
Maar binnen een half uur kregen we vijftig mails binnen van oud-leden. Die zeiden: ‘Goed bezig, we steunen je, we staan
achter je.’ De meest bizarre reacties kreeg
ik op WhatsApp, van de huidige generatie.” Ewout grinnikt. “Die zijn natuurlijk
vrij speels met social media en memes.
Voor ik het wist, ging door Nederland een
portretfoto - niet mijn meest charmante
- met als onderschrift ‘9 december 2016,
het verraad van Ketelaars’. Maar dat is humor, dat hoort erbij.”

De Vereniging
Corporalen, die vooral een enorme hoeveelheid bier zuipen, zijn samen één groot,
vrouwonvriendelijk old-boys-network. Alvast, dat is het beeld van de buitenwereld.
Ewout stelt een vraag aan zijn evenknie:
“Waar maak je je het meest boos om in de
beeldvorming rond studentenverenigingen?” Er valt een lange stilte bij Ewout. Hij
zucht. “Ik vond het toch leuker om over de
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'We zuipen ons
hier niet zes
dagen in de
week laveloos.
Onze vereniging
behelst meer.'
↘ Ewout Ketelaars, voorzitter RSC

RSC en RVSV in het kort
Het Rotterdams Studenten Corps (RSC) is op
11 december 1913 opgericht. Het is de oudste
studentenvereniging van Rotterdam, heeft
op dit moment ruim zevenhonderd leden en
vormt - samen met de RVSV - de enige corporale vereniging in Rotterdam. De Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
(RVSV) begon op 17 juli 1915 en heeft zo’n 550
leden.
Om studentencorps te worden moet je erkend zijn door de Algemene Senaten Vergadering, een overkoepelend studentenverbond. Corpora zijn vaak de oudste verenigingen in studentensteden. Ze bevonden zich altijd in de liberale hoek. Daarom zijn er ten tijde van de verzuiling katholieke en protestantse verenigingen bij gekomen.
Bekende oud-leden zijn onder andere schrijver Drs. P en politicus Frans Weisglas bij de
mannen, en de politici Neelie Kroes en Marianne Thieme bij de vrouwen.

fusie te praten.” Dan geeft Henriette antwoord op de vraag. “Ik kan me vooral boos
maken om het idee dat vrouwen hier niet
gelijk aan mannen zouden zijn. Zeker hier
in Rotterdam is het corps een plek waar
vrouwen gelijkwaardiger zijn aan mannen dan gemiddeld in de maatschappij.
Rotterdam is natuurlijk best een mannenstad, dus er zijn wat meer mannen lid.
Toch zijn vrouwen in leiderschapsposities
hier hartstikke vanzelfsprekend.”
Verder naar het stereotype van bierzuipen. “Natuurlijk zijn we een plek waar je,
als je uit de UB komt, lekker wat biertjes
kunt drinken. Maar we zijn meer dan alleen een kroeg. Je kunt je ontwikkelen in
bestuurlijke functies, we doen veel aan
vrijwilligerswerk.” Ewout knikt: “Inderdaad. Alleen de excessen komen in het
nieuws: als er iemand van de bar is gevallen en hoofdletsel opliep.” Dan, lachend:
“We zuipen ons hier niet zes dagen in de
week laveloos. Onze vereniging behelst
meer.” Hij somt op: “We organiseren de
Phillips Innovation Award, de grootste
studentenondernemersprijs van Nederland, het Kroon Festival tijdens Koningsdag, de Sinterklaasintocht, we strijden
met ‘ Hermes voor KWF’ tegen kanker. Zo
kan ik nog wel even doorgaan.”
Volgende vraag. Henriette grinnikt met
wat leedvermaak na het lezen van de
kaart. “Stel, jouw vereniging zou niet bestaan, bij welke Rotterdamse studentenvereniging zou je dan zitten?” Ewout gaat
wat ongemakkelijk verzitten en trekt zijn
jasje recht. Henriette: “Ja, dat is een pijnlijke hè?” Ewout: “Ja, jij lacht erom, maar
ik moet enorm op mijn woorden passen.”
Met enige tegenzin kiest hij uiteindelijk
voor Laurentius. Omdat het een grote
vereniging is, zegt hij. Maar ineens schiet
hem de christelijke studentenvereniging
NSR te binnen. “ Ik ben daar met mijn
bestuur geweest. Ik wist niet goed wat
ik moest verwachten, maar ik vond de
sfeer heel leuk. Ze zijn een gelovige vereniging, dus hun insteek is heel anders.
Dat maakt ook dat ik daar niet snel lid zou
worden. Maar het is heel interessant om
daar een keertje te zijn. We gingen uitgebreid lunchen en aan het eind zongen we
christelijke liederen, terwijl ik op voorhand verwachtte dat ik niet kon zingen.
Maar de sfeer was gemoedelijk, heel open
en oprecht.”
↘
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De Voorzitter
Praeses bij de vrouwen, president bij de
mannen: voorzitter zijn lijkt de meest
prestigieuze functie bij studentenverenigingen. Henriette kiest als vraag: “Corpora zijn hiërarchisch, maar zitten ook vol
ambitieuze mensen. Hoe is het jou gelukt
om de baas te worden?” Beiden grinniken,
waarna Ewout het antwoord geeft. “Ik zou
mezelf niet als baas omschrijven. Ik ben
voorzitter van een groep die het samen
doet. Wel zijn er eigenschappen die een
president kenmerken. Ten eerste moet je
heel gedreven en enthousiast zijn, en je
moet er echt zin in hebben. Maar je moet
het ook kunnen. Dat gaat van spreekvaardig zijn tot hart hebben voor de vereniging en draagvlak hebben onder de leden.
Dat laatste ontwikkel je door commissies
te doen. Zelf deed ik vorig jaar de Kroegcommissie. Dan moet je ‘s avonds de orde
handhaven en ben je gastheer van de sociëteit.”
Ewout pakt een kaart voor Henriette.
“Wat is het belangrijkste offer dat je
moest brengen om voorzitter van je vereniging te zijn?” De praeses verbaast zich
over de vraag: “Het was voor mij haast

vanzelfsprekend dat ik hier een jaar aan
zou besteden. Je bent natuurlijk een studiejaar kwijt, dat kost een hoop geld.
Maar ik zie het als een goede investering.
Ik leer hier meer dan in mijn hele studie
Econometrie. Het is iets compleet anders,
juist daarom spreekt het mij aan. Zo leer
ik van oud-leden over het juridische deel
van de fusie.” Ewout vult aan: “Zonder te
vergeten dat het natuurlijk ook heel erg
leuk is. Ik ben op dit moment met zeven
beste vrienden een jaar lang 24/7 een bedrijf aan het runnen. Dat is waanzinnig
leuk. Veel gezelligheid, veel borrelen, veel
bij andere verenigingen langs, en daarnaast doe je bestuurlijke ervaring op. Het
is een goede mix van leuk en leerzaam.”
Maar als opstapje naar het old-boys-network moet je het niet meer zien, claimt
hij. “Dat is een stigma dat niet meer van
deze tijd is. Je concurreert niet alleen met
de Nederlandse samenleving, maar met
heel de wereld. Bestuurservaring is waardevol, maar geen dealbreaker om ergens
binnen te komen.”
Henriette kiest de laatste kaart en leest
deze snel. “De fusie lukt alleen met de
voorzitter tegenover je. Wat is de leukste

eigenschap van deze persoon, en wat is de
irritantste?” Henriette vult aan: “Ja, hier
ben ik nou wel benieuwd naar, Ewout!”
Ewout vertelt dat ze zich de afgelopen
maanden veel met elkaar vergeleken hebben. “Betrek ik dat op het goede bij Henriette, dan zeg ik dat zij veel beter zaken
kan concretiseren. Hebben we het ergens
over, dan werkt ze dat uit en voor je het
weet staat het in je inbox. Dat gaat bij
mij wat langzamer.” En de slechtste eigenschap? Ewout puft even. “Het is niet
alsof ik daar dagelijks tegenaan loop.” Hij
denkt nog even na, maar kan alsnog nergens opkomen. “Er zijn geen irritaties. Ik
denk dat de samenwerking dit jaar niet
beter had kunnen zijn.” En hoewel dat bijna utopisch klinkt, beaamt Henriette de
conclusie. “Het is in zo’n jaar natuurlijk
altijd geven en nemen. En uiteraard botst
dat af en toe, dat is ook gezond. We zijn
toch twee verschillende verenigingen met
verschillende culturen, die tijdens de gemengde avonden al naar elkaar zijn toegegroeid. Maar net als Ewout vind ik dat
het proces een stuk soepeler loopt dan we
ooit hadden kunnen denken. Daar kan ik
alleen maar hartstikke blij mee zijn.” ↙
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RVSV

RSC

After more than a century, Rotterdam’s largest fraternity
and sorority, RSC and RVSV, will cease to exist. In the next
academic year, the men’s and women’s societies will merge
and become a co-ed society. For this reason, EM is using this
opportunity to play the two clubs’ last old-style presidents,
Ewout Ketelaars and Henriette Claus, off against each other,
so as to find out everything there is to know about painful
prejudices, unnecessary traditions and annoying qualities.

9

December 2016: Ketelaars’
act of betrayal. This was the
caption to a meme that was
passed on by all fraternities
in the Netherlands. Ewout
Ketelaars, 22, the President of the Rotterdams Studenten Corps (Rotterdam
Fraternity), was said to have defected to
the women’s side. He says with a smile,
“It was the day Henriette, the President
of RVSV, and I sent a letter whose gist
was that a co-educational society was
the way of the future.” The merger had
been initiated by previous boards and
senates, after which the two current
presidents of the two societies decided to
accelerate the process. “It felt good. Our
boards got along really well,” says Henriette Claus, 23. “So we said, you know,
we’re just going to make this happen!”
It’s a Wednesday morning when Henriette and Ewout tell us about the merger.
The current state of affairs: the two societies have had their first annual general meeting, during which the merger
proposal was upheld by a large majority
(83% on the women’s side, 93% on the
men’s side). “We requested permission
to start drawing up detailed plans for
the merger, and to be able to start collaborating as a co-ed society from the
next academic year onwards,” Henriette
explains. “Now all we need is one more
hammer stroke to finalise the merger
from a legal point of view.”
The conversation takes place inside the
building in which they can both be found
every day: the clubhouse in Kralingen

that houses both societies. It is a warren
of smaller and larger rooms, whose scent
resembles a mixture of beer and detergent. The ground floor is the women’s
clubhouse, called Mimosa. It consists of
small, dark drinks rooms, each equipped
with a bar. The men can be found upstairs, in their clubhouse, known as
Hermes. It consists of one large open
space, which is not hard to keep clean,
thanks to the floor drains. In the corridor, small roll pallets carry casks of beer,
ready to be served to club members. The
building also has an in-house hole-inthe-wall where late-night snacks and
other refreshments can be obtained.
The reception room of the 1970s building,
whose exterior looks like a bunker, looks
surprisingly grand. “This room is used
for official functions,” Ewout explains.
The walls of this Viëtor Room, named after RSC’s first president, come with oak
panelling. Two marble busts look down
on the proceedings. Ketelaars is hanging on to the bottle of dark red fruit juice
in his left hand. No, he is not hungover,
he assures us. “I’m as fresh as a daisy.”
Which is important. The two presidents
are not allowed to respond to EM’s statements together. Instead, the idea is that
they will ask each other hard-hitting
questions on three subjects: the Merger,
the Society and the President.

The Merger
After the cards have been shuffled, Henriette picks a card and reads out the first
question: “What is the most ridiculous
tradition or quality the new society will
get now that the other side is joining?”
The two presidents are immediately put
on alert. Even so, Ewout does not need
long to come up with an answer. “The
fun but educational ‘policy weekend’ the
About the presidents
women organise. I’m not quite sure what
Name: Henriette Claus			
it entails. It’s shrouded in mystery. But
Position: President of RVSV
we can definitely get rid of that.” HenriAge: 23					
ette explains: “New boards enjoy some
Degree course: Econometrics			
bonding weekends together.” A brief
Grew up in: Bussum				
Society member since: 2012-13			
silence ensues. Ewout runs his hand
Post-graduate plans: Quantitative Finance		
through his blond and semi-longish hair
and says drily in conclusion, “We men go
Name: Ewout Ketelaars
about such things differently.”
Position: President of RSC
Ewout pulls out the following question.
Age: 22
“What is the most important thing your
Degree course: Economics and
society will lose now that you are no
Business Economics
longer a single-sex society?” Henriette
Grew up in: Hilversum
says that a few former members have
Society member since: 2013-14
expressed nostalgic sentiments. “The ↘
Post-graduate plans: Unsure
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sense that you don’t need men to arrange
anything. We can keep a whole society up and running with just a bunch of
women.” She herself does not really suffer from that form of nostalgia. “Together we will be able to do so much more,”
she says enthusiastically. “I can see it all
around me. People are brimming with
ideas. They are thinking outside the box
now. For instance, we indicated that we
would like some new mixed sub-societies to be founded. Since then, RSC and
RVSV members have already established
a legal help desk, and a hockey club is
about to be established.”
Henriette pulls a question from the pile.
“What is the most absurd response you
received following the announcement
that your societies were going to merge?”
“We sent the e-mail on 9 December 2016,”
Ewout replies. “To some, the news was
like a bolt from the blue. But within
half an hour we received fifty e-mails
from former members, who said, ‘Good
decision, we support you, we are right
behind you.’ I received the most bizarre
reactions on WhatsApp, from the current
generation.” Ewout chuckles. “Of course,
they love playing with social media and
memes. Before I knew it, a portrait of
me – not my most charming one, either
– was sent to people all over the country.
The caption read, ‘9 December 2016: Ketelaars’ act of betrayal.’ But that’s funny.
It’s part and parcel of the experience.”

The Society
Ah, yes. Fraternities. Their main occupation is drinking enormous quantities of
beer, they make up this huge old boys’
network, and they are misogynistic.
Right? Ewout asks his female counterpart a question. “What angers you most
about the way in which student societies are portrayed?” He remains quiet
for quite a while, then sighs. “I preferred
discussing the merger.” Then Henriette
answers the question. “The thing that
angers me most is the idea that women
are not equal to men here. Traditional
student societies are places where women are more equal to men than elsewhere
in society, particularly here in Rotterdam. Of course Rotterdam is quite a
masculine city, so our society will have
more male members. Even so, women in
leadership positions are completely normal here.”

As for the beer-drinking stereotype, “Of
course we are the kind of place where, after studying hard at the UL, you can enjoy a few pints. But we are more than just
a pub. You can develop your management
skills on a board. We do a lot of volunteering.” Ewout nods in approval. “That’s
true,” he says. “The media only report on
the excesses, like when someone falls off
the bar and sustains a head injury.” He
laughs and says, “We don’t drink until
we’re three sheets to the wind six days
a week. Our society is about much more
than that.” He provides a few examples:

“We organise the Phillips Innovation
Award, the largest student entrepreneur
award in the Netherlands, as well as
the Kroon Festival on King’s Day and a
St Nicholas procession. We fight cancer
through our ‘Hermes voor KWF’ initiative. We do a lot of things like that.”
Henriette chuckles with perverse delight after reading the next card. “Suppose your society didn’t exist. Which
Rotterdam student society would you
have joined?” Ewout shifts on his seat
somewhat uneasily and pulls his jacket
straight. “Yeah, that’s a painful ques-

43 BIG INTERVIEW

tion, isn’t it?” says Henriette. “Yeah, just
you laugh,” Ewout replies. “I’m going to
have to weigh my words very carefully
here.” He ends up picking Laurentius,
somewhat reluctantly. Because it is a
large society, he says. But then he remembers the Christian student society,
NSR. “I once went there with the other
members of my board. I wasn’t sure what
to expect, but I really enjoyed the atmosphere. They are a religious society, so
their approach is completely different.
I probably wouldn’t join them because
of it. But it was very interesting visiting
the place. We had a copious lunch, and
afterwards we sang Christian songs,
even though I expected beforehand that
I wouldn’t be able to sing. But the atmosphere was pleasant, very open and sincere.”

'I’m currently
running a
company with
seven of my best
mates, 24/7'
↘

Ewout Ketelaars, RSC president

The President
Ewout and Henriette are both president of their respective societies. The
presidency would seem to be the most
prestigious position one can hold in a
student society. Henriette picks the following question: “Fraternities and sororities are full of hierarchy, but also full
of ambitious people. How did you manage to become the boss?” Both chuckle,
after which Ewout provides the answer.
“I wouldn’t describe myself as ‘the boss’.
I am the president of a group of people
who do things together. However, presidents are characterised by certain character traits. Firstly, you have to be highly driven and enthusiastic, and you must
really enjoy doing this sort of thing. But
you have to be able to do it, too. You need
to have the gift of the gab and love your
society and have the members’ support.
You get the latter by serving on committees. I was on the pub committee last
year. In this position, you must keep order at night and serve as the clubhouse’s
host.”
Ewout picks a card for Henriette. “What
is the main sacrifice you had to make
in order to be your society’s president?”
The question amazes her. “It was almost
a matter of course to me that I would devote a year to this. Yes, you lose a year’s
worth of study time, which makes it an
expensive decision. But I regard it as a
good investment. I’m learning more here
than I do in my entire econometrics degree. It’s something completely differ-

RSC and RVSV in brief
The Rotterdams Studenten Corps (Rotterdam
Fraternity, RSC) was established on 11 December 1913. It is the oldest student society in Rotterdam. It has over seven hundred members
and is the only fraternity in Rotterdam. The
Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (Rotterdam Sorority, RVSV) was founded on 17 July 1915 and has some 550 members.
In order to be recognised as a fraternity or
sorority, a society must be recognised by the
General Association of Senates (ASV), an umbrella student association. Generally, fraternities and sororities are the oldest societies in
student towns. They used to be liberal bulwarks. As a result, Catholic and Protestant societies were established during the time of religious compartmentalisation.
Well-known former members include the author Drs. P and the politician Frans Weisglas on
the men’s side, and the politicians Neelie Kroes
and Marianne Thieme on the women’s side.

ent, which is exactly why it appeals to
me. For instance, former members are
teaching me about the legal aspects of
the merger.” For his part, Ewout adds,
“Don’t forget it’s an awful lot of fun, too.
I’m currently running a company with
seven of my best mates, 24/7. It’s the
most ridiculous amount of fun. Good
times, lots of drinks, visiting other societies a lot, and getting managerial experience, too. It’s the right mix of fun and
educational.” According to him, though,
it should no longer be considered a stepping stone to the old boys’ network.
“That is a stigma that is outdated. You
are no longer competing with Dutch society alone, but rather with the entire
world. Serving on a board is a valuable
experience, but it is not needed to get a
foot in the door.”
Henriette picks the final card and quickly reads what it says. “You can only make
this merger a success by co-operating
with the president you are currently facing. What is this person’s nicest quality,
and what makes him or her annoying?”
Henriette adds, “Yeah, I’d love to hear
your opinion on me, Ewout!” Ewout says
that they have compared themselves to
each other a great deal in the last few
months. “Applying this to Henriette’s
good qualities, I’d say she is much better at concretising things. So we will
discuss something, and she’ll work out
the plan, and the next time you open
your inbox, it will be there, waiting for
you. It takes me a little more time to do
such things.” What about Henriette’s
worst qualities? Ewout breathes in and
out for a moment. “I’m not seeing those
on a daily basis.” He considers the question for a while, but is unable to come up
with any negative traits. “We don’t annoy each other. I think our collaboration
this year couldn’t possibly have been
better.” And even though this sounds almost utopian, Henriette is quick to confirm his conclusion. “Of course a year
like this is a matter of give and take. And
naturally we do have our clashes, which
is completely normal. After all, we are
two different societies with two different cultures, which have already grown
closer together during our mixed nights.
But just like Ewout, I feel the process is
coming along a lot more smoothly than
I ever could have hoped for. And it just
makes me immensely happy.” ↙

44 STUDENTENHUIS
tekst / text ERIC OOSTEROM
foto / photo SANNE VAN DER MOST

Huize
Van Citters
Kaas aan de muur, thee aan het plafond,
Annie op de wc: welkom in het studentenhuis waar niemand naar terug wil.
Een oud-huisgenoot noemt het pand aan de Van
Cittersstraat ‘het smerigste studentenhuis van
Rotterdam’. Gijs (19): ‘’Zou best kunnen.’’ Zo is op
een muur een stuk kaas geplakt. Lang geleden
al. Boven de eettafel bungelen zeven (‘voor
het verven waren dat er nog zestig’) omhoog
gezwiepte theezakjes. Het water in het toilet ziet
consequent bruin door aanslag in de pot.
Huize Van Citters telt vijf studenten, drie
verdiepingen en heeft minstens drie kapotte
ruiten. Het is ‘zo lek als een mandje’ en ‘rijp voor
de sloop’. De huur: 800 euro per maand. Volgens
de vijf woonde Coolblue-baas Pieter Zwart er
ooit een aantal maanden, maar ‘vluchtte’ hij weg
uit West naar Kralingen.’ Het vijftal raakt niet
uitgepraat over andere illustere voorgangers
en tradities – elke maand tabak roken met een
ander soort kruid, bijvoorbeeld.
Wietze (21) springt op. Hij móét het kleine
kamertje laten zien. ‘’Dit is Annie.’’ Hij doelt op
de twee plastic paspopbenen die langs de pot
uitsteken. Het oogt alsof het toilet voor een
vrouwenkruis is geplaatst. ‘’En aan de huisjongste de schone taak om Annie elke week in het
sop te zetten.’’
Ernaast de keuken, waar de douche tegenover de gootsteen staat. Hoogtepunt voor de
22-jarige Floris: de twee vertakkingen van de
waterleiding die zodanig zijn aangelegd, dat ze
de waterkoker en het koffiezetapparaat recht-

Het is ‘zo lek als een mandje’
en ‘rijp voor de sloop'

streeks van water voorzien. Een idee van handige
oud-huisgenoten.

beruchte bowlingsessie in het studentenhuis.

onbekende achter je in je keuken. Lachen.’’ Maar

Het huis ligt naar eigen zeggen goed in de buurt.

‘’De klappen waren zo hard dat de tegels bij Faris

hoe legendarisch de herinneringen bij de diners

Neem kapper Faris, de onderbuurman ‘met

van de muur vielen. De jongens hebben dat toen

ook zijn: niemand wil terug. En dat snappen de

een dikke Mercedes’. Hij knipt en scheert de

wel gefikst.’’

vijf ergens wel. Floris: ‘’Het is een fantastisch
huis, maar op een gegeven moment moet je

vijf steevast voor nop. Gijs: ‘’Hij is begaan met

verder.’’

studenten.’’ Dat bleek toen een vorige bewo-

Huize Van Citters bestaat zeventien jaar en ligt

ner – een verenigingslid – eens ‘ontvoerd’ werd

nog altijd goed bij de voormalige bewoners. Het

door clubgenoten. ‘’Faris dacht dat het echt

jaarlijkse huisdiner trekt doorgaans zo’n dertig

Van links naar rechts:

was, kwam naar buiten met een honkbalknuppel

oud-huisgenoten. Allen hebben ze nog een sleu-

Wietze (21), Floris (22), Gerard (19), Len (23)

en hield de ontvoering tegen.’’ Dat was na een

tel. Gerard (19): ‘’Staat er ineens een volstrekt

Gijs (19)
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STUDENT HOUSE

It 'leaks like a
sieve' and is 'ready
for demolition'
students have many stories about other illustrious predecessors and house traditions, such
as smoking tobacco with a different herb once a
month.
Wietze, 21, jumps up. He simply must show us
the smallest room in the house. “This is Annie.”
He is referring to two mannequin legs, made of
plastic, which stick out at either side of the bowl.
It looks like the toilet has been placed in front of
a woman’s crotch. “And the last person to join the
household has the lovely task of getting Annie
cleaned once a week.”
The kitchen, where the shower is situated right
opposite the sink, can be found in the next room.
As far as 22-year-old Floris is concerned, the
highlights here are two branches of the water
pipe, which have been installed in such a way that
the kettle and coffee-maker each have their own
direct taps. Some handy former flatmates came
up with that idea.
The students say they are popular in the neighbourhood. Take Faris, their downstairs neighbour,
a barber “with a huge Mercedes”. He always
cuts and shaves the five students for free. “He
sympathises with students,” says Gijs. He proved
as much one night when a former flatmate – a
member of a student society – was “kidnapped”
by fellow society members. “Faris thought it was
for real. He went outside with a baseball bat and
stopped the kidnapping from happening.” This
happened after an infamous game of bowling
in the house. “The blows were so hard, Faris’
tiles fell from the walls. We did fix up his place
afterwards.”
The Van Citters Residence has been around

Van Citters Residence

for seventeen years and is still popular with
its former residents. The annual house dinner
generally attracts some thirty former flatmates,
who all still own keys to the place. “So you may
find a complete stranger standing behind you in
your kitchen. Good times,” says Gerard, 19. But

Cheese on the wall, teabags on the ceiling, Annie in the toilet: welcome to the
student house no one ever wishes to live
in again.’

thrown up into the air dangle above the dinner

no matter how legendary the memories dished

table (“before we painted the place, there were

up at the dinners are, it is a fact that no one

sixty of them”). The water in the toilet always

wants to return to the house. The five residents

looks brown due to scale in the bowl.

do understand that, says Floris. “It’s a brilliant

The Van Citters Residence has five residents,

house, but at some point in your life, you simply

A former resident calls the building at Van Cit-

three floors, and at least three broken windows.

have to move on.”

tersstraat “the dirtiest student house in Rotter-

It “leaks like a sieve” and “is ready for demolition”.

dam”. “It just might be,” says Gijs, 19. For instance,

Monthly rent: €800. Coolblue owner Pieter Zwart

Left to right:

a piece of cheese sticks to a wall. It was glued

once lived here for a few months, before “fleeing”

Wietze (21), Floris (22), Gerard (19), Len (23),

to the wall ages ago. Seven teabags which were

Rotterdam-West and moving to Kralingen. The

Gijs ( 19)
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Melissa Shi (22)

Melissa Shi (22)

Tweedejaarsstudent Bedrijfskunde
Mode “Mijn kledingstijl
is bijna niet te omschrijven, haha! Het is een mix
van vrouwelijk, trendy,
exotisch, classy en stoer
tegelijk. Ik draag wel
graag hakken, dat zorgt
net voor de finishing
touch. Kleding koop ik
regelmatig, maar ik krijg
ook veel. Mijn familie in
Frankrijk heeft kledingen schoenenwinkels. Dus
als ik daar kom, neem ik
de leukste trendy items
uit Parijs mee.”
Studie “Na het vwo koos
ik voor Bedrijfskunde
omdat ik de vakken Management & Organisatie,
Economie en Wiskunde
erg leuk vond. Na mijn
bachelor ga ik de master
Accounting & Financial
Management volgen en
daarna werken in de accountancy. Mijn studie is
belangrijk voor me, want
het zorgt voor structuur
in mijn leven. Maar het
allerbelangrijkste is natuurlijk mijn familie, dat
spreekt voor zich.”
Herkomst “Mijn ouders
waren de eersten en
enigen van mijn naaste
familie die vanuit China
naar Nederland kwamen.
Ze zagen goede kansen
als ondernemers. Andere
familieleden zijn later
naar Frankrijk en Italië
vertrokken, ook om te
ondernemen. Zelf woon
ik doordeweeks op
kamers in Rotterdam, in
het weekend ben ik bij
mijn ouders in Almere.
De meeste dagen kook
ik voor mezelf, maar als
ik een lange collegedag

heb gehad, wordt het wel
eens afhaaleten. In de
straat waar ik woon zitten heel veel eetgelegenheden, lekker makkelijk.”
Reizen “Met vriendinnen
ga ik graag een dagje
winkelen en ergens
lunchen of dineren. En
ik reis graag. Afgelopen
maand ben ik naar Budapest en Praag geweest.
In de zomer ga ik eerder
naar een land buiten
Europa, zoals Thailand.
In China ben ik vaak
geweest, meestal
om familie te
bezoeken, maar
ook om te reizen.
Het is zó groot en
mooi.”

Second-year Business Administration

Fashion “My dressing
style is nearly impossible to describe,
haha! It’s a mixture
of feminine, trendy,
exotic, classy and bold
at the same time. I
do like wearing high
heels – they are the
perfect finishing touch.
I regularly buy clothes,
but I am also given a lot
of them. My relatives in
France own clothes and
shoe shops. So whenever I’m there, I’ll bring
the nicest trendy items
from Paris.”
Degree course “After
secondary school I
opted for a degree in
Business Administration
because I really enjoyed
the management and
organisation, economics and mathematics
subjects. I will take
a Master’s degree in
accounting & financial
management, and after
that, I’ll work in accountancy. My studies
are important, because
they provide me with
some structure in my
life. But of course, the
most important thing in
my life is my family. That
goes without saying.”

Background “My
parents were the first
and only people in my
immediate family who
came to the Netherlands. They thought
their enterprises would
be successful here.
Relatives later left for
France and Italy, also
to be entrepreneurs. I
myself live in Rotterdam during the week,
but spend my weekends with my parents
in Almere. Most days I
will cook for myself, but
when I’ve had a long day
of lectures, I will get
some take-away every
once in a while. There
are many restaurants in
the street where I live,
so that’s easy.”
Travelling “I like to go
shopping and having
lunch and dinner somewhere with my friends.
And I love travelling.
Last month, I visited
Budapest and Prague.
In summer, I tend to go
to countries outside Europe, such as Thailand.
I’ve been to China many
times, generally to visit
relatives, but also to
travel. It’s a huge country, and so beautiful.”

FAVORIET DING
Armbandje
“Het armbandje heb ik
van mijn oma. Ik vind
het een supermooie
armband. Het past overal
bij. Bovendien is mijn
oma de beste oma die
ik me maar kan wensen.
Ze staat altijd voor me
klaar en heeft alles voor
me over.”

FAVOURITE THING
Bracelet
“I got the bracelet from my nana. I think it is super beautiful. It goes with everything. Moreover,
my grandmother is the best nan I could ever hope
to have. She’s always there for me and would do
anything for me.”

