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Het geven van oordelen is een levensvervulling voor de inwoner van de
universiteit. Of je nu student bent die
moet oordelen over de gevolgde cursus
en docent, of de docent die beoordeelt
of het wetenschappelijke artikel van
zijn ‘peer’ wel de toets der kritiek kan
doorstaan, of de leidinggevende die
via ingewikkelde formulieren over de
resultaten en ontwikkelingen van zijn
medewerkers oordeelt. En dan heb ik
het alleen nog maar over de ‘verplichte’ oordelen die ons gevraagd wordt te
vellen.
Dan houdt menig burger zich ook nog
vrijwillig onledig met het tikken van reviews over online winkels, nieuwe gadgets, hotelbedden en avondmaaltijden.
Maar waarom? En wat brengt het ons?
Over deze en veel andere vragen over
de zin en onzin van het meningencircus
dat ons omringt, gaat dit zomernummer.
Wil ik weten wat u als lezer van deze
editie vindt? Niet direct. Even een zomer geen mening lijkt me ook aantrekkelijk. Lekker op pad, maar de oordelen
niet inpakken in de koffer en ook de
opinies thuislaten.
Na de zomer wil ik wel met u in debat,
want EM zet groots en stevig in op het
aanwakkeren van discussies binnen
deze academische gemeenschap. Tot
die tijd verwijs ik naar wat een oude bekende ooit zei toen hem gevraagd werd
naar zijn mening, maar hij die niet wilde geven: “Als ik wat vind, breng ik het
wel naar de politie.”

For the denizens of academia, sharing
your opinion is a way of life. Whether
you’re a student who has been asked to
evaluate a recent course and lecturer, an
academic determining whether a scholarly report by one of his ‘peers’ stands
up to scrutiny, or a manager who uses
a variety of complicated forms to assess
the results and development of her team
members. And that’s just the ‘compulsory’ judgements they expect us to make.
On top of that, many citizens spend their
free time voluntarily reviewing all sorts
of web shops, new gadgets, hotel beds
and restaurant dinners. But why? And
what’s the point? This summer issue
will be going into these and many other
questions about the panoply of opinions
buzzing around our heads – and what use
they are to us, if any.
Do I want to know what you, the reader, find of this edition? Not necessarily.
I quite like the idea of a non-judgmental
summer. It would be fun to pack your
bags and hit the road – leaving your appraisals and opinions at home.
After the summer, I look forward to a
round of new discussions, because EM
is going to make strong efforts to spark
fresh debate within our university community. Until then, I’d like to leave you
with something an old acquaintance
once said when I asked for his opinion:
“If I find anything, I’ll bring it straight to
the police.”
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Online oordeelt iedereen over alles, en alles over iedereen. Maar hoeveel worden we
nou echt wijzer van die reviews? Wetenschappers over ordening, vertrouwen en
macht in het digitale tijdperk.

Geef hier aan wat u van
dit artikel vond*
*waardevol/waardeloos/geen mening

H

et klinkt te gek. Vroeger waren we
afhankelijk van die ene zure filmrecensent om te weten of de nieuwe
Star Wars de moeite waard was. En
moesten we in het ouderlijk huis een
kapotgelezen Consumentengids doorploegen om
erachter te komen hoe het zat met het gebruiksgemak van de mogelijk aan te schaffen stofzuiger.
Maar de gemiddelde consument heeft het oordeel
van de beroepscriticus niet meer nodig. The middle
man is out. U vormt zelf uw mening, samen met
een paar miljard andere klanten, burgers en gebruikers. Alleen: kunnen we dat wel aan? Hoe slim
is die massa? En zijn we echt zo vrijgevochten als
we denken? Daarvoor gaan we ouderwets te rade
bij zes experts van de EUR.

1. Een bos vol onbetrouwbare bomen
Leveren online recensies betere oordelen op? Ze
zijn in elk geval extremer. Uit onderzoek naar
Airbnb blijkt dat 90 procent van de gebruikers een
review van 4,5 tot het maximale aantal van 5 sterren geeft. Aan de andere kant ziet Ting Li (onderzoeker aan de Rotterdam School of Management
naar online recensies en consumentengedrag) juist
een heel grote ‘negatieve bias’. “Dat is heel logisch.
Stel, je koopt online een boek en alles gaat goed.
Dan denk je: zo is het bedoeld. Maar als er ergens
in de keten iets verkeerd gaat – het hoeft maar iets
kleins te zijn met de bezorging –, dan ga je klagen.”
En de kwaliteit van de oordelen? Marc Verboord,
universitair hoofddocent Media & Communicatie,
deed daarvoor onderzoek naar taalgebruik in filmrecensies en keek naar het verschil tussen professionele krantencritici en online besprekingen.
Hij analyseerde, via filmwebsites IMDB en Rotten
Tomatoes, ruim zeshonderd recensies en ontdekte
vooral een verschil in het soort argumentatie. Die
is bij de amateurs– hij zegt het maar voorzichtig
– eenvoudiger. Verboord grinnikt: “Van het soort:
‘Ik wil m’n geld terug, deze film heeft twee uur van
mijn leven verspild.’ Of: ‘Ik snap niet wat die ↘
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When you look online, it sometimes seems like everyone is judging everything –
and everyone else. But how useful are these reviews really? We talk with
researchers about rankings, trust and power in the digital age.

Please indicate your opinion
of this article*
*useful/useless/no opinion

T

he idea’s fantastic. In the old days, we
were dependent on a lone, cranky film
critic to find out whether the new Stars
Wars was worth seeing. And we had to go
to our parents’ and wade through a tattered Which? to discover which vacuum cleaner was
easy to use. But the ordinary consumer no longer
needs the opinions of professional reviewers. We’ve
cut out the middle man. You can form your own opinion – together with a few billion other customers,
citizens and users who share their views online.
Except: can we handle this? How smart are the masses really? And are we as liberated as we make out
to be? To find out, we’ve gone old school and consulted six experts, here at EUR.

1. A forest full of unreliable trees
Do online reviews actually offer better evaluations?
At any rate, they’re more extreme. Research into
Airbnb reviews shows that 90 percent of the users
award a score between 4.5 and the maximum of 5
stars in their reviews. In contrast, Ting Li, who researches online reviews and consumer behaviour at
Rotterdam School of Management, has identified a
very strong ‘negative bias’. “This is logical enough.
Imagine you buy a book online and everything goes
as planned. Your conclusion is basically: ‘Everything
went as intended.’ But if something goes wrong somewhere in the chain – even a small problem with
the delivery – you feel like complaining.”
And the quality of the reviews? Marc Verboord,
Associate Professor of Media & Communication,
has researched the use of language in film reviews,
with a focus on the difference between professional
newspaper critics and amateur online reviewers.
After analysing over 600 reviews on film websites
IMDB and Rotten Tomatoes, Verboord mainly determined a difference in the adopted arguments.
Generally, the amateurs follow – Verboord phrases it with some tact – a simpler line of reasoning.
Smiling: “Things like: ‘I want my money back, I wasted two hours of my life on this movie.’ Or: ‘I don’t

know what those reviewers are on about, my eightyear-old daughter loved it.’”
In principle, it’s great that everyone can offer their
opinion and culture is broadly discussed, says
Verboord. But the thing is: some websites have so
many reviews online that you can’t see the forest
for the trees.
Researcher Payal Arora observes that this puts
pressure on specific types of culture. In his acclaimed book The Long Tail, technology expert Chris
Anderson still forecast that the internet would
make a wide range of obscure products available to
a global (i.e. mass) audience. In practice, however,
the main category to benefit from this development
consists of blockbusters. Arora: “Online reviews
are all about averages. Numbers, in other words.
That isn’t the same as quality.” Verboord concludes:
“People are increasingly concentrating on the same
entertainment products.”
Challenging novels, French films, opera, classical
music: high-brow culture has come under new pressure as a result.
Nevertheless, Arora expects to witness a renewed
appreciation of experts and their – sometimes less
audience-friendly – insights. “We are nearing the
end of the anti-intellectual trend – thanks in part
to a growing aversion to fake reviews. In China you
can find halls full of people who write positive or
negative reviews to order. People are on to this.
That’s why more people than ever are reading The
Economist. We want to know where opinions come
from.”

2. Money undermines trust
Why do we actually trust people whom we’ve never
met before? It’s our herd mentality, says consumer
researcher Ting Li. “People are influenced by other
people. It has always been that way.” Payal Arora
doesn’t object per se. “I strongly believe in the wisdom of the crowd. When a film scores an 8.6 on
IMDB, I’ll go see it.”
Philosopher Esther Keymolen wanted to find ↘
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recensenten nou moeilijk deden, mijn achtjarige
dochter vond de film geweldig.’”
Op zich goed, zegt hij, dat iedereen z’n mening kan
geven en dat er breed wordt gediscussieerd over
cultuur. Het lastige is alleen dat sommige websites
zoveel reviews online hebben staan, dat je door de
bomen het bos niet meer ziet.
Onderzoeker Payal Arora signaleert dat hierdoor
vooral bepaalde soorten cultuur onder druk staan.
Want waar Chris Anderson in zijn veelgeprezen
boek The Long Tail nog beweerde dat het internet
ineens een hele rits obscure producten zou ontsluiten voor een breed (want mondiaal) publiek, blijkt
dat het vooral de blockbusters zijn die profiteren.
Arora: “Bij online reviews gaat het om gemiddelden. Dus om aantallen. Dat is niet hetzelfde als
kwaliteit.” Verboord concludeert: “Mensen gaan
steeds meer naar dezelfde soort entertainmentproducten toe.”
Moeilijke romans, Franse films, opera, klassieke muziek: de hoge cultuur staat daarmee onder
druk. Toch verwacht Arora een herwaardering van
de expert en diens niet altijd publieksvriendelijke
oordeel. “De anti-intellectuele tendens komt ten
einde, mede dankzij de industrie rond fake reviews.
In China zitten fabrieken vol met mensen die op bestelling positieve of negatieve beoordelingen plaatsen. Dat hebben mensen door. Daarom wordt The
Economist meer dan ooit gelezen. Mensen willen
weten waar meningen vandaan komen.”

2. Geld knaagt aan vertrouwen
Waarom vertrouwen we eigenlijk mensen die we
nog nooit ontmoet hebben? Kuddegedrag, zegt
consumentenonderzoeker Ting Li. “Mensen worden beïnvloed door anderen. Dat is van alle tijden.”
Payal Arora is daar niet op tegen. “Ik geloof heel erg
in de wisdom of the crowds. Als een film op IMDB
een 8,6 heeft, dan kijk ik hem.”
↘
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Psychiatrist: Our stress system
is working overtime
All this judging – and, above all, being
judged – can we actually handle this,
psychologically speaking? The answer is simple: no. At least, some of
the people can’t, according to Witte
Hoogendijk, Professor of Psychiatry

'With platforms like this,
you need to adopt a critical
attitude'
↘ Philosopher Esther Keymolen

at Erasmus MC. This spring Hoogendijk
published a book he had written together with journalist Wilma de Rek:
From Big Bang to Burn-Out. Its main
conclusion: our stress response system is obsolete in evolutionary terms,
and entirely unsuited for handling the
huge amount of stimuli encountered in
today’s world. And ‘fight or flee’ is not
an option.
According to Hogendijk, we have
forgotten that some individuals can
stand stressors better than others.
“In the old days, we used to take this
into account. One of us would go
hunting, while the other would gather
berries or take care of the children.
But nowadays everyone is subjected
to the same avalanche of stimuli. One
example is the huge quantity of forum
comments – with online bullying as an
extreme example.”
This can lead to stress, burn-outs and
sometimes even depression. Tests with
lab animals shows that social defeat, in
which the subject moves down a rung
on the social ladder, immediately reduces its level of serotonin, a neurotransmitter that regulates our mood.
On top of this, our brains are evolutionary adapted to a maximum group size
of 150 people, rather than a thousand
Facebook friends and counting.
And while Hoogendijk agrees that
human beings have a strong need for

out more about this phenomenon. She obtained her doctorate last year with research
into trust in the digital domain. Keymolen
devoted a whole chapter of her thesis to the
sharing economy. “Companies like Airbnb
play into a utopian dream that everyone is
familiar with: an ideal world, in which we
no longer need companies and chains and
all transactions are direct and small-scale.
In the old days you knew who to trust from
common friends, the vicar or the baker. This
role has been taken over by ratings.”
The question remains who is behind these
ratings. Around 80% of consumers presently place the same faith in online reviews as
they do in recommendations made by family
and friends. But this is about to change,
says Christilene du Plessis, whose doctoral
research focuses on the consequences of incentivisation. In this process, reviewers are
given a slight ‘shove in the right direction’.
“We can see more and more companies luring consumers with a gift or a very modest
financial reward – sometimes only a few
cents – to leave a review. Around 2012, 5
percent of the reviews were incentivised. By
now this is over 50 percent. And we see consumers developing trust issues when they
know writers are being paid. They question
how honest the review actually is, and as
such doubt the quality of the product itself.”

feedback, in his view our current online
review culture is a ‘semi-finished pro-

3. Old ideas parading as new

duct’: “People share numerous com-

“We are currently at the stage where we need
to lose a certain naiveté,” says Keymolen.
“Uber and Airbnb aren’t value-free platforms that help us enter into personal relationships and build up reputation systems.
They’re cut-throat businesses. There’s considerable friction between the community and
the company.”
Keymolen is referring to the fact that it is
in the interest of the community to offer
honest feedback – which includes negative
comments. While the company only wants

pliments and points of criticism, but
these comments are often very a-specific. While we know from literature
that the more specific the comment,
the more the recipient benefits from
it.” So we need to master the art of giving and receiving online reviews, says
Hoogendijk. Until then: why not leave
the ‘Like’ button alone for a while, and
express your opinions the old-fashioned way?

to see happy customers, not moaning and
griping. So she has her doubts about our
tendency to almost exclusively post positive reviews on Airbnb. “We have two options: either everyone’s ecstatic all the time,
or something’s ‘not quite right’. It’s a kind
of social pressure. People don’t want to kill
the positive buzz. So this spiel of ‘look at
how nice we are, sharing,’ has become more
or less mandatory. You have to support this
reputation building scheme.” In addition, an
online review ideally serves as a means by
which the consumer can demand a better
product. Keymolen: “But on platforms like
Airbnb and Uber, we only ever rate the other
person – never the company itself.”
And the increased freedom of choice created
by the internet has also proven a contradiction in terms, says Arora. “Go figure: there
are a huge number of apps, but the majority
of people only use six or ten on a daily basis. And they’re the well-known hyper-monopolies: Google, Facebook, Instagram and
Twitter.” And according to Keymolen, these monopolies are a lot more forceful than
you’d expect: “Forget about them as a facilitating third party: you are very clearly enticed to make specific choices. In that sense,
this is a kind of fresh spin on an old-fashioned system. But now it isn’t the Hilton, but
Airbnb. It isn’t a community, it’s a company.”
So, old ideas parading as new. We’re not so
much liberated as hoodwinked by capitalism… again. So haven’t we made any progress whatsoever? Keymolen: “With new
trends of this kind, people tend to either
become wildly enthusiastic or completely
dismissive. But above all, you need to avoid
being naïve. People will never be able – or
indeed want – to live without technology.
Which is fine, because we can benefit a great deal from it. But with platforms like this,
you need to adopt a critical attitude. It’s not
just about the interface, but it’s also about a
new balance of power.” ↙
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'Bij dit soort platformen
is een kritische houding
geboden'
↘ Filosoof Esther Keymolen

Filosoof Esther Keymolen wilde daar meer over
weten en promoveerde vorig jaar op een onderzoek naar vertrouwen in de digitale wereld. Hierbij
wijdde ze een heel hoofdstuk aan de deeleconomie.
“Bedrijven als Airbnb spelen in op een utopisch verlangen dat iedereen kent: de ideale wereld waarin
we geen bedrijven en ketens meer nodig hebben,
maar alles rechtstreeks en kleinschalig is. Vroeger
wist je wie je kon vertrouwen omdat je dat hoorde van gedeelde vrienden, de pastoor of de bakker.
Ratings hebben die plaats ingenomen.”
De vraag is alleen wie er achter die ratings zitten.
Ongeveer 80 procent van de consumenten heeft
momenteel vertrouwen in online reviews, wat
exact hetzelfde is als het vertrouwen in tips die
familie of vrienden geven. Maar dat gaat veranderen, zegt Christilene Du Plessism, die promotieonderzoek doet naar de gevolgen van stimulering.
Hierbij krijgen schrijvers een klein zetje in ‘de goede richting’ voor hun review. “We zien steeds meer
bedrijven die consumenten met een cadeau of een
heel klein geldbedrag, soms maar een paar cent,
verleiden om een review achter te laten. Rond 2012
was 5 procent van de recensies incentivised; inmiddels is dat meer dan 50 procent. En we zien dat consumenten minder vertrouwen hebben als ze weten
dat schrijvers betaald worden. Ze twijfelen aan de
eerlijkheid van de review en daarmee aan de kwaliteit van het product.”

3. Oude macht in nieuwe zakken
“We zitten nu in een fase waarin we een bepaalde
naïviteit achter ons moeten laten”, zegt Keymolen.
“Uber en Airbnb zijn geen waardevrije platforms
die ons in staat stellen om persoonlijke relaties aan
te gaan en reputatieschema’s op te bouwen. Het is
keiharde business. Er is een grote frictie tussen de
community en het bedrijf.”
Keymolen doelt daarmee op het feit dat het in het
belang van de gemeenschap is om eerlijk commentaar te geven, dus ook negatief. Terwijl het bedrijf
alleen maar blije klanten wil zien, en geen zure
kritiek. Ook bij onze neiging om via Airbnb alleen
maar positieve beoordelingen achter te laten zet ze
haar vraagtekens. “Er zijn twee opties: óf iedereen
is de hele tijd superblij, óf er klopt iets niet. Het
is een soort sociale druk. Het is in het belang van
de gebruikers om een slechte beoordeling te geven,
maar mensen willen de positieve vibe niet doorbreken. Dat ‘we zijn gezellig met z’n allen aan het
delen’ is een soort verplichting geworden. Je móet
meedoen aan die reputatievorming.” Daarnaast
zou een online review een machtsmiddel moeten
zijn van de consument om een beter product af te
dwingen. Keymolen: “Maar we raten via Airbnb en
Uber altijd alleen die andere persoon, nooit het bedrijf zelf.”
Ook de toegenomen keuzevrijheid door het internet is een contradictio in terminis gebleken, zegt
Arora. “Ga maar na: er zijn heel veel apps, maar de
meerderheid van de mensen gebruikt er dagelijks
maar zes tot tien. Dat zijn de bekende hypermonopolies: Google, Facebook, Instagram en Twitter.”
En volgens Keymolen zijn die monopolies veel sturender dan je zou denken. “Niks faciliterende third
party, je wordt heel duidelijk verleid om bepaalde
keuzes te maken. In die zin is het een soort nieuwe
verpakking om het ouderwetse systeem. Nu niet
het Hilton, maar Airbnb. Geen community, maar
een bedrijf.”
Dus. Oude wijn in nieuwe zakken. Niks vrijgevochten, maar allen ten prooi aan het kapitalisme. Wéér.
Zijn we dan echt niets opgeschoten? Keymolen:
“Mensen hebben bij dit soort nieuwe ontwikkelingen de neiging om blind enthousiast te zijn, óf het
helemaal niets te vinden. Maar je moet vooral niet
naïef zijn. Mensen zullen nooit zonder technologie
kunnen of willen. En dat is prima, want het brengt
ons heel veel. Bij dit soort platformen is echter een
kritische houding geboden. Het gaat niet alleen om
de interface, maar ook om de nieuwe machtsverhoudingen.” ↙
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Naam: Sifra Matthijsse (22)

Name: Sifra Matthijsse (22)

Studie: master Criminologie

Degree programme: Criminology master programme

Soort recensies: boeken op www.brilliantbookshelf.eu

Type of reviews: Books on www.brilliantbookshelf.eu (2,000 visitors

(in hoogtijdagen 2000 bezoekers per maand)

per month on a good day)

M

et boeken is het net als met restaurants. Als je daar naartoe gaat, zoek je ook eerst op wat anderen ervan vinden.
Als ik op internet lees dat iemand een boek toch niet helemaal fijn vond, dan kan ik dat overslaan. Zo’n recensie
is zo chill dan. En als ik die van anderen zo fijn vind, dan

vinden zij dat andersom waarschijnlijk ook. Daarom ben ik zelf begonnen
met recenseren. Ik had ook net op de middelbare school een vak gehad

B

ooks are like restaurants. If you’re considering one,
you first check other people’s opinion on it. When I
read online that someone didn’t entirely enjoy a particular book, I can pass on it. That’s what makes reviews
like that so chill. And if I appreciate other people’s

perspectives, they probably feel the same vice versa. That’s why I
started writing my own reviews. I had just completed a course on

over klassieke Engelse literatuur, dus ik wist er al wat vanaf.

classic English literature in secondary school, so I had some idea of

In mijn hoogtijdagen las ik een boek per week uit en schreef ik daar een

what I was doing.

recensie over. Dat is nu wel minder. Ik moet ook veel lezen voor mijn studie

In my heyday, I finished a book per week, which I then reviewed.

en dan heb ik gewoon niet zoveel tijd en energie meer om ook nog boeken

I’ve scaled down a bit now. I have to read a lot for my studies too,

te lezen. Op de recensiesite Goodreads kun je een reading challenge aan-

and simply don’t have as much time and energy left for reading no-

gaan met jezelf. Dit jaar staat mijn doel op 45 boeken, maar ik loop nu al

vels. On the review site Goodreads, you can set yourself a reading

vijf boeken achter.

challenge. My goal this year is 45 books, but I’m already five behind.

Het afkraken van boeken gaat vaak makkelijker dan ze de hemel inprijzen.

It’s often easier to rubbish a book than to sing its praises. That’s

Dat is pas echt een kunst. Mijn best gelezen recensie is ook een afkraakre-

truly an art. In fact, my most widely-read review is a hatchet job

censie, van Fifty Shades of Grey. Daar heb ik echt een knallende recensie

too: of Fifty Shades of Grey. I really went to town on that one. Eve-

over geschreven. Iedereen was er helemaal lyrisch over. Maar ik vond het

ryone was waxing lyrical on how good it was. But I thought the wri-

- los van überhaupt alle seksscènes - gewoon zó slecht geschreven. De

ting was so poor – and that’s leaving aside all those sex scenes. The

karakters waren ééndimensionaal en de verhaallijn bleek plagiaat van de

characters were completely flat and the storyline was ripped off

Twilight-boeken waar de auteur fan van is."

from the Twilight series, which the author is a fan of.”
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tekst ELMER SMALING
beeld UNIT20

EUR: ‘de mooiste
universiteit’ ‘vol
domme mensen’
Online wordt tegenwoordig álles gerecenseerd, van metrostation Kralingse Zoom (‘a
must see in Rotterdam’) tot aan heel Europa
als continent (‘mean people!’) toe. Ook de
Erasmus Universiteit en al haar componenten moeten geloven aan de recensiedwang
van Jan en alleman. Een bloemlezing.

J

e kunt de universiteit bijvoorbeeld beoordelen op haar eigen Facebookpagina. De resultaten zijn wisselend. Quinlan Quan Tran
vindt de EUR “de mooiste universiteit die ik
ooit gekend heb”, terwijl Nikolai Schörken
de campus “Vol met domme mensen” vindt zitten. Ene
Lavt Lala geeft vijf sterren, maar wordt daarbij niet gehinderd door enige ervaring: “Dat weet ik niet. Ben er
nooit geweest.”

Belachelijk slechte pizza’s
Google Maps is een andere goudmijn vol bijzondere recensies over alles des Erasmus. De universiteit als geheel krijgt gemiddeld een 4,3 (op een schaal van 5) van
31 recensenten. Marga van Oorschot bijvoorbeeld geeft
vijf sterren, maar de argumentatie is wat onduidelijk:
“Any University can be great, but the real University is
God and Jesus and the Holy Ghost. If you get saved and
baptized (totally submerged), see where believe can
take you. Yale is of the devil.” Eat that, Yale. ‘Gert Pret’
is daarentegen ietwat teleurgesteld over het arbeidsperspectief na het afronden van zijn studie. Of, zoals
hij het zelf formuleert: “Had mn bul gehaald hiero jaruh
geleden is tog wel veranderd he werk nu in de haves ↘
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EUR: ‘the best
university’
‘full of stupid
people’
These days everything has an online
review, from metro station Kralingse
Zoom (‘a must see in Rotterdam’) to
Europe as a continent (‘mean people!’).
Even Erasmus University and all its
components are subject to people’s
urge to leave reviews. A compilation.

Y

ou can rate the university on its own
Facebook page, for example. The results
are varied. Quinlan Quan Tran thinks it’s
“the best university I’ve ever known”, while according to Nikolai Schörken, the campus is “Full of stupid people”. A certain Lavt Lala gives
five stars, but isn’t troubled by any experience: “Don’t
know. Never been.”

Ridiculously bad pizzas
Google Maps is another goldmine of interesting reviews about Erasmus-related matters. The university
as a whole gets an average 4.3 (on a scale of 5) from
31 reviewers. Marga van Oorschot, for example, gives five stars, but her reasoning is somewhat vague:
“Any University can be great, but the real University
is God and Jesus and the Holy Ghost. If you get saved
and baptized (totally submerged), see where believe
can take you. Yale is of the devil.” Eat that, Yale. ‘Gert
Pret’, on the other hand, is slightly disappointed about
his employment prospects after graduating. Or, as
he puts it [approximate translation]: “Got my degree
here years ago and it’s changed innit? Working on the
Rotte’dam docks is hard going – I barely earn enough
for a beer” (4 stars).
↘
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van rottedam is wel hard werkug ken nog net mn biertje
kopuh” (4 sterren).
Over het Erasmus Paviljoen zijn de meningen verdeeld:
de een vindt het lawaaiig, de ander noemt het ‘lekker
eten maar niet duur’. Over één ding zijn de Google Mapsrecensenten eensgezind: de pizza’s bij het Paviljoen
zijn ‘belachelijk slecht’. Henk Jansen (1 ster) is daarnaast diep teleurgesteld in de limonades: ‘walgelijk’.
Op reviewsite Yelp is ‘Chermain W.’ positiever: “Hun
beef burger met rozemarijn frites is mijn absolute favoriet. Enige nadeel is dat je me daarna kan wegrollen.”
De andere horecagelegenheden op de campus hebben
weinig reviews, met uitzondering van café In de Smitse
en de Starbucks in het foodcourt. De Smitse krijgt op
Foursquare slechts een 3,3. “Redelijke goedkope drankjes, maar het café gaat veel te vroeg dicht”, vindt Peter
Christianson. Op Google Maps scoort het café een 4,2:
“Toplocatie”, oordeelt Remko van Haften. De Starbucks
krijgt van 36 recensenten gemiddeld een 3,9. “Redelijke
koffie voor een veeeel te hoge prijs”, vindt Hugo van der
Heide. De campussupermarkt scoort iets lager: een 3,8.
“Goed assortiment, maar hoge prijzen”. Ook wordt er
geklaagd over de ‘agressieve muziek’.

Lekker cheap
Mensen beoordelen zelfs de studiegebouwen van
de campus op internet. Hoewel EUR-studenten normaal gesproken steen en been klagen over het gebrek aan studieplekken in het Polakgebouw, zijn de
recensies online opvallend positief: 4,8 sterren. ‘Cool
gebouw’, ‘prachtige architectuur’, ‘AWESOME’: de recensenten komen superlatieven tekort. Met 4 sterren scoort het Van der Gootgebouw iets lager, terwijl
Mandeville niet verder dan 3 komt. De net gerenoveerde Universiteitsbibliotheek heeft nog geen recensies,
dus grijp je kans.
Bij het sportgebouw (4,3 sterren) zijn vooral de lage
prijzen in trek, zowel die van de kantine als voor het
sporten. “Toen ik er voor de 1e x kwam had ik zoiets van
Huh? de prijzen kloppen niet hoor...Alles was zo lekker
cheap :-)”, meldt Yelp. “Beetje oud gebouw, maar voor de
rest heel erg goedkoop en erg gezellig”, vindt ‘Kareyu’
op Google Maps. En ja, ook de faculteiten mag je beoordelen. Neem de Rotterdam School of Management,
bekend om zijn immer bescheiden studenten. “The best
school in the Netherlands”, vindt N. Kumar, terwijl
Mateusz Bochenczak jubelt over “Amazing school, amazing people”.
Maar als je wilt weten hoe EUR-studenten écht denken,
moet je je melden op de Facebookpagina van EUR
Confessions. Daar kunnen studenten anoniem hun beklag doen. Zoals over het Polakgebouw, dat ook in de
zomer bespot blijft worden: “Dan is het eens eindelijk
lekker weer, is er nog steeds geen plek in Polak!” ↙
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Opinions are divided about Erasmus Pavilion: one
person finds it noisy, another says ‘good food but not
expensive’. On one subject, however, the Google Maps
reviewers are in full agreement: the pizzas at the
Pavilion are ‘ridiculously bad’. Henk Jansen (1 star)
is also deeply disappointed in the soft drinks: ‘disgusting’. On review site Yelp, ‘Chermain W.’ is more
positive: “Their beef burger with rosemary fries is my
absolute favourite. Only disadvantage is that you can
almost roll me home afterwards.” The other food outlets on campus have few reviews, with the exception
of café In de Smitse and Starbucks in the food court.
De Smitse on Foursquare only gets a 3.3. “Fairly cheap drinks, but the café closes much too early,” says
Peter Christianson. On Google Maps, the café scores
a 4.2: “Top location”, according to Remko van Haften.
The Starbucks gets an average 3.9 from 36 reviewers.
“Reasonable coffee but far too expensive,” says Hugo
van der Heide. The campus supermarket scores slightly lower: 3.8. “Good assortment, but high prices.”
People also complain about the ‘aggressive music’.

Cheap
People even post online reviews about the study buildings on campus. Although EUR students normally
complain bitterly about the lack of study places in the
Polak building, the reviews online are remarkably positive: 4.8 stars. ‘Cool building’, ‘lovely architecture’,
‘AWESOME’: the reviewers run out of superlatives.
With 4 stars, the Van der Gootgebouw scores slightly lower, while Mandeville doesn’t get more than a 3.
The recently renovated University Library has no reviews as yet, so now’s your chance.
In the sports building (4.3 stars), the low prices (in
both the restaurant and the gym) receive a special
mention. “When I went for the 1st x, I went like Huh?
Those prices aren’t right...everything was so cheap
:-)” says Yelp. “Rather an old building, but otherwise very cheap and friendly,” says ‘Kareyu’ on Google
Maps. And yes, you can even rate the faculties. Take
Rotterdam School of Management, renowned for its
modest students. “The best school in the Netherlands”,
according to N. Kumar, while Mateusz Bochenczak
enthuses “Amazing school, amazing people”.
But if you want to know what EUR students really
think, go to the Facebook page of EUR Confessions.
Here students can post anonymous complaints. For
example about the Polak building, that even receives
a bollocking in the summer: “Finally some nice weather and there’s still no room in Polak!” ↙
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EUR's recensierapport

De acht meest gerecenseerde onderdelen van de EUR en hun
gemiddelde cijfer op een schaal van vijf (bron: Google maps).

EUR's review report

Erasmus MC

105 | 4,1

The eight most reviewed parts of the EUR and their average
score on a scale of five (source: Google Maps).

Erasmus Sport

60 | 4,3

RSM

70 | 4,4
Erasmus Universiteit

31 | 4,3

Starbucks

36 | 3,9
SPAR

25 | 3,8

Erasmus Paviljoen

31 | 4,0

Polak

6 | 4,8
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Afschaffen die hap
In de tien jaar die ik lesgeef op deze universiteit, ben ik in

Let’s get rid of the
bloody things

de studentenevaluaties van mijn vakken veelvuldig door

In the ten years I’ve been a lecturer at this university, the

de mangel gehaald. Hoewel mijn beoordelingen gemid-

teaching evaluations to be filled out by my students have often

deld genomen redelijk tot goed zijn, is de interne variatie

put me through the wringer. Although I generally receive pretty

behoorlijk: van ‘veel geleerd, gezellig’ en ‘onze docent deed

decent or even good marks, the variety of comments can be

het fantastisch’ tot ‘de hoorcolleges waren vre-se-lijk’ en

quite startling, ranging from ‘learned a lot, had a good time’ and

‘dit vak is nutteloos’.

‘the tutor did a fantastic job’ to ‘the lectures were god-awful’ and

Ook zijn studenten niet altijd even nauwkeurig bij het invullen

‘this course is useless’.

van de vragenlijst. Een hoogleraar aan een andere universi-

Furthermore, students are not always terribly accurate when

teit vertelde me eens dat hij altijd vraagt wat de studenten

completing a survey. A professor from a different university

vonden van de vakexcursie. De studenten die serieus op deze

once told me that his surveys always include one question on

vraag ingaan – er is helegaar geen excursie – rekent hij niet

the course-related excursion. Students who provide a serious

mee bij de evaluatie. Verder zijn studenten die reageren niet

answer to this question – there is no excursion! – are automa-

per se representatief voor de populatie. Tot slot verbaas

tically excluded from the evaluation. It is also worth noting

ik me erover dat op een instituut waar de nodige kennis

that students who take a survey are not necessarily represen-

aanwezig zou moeten zijn over survey-onderzoek, de

tative of all the students who have taken the course. Last but

vraagstelling van veel studentenevaluaties nog altijd zo

not least, I never cease to be amazed at the terrible quality of

belabberd is.

the questions asked in course/lecturer evaluation forms at an

Ondanks al deze bezwaren hecht de EUR de nodige waarde

institute that ought to be very knowledgeable on the subject

aan de studentenevaluaties, zoals om het functioneren van

of surveys.

docenten te beoordelen. Van veel tenure-trackers wordt zelfs

Despite all these objections, EUR puts a great premium on tea-

geëist dat ze minimaal een bepaalde gemiddelde studenten-

ching evaluations, such as the ones used to appraise lecturers’

beoordeling halen. Daarnaast moedig ik in mijn introductie-

performance. Many tenure-track professors are even subject to

college studenten aan om met feedback te komen. Ook nodig

minimum appraisal score requirements. I actually encourage my

ik ze uit om in groepsverband op het vak te reflecteren. Bij

students to provide feedback in my introductory lecture and also

onduidelijkheid over een bepaalde aanpak kan ik als docent zo

invite them to reflect on the subject during seminars. This allows

tijdig bijsturen of uitleg geven. Bovendien voelen studenten

me to steer students in the right direction or to explain things

zich op deze manier meer serieus genomen.

in a timely fashion in the event that there are misgivings about

En daar zit de paradox. Want iedereen die verbonden is aan

a certain approach. Moreover, students feel like they are being

een universiteit, raakt er al snel van doordrongen dat niet

taken seriously when I do this.

elke mening gelijk is. Voor opinies zonder solide onderbou-

Which is the great paradox. You see, everyone who has ever wor-

wing is geen plek. Zonder degelijke argumentatie overleeft

ked at a university learns quickly that not all opinions are created

je paper het stadium van de peer review niet. En met zomaar

equal. Opinions that lack argumentation do not count. If you

iets roepen omdat het op Facebook heeft gestaan, haal je als

fail to properly argue your case, your paper will not get through

student geen voldoende.

the peer review process. And as a student, you will not pass your

Gek genoeg worden al deze principes overboord gegooid in

exams by citing things you read on Facebook.

onze omgang met studentenevaluaties. Dan telt elke waar-

Bizarrely enough, all these principles are disregarded when it co-

dering plotseling evenveel mee. Daarom zeg ik: afschaffen

mes to course/lecturer evaluations, where every vote somehow

die hap. Doen we onszelf – en dan vooral studenten, die vaak

carries the same weight. Which is why I’m suggesting we get rid

veel meer te vertellen hebben dan een simpele vragenlijst kan

of the bloody things. Not only will it make our lives much easier,

bevatten – een groot plezier mee.

but it will improve the lives of our students, who often hold way
more opinions than can be fitted into one basic questionnaire..

Giorgio Touburg is promovendus aan de Rotterdam School
of Management. Dit is zijn laatste column voor Erasmus

Giorgio Touburg is a PhD candidate at the Rotterdam School of

Magazine.

Management. This is his final column for Erasmus Magazine.
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Dit zijn de beste
dakterrassen
van studerend
Rotterdam
Onze kroeg- en studentenhuisexpert Eric Oosterom ging op bezoek bij het beste van die twee werelden: de vier beste dakterrassen van studentenhuizen in Rotterdam. Hij sprak de bewoners en
brengt de belangrijkste plussen en minnen in
kaart. Benieuwd? Ons advies: gewoon aanbellen.

Here are the best student
roof terraces in Rotterdam
Our pub and students’ house expert, Eric Oosterom, visited the best of these two respective worlds to find the top four students’ house roof terraces in Rotterdam. He spoke to the occupants, and
has listed the key pros and cons. Intrigued? Our
tip: just ring their doorbell.

geweldig

amazing

goed

good

aardig

okay

slecht

bad

De Kerk – Goudse Rijweg

gezicht. In de verte prijkt een stukje Rotterdamse skyline. Dichterbij valt

Eens ging het gerucht dat er op het dakterras (vierde etage, dertig vier-

het oog op balkons en een speelplaats.

kante meter groot) van woongebouw De Kerk een jacuzzi stond. Het was

Maar wat deert het uitzicht als de buurman ‘cocktailschudder’ is. Iris: ‘’Hij

de wereld in geholpen door Carolijn (19). ‘’Ik hield het een half jaar vol. Een

vierde zijn welkomstfeestje voor ons op het dak. Met cocktails. Daar is het

grap.’’ Ondertussen heeft geen van haar huisgenoten ooit een bad kunnen

terras de perfecte locatie voor.’’

nemen op het dakterras aan de Goudse Rijweg. Het is wel geprobeerd.
Ook door Carolijn. ‘’Maar het lukte me niet om water naar boven te krij-

Vlnr: Sophia (20), Luciënne (20), Carolijn (19), Iris (21), Yordi (19),

gen.’’ Een bad erbij zal proppen worden: het terras is al aan de volle kant

Esmee (18)

met een oude picknicktafel en wat tuinstoelen. Aan de tafel zitten de meiden op mooie dagen te studeren. Iris (21): ‘’Je ontmoet hier nieuwe mensen. Ik raakte aan de praat met wat een studiegenoot bleek te zijn. We zaten hetzelfde boek te lezen.’’ Het uitzicht is in aanbouw. De kerktoren
wordt momenteel gerestaureerd. Het bepaalt een groot deel van het aan-

Tot laat zon. Skyline is zichtbaar
Oude meubelen, geen barbecue voorhanden. Beperkte ruimte
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De Kerk – Goudse Rijweg
Once upon a time a rumour abounded there was a Jacuzzi on the roof

Rotterdam skyline can be seen. Nearer to home there are balconies and

terrace (fourth floor, 323 square feet) of the De Kerk residential building.

a playpark. But that doesn't matter when the neighbour’s a mixologist.

It was started by Carolijn (19). ‘’I held out for six months. It was a joke, re-

Iris: ‘’He gave a welcoming party for us on the roof. With cocktails. The

ally.’’ Meanwhile, not one of her housemates has ever been able to take a

terrace is the perfect spot for it.’’

bath on the roof terrace on the Goudse Rijweg. Although endeavours have been made. By Carolijn too. “I just couldn’t get water up there.’’

L to r: Sophia (20), Luciënne (20), Carolijn (19), Iris (21), Yordi (19),

A bath would be a squeeze: the terrace is pretty packed as it is, what with

Esmee (18)

an old picnic table and some garden chairs. On nice days the girls study
here. Iris (21): ‘’You meet new people. I got chatting to someone who turned out to be a fellow student. We were reading the same book.’’
The vista is under construction. The church spire is currently being
restored. It dominates the panorama; in the distance a little of the

Sun till late. Arresting skyline
Old furniture, no BBQ . Limited space
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Scheepmakershaven
Skadiii! Vooo! Leonoor (18) – lid – hangt direct over de reling
wanneer ze vanaf de vijfde etage een roeiboot vol ouderen
voorbij ziet varen. Ze brult: ‘’Skadi wordt kampioen!’’
Ze staat met haar vier huisgenoten bovenop het wooncomplex
aan de Scheepmakershaven. Het waait enorm. Leonoor: ‘’Dat is
het probleem: het waait heel hard of helemaal niet. Zonder
wind zweet je je te pletter.’’
Voor de vijf is het dak hun ‘tweede huiskamer’, opgefleurd met
twee olievaten vol bamboe, een lam snoer kerstlampjes en
twee picknicktafels. En het is een privéterras, want zelfs die
‘irritante RSG’ers’ uit de flat gebruiken het plekje doorgaans
niet. Leonoor houdt er haar ‘escalatiebarbecues’: feestjes die
wel érg drukbezocht zijn. Het gebeurde eens dat iemand zijn
lege bierfles naar beneden kegelde. Het glas kwam op een
woonboot terecht. Job (20): ‘’Die jongen is toen zelf naar de
boot gelopen om te zeggen dat de dader al is weggestuurd.’’
Ondertussen blijft Ramon (20) zich verbazen over de twee torens die grotendeels hun uitzicht bepalen: het glimmende De
Maas en het sobere EY-pand. ‘’Je ziet waar de ambtenaren zitten: in De Maas is het licht nooit na zessen aan, terwijl in het
EY-gebouw soms wel tot drie uur ’s ochtends mensen werken.
Ik zie het allemaal gebeuren.’’
Vlnr: Ramon (20), Sjoerd (23), Marieke (21), Leonoor (18),
Job (20)
Altijd zon. Gratis barbecue
Als het waait, dan waait het hárd. Nét geen zicht
op de Maas

Scheepmakershaven
Skadiii! Vooo! Leonoor (18) – a member – hangs right over the
fifth floor railing when she spots a rowing boat go past full of
older people. She yells: ‘’Skadi are the champions!’’
Along with her housemates, she’s standing on top of the
Scheepmakershaven residential complex. It’s blowing a gale.
Leonoor: “That’s the problem: it’s either blowing a gale or not
at all. Without any wind you sweat like mad.”
To these five the roof is their ‘second lounge’, adorned with
two oil drums full of bamboo, broken Christmas string lights
and two picnic tables. It’s a private terrace; even those ‘irritating RSGs’ (Rotterdam Student Society members) from the
flat don’t usually use this spot.
Leonoor holds her ‘escalation BBQs’ here; parties that are highly popular. One time someone lobbed their empty beer bottle
to the ground. The glass ended up on a houseboat. Job (20):
“the boy went down to the boat himself to say the culprit had
already been sent packing.”
Meanwhile, the two towers that largely dominate their view
continue to amaze Ramon (20): the glistening De Maas and the
austere EY building. “You can see where the people work: in De
Maas the lights never stay on after six, whereas in the EY building you’ll sometimes see people working until three in the
Neverending sun, free barbecue

morning. I see it all.”

When the wind blows, it blows a gale, The Maas is just out of sight

L to r: Ramon (20), Sjoerd (23), Marieke (21), Leonoor (18),
Job (20)
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Hoge Wiek

Hoge Wiek

‘’Ben je in New York?’’ De oma van Christiaan (23) dacht dat haar kleinzoon

‘’Are you in New York?’’ Christiaan’s (23) gran thought her grandson was

in de Verenigde Staten was toen hij laatst een foto van zijn uitzicht op Fa-

in the United States when he recently posted a photo on Facebook of

cebook plaatste. Heel gek is dat niet. Het dakterras – uitstappen op de

his view. But that’s not so daft as it sounds. The roof terrace – on the

zestiende – van de Hoge Wiek aan de Oostmolenwerf geeft de bezoeker

sixteenth floor – of the Hoge Wiek along the Oostmolenwerf gives the

een fabelachtig zicht op de Rotterdamse skyline. Alles is te zien: van Wil-

visitor a terrific outlook over the Rotterdam skyline. Everything is in

lemsbrug tot het hoogste puntje van de Euromast. ‘’Nog een leuk weetje’’,

view: from the Willemsbrug to the highest apex of the Euromast. “Ano-

voegt Wouter (20) eraan toe, al wijzend naar het kantoorpand Willems-

ther nice titbit”, adds Wouter (20), pointing as he speaks to the Willems-

werf. ‘’Daar deed Jacky Chan eens een kunstje in een van zijn actiefilms.’’

werf building: ‘’Jacky Chan did a trick there once.’’ The terrace snakes

Het terras is rond. Aan de kant met zicht op de Erasmusbrug staat sinds

round the building. On the side overlooking the Erasmus bridge a plat-

kort een tribune met kunstgras op de zijkant. Liefhebbers kunnen liggen

form with artificial grass was recently installed. Those who wish to can

op dit cadeautje van de wooncommissie. Erboven hangen twee heaters.

lie on this gift from the housing committee. Suspended above it are two

Christiaan: ‘’Ik heb hier ooit met sneeuw gezeten.’’

heaters. Christiaan: ‘’I once sat here in the snow.’’ One floor below, stu-

Studenten kunnen in het voorraadhok een etage lager koelkasten, barbe-

dents can take fridges, BBQs and extension leads from the storeroom.

cues en verlengsnoeren pakken. Wat overigens niet betekent dat het en-

But that doesn’t mean that it’s only party-time in summer-time. New

kel in de zomermaanden feest is. Oud en ieuw wordt groots op het dak ge-

Year’s Eve is often celebrated up here, with a DJ and a saxophonist. Milo

vierd, met een dj en een saxofonist. Milo (23): ‘’En het vuurwerk is prachtig

(23): “And the fireworks are fantastic to watch from here. Without any

vanaf hier. Tenminste, als het niet mist. Anders zie je he-le-maal niks.’’

mist, at any rate. Otherwise you don’t see a thing.” And oh, the romance

En ooh, de romantiek van zo’n hoog dak. Christiaan: ‘’Als je het goed plant,

of a roof terrace up in the clouds. Christiaan: ‘’If you play your cards

zit je hier alleen met je vriendinnetje en kun je gezellig samen een flesje

right you get to sit up here all alone with your girlfriend, knocking back

wijn achteroverslaan. Niemand die je ziet.’’ Hij grijnst.

a bottle of wine together. No-one to see you.” He grins.

Vlnr: Milo (23), Wouter (20), Christiaan (23)

L to r: Milo (23), Wouter (20), Christiaan (23)

Fantastisch uitzicht. Barbecues, koelkasten en zelfs een
tribune aanwezig. Groot

Fantastic views, BBQs, fridges and even a platform. Large

‘Eén klein sprongetje in de lift en je staat drie uur vast’
De hoogte: een voormalige schilder van de flat sprong vorig
jaar zijn dood tegemoet

‘A minor fault in the lift, and you’ll be stuck for three hours’
The height: a painter living in the flats jumped to his death
last year
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Kubuswoning

Cube house

Het is krap, gevaarlijk en de kans op lekkage is groot. Maar Ivar (20) houdt

It’s cramped, dangerous and the likelihood of a leak is high. But Ivar (20,

zielsveel van het terrasje op ‘zijn’ kubuswoning. Hoog boven de Blaak, met

who managed to persuade the estate agent to throw their lot in with him

uitzicht op de andere kubussen.

after 56 letters) loves the little terrace on top of ‘his’ cube house down to

Uitgebreid zitten kan echter niet. Dan hangt de buurman weer uit het

his bones. High up above the Blaak, with views across the other cubes.

raam: of Ivar soms lekkage wil. Het is ook passen en meten. Meer dan een

However, there’s not much room to sit. And then there’s the neighbour han-

tafel en twee stoelen passen er niet op.

ging out of the window again. Asking if Ivar wants another leak to happen.

Toch komt hij graag op het intieme plekje, dat één trap onder de bovenste

It’s all a question of fitting and measuring. As more than one table and two

slaapkamer – 22 ramen – gelegen is. ‘’Als we willen weten wat voor weer

chairs won’t actually squeeze in. Despite this he loves coming to this intima-

het is, staan we dáár.’’

te spot that’s situated one flight of stairs below the uppermost bedroom

Of in de winter, wanneer de drie in de kubus woonachtige studenten – Ivar

and its 22 windows. “If we want to know what the weather’s doing, we go

wist de makelaar na 56 brieven te verleiden met hem in zee te gaan – de

there.” Or in the winter months, when the three students residing in the cu-

zeldzame zonnestralen willen oppikken. Ook gasten moeten áltijd even ko-

be want to catch some rare rays. Guests always have to come and take a

men kijken. Het blijft immers een belevenis, zo’n kubuswoning waar je pal

peek too. It remains an experience, after all, a cube house such as this whe-

boven de Blaak kokkerelt.

re you can cook right above the Blaak. The BBQ-ing – that they do together

Het barbecueën – wat ze samen met diezelfde buurman doen – gebeurt

with the same neighbour – takes place under the front door where there’s a

onder de voordeur, waar zich een klein overdekt terras bevindt. Een zee

small covered terrace. Masses of space compared to the roof terrace.

van ruimte vergeleken met het dakterrasje. Daarbij: hier hebben de stu-

What’s more: from here the students can look out over the hordes of tou-

denten uitzicht op de hordes toeristen die dagelijks een kijkje komen ne-

rists who come to take a look every day. Sometimes they put on some loud

men. Soms zetten ze hun muziek hard en sporen ze hen aan tot dansen.

music and exhort them to dance. Ivar saw two Asian women standing for a

Ivar ziet hoe twee Aziatische vrouwen enkele meters van zijn voordeur op

snapshot just metres from his front door. ‘’Their faces were a picture when

de foto gaan. ‘’Je moet ze eens zien als ik de deur achter me dichttrek. Je

I closed the door behind me, and I heard them say: oh, look, he lives in a cu-

hoort ze dan zeggen: oh, kijk, hij wóónt in een kubuswoning.’’

be house!’’

Vlnr: Ivar (20) op dak, Tobias (25) en Elp (20)

L to r: Ivar (20) on the roof, Tobias (25) and Elp (20)

Unieke locatie: met je snufferd tussen de kubussen
Privacy, een klagende buurman daargelaten

Unique location: right amongst the cubes
Privacy, a whinging neighbour aside

Klein, kans op lekkage

Small, might leak

Advertenties / Advertisement

Correctie
Bij de reportage ‘Een dikke middelvinger naar de architectuur’ in
EM #9 van mei 2017 is de omschrijving bij het keramische kunstwerk
van Piet van Stuyvenberg niet correct. De stippen verwijzen niet naar
de huidige locaties van de universiteit en het geboortehuis van
Erasmus, maar naar de onderwijslocaties van de Nederlandsche
Handels-Hoogeschool en Nederlandse Economische Hogeschool,
de voorlopers van de Erasmus Universiteit. Het begon in 1913 aan de
Blaak, in 1916 verhuisde de NHH naar de Pieter de Hoochweg en 1968
kwam de nieuwbouw van de NEH in Kralingen gereed. Dit is de huidige

FAKE
NEWS?

campus Woudestein.

Correction

Information
Clearing
House

The coverage 'A big flip-off against the architecture' (EM #9,
May 2017) contains an incorrect explanation of the ceramic artwork by
Piet van Stuyvenberg. The dots do not refer to the current locations of
the university and the birthplace of Erasmus, but to the education
locations of the Nederlandsche Handels-Hoogeschool and the
Nederlandse Economische Hogeschool, the predecessors of the
Erasmus University. They started in 1913 at the Blaak; in 1916, the NHH
moved to the Pieter de Hoochweg. The development of the NEH in
Kralingen was finished in 1968. This is the current campus Woudestein.

www.erasmusmagazine.nl

www.informationclearinghouse.info
erasmus-pro media 170524.indd 1

Negatief BSA?
Wij kunnen helpen!
Ook bij:
› geschil inschrijving
› verwijdering
› fraude/plagiaat
› geschil stufi

Rechtsbijstand voor studenten wordt gefinancierd door de
overheid, dus jij betaalt alleen een kleine eigen bijdrage!
Shiri Scheimann, specialist onderwijsrecht te Rotterdam
010-2140000
scheimann@wybenga advocaten.nl

01-06-17 13:35
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Text and photography THE EDITORS OF ERASMUS MAGAZINE

Zijn dit de slechtste
eetcafés van Rotterdam?
Wie online zijn licht opsteekt over (studenten)eetcafé’s, komt
soms beangstigende ervaringen tegen. De redactie van EM ging
met gevaar voor eigen leven langs bij vier absolute dieptepunten
om de proef op de som te nemen.

Are these the worst
bistros in Rotterdam?
Anyone looking online for info about bistros and
eetcafés for students, can find some harrowing tales.
With reckless disregard for their own safety, EM’s
editors decided to visit four of the all-time lows –
to see what all the fuss is about.
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Het Wapen van Delfshaven
Text JASPER MONSTER & INGE JANSE

Het Wapen van Delfshaven

Allegations on TripAdvisor
“We eventually lost heart and told them that we no longer needed

Tekst JASPER MONSTER & INGE JANSE

the main course. We ended up driving past KFC on the way home.
Aantijgingen op TripAdvisor

All in all, a waste of money, and we personally wouldn’t recommend

“We hebben de moed opgegeven en aangegeven dat we het hoofd-

it to anyone!”

gerecht niet hoefden. Op de terugweg maar langs de KFC gereden. Al
met al, zonde van het geld en wat ons betreft zeker geen aanrader!”

Let’s be honest: Het Wapen van Delfshaven could make a complete mess of
things and still score a decent passing grade. Because any establishment

Laten we wel wezen: het Wapen van Delfshaven kan alles fout doen en nog

along West Rotterdam’s historic harbour basin, which furthermore has out-

steeds een ruime voldoende scoren. Want wie als locatie de historische

door seating for around 20 and offers a fine view of centuries-old barges,

haven in Rotterdam-West heeft, inclusief terras voor zo’n 20 mensen, met

paddling geese, the Pilgrim Fathers’ Church and the historic facades, already

uitzicht op eeuwenoude sloepen, voorbij dobberende ganzen, de Pelgrimva-

has a solid 10-0 lead. In addition, our visit to Delfshaven coincides with the

derskerk en historische gevels, staat direct met 10-0 voor. Bovendien ko-

first summer day of the year. So there’s no reason to grumble so far.

men wij op bezoek tijdens Nederlands eerste zomerse dag, dus alles zit mee.

And after our lunch, we still don’t understand why this establishment gets

Maar ook na afloop van onze lunch begrijpen we nog niet dat er zoveel haat

up so many noses. Of course, our beef tenderloin salad is far from the Best

is richting deze eetgelegenheid. Natuurlijk is de salade ossenhaas niet de

Salad Ever, with its excess of lettuce, forlorn strips of tenderloin and an

Aller Beste Salade Ooit, met z’n overdaad aan sla, wat fletse ossenhaas en

equally disappointing lack of interesting flavours. And of course, the bread

gebrek aan opvallende smaken. En natuurlijk geef je het brood bij de (zeer

that accompanies the (incidentally very generous) uitsmijter (a typical Dutch

royale) uitsmijter nog niet aan de ganzen die langskomen. Bovendien willen

fried eggs and ham sandwich) isn’t even fit for the geese that glide past our

de jaren 90 graag de vibe terug die binnen hangt, inclusief gokkasten en af-

table. Furthermore, one look at the interior, with its fruit machines and peel-

bladderende verf.

ing paint, makes you want to tell the owner that the 90s want their vibe back.

Maar serieus klagen over het eten en de bediening, daar zien wij geen reden

But we see no reason to really gripe about the food or the service. Because

toe. Want bij een lunch van nog geen tientje kun je niet met goed fatsoen

when you’re laying out less than 10 euro, you can’t really fault the generous

zeuren over de rijkelijk aanwezige pijnboompitten, dressing, cherrytomaten

helping of pine nuts, dressing, cherry tomatoes and Parmesan cheese. The

en Parmezaanse kaas. Ook de uitsmijter met ham en kaas is het geld meer

uitsmijter with ham and cheese is also definitely worth what you pay for it.

dan waard. Bovendien is de bediening in prima staat, iets wat menig recen-

On top of which, the service is great – even though many reviewers claim

sent slechter claimt te hebben getroffen. Zowel de aimabele uitbaatster als

otherwise. Both the friendly lady owner and the young girl who brings our

de jonge serveerster hebben oog voor de klanten, maken contact en halen

orders keep an eye on their customers, approach you as required and don’t

geen gekke fratsen uit. De KFC moet het dus zonder ons doen.

pull any funny stuff. The KFC therefore has to do without us.

Conclusie

onwaar

waar

deels onwaar

deels waar

grotendeels onwaar

grotendeels waar

Conclusion

disproved

confirmed

partially disproved

partially confirmed

largely disproved

largely confirmed
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Drank- & Spijslokaal Lust

Drank- & Spijslokaal Lust

Text JASPER MONSTER & MARKO DE HAAN

Tekst JASPER MONSTER & MARKO DE HAAN

Allegations on TripAdvisor
Aantijgingen op TripAdvisor

The Albert Heijn is 50 metres down the road; I advise dropping by

De Albert Heijn zit 50 meter hier vandaan, dan kun je beter daar

the supermarket instead. And you don’t go have to there for the

langslopen. Voor de gezelligheid hoef je ook niet meer, snel je eten

atmosphere: it’s great to get your food that quickly, but we could

krijgen is fijn, maar binnen 20 minuten hadden we alweer buiten kun-

have just as easily left again after 20 minutes. Hardly a success, in

nen staan. Geen succes dus.

other words.

Het belooft niet veel goeds, de kaart van drank- en spijslokaal Lust. Tapas

The menu of Drank- en Spijslokaal Lust doesn’t bode well. Tapas with a very

met een wel erg Hollands sausje. Maar: onbeperkt vreten in Spaanse sferen

‘Dutch’ twist. But then, which student would turn down ‘all you can eat’ in a

voor 23 euro, dat slaat geen student af. En daarom fietsen we onder de ring

Spanish setting? Which is why we took the bike underpass to the other side of

door naar de Kleiweg, een stukje authentiek Rotterdam.

the ring road, to visit an authentic corner of old-school Rotterdam, Kleiweg.

Op het interieur valt niets af te dingen: warme kleuren en houten afwer-

There’s nothing wrong with the interior, actually. Warm colours and wood

kingen met wat klaprozen ter decoratie, en tegeltjes in alle kleuren van de

panel finishes with a few poppies to spruce things up. The kitchen is deco-

regenboog, typisch Spaans natuurlijk, in de keuken. Ook het personeel stelt

rated with tiles in all colours of the rainbow – you couldn’t get more Spanish

niet teleur. We worden goed bediend, krijgen hapjes van de zaak en in de

than that. The service is good, we get some snacks on the house and in the

keuken doet een jongen, zo te zien niet veel ouder dan 18, in zijn eentje tege-

kitchen, a young fellow – just over 18, by the look of him – is single-handedly

lijkertijd de afwas en het kookwerk.

manning both the dishes and the cooking range.

Op het eerste gezicht een handige skill om te hebben, maar het blijkt toch

Which seems like a good skill to have at first glance. But eventually, it be-

iets te veel van het goede te zijn. Het eten valt namelijk wel wat tegen. Saaie

comes clear he has bitten off more than he can chew. Because the food is

salade, taaie ossenhaas en smaakloze gefrituurde stukjes die voor kip moe-

rather disappointing. A boring salad, tough tenderloin steak and bland fried

ten doorgaan. Het meest experimentele gerecht op de kaart - peer met ro-

chunks that try to pass off as chicken. The most experimental dish on the

quefort en walnoot - vliegt volledig uit de bocht. De inktvisringen laten de

menu – pear with Roquefort and walnut – is a train wreck. The calamari re-

gedachten teruggaan naar de elastiekjes die de postbode vroeger aan zijn

mind us of the rubber bands that our postman used to have dangling from

stuur had hangen en de gefrituurde aubergine lijkt op damschijven met een

his handlebars, and the fried aubergine could be confused with deep-fried

gebakken banaansmaak.

banana pucks.

Is het alleen maar ellende? Nee dat niet: de patat en de kroketten zijn prima.

Is it all doom and gloom? Thankfully, no: the fries and the croquettes are

Maar verder zijn de verhollandste versies van de tapas niet aan ons besteed.

fine. But we won’t be ordering Dutchified tapas again any time soon.

Conclusie

onwaar

waar

deels onwaar

deels waar

grotendeels onwaar

grotendeels waar

Conclusion

disproved

confirmed

partially disproved

partially confirmed

largely disproved

largely confirmed
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K & B Kralingen
Text MARKO DE HAAN & WIENEKE GUNNEWEG

K & B Kralingen

Allegations on Iens.nl (part of TripAdvisor)
“Wow, this is literally the worst I’ve eaten in months. […] although the

Tekst WIENEKE GUNNEWEG & MARKO DE HAAN

staff were friendly, they were running around like headless chickens. […] The pulled chicken salad was a grade-A disappointment: it

Aantijgingen op Iens.nl (onderdeel van Tripadvisor)

wasn’t actually pulled, but basically strips of chicken thigh marinat-

“Wow, ik heb hier werkelijk het allerslechtst gegeten in maanden. […]

ed in barbecue sauce. […] Truly gross with a capital ‘G’.”

hoewel de bediening vriendelijk was, liepen ze rond als een kippen
zonder kop. […] De pulled chicken salad was een deceptie eerste-

K & B. It’s not very clear what the abbreviation stands for. Kip & Bier (‘Chick-

klas: de pulled chicken was niet pulled, maar in werkelijkheid stuk-

en & Beer’)? Kraanvogel & Bosuil (‘Crane & Brown Owl’)? Kanen & Bikken

jes kippendij gemarineerd in barbecue saus. […] Echt goor met een

(‘Tuck & Chow’)? When we ask, our waitress – an RV girl judging by her hair

hoofdletter 'G'.”

but not a hardliner – tells us it doesn’t matter. “Whatever you fill in on Google, you always end up here,” she says with a smile. Clever.

K en B. Waar de afkorting voor staat is onduidelijk. Kip en Bier? Kraanvogel

But the official name is Kip & Biertuin. We put up our feet in the ‘beer garden’.

en Bosuil? Kanen en Bikken? Desgevraagd laat de serveerster - aan d'r haar

It’s a large, cosy terrace with shadow, sun and hardly any wind, as well as

te zien een RV-meisje, maar geen hardliner - weten dat het niet uitmaakt. “Bij

a view of Oudedijk – so there’s always something to see. They also have an

alle varianten die je intypt op google kom je toch bij ons uit”, lacht ze. Handig.

outdoor bar, a marquee sign and a garden grill. For reasons obscure, the ter-

Officieel is het Kip & Biertuin. We strijken neer in die 'biertuin'. Een groot,

race is pretty empty during our visit. Apart from us, there are only two other

windstil, sfeervol, schaduw- én zonrijk terras met uitzicht op de Oudedijk,

people – quite odd on a sunny Friday afternoon.

dus altijd wat te zien. Inclusief buitenbar, in gloeilampen gespelde letters en

Let’s move on to the chicken. We order the two classics on the menu: the

buitengrill. Om onduidelijke redenen ook een nog leeg terras: naast ons zijn

BBQ ‘pulled chicken’ salad (EUR 12.75) and that other timeless dish: a grilled

er nog twee anderen, en dat op een zonnige vrijdagmiddag.

half chicken (EUR 13.75, eating a whole chicken for lunch would really be

Over naar de kip. We bestellen de twee klassiekers op de kaart: de bbq 'pulled

pushing it) ‘lacquered’ with piri piri, with fries and mayonnaise on the side.

chicken’-salade (12,75) en de andere klassieker: halve kip (13,75, hele voor de

The half chicken piri piri tastes as you would expect it to, although the breast

lunch is echt te veel) met een ‘lakje’ van piri piri en als side patat met mayo.

meat is a bit dry. The salad is alright, although the lettuce is difficult to eat:

De halve kip piri piri is qua smaak wat je verwacht, alleen het filetgedeelte is

the large leaves are tough and a bit grassy, and apparently included for dec-

wat droog. De salade is oké maar had weinig eetbare sla: de grote slabladen

orative reasons rather than for consumption – which is weird in the case of

smaakten hard en grassig en waren kennelijk meer bedoeld ter decoratie dan

a salad. And K&B is also guilty of severely abusing the trendy ‘pulled’ label.

om op te eten, wat raar is bij een salade. Ook bij K&B wordt de modenaam

To start, officially, the specification ‘pulled’ is used exclusively in combina-

‘pulled’ hevig misbruikt. Ten eerste bestaat pulled officieel alleen in combi-

tion with pork, which needs to fall apart like slow-cooked beef. And if you

natie met pork, die als een soort draadjesvlees uit elkaar moet vallen. En als

nevertheless decide to prepare chicken this way, you need to make sure it

je deze bereiding dan toepast op kip, dan moet die dus ook zo bereid zijn dat

falls apart into small pieces (more surface means more flavour!). No such

het als draadjes (meer oppervlakte is meer smaak!) uit elkaar valt. Helaas.

luck here. They’re serving morsels of chicken thigh. Tender though, which is

Het zijn – overigens wel malse – stukjes kipdijfilet, wat altijd te prefereren

always preferable to dry cubes of filet chicken. The barbecue sauce, which

valt boven droge kipfiletblokjes. De BBQ-saus komt van de groothandel en is

comes straight from the wholesaler, is designed to cause no offence. So you

een allemansvriend. Dus vies is het niet.

can hardly say it’s disgusting.

Kortom: prima studentenvoer voor een redelijke prijs, hoewel de marges

In short: fine student grub for a reasonable price, although the margins are

voor de eigenaar gunstig moeten zijn.

definitely in the owner’s favour.

Conclusie

onwaar

waar

deels onwaar

deels waar

grotendeels onwaar

grotendeels waar

Conclusion

disproved

confirmed

partially disproved

partially confirmed

largely disproved

largely confirmed
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Café Wilskracht
Text TIM FICHEROUX AND ELMER SMALING

Café Wilskracht

Allegations on TripAdvisor
“The lasagne turns out to be some kind of obscure, flavourless spa-

Tekst TIM FICHEROUX AND ELMER SMALING

ghetti and the mozzarella definitely isn’t di bufala. It’s a clump of
Aantijgingen op TripAdvisor

seared chewing gum, which tops off a tin of tomato gunk that has

“De lasagne blijkt een vaag soort smaakloze spaghetti en de moz-

been up-ended on your spaghetti. We didn’t manage to excavate

zarella komt echt niet di bufale. Het is een klont gebruinde kauw-

the vegetables.”

gom bovenop je spaghetti, met daaronder een blik tomatenspul. De
groenten hebben wij niet kunnen opgraven.”

Anyone who regularly travels east from Campus will end up at Station Alexander every once in a while. At which point you need a sizeable helping of perse-

Iedereen die regelmatig vanaf de campus naar het oosten reist, strandt wel-

verance. And the owner of Café Wilskracht (‘Willpower’), which can be found

eens op station Alexander. En dan heb je een flinke portie wilskracht nodig.

next to the station for 25 years already, must have drawn the same conclusion.

Dat realiseerde de eigenaar van Café Wilskracht, al 25 jaar gelegen naast het

We’re a bit wary after seating ourselves in Wilskracht’s outdoor area to sam-

station, zich vast ook.

ple that lasagne. Still, if you ignore the view, there’s not much to fault with

Erg veel vertrouwen hebben we er niet in, als we neerstrijken op het terras

this sun-drenched terrace. When you step inside, it feels as if you’ve entered

van Wilskracht om die lasagne te proberen. Denk het uitzicht weg en je zit

a somewhat dated ‘brown café’ – despite the modular ceiling. The waiter is in

prima op het zonovergoten terras. Binnen waan je je – ondanks het systeem-

a good mood, friendly and in for a chat. Nice guy.

plafond – in een wat gedateerde bruine kroeg. De ober is vrolijk, vriendelijk

The lasagne is no longer on the menu, unfortunately. For sake of compari-

en maakt een praatje. Goeie gast.

son, Tim decides to order the pasta formaggi with mozzarella, goat’s cheese,

De lasagne staat helaas niet meer op de kaart. Om toch een vergelijking te

Parmesan, basil and antiboise – against his better judgement: “Pasta is a dish

kunnen maken bestelt Tim de pasta formaggi met mozzarella, geitenkaas,

you either need to make at home or order in an Italian restaurant.” Elmer

parmezaan, basilicum en antiboise – tegen beter weten in: “Pasta moet je

goes for a safer option: the ‘Wilskrachtburger’. “With a name like that, you’d

zelf maken of bij een Italiaan eten.” Elmer kiest veiliger: de ‘Wilskrachtbur-

expect them to serve a three-pound hamburger.”

ger’. “Dat klinkt alsof je een burger van anderhalve kilo voorgeschoteld krijgt.”

It’s not that big, fortunately. In fact, it’s as ordinary as you can get: a bun,

Gelukkig valt dat mee. Het is een doodnormale burger: broodje, sla, tomaat,

some lettuce, tomato, onion rings, cheese and a rather heavily-seasoned

ui, kaas en een stevig gekruide hamburger. “Niks bijzonders, niks mis mee en

hamburger patty. “Nothing special, but nothing wrong with it either, and

goede patat.” De pasta (alles vers, dat wel) is een ander verhaal. Bij de eerste

good fries.” The pasta is a different story (although we do notice it’s made

hap stikt Tim bijna in de mozzarella. Bovenop de tagliatelle ligt een enorm

from fresh ingredients). After taking his first bite, Tim nearly chokes on the

plakkaat gestolde kaas. “Alsof ze het bord met een hele bol mozzarella in de

mozzarella. The tagliatelle are covered with a thick slab of solidified cheese.

magnetron hebben gezet.” De criticaster op TripAdvisor heeft gelijk: het lijkt

“As if they placed a whole ball of mozzarella on top and put it in the micro-

meer op uitgespuugde kauwgom dan op kaas. De bijbehorende buikpijn is

wave.” The critic on TripAdvisor is right: it’s more like a wad of old gum than

ook de volgende ochtend nog aanwezig.

cheese. And the next morning, Tim still has the stomach ache to match.

Conclusie

onwaar

waar

deels onwaar

deels waar

grotendeels onwaar

grotendeels waar

Conclusion

disproved

confirmed

partially disproved

partially confirmed

largely disproved

largely confirmed
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Legally brunette

Legally brunette

Ik vond het altijd een fijne gedachte dat ik bij sollicitaties
niet alleen word beoordeeld op mijn cijfers, maar ook
op mijn nevenactiviteiten. Niet omdat ik slechte cijfers
heb, maar omdat mensen meer zijn dan de baan of de
studierichting die ze kiezen. Nieuwe werkgevers stellen
het bijvoorbeeld erg op prijs als je naast je studie ook op
hoog niveau sport of een muziekinstrument bespeelt.
Bij mijn laatste sollicitatiegesprek, voor een baan bij een
advocatenkantoor, wilde ik mezelf dan ook niet voorstellen als Moo, de derdejaars rechtenstudent, maar als
een veelzijdig persoon, gevormd door allerlei activiteiten
waar ik fases van mijn leven aan wijdde. De drie mannen
zaten al in het kantoor toen ik binnenliep. Maar nog
voordat ik ze alle drie gegroet had, schoot er een in de
lach. “Nou, ik denk niet dat de mannen zich hier nog op
hun werk kunnen concentreren als we jou aannemen.”
Oké, stom grapje, maar moet kunnen: het ijs was in ieder
geval gebroken.
Ik ging zitten, kreeg een glas water aangeboden en de
mannen namen voor het eerst mijn cv door. “Je bent
ook model, zie ik”, zei de man van het grapje. Hij keek de
andere mannen aan. “Modellen zijn toch helemaal niet
gemaakt om te werken?” De andere man lachte uitbundig. “Waarom zou je gaan werken als je ook gewoon mooi
kan zijn en geld kan verdienen met niksdoen?” Zo ging
het gesprek nog enige tijd door.
Ik had willen zeggen: Hallo, ik ben Moo, het meisje dat
vroeger toen iedereen op vakantie ging van 7 tot 7 aan
het werk was om een tv-serie op te nemen. Het meisje
dat op achttienjarige leeftijd alleen naar Azië verhuisde om te werken. Het meisje dat iedere dag in de
sportschool aan het trainen was, scripts uit haar hoofd
leerde, van casting naar casting vloog en daar uren
moest wachten, nachten oversloeg om te werken en de
volgende dag weer fris en fruitig verscheen als model.
Het meisje dat daarna besloot om binnen drie jaar haar
rechtendiploma te halen.
Maar er was geen haan die ernaar kraaide. Ik had de
geloofwaardigheid gekregen van Legally Blonde en was
niets meer geworden dan het beeld dat ze van mijn nevenactiviteit hadden. En mijn cijfers, daar keek niemand
meer naar.

I used to think it was great that when applying for
jobs, I would not only be assessed on my marks, but
also on my extracurricular activities. After all, there
is more to people than their jobs or the degree programmes they once picked. For instance, prospective
employers like it when you are an elite athlete as well
as a student, or if you play a musical instrument.
Therefore, when I went in for my most recent job
interview at a law firm, I was keen not to present
myself merely as Moo, a third-year law student, but
rather as a versatile person, shaped by the various
activities to which I had devoted certain stages of my
life. But before I’d actually had a chance to say hello
to all three of the guys by whom I was getting interviewed, one burst into laughter. “Well, I don’t think
the men in this office will be able to focus on their
work if we hire you.” Granted, it was a stupid joke, but
it did the job of breaking the ice.
I sat down and the men took their first look at my
CV. “So it says here that you do some modelling too,”
said the guy who had made the joke. He shot a look
at the other men. “But models aren’t made to work,
are they?” The other man laughed hard. “Why work
if you can just be pretty and earn money while doing
nothing?” The conversation continued in that vein for
a while.
What I’d been intending to say was as follows. Hello,
I’m Moo, the girl who used to work from 7am to 7pm
to shoot TV shows while others were on holiday. The
girl who moved to Asia on her own for work at age 18.
The girl who spent several hours a day at the gym,
learned scripts by heart, went from casting to casting only to be kept waiting for hours on end, skipped
nights in order to work and somehow managed to
look fresh as a daisy at her fittings the next day. The
girl who then decided to get her law degree in three
years.
But none of this mattered. My credibility had been
reduced to the level of Legally Blonde, and I’d been
reduced to their perception of my extracurricular
activity. As for my marks, the guys didn’t even bother
to look at them.

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law
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Een
academicus
beoordelen,
da’s pas
moeilijk

↘
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Grading an
academic –
now that’s a
challenge
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Booking.com, Airbnb en TripAdvisor hebben ze: beoordelingssystemen. Zo laat je als gast,
verhuurder of ondernemer weten of alles naar wens was - of juist niet. Maar hoe zit het met
de beoordelingssystemen op de universiteit? Of het nou cijfers voor studenten, evaluaties
van docenten of peer reviews door wetenschappers zijn, er is veel ruimte voor verbetering.

Lecturers evaluate students

‘A mark should never be used to
penalise’
Docenten beoordelen studenten

‘Een cijfer mag nooit een straf zijn’
Hoe kom je erachter of een student zijn diploma verdient en niet
slapend in de collegebanken hangt? In Nederland gebruiken docenten daarvoor een cijfersysteem van 1 tot en met 10. Die becijfering gaat via de Onderwijs en Examen Regeling (OER) en
de examencommissie. “De docenten zijn de vakspecialist”, zegt
Brian Godor, universitair docent bij Pedagogiek en onderwijswetenschappen. “Zij weten wat belangrijk is binnen hun vakgebied, en via een cijfer voor de student maken ze de balans op van
wat hij van de aangeboden stof heeft geleerd.” Wie er niets van
bakt, krijgt een één, wie alles goed doet, een tien.
Maar zo simpel ligt het niet. Neem de hoogte van het cijfer. Docenten in Nederland blijken vaak niet lager te geven dan een 3,5
en niet hoger dan een 8,5, zegt Godor. “Chinese studenten die
hier instromen worstelen daar erg mee. In China is het mogelijk
om een tien te krijgen. Maar in Nederland is een tien voor God,
een negen voor de decaan en een acht voor een prima student.”
Ook krijgt vrijwel niemand een 1 of een 2, ook al is het geleverde werk vreselijk slecht. “Docenten zijn bang dat zo’n cijfer
demotiverend werkt, maar dat is een veronderstelling die niet
op feiten is gebaseerd.”
Het cijfer dat een student krijgt, betekent ook niet overal hetzelfde. Uit Godors dit jaar uitgevoerde onderzoek blijkt dat
faculteiten met academisch sterkere studenten hen strenger
beoordelen dan andere faculteiten. Dat fenomeen heet met een
mooi woord gate keeping.
Ook heb je pech als de student die vóór je op de nakijkstapel
ligt, een hoog cijfer krijgt. Want studenten die hier vlak na komen, worden strenger beoordeeld dan studenten die op een willekeurige andere plek op de stapel liggen.
En hoe belangrijk een cijfer ook is om te beoordelen wat een
student kan, het zegt niet altijd alles, vindt Godor. “Je wilt vooral dat een student diep, strategisch en conceptueel leert denken.” Het toetscijfer zou daarbij niet zoveel moeten uitmaken.
“Want een cijfer hoort nooit een straf te zijn, het is eigenlijk
feedback aan de student. Maar tegelijkertijd
vraagt de overheid wel om goede prestaties van leerlingen, zoals via prestatieafspraken.”
En daar zit de crux: je wilt als docent
niet te veel bezig zijn met die prestatieafspraken. “Als iedereen veel leert maar
toch laag scoort, krijg je vragen. Het
is dus erg moeilijk om een goede,
gebalanceerde test te maken.”

How can you determine whether a student deserves a diploma
and isn’t slacking off in the lecture hall? In the Netherlands,
lecturers rely on a grading system, which assigns students
marks from 1 to 10. This evaluation runs via the Course and
Examination Regulations (OER) and the examining board.
“The lecturers are our professional experts,” says Brian Godor,
Assistant Professor of Pedagogy and Education. “They know
which subjects are important in their field, and by marking the
students, they take stock of what they’ve learned during the
course.” A student who makes a complete mess of it gets a 1,
while a student who puts in a perfect job earns a 10.
But it isn’t that simple. Take the range of the marks themselves.
According to Godor, lecturers in the Netherlands hardly ever
grade lower than 3.5, or higher than 8.5. “Chinese students who
come here struggle with this custom. In China, it’s possible to
earn a 10 with your work. But in the Netherlands, a 10 is for
God, a 9 for the Dean and an 8 for outstanding students.” In
addition, hardly anyone is ever handed a 1 or 2 – even when
they’ve botched it. “Lecturers are afraid that such a low mark
only demotivates the student, but this assumption actually has
no basis in fact.”
And the awarded marks may have a different weight depending
on where you’re enrolled. It becomes clear from the research
that Godor performed this year that faculties with stronger students – in academic terms – grade less generously than other
faculties. The fancy word for this phenomenon is ‘gate keeping’.
And as a student, you’re out of luck if the person on top of you
on the pile scores exceptionally high. Because students who
come immediately after a high-scorer can count on a stricter
review than students in a random part of the pile.
Regardless of how important marks are for assessing a student’s abilities, they don’t tell the whole story, in Godor’s view.
“Above all, you want to teach a student how to think in-depth,
strategically and conceptually.” And the mark shouldn’t be
all-important in that context. “Because a mark should never
be used to penalise: it actually serves as feedback for the student. But at the same time, the government does require students to deliver solid results – via performance agreements, for
example.” And that’s the crux of the matter: as a lecturer, you
don’t want to spend too much time on those performance agreements. “If everyone learns a lot, but is nevertheless awarded
low marks, this leads to questions. It’s very difficult, in other
words, to make an effective, balanced test.”
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Booking.com, Airbnb and TripAdvisor – they all have review systems. As a guest, host or
entrepreneur, these systems allow you to share your satisfaction – or lack thereof – with
the world. But what’s the deal with review systems at Uni? Whether it’s marking students,
evaluating lecturers or peer review, there’s still a lot of room for improvement.

Academics evaluate each other
Wetenschappers beoordelen elkaar

‘Dit is zo slecht, ik moet ervan kotsen’
Om hoger op de wetenschappelijke ladder te komen, is het voor
onderzoekers belangrijk om artikelen in wetenschappelijke
tijdschriften te publiceren. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn er
peer reviews: een collega-wetenschapper (peer) die werkzaam
is in je eigen vakgebied, beoordeelt je onderzoek en het artikel
dat je erover hebt geschreven. Vaak gebeurt dat anoniem. Het
voordeel: een paar kritische ogen die fris het onderzoek bekijken waar je al jaren op ploetert.
Maar peer reviews kennen ook nadelen. Het schrijven ervan
kost veel tijd. Niet iedereen heeft daar zin in, waardoor er niet
altijd een geschikte peer is voor een artikel. “En als de kritiek
niet terecht is omdat de peer reviewer niet genoeg bagage heeft
om goed te oordelen, dan is dat erg lastig,” zegt Jack Vromen,
hoogleraar Theoretische filosofie bij de Faculteit der Wijsbegeerte en hoogleraar Economie bij de ESE.
Een ander probleem is het vaak kleine vakgebied. “Ook al is
een beoordeling anoniem, vaak weet je wel wie de reviewer is.”
Zo waren er binnen het vakgebied van Rolf Zwaan, hoogleraar
Biologische en cognitieve psychologie, twee professoren die elkaars bloed wel konden drinken. Tijdens congressen stonden
ze altijd tegen elkaar te schelden, zegt Zwaan. Hij moest een
artikel beoordelen dat een van hen had geschreven. “Ik schreef
positief, de andere reviewer was negatief. ‘Oh,’ zei die hoogleraar toen, ‘dat zal die etterbak wel weer zijn met wie ik altijd
ruzie heb.’ ‘Nee,’ zei ik, ‘het is iemand anders.’ Dat had ik beter
niet kunnen doen, want hij wist wie dat moest zijn. Toen had hij
met twee mensen ruzie.”
Om dat soort problemen te voorkomen, is Zwaan voor een open
beoordelingssysteem. Alle afwegingen en argumenten zijn dan
voor iedereen toegankelijk. “Reviewers letten dan meer op spelfouten en willen het artikel beter maken door goede argumenten aan te dragen.” Bijkomend voordeel is dat je geen nare opmerkingen meer tegenkomt als ‘Een eerstejaarsstudent schrijft
een beter stuk’ of ‘Dit is zo slecht, ik moet ervan kotsen’. “Maar
het kost wel meer tijd en daar krijg je geen credits voor vanuit
de universiteit”, zegt Zwaan. “Terwijl het de wetenschap beter
maakt als het goed gebeurt.” Daar valt dus nog wel veel mee te
winnen, denkt hij.
Veel wetenschappers zijn voor open peer reviews, maakte hij op
uit een enquête op Twitter onder tweehonderd wetenschappers.
Maar niet iedereen durft het aan. “Vooral jonge wetenschappers durven hun naam niet onder een review te zetten omdat
ze bang zijn voor repercussies. Ze denken dat een negatieve recensie ervoor zorgt dat een hoogleraar ze dwarsboomt in hun
verdere carrière. Soms is die angst terecht. Je moet een open
review met een naam erbij dus niet verplicht maken.”
↘

‘This is so bad it makes me want to
throw up’
To successfully climb the academic ladder, it is important for
researchers to publish articles in scholarly journals. This in
turn relies on peer review: a fellow scientist in your particular
field – or peer – evaluates your research and the paper you have
written. This is often done anonymously. The big advantage: a
pair of critical eyes that take a fresh look at research that you
have been slaving away at for years.
But peer review also has its drawbacks. Writing these evaluations takes a lot of time. And some people don’t feel like doing
this – meaning you can’t always find a suitable peer for a particular research paper. “And when criticism is unfounded because the peer reviewer lacks the expertise for a solid evaluation,
things can get very complicated,” says Jack Vromen, Professor
of Theoretical Philosophy and Professor of Economics at ESE.
Another issue is that researchers often work in a small field.
“Even though the review itself is anonymous, you often know
who wrote it.” For example, in Professor Rolf Zwaan’s field of
research, Biological and Cognitive Psychology, you had two
professors who couldn’t stand each other. Zwaan remembers
how they would swear at one another at conferences. He needed to evaluate an article written by one of the two. “I wrote
a positive review; the other reviewer a negative one. ‘Oh,’ was
the professor’s response, ‘that must be that bastard I’m always
arguing with.’ ‘No, it’s someone else,’ I said. I should have kept
my mouth shut, because in that case he knew who it had to be.
Meaning he now had a quarrel with two people.”
To avoid such problems, Zwaan is in favour of an open review
system. This would allow everyone to access the reviewer’s
various considerations and arguments. “Reviewers would pay
more attention to spelling mistakes and would work to improve
the paper by presenting strong arguments.” Another advantage
is that you wouldn’t have to deal with mean-spirited comments
like ‘A first-year student could write a better article,’ or ‘This
is so bad it makes me want to throw up.’ Zwaan: “But this approach does take more time, which isn’t rewarded with university credits. Even though it does contribute to science – if you
do it right.” So we have much to gain from this change, in his
view.
Many scholars are in favour of open peer review, concludes
Zwaan, based on a Twitter poll among 200 academics. But some
remain wary nonetheless. “Young scientists in particular are
scared to put their name under a review because they are afraid
of the repercussions. They believe that a negative review will
ensure that a professor obstructs them in the rest of their career. In some cases this fear is justified. In other words, you
shouldn’t make open reviews with the peer reviewer’s name
mandatory.”
↘
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Studenten beoordelen docenten

‘Daar heb ik geen tijd voor’
Verlaat je fluitend en slimmer de collegebanken, of stort je docent twee uur droge stof over je uit? Dat en meer blijkt uit de
beoordeling van docenten door studenten via een digitaal evaluatieformulier. Uitkomsten hiervan worden in de opleidingscommissie besproken.
Maar de antwoorden op de vragen in het formulier zorgen niet
per se voor betere docenten en fijnere lessen, vindt onderwijswetenschapper Brian Godor, die onderzoek doet naar deze beoordelingssystemen. “Vaak worden er vragen gesteld over de
tevredenheid van de studenten. Maar wat beoordeel je daar
precies mee? Wij willen iets weten over het leer- en groeiproces van studenten.” Daarnaast zegt tevredenheid niet altijd iets
over wat studenten geleerd hebben, beweert Godor. “Een student kan ook ontevreden zijn door vele externe zaken, zoals het
rooster of hoe interessant het onderwerp was.”
Hoeveel uur je gestudeerd hebt, een andere vraag uit de evaluatie, zegt ook niet zoveel. “Veel studeren zorgt niet automatisch
voor een hoger cijfer. En ook al is een docent net zo goed als
Einstein in zijn vak, was je als student wel echt gemotiveerd om
er les van te hebben? En waarom?”
In de beoordelingsformulieren worden, kortom, niet altijd de
juiste vragen gesteld. “Ze zijn geen goede weerspiegeling van
wat een les en een docent goed maakt. We zouden eerst de
vraag moeten stellen wat we goed onderwijs vinden, en daarna
bedenken hoe we dat bewijzen.”
Het interpreteren van de evaluatieformulieren is ook bijzonder
lastig. Normaal gesproken zijn de reactiepercentages bijvoorbeeld laag. De studenten Lisanne Notenboom (21) en Pim Somerwil (22) hebben nog nooit een evaluatieformulier ingevuld,
omdat ze mailtjes hierover altijd in hun tentamenperiode krijgen. “Dan hebben we er geen tijd voor”, zegt Somerwil. Notenboom: “En als je met een nieuw vak bezig bent, dan heb je er een
geen zin meer in.” Psychologiestudente Elena Bartre (21) krijgt
te vaak een mailtje om een evaluatie in te vullen: elke vijf weken. Bovendien heeft ze er zelf niet veel aan, zegt ze. “We klagen
altijd over dezelfde dingen. Zinnen tijdens tentamens zijn niet
goed in het Engels vertaald. Het verandert nooit.” Vragen als
‘Hoe was de sfeer in de klas’ en ‘Hoeveel uur heb je gestudeerd’
vindt ze ook niet echt zinnig. “Het is handiger als ze me vragen
in hoeverre ik vind dat ik iets geleerd heb van de stof. Als ik een
cijfer geef, weet niemand precies hoe het geïnterpreteerd moet
worden. En bij de open vragen vul ik zelden wat in.”
Ook Juliette van Trigt (20) vult de formulieren slechts af en toe
in. “Niet altijd, te veel gedoe.” Al zijn er wel heel wat dingen te
verbeteren, vindt ze. “Sommige docenten praten onduidelijk en
gebruiken veel begrippen. Een keer hadden we een gastcollege
van iemand die bijna zeventig was, die was helemaal niet meer
up-to-date met de stof. Dat was echt een drama. Maar naar zoiets wordt niet gevraagd. Ik weet daardoor niet zo goed of het
nuttig is om die formulieren in te vullen.”
↙

Students evaluate lecturers

‘I don’t have time for that’
Do you leave the lecture hall with an excited mind and a spring
in your step? Or does your professor sap your strength with twohour-long, bone-dry monologues? These and other aspects are
reflected in student assessments of lecturers’ teaching skills,
handled via a digital evaluation form. The results are discussed
in the programme committee. But the answers to the questionnaires don’t necessarily lead to better lecturers, according to
educationalist Brian Godor, who is currently researching these
evaluation systems.
“The questions often focus on students’ level of satisfaction. But
what are you actually assessing in these cases? We want to find
out about students’ learning process and growth.” In addition,
satisfaction doesn’t always reflect where there may be room
for improvement, says Godor. “A student can also feel dissatisfied due to a variety of external factors, like the schedule, or to
which extent he was interested in the subject itself.”
How many hours of you’ve studied – another question on the
evaluation form – isn’t particularly revealing either. “Putting
in many study hours doesn’t automatically result in a higher
mark.” In short, the evaluation forms don’t adequately capture what defines a good course or lecturer. "We should first ask
ourselves what we actually consider good education, and then
determine how we can verify this.”
Interpreting evaluation forms is also a very challenging task.
For example, response rates tend to be very low. Students Lisanne Notenboom (21) and Pim Somerwil (22) have never filled in
an evaluation form because they always receive the email reminder during their finals. “And we don’t have time for them
then,” says Somerwil. Notenboom: “And when you’re getting
into a new subject, you no longer feel like doing it either.” Psychology student Elena Bartre (21) gets an email asking her to
complete an evaluation too often: every five weeks. There’s not
much in it for her personally, she says. “We’re always complaining about the same things. Some of the sentences in the exams
haven’t been translated correctly into English. It never changes.” And she doesn’t believe that questions like ‘Describe the
atmosphere in class” and ‘How many hours did you study’ make
much sense. “I think it would be more useful if they asked me to
which extent I learned something from the subjects that were
dealt with.”
Juliette van Trigt (20) likewise only completes a form every now
and then. “I don’t always: it’s too much hassle.” Although there
are quite a few things that could be improved in her view: “Some
of the lecturers don’t speak very clearly, and use a lot of terminology. One time, we had a guest lecturer who was going on 70
and wasn’t completely up to date on the subject. That was a drama to watch. But they never ask you about that kind of thing. So
I’m not sure how much use it is to fill in those forms.”
↙
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Naam: Halil Özkal (27)

Name: Halil Özkal (27)

Studie: coschappen geneeskunde

Degree programme: Medical student on clinical rotation

Soort recensies: locaties op Google Maps

Type of reviews: Locations on Google Maps

(403 reviews, local guide level 5)

(403 reviews, local guide level 5)

V

aak kijk ik met mijn vrouw op de bank via TLC naar die hersendodende programma’s als Say Yes to the Dress of Sister
Wives. Toen dacht ik: in plaats van hersencellen te verliezen,
kan ik ook op Google Maps sterretjes geven aan plekken
waar ik ben geweest. Het is een beetje een gewoonte gewor-

den. Eerst waren het alleen sterretjes, later ging ik er ook dingen bij schrijven. Tijdens zo’n halfuur durend programma heb ik er zo tien reviews bij.

I

’m often sitting on the couch with my wife, watching those mindless programmes on TLC like Say Yes to the Dress and Sister
Wives. At one point I thought: rather than slowly killing off my
brain cells, I could also rate places I’ve been on Google Maps.
It’s become something of a habit. First all I did was add stars;

later on, I starting adding text too. I can easily rack up 10 reviews during
one of those 30-minute programmes. And say you do it once a week, you

En stel dat je dit eens in de week doet, dan zit je al snel op die 403 reviews.

get 403 reviews in no time.

Het begon met een restaurant waar ik met vrienden heen ging. Dat was

It all started with a restaurant that I visited with friends. It was incre-

ongelooflijk kut: we waren met een Groupon-bon en ik merkte meteen dat

dibly shitty: we arrived with a Groupon coupon, and I noticed straight

ze ons eigenlijk niet wilden hebben. Ze gaven een gratis pot thee, maar we

away that they didn’t really want us there. They gave us a free pot of

moesten wel betalen voor elk glas dat we erbij namen. We zeiden tegen

tea, but we had to pay for every extra glass. We said to each other: if we

elkaar: als we dit reviewen op Google, weten komende klanten dit ook en

review this place on Google, future customers will know what’s up, so

hoeven ze dit niet mee te maken.

they can avoid it.

Ik review veel, maar niet alles. Er hangt bijvoorbeeld een klein beeldje bij

I do a lot of reviews, but I don’t review everything. For example, in our

ons in de buurt aan de muur – zogenaamd kunst - wat Google voorstelt

neighbourhood, there’s this little statue up on the wall – art, apparently.

om te bespreken. Dat doe ik niet. Als het wat duurder is, dan wel. Zoals de

Google suggests discussing it. Not interested. I do get interested when

dildokabouter op het Eendrachtsplein, want dat is grappig. Ik maak een

it’s a bit more expensive. Like the dildo gnome on Eendrachtsplein, be-

foto en schrijf er iets in het Engels bij. Bovendien maakt dit het shoppen

cause that’s funny. I take a picture and add something in English. What’s

in de stad ook voor mij leuk. Eerder moest ik op mijn vrouw wachten, nu

more: I’ve started to enjoy shopping in the centre. Previously, I stood

zij op mij.

around waiting for my wife; now she’s waiting for me.
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Dood van de criticus
Of je nou liket, reviewt of naar rechts swipet: online moedigt
technologie ons constant aan om overal een mening over te
hebben. Dat is niet zonder gevaren, vindt filosoof Robin van
den Akker. In dit essay pleit hij daarom voor een herwaardering van het Goede, Ware en Schone.
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De rest is geschiedenis (men kijke de film
The Social Network, bijvoorbeeld): Revenge of the nerd. College dropout. Facebook
CEO. World Domination. Trololo.
De reden om deze oorsprongsmythe op
deze plaats te herhalen is dat het gezien
kan worden als één van de sleutelmomenten in de geboorte van wat de online
beoordelingscultuur genoemd kan worden. Een applicatie om medestudenten
te recenseren - hot or not? – kan immers
gezien worden als prototypische voorloper van veel van onze hedendaagse sociale interacties op sociale media. Denk aan
functionaliteiten als Youtubes duimpjes,
Instagrams hartjes, Twitters Like, Tinders
swipe, Foursquares Check-in. En ja, dus
ook van Facebooks Like-button, de meest
succesvolle van dit soort beoordelingsfunctionaliteiten waarmee we continu
onze meningen en gevoelens delen.
En dàt, beste lezer, is een van de meest belangwekkende cultuurvormende momenten van de éénentwintigste eeuw. Waarom? Laat ik het dramatisch aanzetten. Het
betekent niets anders dan de dood van de
criticus en het verlies van een gedeeld idee
van (om met Plato te spreken) het Goede,
Ware en Schone. Not Hot!

(reizen) en RateMyTeacher (docenten). Uw
tweede gedachte zal uitgaan naar websites
waar de aldaar aangeboden producten en
diensten ook daadwerkelijk afgenomen
worden, zoals AirBnB (overnachtingen),
Netflix (films en series) en Amazon (zo’n
beetje al het overige). Maar laat vanaf nu
uw derde gedachte ook uitgaan naar de
vele beoordelingsknoppen – duimpje, smiley, hartje, sterren - waar u dagelijks op
drukt. Waar de like-knop van Facebook,
TripAdvisor en Netflix elkaar vinden en
beginnen te overlappen, is in de democratisering van het domein dat voorheen was
voorbehouden aan de professionele criticus in dienst van een krant, tijdschrift of
gids. Tezamen vormen ze een ecosysteem
waarin we van website naar applicatie
naar platform kunnen surfen terwijl we
onophoudelijk worden uitgenodigd - verleid, zelfs - om onze waardeoordelen te
geven en te delen - van geschreven beoordelingen tot duimpjes, sterren en hartjes.
In haar boek The Culture of Connectivity:
a Critical History of Social Media uit 2012
beargumenteert hoogleraar Mediastudies
José van Dijck dat het online ecosysteem
(en alle verschillende microsystemen
waaruit dat bestaat) normen en waarden
in zich draagt die het overbrengt op ons,
de gebruikers van sociale media, en zo
verankert in onze cultuur. Technologie is
nooit een neutraal middel; het medium
stuurt de blik waarmee we naar de wereld
kijken en de wijze waarop we in de wereld
handelen.
Twee tendensen zijn van belang om de culturele logica te vatten die onze wijze van
beoordelen sturen.
↘

I
De oorsprongsmythe van Facebook moge
bekend zijn. Supernerd Mark Zuckerberg,
zoals Claire Hoffman ooit in een portret
voor Rolling Stone schreef, knutselde - codeerde, hackte - de software voor een website genaamd FaceMash in elkaar vanuit
zijn studentenkamer op Harvard terwijl
hij, sociaal geïsoleerd en verlaten in de
liefde, aasde op de ultieme wraak op eenieder die hem niet erkende als, nou ja, toffe peer, een gelijke, zo niet een meerdere
in menig opzicht. Lichtelijk aangeschoten
meldde hij die avond op zijn blog (geciteerd door Hoffman):
"I'm a little intoxicated, not gonna lie. […]
The Kirkland [dorm] facebook is open on
my desktop and some of these people have
pretty horrendous facebook pics. I almost
want to put some of these faces next to pictures of farm animals and have people vote
on which is more attractive."
En, een uurtje later: "Yea, it's on. I'm not
exactly sure how the farm animals are
going to fit into this whole thing (you can't
really ever be sure with farm animals . . .),
but I like the idea of comparing two people
together."
Gedurende die nacht schreef Zuckerberg
de software voor de site en hackte een universiteitsdatabase om aan profielfoto’s van
zijn medestudenten te geraken (waarvoor
hij later slechts een officiële waarschuwing
zou krijgen). FaceMash bleek erg populair.
De volgende dag registreerden honderden
studenten zich om hun medestudenten te
beoordelen. Hot or Not? Hot or Not? Hot or
Not? Maal 22.000.

II
Wellicht is het contra-intuïtief om de notie
van een online beoordelingscultuur te paren aan Facebooks Like-knop en soortgelijke functionaliteiten. Uw eerste gedachte
zal waarschijnlijk uitgaan naar websites
die zich specifiek toeleggen op het faciliteren van recensies van producten en diensten, zoals Iens (restaurants), TripAdvisor
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back loops te allen tijde zullen leiden tot
dynamische netwerken (zoals informatiesystemen, gemeenschappen en markten)
die naar een harmonieus optimum tenderen: Het Goede, Ware en Schone.

IV
Ten eerste, zo vatte Zuckerberg het in zijn
recente ‘Facebook-manifesto’ samen, is
social media als een ‘short-form medium
where resonant messages get amplified
many times. This rewards simplicity and
discourages nuance.’ Het was een zeldzaam lucide moment (gevolgd door de gebruikelijke ideologische lingo).
Ten tweede, zo observeerde Van Dijck, verraadt Facebooks Like-button ‘an ideological predilection: it favors instant, gut-fired, emotional, positive evaluations (and
by implication, negative evaluations)’. Ik
meen dat dit geldt voor het gehele ecosysteem van sites, platforms en applicaties
waarin door middel van duimpjes, hartjes
en ballen winnaars en verliezers worden
aangewezen volgens het populariteitprincipe.
Door de lage transactiekosten en het
weinig doorwrochte niveau zorgen deze
tendensen tezamen dat de online beoordelingscultuur simpelweg te vaak ‘cheap
talk’ genereert, zoals Ray Fisman van de
Columbia Business School het omschreef.
En het zijn dit soort goedkope praatjes die
de professionele criticus en commentator
uit de markt prijzen en doen ondersneeuwen in de aandachteconomie.

'Laten we eens
beginnen met het
uitstellen van ons
oordeel'

III
Menig evangelist van Silicon Valley zal
beweren dat dit, beredeneerd vanuit The
Californian Ideology, de dominante ideologie van dit tech-gebied, een goede zaak
is. Deze ideologie omvat een raamwerk
waarin, naast de superioriteitsgevoelens
van de hackerscultuur waar we eerder
kennis mee maakten op Zuckerbergs studentenkamer, op het oog veel tegengestelde ideologische blokken samenkomen in
een – min of meer - gelukkig huwelijk: het
denken over cybernetica uit de jaren veertig en vijftig, de hippie-communes van de
jaren zestig en zeventig en de neoliberale
investeerders van de jaren tachtig en negentig. Deze groepen vinden elkaar in het
geloof dat niet-hiërarchische, horizontale
interacties tussen gelijke en autonome actoren – peers, dus – door middel van feed-

Robin van den Akker (1982) is Docent Cultuurfilosofie en Coördinator van het academische
programma van de Humanities aan het Erasmus University College. Ook is hij oprichtend
redacteur van het onderzoeksplatform Notes
on Metamodernism, dat onderzoek doet naar
hedendaagse culturele fenomenen die symptomatisch zijn voor de post-postmoderne
conditie. Zijn onderzoek is ondermeer verschenen in het Engels, Duits, Spaans, Mandarijn en Russisch en gepubliceerd in tijdschriften als ArtPulse, Frieze, De Groene en Vrij Nederland. Hij is lid tevens lid van het Filosofisch
Elftal van dagblad Trouw. Dit najaar verschijnt
onder zijn redactie de academische bundel
Metamodernism: Historicity, Affect, and
Depth after postmodernism en verdedigt hij
zijn proefschrift over het gebruik van smartphones in de openbare ruimte.

Terug naar de hedendaagse beoordelingscultuur. Het moge nu duidelijk zijn dat alle
beoordelingsfunctionaliteiten – de reactievelden, de duimpjes en de hartjes, de sterren en de ballen – onderdeel zijn van een
ideologische apparatus waarin we voorgeprogrammeerd worden om continu feedback te geven aan een dynamisch netwerk
dat – in theorie – zou moeten leiden tot een
harmonieus optimum. Ik zeg ‘theoretisch’
omdat dit zou betekenen dat de continue
stroom aan online beoordelingen, meningen en waarderingen er inderdaad toe zou
leiden dat de meest nastrevenswaardige
cultuuruitingen, de meest doorwrochte
(journalistieke of wetenschappelijke) onderzoeken en de meest literaire romans komen bovendrijven, alom gewaardeerd - of
in ieder geval alom geaccepteerd - vanwege, u raadt het al, het Goede, Ware of Schone dat ze belichamen. En dat is meestal
niet het geval.
Het probleem is niet zozeer dat er geen
onderscheid kan worden gemaakt tussen
feedback bestaande uit goedkoop geklets
of een geïnformeerd oordeel. Het probleem
is dat vanuit The Californian Ideology bezien dit onderscheid per definitie niet van
belang is, of zelfs ongewenst. Op de vrije
markt van meningsuiting is iedereen gelijk. Voor ‘hippies’ omdat democratisering
de belofte van non-hiërarchische diversiteit inhoudt. Voor durfkapitalisten omdat
consumentenvoorkeuren de onzichtbare
hand van de markt zouden sturen. En voor
cybergoeroes omdat het de wisdom of the
crowd belichaamt. En dus moet de drempel voor meningsuiting zo laag mogelijk
gehouden worden.
Een treffende illustratie van deze drempelverlagende dynamiek is Netflix’ recente
overgang van een beoordelingsmethode
gebaseerd op een comment section gekoppeld aan toe te kennen sterren (op een
schaal van 1 tot 5) naar een beoordelingssysteem met een binaire keuze tussen
‘like’ en ‘dislike’. De oude methode deed
nog denken aan de wijze waarop een criticus tot een beargumenteerd waardeoordeel komt; het nieuwe systeem mobiliseert het snelle smaakoordeel, gebaseerd
op consumptievoorkeuren.

37

De reden? Te veel beoordeelaars droegen
argumenten aan voor hun inschaling op
het sterrenstelsel – weliswaar in de ongenuanceerde, sensationele termen van dit
short-form medium , maar toch - omdat ze
recenseerden voor anderen, een publiek.
En dat kan niet de bedoeling zijn. “Five
stars feels very yesterday now”, zo meldde
een topman van Netflix op een persconferentie. Door invoering van het duimpjessysteem moeten vooral meer beoordelingen worden gegenereerd, opdat Netflix’
algoritmes gepersonaliseerde suggesties
kunnen doen, aansluitend bij hetgeen ‘ik’
leuk vind.
Het illustreert dat de democratisering van
het waardeoordeel, gekoppeld aan de vrije
markt van meningsuiting, leidt tot een
consumentenlogica waarbij het Goede,
Ware en Schone verwordt tot datgene wat
goed, waar of schoon voelt, leuk of niet
leuk is, voor u en de uwen. Het resulteert
in door algoritmes geconstrueerde echokamers waarin we alleen datgene voorgeschoteld krijgen wat makkelijk te verteren is omdat onze onderbuik er al aan
gewend is.
Dit alles leidt tot een paradoxale situatie.
De toegenomen diversiteit van beoordelaars leidt tot een eenduidige ervaring van
de wereld, gestut door effectbejag en genotsgevoelens. En de democratisering van
het waardeoordeel leidt tot de terreur van
het populaire, gespeend van kritische kanttekeningen of alternatieve sensibiliteiten.

V
De ‘verkruimeling van hiërarchie en expertise’ in tijden van sociale media, zoals de
journaliste Suzanne Moore het omschreef
in The Guardian, heeft geleid tot een existentieel debat over de status van de serieuze kritiek bedreven door de professionele
criticus of commentator. Wanneer eenieder een oordeel kan vellen en een mening
kan delen zonder werkelijke kennis van
zaken, gebaseerd op persoonlijke voorkeuren en geuit in ongenuanceerde termen én
het op algoritmes gebaseerde populariteitsprincipe leidt tot de automatische koppeling van personen aan voorkeuren (wat
betreft het goede, het schone en het ware),
waartoe dient de serieuze kritiek dan nog?
Het korte antwoord is dat serieuze kritiek
wijst op hetgene dat niet goed, schoon of
waar is aan het populaire, en stuurt naar
hetgene dat wel goed, schoon of waar is,
maar niet populair. Zo opent het de uitgang van de echokamer naar een meer
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geschakeerd landschap met een divers
geluid. Het lange antwoord is dat de ware
criticus hierbij twee zaken bewaakt die
essentieel zijn voor een democratische gemeenschap: het weloverwogen oordeel én
een gedeeld idee van het Goede, Ware en
Schone.
Het weloverwogen oordeel bestaat bij de
gratie van smaakvoorkeuren en kennis
van zaken. De ware criticus beoordeelt
alleen datgene waar zij een oprechte interesse – liefde, zelfs - voor heeft én een
welhaast encyclopedische kennis over bezit. En om tot een weloverwogen oordeel
te komen, bevraagt de criticus allereerst
– in een zelf-reflexief moment - haar eigen
onderbuikreactie en stelt haar oordeel uit.
Vervolgens ontleedt ze het voorliggende
(Hoe is het ten uitvoer gebracht? En waarom precies zo en niet anders? En werkt
het?) en plaatst ze het in een historische
context (Is dit eerder gedaan, gemaakt, of
beweerd? En is dit beter, schoner, juister?)
Pas in laatste instantie toetst ze het aan
de eigen ervaring. Wat doet het met me?
Wat betekent het voor mij? Het zijn vragen die vaak niet – en zeker niet in deze
volgorde – worden gesteld in een online
beoordelingscultuur waarin we, zoals Daniel Mendelsohn het verwoordde in zijn A
Critic’s Manifesto voor The New Yorker, ‘a
lot of heat, but not a lot of light’ aantreffen. Door deze vragen wel te stellen laat de
ware criticus zien hoe ze tot een oordeel is
gekomen en biedt ze het publiek de ruimte
om haar wel of niet te volgen in dit oordeel.
Aldus biedt ze een handleiding voor beginners, een trainingsmodule, om ons eigen
kritisch oordeelsvermogen te oefenen.
Het licht dat de ware criticus laat schijnen
in een tijd waarin we doorgaans verhitte

oordelen vellen via onze beeldschermen
(‘hot or not?’) en delen in onze echokamer,
doet, vrijelijk geïnterpreteerd, denken aan
Plato’s parabel van de Grot. Hierin staart
de goegemeente, met de rug naar het licht
gekeerd, naar op de muur geprojecteerde
schaduwen van zichzelf, die voor de werkelijkheid worden aangezien. Voor Plato
kunnen alleen filosofen – de betreffende
critici van dienst – de gemeenschap leiden naar de bron van het licht en, dus,
werkelijke kennis. De hoogste vorm van
kennis waarnaar gestreefd dient te worden bestaat, u raadt het al, uit een idee van
het Goede, Ware en Schone. De parabel
illustreert dat een gemeenschap niet kan
bestaan zonder een gedeeld (maar dynamisch) idee van voorbeeldig handelen in
culturele zin, het schone in artistieke zin
en het ware in journalistieke en wetenschappelijke zin. Het zijn immers dit soort
gedeelde en nastrevenswaardige waarden
waaraan een ieder zich kan toetsen en
waarin de gemeenschap zich kan herkennen als gemeenschap.

VI
Nu de online beoordelingscultuur de ware
criticus begint te overschaduwen en we
steeds vaker verblijven in onze ‘grot’-esque echokamers gevuld met emo-simplisme, verliezen we stilaan onze kritisch oordeelsvermogens en een gedeeld idee van
het Goede, Ware en Schone. Populisme en
polarisatie vallen ons ten deel.
Wat te doen? Ik heb geen kant-en-klare oplossing. Laten we eens beginnen met het
vertragen van het handelen en het denken,
het uitstellen van ons oordeel - juist als we
de aanvechting voelen om direct te reageren omdat we menen, voelen, dat we iets
belangwekkends te melden hebben. Niet
alles hoeft direct becommentarieerd, geliket of gedeeld te worden; de meeste zaken
dienen eerst bestudeerd, geanalyseerd en
doordacht te worden.
En abonneer u vervolgens op kranten,
bladen en gidsen waar nog steeds critici
werkzaam zijn - van progressief tot conservatief, van links tot rechts - opdat we hen,
en het gehele spectrum van Goed, Waar en
Schoon, weer gaan zien en lezen.

VII
Is dit een elitair pleidooi voor de ware criticus en het belang van het weloverwegen
oordeel en een gedeeld idee van het Goede,
Ware en Schone in tijden van social media?
Ja – Reken maar. Had je wat?
↙
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Death of the critic
Whether you like, review or swipe right: online technology
encourages us to constantly have an opinion about
everything. This has its dangers, according to philosopher
Robin van den Akker. In this essay, he therefore appeals for
a re-evaluation of Goodness, Truth and Beauty.

I

I like the idea of comparing two people
together."

The myth of the origin of Facebook is well
known. Supernerd Mark Zuckerberg, as
Claire Hoffman once wrote in a portrait
for Rolling Stone, created - coded, hacked
- the software for a website called FaceMash from his student room at Harvard.
Socially isolated and abandoned in love,
he was aiming at ultimate revenge on anyone who failed to recognise him as, well,
a great guy, an equal, if not their superior in many respects. Slightly intoxicated,
that evening he wrote in his blog (quoted
by Hoffman):
"I'm a little intoxicated, not gonna lie.
[…] The Kirkland [dorm] facebook is open
on my desktop and some of these people
have pretty horrendous facebook pics. I
almost want to put some of these faces
next to pictures of farm animals and have
people vote on which is more attractive."
And an hour later: "Yea, it's on. I'm not exactly sure how the farm animals are going
to fit into this whole thing (you can't really ever be sure with farm animals . . .), but

During that night, Zuckerberg wrote the
software for the website and hacked a
university database to take profile photos
of his fellow students (for which he later
only received an official warning). FaceMash proved very popular. The next day,
hundreds of students registered to rate
their fellows. Hot or Not? Hot or Not? Hot
or Not? Times 22,000.
The rest is history (see film The Social Network, for example): Revenge of the nerd.
College dropout. Facebook CEO. World
Domination. Trololo.
The reason why I’m repeating this myth
of origin here is that it can be regarded
as one of the key moments in the birth
of what can be called the online review
culture. An application to rate fellow
students - hot or not? – can obviously
be seen as a prototype and precedent for
many of our modern social interactions
on social media. Take functionalities like
YouTube thumbs-up, Instagram hearts,

Twitter Likes, Tinder swipes, Foursquare
Check-ins. And yes, Facebook’s Like
button, the most successful of such rating functionalities with which we constantly share our opinions and feelings.
And that, dear reader, is one of the most
important cultural formative moments
of the twenty-first century. Why? Let me
make it really dramatic. It means nothing
less than the death of the critic and the
loss of a shared idea of (to quote Plato)
Goodness, Truth and Beauty. Not Hot!

II
Perhaps it’s counterintuitive to link the
notion of an online rating culture to Facebook’s Like button and similar functionalities. Your initial thought will probably
be about websites specifically devoted to
facilitating and aggregating products and
services such as Iens (restaurants), TripAdvisor (travel) and RateMyTeacher (education). Next, you will think about websites where the products and services are
actually bought, such as AirBnB (accom-
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modation), Netflix (films and series) and
Amazon (almost everything else). But let
your third thought go to the many rating
buttons – thumbs up, smiley, heart, stars –
that you click on every day. Where the like
button of Facebook, TripAdvisor and Netflix are similar and start to overlap is in the
democratisation of the domain that was
previously reserved for the professional
critic employed by a newspaper, magazine
or guide. Together, the three form an ecosystem in which we are able to surf from
website to application to platform whilst
constantly being invited - seduced even
– to rate and share our opinions – from
written reviews to thumbs-up, stars and
hearts.
In her book The Culture of Connectivity: a
Critical History of Social Media from 2012,
Professor of Media Studies José van Dijck
argues that the online ecosystem (and all
the various component microsystems)
contain norms and values which it communicates to us, the users of social media,
and thus becomes rooted in our culture.
Technology is never neutral; the medium
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controls how we view the world and how
we behave in the world.
Two tendencies are important for capturing the cultural logic which controls the
way we review things.
Firstly, as Zuckerberg summarised in his
recent ‘Facebook manifesto’, social media
is like a ‘short-form medium where resonant messages get amplified many times.
This rewards simplicity and discourages
nuance.’ It was a rare lucid moment (followed by the usual ideological lingo).
Secondly, as Van Dijck observed, Facebook’s Like button reveals ‘an ideological
predilection: it favors instant, gut-fired,
emotional, positive evaluations (and by
implication, negative evaluations).’ I feel
that this applies to the entire ecosystem
of websites, platforms and applications in
which winners and losers are identified by
means of thumbs-up, hearts and balls according to the popularity principle.
Because of the low transaction costs and
the fairly simple level, together these
tendencies ensure that the online rating
culture too often simply generates ‘cheap

talk’, as Ray Fisman from the Columbia
Business School called it. And such cheap
talk is what prices the professional critic
and commentator out of the market and
submerges them in the attention economy.

III
Many an evangelist from Silicon Valley will
claim, based on The Californian Ideology,
the dominant ideology of this tech region,
that this is a good thing. This ideology concerns a framework in which, besides the
sense of superiority of the hacker culture
which we were introduced to in Zuckerberg’s student room, the apparently opposing ideological blocks come together in
a – more or less – happy marriage: the ideas about cybernetics from the 1940s and
1950s, the hippie communes of the 1960s
and 1970s and the neoliberal investors of
the 1980s and 1990s. These groups find
each other in the belief that non-hierarchical, horizontal interactions between equal
and autonomous actors – i.e. peers – will
always lead via feedback loops to dynamic networks (such as information sys- ↘
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tems, communities and markets) which
tend towards a harmonious optimum:
Goodness, Truth and Beauty.

IV
Back to the modern day rating culture.
You will now have realised that all rating
functionalities – the reaction fields, the
thumbs-up and the hearts, the stars and
the balls – are part of an ideological apparatus in which we are pre-programmed
to constantly give feedback to a dynamic
network that – in theory – should lead to a
harmonious optimum. I say ‘theoretically’
because this should mean that the continuous stream of online reviews, opinions
and ratings should produce the most aspirational cultural expressions, the most
elaborate (journalism or science-related)
studies and the most literary novels, universally well reviewed - or at least universally accepted – due to, you’ve guessed it,
the Goodness, Truth or Beauty that they
embody. And that’s not usually the case.
The problem is not so much that no distinction can be made between feedback
consisting of cheap gossip or an informed
opinion. The problem is that in terms of
The Californian Ideology, this distinction
is by definition unimportant or even undesired. On the free market of expression,
everyone is equal. For ‘hippies’, because
democratisation involves the promise of
non-hierarchical diversity. For venture
capitalists, because consumer preferences
are supposed to guide the invisible hand of
the market. And for cyber gurus, because
it embodies the wisdom of the crowd. And
so the threshold for expressing opinions
must be kept as low as possible.
A striking illustration of such low threshold dynamics is Netflix’ recent move from
a ratings method based on a comment section linked to a star rating (from 1 to 5) to
a review system with a binary choice between ‘like’ and ‘dislike’. The old method
resembled the way a critic reaches a substantiated value judgement; the new system mobilises the rapid taste judgement,
based on consumption preferences.

'Let's start with
postponing our
judgment'

The reason? Too many reviewers provided arguments for their rating on the star
system – although in the unnuanced,
sensational terms of this short-form medium, but anyway – because they were
reviewing for others, an audience. And
that isn’t how it’s meant to be. “Five stars
feels very yesterday now,” said a Netflix top
man at a press conference. By introducing
the thumbs-up system, more evaluations
must be generated, so that Netflix’ algorithms can make personalised suggestions, in line with what ‘I’ like.
It illustrates that the democratisation of
the value judgement, linked to the free
market of expression, leads to a consumer
logic whereby Goodness, Truth and Beauty
is translated into what feels good, true or
beautiful, is nice or not nice, for you and
yours. It results in echo rooms constructed
by algorithms in which we are only presented with what is easy to digest because
we have already had a taste of it.
All this creates a paradoxical situation. The
increased diversity of reviewers leads to
an unambiguous experience of the world,
built on grandstanding and pleasure. And
the democratisation of the value judgement leads to the tyranny of the popular,
devoid of critical comments or alternative
sensibilities.

Robin van den Akker (1982) is a Lecturer in
Cultural Philosophy and Coordinator which is
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Erasmus University College. He is also the
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under his editorship, Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after postmodernism,
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space.

The ‘crumbling of hierarchy and expertise’
in times of social media, as journalist Suzanne Moore described it in The Guardian,
has led to an existential debate about the
status of the serious criticism offered by
the professional reviewer or commentator.
When anyone can make a judgement and
share an opinion without any real knowledge of the matter, based on personal
preferences and expressed in unnuanced
terms and the popularity principle based
on algorithms leads to the automatic link
of people to preferences (in terms of goodness, beauty and truth), what is serious
criticism worth?
The short answer is that serious criticism
points to that which is not good, beautiful
or true in the popular and moves towards

v
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what is good, beautiful or true, but not
popular. It thus opens the exit of the echo
room to a more varied landscape with a
diverse noise. The long answer is that the
true critic guards two issues which are essential for a democratic community: the
well considered judgement and a shared
idea of Goodness, Truth and Beauty.
The well considered judgement exists by
virtue of taste preferences and knowledge of things. The true critic only reviews
things that she is genuinely interested in
– even loves – and about which he/she has
an almost encyclopaedic knowledge. And
to arrive at a well considered judgement,
the critic first explores – in a self-reflexive
moment –her gut reaction and delays her
judgement. She then analyses the present
(How was it executed? And why exactly
this way and not differently? And does it
work?) and places it in a historic context
(Has this been done, made, claimed before? And is this better, cleaner, more correct?). Only in the last instance does the
critic compare it with her own experience.
What is its impact on me? What does it
mean for me? These are questions which
are often not – and certainly not in that
order – asked in an online review culture
in which we find, as Daniel Mendelsohn
described it in his A Critic’s Manifesto for
The New Yorker, ‘a lot of heat, but not a lot
of light’. By asking these questions, however, the real critic shows how they formed
an opinion and offers the audience the opportunity to follow her or not in this judgement. She thus offer a guide for beginners,
a training module, so that we can practise
our own critical judgement skills.
The light that the true critic shines in an
era when we tend to utter judgements via
our screens (‘hot or not?’) and share in our
echo room, makes us, freely interpreted,
think of Plato’s allegory of the Cave. He
describes a group of people living with
their backs to the light, watching shadows of themselves projected on the wall,
which are their reality. For Plato, only philosophers – the relevant critics – can lead
these people to the source of the light and
thus to real knowledge. The highest form

ately commented on, liked or shared; most
things should first be studied, analysed
and considered.
And then subscribe to newspapers, magazines and guides where critics are still
active – from progressive to conservative,
from left to right – so that we can start seeing and reading them again, and the whole
spectrum of Goodness, Truth and Beauty.

VII
Is this an elitist appeal for the true critic
and the importance of the well considered
judgement and the shared idea of Goodness, Truth and Beauty in times of social
media? Yes – you bet. Got a problem with
that? ↙

of knowledge which can be aspired to,
you’ve guessed it already, consists of an
idea of Goodness, Truth and Beauty. The
allegory illustrates that a community cannot exist without a shared (but dynamic)
idea of exemplary behaviour in a cultural
sense, the beauty in artistic sense and the
truth in a journalistic and scientific sense.
Because these are the kinds of shared and
aspirational values which everyone can
test themselves against and in which the
community can recognise itself as a community.

VI
Now that the online review culture is beginning to overshadow the true critic and
we increasingly reside in our ‘cave’ type
echo rooms filled with emo-simplism, we
gradually lose our critical judgement abilities and a shared idea of Goodness, Truth
and Beauty. Populism and polarisation
await us.
What to do? I don’t have a ready made
solution. Let’s start with postponing action and thinking, postponing our judgment – just when we feel the temptation
to respond immediately because we think,
feel that we have something important to
say. Not everything needs to be immedi-
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‘Afgekraakt worden is pijnlijk’
Complimenten ontvangen
is voor de meeste mensen
geen enkel probleem.
Maar hoe reageer je als er
minder lovend wordt gereageerd op je werk? Tim de
Mey, hoofddocent Theoretische filosofie, vertelt
over zijn ervaringen met
negatieve recensies.

A

ls ik dit boek op de middelbare school voor mijn examen
had moeten doorwerken, zou
ik later geen regel filosofie
meer gelezen hebben.’ Niet
de fijnste reactie om als schrijver van het
examenboek voor het VWO-vak filosofie te
lezen in dagblad Trouw. Maar de auteur van
dienst, Vlaming Tim de Mey, kon er eigenlijk wel om lachen. “Dit soort oppervlakkige opmerkingen zijn zo flauw, daar zit ik
echt niet mee. Alleen als het over de inhoud
gaat, wordt het moeilijker. Heel eerlijk: dat
was af en toe wel vervelend.”

Plasje
De Mey had überhaupt niet verwacht dat
zijn boek Het voordeel van de twijfel na publicatie zo veel stof zou doen opwaaien. Hij
dacht juist dat hij na het schrijven van de
laatste letter van zijn boek over scepticisme
en het belang van twijfelen het ergste achter de rug had. “Omdat het examenmateriaal zou worden, keek een commissie mee.
Tien tot vijftien collega-filosofen mochten
hun plasje doen over mijn stukken. Dat was
niet leuk, vooral omdat de kritiek niet consistent was. Wat de één goed vond, vond de
ander niks en dat bleef maar doorgaan.”
Maar de storm ging niet liggen. Sterker
nog: na het verschijnen van het boek eind
2014 stroomden de recensies en beschouwingen binnen. “Er werd veel over gesproken. Uiteindelijk denk ik dat een derde van
de recensies lovend was en twee derde opmerkingen had op punten in het boek.” De
negatieve recensies verdeelde de Vlaming
in zijn hoofd in twee categorieën. “Aan de
ene kant is er de algemene kritiek. Op mijn
schrijfstijl, de vorm van het boek of bepaald
woordgebruik. Daar ben ik alleen maar blij
mee. Ik neem al die punten mee en ik probeer daar ook echt wat mee te doen.”

Flight of fight
Moeilijker wordt het wanneer er recensenten ingaan op de inhoud van het boek
en dus de (filosofische) gedachten van De
Mey. “Dan is kritiek toch een stuk lastiger
te accepteren. Je weet namelijk zelf ook wel
waar de pijnpunten in je eigen werk zitten.
Als je daar dan compleet op wordt afgekraakt, is dat pijnlijk. De vinger wordt dan
gelegd op je eigen, diepere onzekerheden.”
Eén recensie heeft De Mey zelfs nooit kunnen uitlezen. “Daar werd zo ernstig getwijfeld aan mijn ideeën, dat ik het niet meer
aankon. Het werd te persoonlijk.”
De tactiek die De Mey hanteert bij het verwerken van recensies, is altijd dezelfde.
“Je kunt kiezen voor flight of fight. Ik kies
altijd voor dat eerste en heb nog nooit gereageerd op een recensie. Nee, ook niet op
de recensie die ik niet heb uitgelezen. Er is
geen productieve uitkomst mogelijk als je
gaat reageren. Je komt er zelf nooit goed
uit. Ik laat het daarom altijd maar gaan. Het
is moeilijk, zeker als het persoonlijk wordt,
maar ik denk dat het op de lange termijn
toch het beste is. Dat is ook mijn advies aan
collega’s die te maken krijgen met negatieve recensies. Leer wat je ervan kan leren en
laat de rest gaan.”
Die instelling zorgt ervoor dat hij het plezier in het schrijven nog lang niet heeft verloren. “Opmerkingen als ‘Wie dit leest, gaat
nooit meer filosofie lezen’ kan ik van mij af
laten glijden, omdat ik ook veel enthousiaste reacties kreeg en krijg van leerlingen en
docenten. Natuurlijk, kritiek op de inhoud
blijft altijd moeilijk. Je eigen onzekerheden
worden namelijk bevestigd en ik weet zeker: dat is voor niemand leuk. Maar ik ben
niet ontmoedigd. Ik heb de smaak te pakken.” ↙
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‘Getting savaged is painful’
Receiving compliments isn’t a problem for most
people. But how do you
respond if the reaction to
your work is less positive?
Tim de Mey, associate professor of theoretical philosophy, talks about his
experiences of negative
reviews.

I

f I had had to work through this
book at secondary school for my
exams, I wouldn’t have read a single line of philosophy ever again
afterwards.’ Not the greatest response to read in the newspaper Trouw as
author of the textbook for pre-university
philosophy. But the author in question,
Fleming Tim de Mey, was able to laugh it
off. ‘Superficial remarks like this are so
vague that they really don’t bother me. It
gets tougher where the substance is concerned. To be honest, I have found that annoying at times.’

Dump
De Mey really hadn’t expected his book
The benefit of the doubt to cause such a
stir when it was published. In fact, after
completing the writing of his book on
scepticism and the importance of doubt,
he thought the worst was behind him.
‘Because this was going to be examination material, a committee took a look at it.
Some ten to fifteen fellow-philosophers
were allowed to dump all over my stuff.
That wasn’t nice, especially as the criticism wasn’t consistent. What one liked,
another thought was useless, and so it
went on.’
The storm didn’t blow over. Far from it:
after the book’s publication in late 2014,
the reviews came pouring in. ‘There was
a lot of discussion about it. In the end, I
think that a third of the reviews were positive and two-thirds had comments about
aspects of the book.’ In his mind, the Fleming divided the negative reviews into
two categories. ‘On the one hand, there’s
the general criticism. Of my writing style,
the form of the book or the use of certain
terms. I’m perfectly happy with that. I take
all those points on board and really try to
do something with them.’

Flight or fight
It became harder when reviewers discussed the book’s content and hence De Mey’s
philosophical thinking. ‘That’s when the
criticism is quite a lot harder to take. Because you yourself are well aware of what
the weak points are in your own work. If
you get really savaged about those, it’s painful. It touches on your own deeper insecurities.’ There is one review that De Mey
has never even managed to read through
to the end. ‘My ideas were doubted so fundamentally in it that I couldn’t take it anymore. It became too personal.’
The tactic De Mey uses in dealing with reviews is always the same. ‘You can choose
flight or fight. I always opt for the first of
these, and have never responded to a review. Including the review I was unable to
read all the way through. There’s no productive outcome once you start reacting.
You’ll never come out of it well, so I always
just let it go. It’s hard, especially when it
gets personal, but I think it’s best in the
long run. That’s also my advice to colleagues who face negative reviews. Learn
what you can from them and let the rest
go.’
This attitude has ensured that he has not
lost any of his pleasure in writing. ‘I can
put aside comments like ‘He who reads
this will never read about philosophy
again’, because I also received many enthusiastic reactions from students and teachers. Of course, substantive criticism
is still difficult. Your own insecurities are
reinforced, and I can tell you that nobody
enjoys that. But I don’t get discouraged.
I’ve got the hang of it now.’ ↙
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I

k schrijf sinds 2004 voor Metalfan.nl, een van de grotere webzines in Nederland voor alles wat te maken heeft met metalmuziek. Ik schrijf daar met name albumreviews voor, maar
af en toe ook een concertrecensie of een interview met een
band.

Dat is iets wat mijn werk voor Metalfan oplevert: het interviewen van
bands die ik echt heel goed vind. Ik hoor dan iets meer over hoe ze

I

’ve been writing for Metalfan.nl, one of the larger webzines in the
Netherlands dealing with all things metal, since 2004. I mainly write
album reviews, but occasionally I also contribute concert reviews
or a band interview.
That’s something that comes out of my regular activities for Metal-

fan: the chance to talk with bands that I think are really good. I get to hear a
bit more about how they work and how an album is realised. I’m not a fanboy

werken en hoe een album tot stand komt. Ik ben geen fanboy ofzo,

or anything, but I usually ask them to sign my CD while I’m there. You won’t

maar als ik er dan toch ben, laat ik ze mijn cd wel signeren. Ik zal alleen

find me standing in line at a festival signing session however.

niet bij signeersessies op festivals in de rij staan.

The thing I like most is when one of my reviews inspires discussion. This

Ik vind het vooral leuk als mijn muziekreview discussie oproept. Dat

often means a band is doing something new – at which point the old guard

betekent vaak dat een band iets nieuws doet, waarbij de oude garde

tends to sign off, and they gain new fans. This leads to the most fantastic

afhaakt en nieuwe fans erbij komen. Dat levert de mooiste gesprekken

exchanges. It’s also nice when people read one of my reviews and say: oh,

op. Het is ook leuk als mensen aan de hand van mijn reviews zeggen:

that sounds interesting, I’m going to check out that band.

oh dat klinkt goed, ik ga die band eens checken.

The most difficult albums to review are the ones that sound exactly the

Het lastigst om te reviewen zijn de albums die precies hetzelfde klin-

same as the previous five albums put out by that band, and that tick all the

ken als de vijf ervoor van die band, en precies binnen het metalgen-

boxes for the metal niche they are working in. This doesn’t make it a bad

re passen waarbinnen het gemaakt is. Dan is het niet per se slecht,

album per se, but you could hardly call it innovative. Because that’s what

maar het is ook niet vernieuwend. Daar hou ik juist van: bands zoals

I’m into: bands like Deafheaven and Shining, which work in an existing genre

Deafheaven en Shining, die een bestaand genre pakken, maar daar een

but take it in a direction that is completely their own and add all sorts of

heel eigen kant mee opgaan en allerlei progressieve elementen aan de

progressive elements, like jazz, classical music or more acoustic post-rock

sound toevoegen, zoals jazz, klassiek of meer akoestische postrock.

sounds.
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