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Dit is EM.

This is EM.

Dit is Erasmus Magazine. Een blad met
mooie verhalen voor iedereen die werkt
en studeert aan deze universiteit.
EM – zoals Erasmus Magazine heet
voor iedereen die hier al wat langer
rondloopt – is niet alleen dit blad. EM
is hét onafhankelijke nieuwsmedium
van de Erasmus Universiteit dus ook,
vooral en steeds meer, online te vinden.
Lees verderop in deze EM over ons en
hoe je ons kunt volgen.
EM brengt je tips over hoe te studeren,
nieuws over goede én minder goede
ontwikkelingen binnen de universiteit
en achtergronden die je uitleg geven
over wat je hoort op maandagochtend
bij het koffieapparaat.
In deze EM veel nuttigs en moois voor
iedereen die nieuw is aan de EUR. Zo is
de keerzijde van de succesvolle internationalisering van deze universiteit bijvoorbeeld dat er een tekort is aan (goede) woonruimte voor (internationale)
studenten. Merken studentes Elize en
Moo dat er veel vooroordelen zijn over
hun modellenwerk en maken we via
een serie prachtige portretten kennis
met de kersverse lichting studenten.
En hebben we een nieuwe studentenpastor, die studenten met raad en daad
terzijde wil staan.
Kortom, jij – eerstejaars, maar ook ouderejaars en medewerker – hebt EM
nodig tijdens je verblijf op deze universiteit. Want je moet veel dingen zelf
doen in het leven, maar je hoeft het niet
alleen te doen.
Lees EM!

This is Erasmus Magazine. A magazine
packed with great stories for everyone
working and studying at this university.
EM – as Erasmus Magazine is known
to its loyal following – is not just this
magazine. EM is the independent news
medium for Erasmus University and is
therefore, increasingly and primarily, accessible online. Read about us and how
you can follow us later in this magazine.
So read EM for tips on how to study, news
about good and less good developments
at the university and background stories
to the rumours being discussed by the
coffee machine on a Monday morning.
This EM has lots of useful advice and interesting stories for everyone who is new
to EUR. For example, the negative consequence of this university’s successful
internationalisation is the shortage of
(good) housing for (international) students. Students Elize and Moo comment
on the many misconceptions about their
modelling work and we meet the new intake of students through a series of great
portraits. And we have a new student
chaplain to support these students.
In short, you – fresher as well as established student and staff – need EM while
you are at this university. There are many
things you have to do in life, but you
don’t need to do all of them alone.
Read EM!
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IN FOCUS

Bier, zweet en
gezang
Aanstormende EUR-studenten zingen en schreeuwen uit
volle borst mee met ‘Bloed,
Zweet & Tranen’ van André
Hazes. Zweet was er in ieder
geval genoeg te vinden in de
bloedhete Laurenskerk tijdens The Night of the Songs,
het afsluitende feest van de
Eurekaweek. Hazes, maar
ook De Dijk, Britney Spears,
Justin Bieber, De Jeugd van
Tegenwoordig: de Delftse studentencoverband De Klittenband knalde er de ene kneiter
na de andere uit.

Beer, sweat and
singing
New EUR students shout
and sing along at the top of
their lungs to André Hazes’s
‘Bloed, Zweet & Tranen’
(Blood, Sweat, & Tears).
There was certainly enough
sweat in the sweltering
Laurenskerk during The Night
of the Songs, the final party
wrapping up the Eurekaweek.
Besides Hazes, students
also heard music from De
Dijk, Britney Spears, Justin
Bieber and De Jeugd van
Tegenwoordig as the Delftbased student cover band De
Klittenband belted out one
smash hit after another.
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Breek uit je bubbel

K

ijk verder dan je tijdlijn lang
is, lees meer dan alleen je
studieboeken en bevraag iedereen kritisch die je met
een mooi verhaal probeert te
lijmen. En lees Erasmus Magazine. Uiteraard. Want EM heeft een goed verhaal. Iedere dag weer. Om je uit je eigen bubbel te
halen en je een kritisch en onafhankelijk
denkend mens te maken en te laten blijven. Het hele doel van een universiteit én
het doel van EM de komende jaren.
Even over EM. Voor wie nieuw is aan deze
universiteit, of voor wie eigenlijk nooit
goed gesnapt heeft wat EM nu is en doet:
EM is het onafhankelijke journalistieke
platform van de Erasmus Universiteit.
Er werken professionele journalisten die
samen met freelance medewerkers en
studenten nieuws en achtergronden over
deze universiteit maken, voor alle medewerkers en studenten en verder iedereen
die geïnteresseerd is wat er zich binnen
de academische wereld in het algemeen
en die in Rotterdam in het bijzonder afspeelt (Lees het redactiestatuut op onze
website voor meer toelichting op onze onafhankelijkheid). EM verandert komend
jaar en dat verdient een toelichting.
Erasmus Magazine bestaat deze maand
twintig jaar als papieren magazine. In
1997 verscheen EM iedere twee weken
op papier als opvolger van de wekelijkse
krant Quod Novum. In het Nederlands,
met enkele pagina’s in het Engels.
Sindsdien is veel veranderd op de universiteit en in het medialandschap, en dus
ook wat betreft EM. Afgelopen collegejaar
verscheen de papieren EM maandelijks
als tweetalig magazine en verlegde de redactie de focus naar online activiteiten.
Met de komst van ons nieuwe online platform in 2015 (naast de website, reken ik
hier ook alle activiteiten op diverse social mediakanalen en de nieuwsbrief toe)
groeide het aantal lezers van onze verhalen sterk (zie cijfers en feiten in kader op
deze pagina).
Nu de overgang naar een online nieuwsmedium is gemaakt, was het tijd om onze
lezers te vragen hoe ze EM ervaren en als
redactie na te denken over de toekomst.

Breek uit je bubbel! Dat is
het nieuwe motto van Erasmus Magazine. EM verandert in het nieuwe jaar. En
daarom voor één keer een
artikel over onszelf.

EM hield diepte-interviews met lezers en
niet-lezers, zette een vragenlijst uit onder
alle EUR-bewoners en liet een ‘social media impact analyse’ maken.
Belangrijkste conclusie uit al die onderzoeken: EM is voor studenten én
medewerkers een van de belangrijkste
nieuwsbronnen binnen de universiteit. 90
Procent van de lezers vindt dat EM erin
slaagt hen te informeren over ontwikkelingen binnen de universiteit. Driekwart
vindt EM onafhankelijk in de berichtgeving en krijgt door EM een goed beeld van
wat leeft onder studenten.
De redactie heeft op grond van het lezersonderzoek en gesprekken met mediakenners een visie voor de toekomst geformuleerd en concrete plannen gemaakt
voor de komende jaren.
Voor EM ligt de focus de komende jaren
op de klassieke taak van de journalistiek:
het kritisch volgen van de macht. In een
wereld waarin nieuwsberichten en tijdlijnen steeds meer worden gedomineerd

door marketingberichten, is een betrouwbaar, kritisch en academisch tegengeluid
belangrijker dan ooit tevoren, vinden wij
als EM.
De redactie wil verslag doen op een kritische – niet cynische – toon van urgente
thema’s binnen de universiteit. EM wil
dit doen op een vernieuwende manier
die zorgt voor verbinding en versterking
van het debat binnen de universiteit.
Verder willen we de lezer, waar relevant,
een handelingsperspectief bieden. Dat is
niet hetzelfde als de vraag: what’s in it for
me? Maar wel: welke lessen kun je uit een
bepaalde kwestie trekken, en wat kun je
doen om een probleem aan te pakken als
student of medewerker. Verhalen van EM
moeten de lezer meer bieden dan sec informatie en entertainment louter gericht
op likes en bereik.
Wat betekent dit concreet? Inhoudelijk
gaat de redactie meer de diepte in met
onderzoeksverhalen en themamaanden.
Ideeën zijn uiteraard welkom. We gaan
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Feiten en cijfers uit het
lezersonderzoek

op zoek naar relevante discussies, en zullen jou als lezer ook vaker vragen hier een
bijdrage aan te leveren, want er mag best
wat meer gedebatteerd worden op deze
universiteit.
De meest zichtbare verandering voor de
lezer is het verdwijnen van het papieren
magazine. Dit kalenderjaar verschijnen
er nog twee papieren edities: het exemplaar dat je nu in handen hebt, en een thema-editie in december. Dit zijn voorlopig
de laatste papieren uitgaven van EM. De
frequentie van het papier zal hoe dan ook
verder afnemen.
De focus lag en blijft de komende jaren liggen op online publiceren. Tegelijk wil EM
ook zichtbaar aanwezig zijn op de universiteit, dus je zult de redactie de komende
jaren vaker tegenkomen ‘on tour’ op de
campus en bij belangrijke evenementen
op de universiteit.
O ja, het spreekt voor zich dat we dit doen
in het Nederlands én in het Engels en voor
alle doelgroepen binnen de universiteit.↙

EM wil meer
bieden dan sec
informatie en
entertainment
louter gericht op
likes en bereik

EM’s lezersonderzoek was niet de laatste keer
dat wij jullie als lezers vragen om ons van
feedback te voorzien. Heb je tips, nieuws, kritiek of vragen? Laat het ons weten via onze
website: www.erasmusmagazine.nl/tip-de-redactie/ of via erasmusmagazine@em.eur.nl

> 9 op de 10 medewerkers gebruikt
minstens één van de verschillende
kanalen van EM (magazine, nieuwsbrief,
social media)
> 80 procent medewerkers kent EM via
papieren magazine
> 73 procent van de studenten kent EM
van de wekelijkse e-mail nieuwsbrief
> De nieuwsbrief gaat wekelijks naar 		
37.996 abonnees. Lezers kunnen kiezen
uit een Nederlandse of Engelse editie
> Het aantal bezoekers van de site is in
twee jaar tijd gestegen van 348.000
naar 496.000 bezoekers per jaar
> Facebook zorgt voor 39 procent van het
bezoek aan de website
> Berichten van EM werden op Facebook
4 miljoen keer gezien
> Lezers zien EM als een van de weinige
kanalen die over EUR-brede zaken
communiceert
> EUR-medewerkers en studenten vinden
het belangrijk dat EM onafhankelijk 		
blijft in de toekomst en zijn eigen geluid
kan blijven uitdragen
Het lezersonderzoek werd uitgevoerd door
R2 Research. Voor het kwalitatieve onderzoek werden 28 interviews afgenomen. Aan
het kwantitatieve lezersonderzoek hebben
in totaal 1489 EUR-medewerkers en studenten deelgenomen.
Het volledige rapport is bij de hoofdredacteur op te vragen: gunneweg@em.eur.nl
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Burst your bubble

L

ook beyond your timeline, read
more than just your textbooks,
and pose critical questions to anyone who is trying to rope you in
with a cool-sounding story. And
be sure to read Erasmus Magazine. Obviously. Because EM has cool stories, every
single day. Stories that will cause you to
leave your own bubble and that will make
you the kind of person who is capable of
critical and independent thought. Which
just happens to be the entire goal of university education and EM’s objective for
the next few years.
So let’s talk about EM for a moment. If
you’re new to this university, or if you’ve
never really understood what or who EM
really is, allow us to explain: EM is Erasmus University’s independent journalistic platform. It is run by professional journalists who, in association with freelance
contributors and students, publish news
and background information on this university for all its staff and students, and
for anyone who is interested in what is
happening in academia in general and at
Erasmus University in particular (Read
our editorial statute on the website for
a more detailed explanation of our independent status). EM will change next
year, which requires an explanation.
This month marks Erasmus Magazine’s
20th anniversary as a hard-copy magazine. Back in 1997, EM was published
fortnightly. It was the successor to a
weekly newspaper called Quod Novum. It
was published in Dutch, with a few pages
in English.
Since then a lot has changed at this university, as well as in the world of media,
so the same goes for EM. In the previous
academic year, a bilingual hard-copy edition of EM was published monthly and
the editors increasingly focused on online
activities.
With the arrival of our new online platform in 2015 (in addition to our website,
this includes all our activities on various
social media channels and our newsletter), we saw a strong increase in the number of readers exposed to our stories (see
facts and figures in the text box on this
page).

Burst your bubble! This is
Erasmus Magazine’s new
motto. EM is changing in
the new academic year.
Which is why, for once, we
will post an article about
ourselves.

After we made the switch to an online
news medium, it was time to ask our
readers how they felt about EM, so as to
allow our editors to contemplate the future. Therefore, EM held in-depth interviews with readers and non-readers alike,
distributed a survey among all EUR denizens and had a social media impact analysis performed.
The main conclusion we drew from all
that research was that EM is one of EUR’s
key sources of news, both to students and
to members of staff. Ninety percent of
readers felt that EM is doing a good job
apprising them of goings-on at the university. Three quarters of readers felt that
EM’s reporting is unbiased and that EM
is in tune with what matters to students.
Based on the readers’ survey and discussions with media experts, the editors
then formulated a vision for the future
and drew up detailed plans for the next
few years.
As far as EM is concerned, the focus in
the coming years will be on journalism’s
classical duty, which is to keep a close eye

on the powers that be. In a world where
news stories and timelines are increasingly dominated by messages written
by marketeers, reliable, critical and academically minded contending voices are
more relevant than ever before, or so EM
believes.
EM’s editors seek to report on topical
themes at this university in a manner
that is critical without being cynical. EM
seeks to do this in an innovative manner that will cause people to unite and
strengthen the debate taking place at our
university. In addition, we seek to provide
our readers with a perspective for action,
where relevant. Which is not the same as
asking: what’s in it for me? Our purpose
is to make students and staff members
wonder what lessons can be drawn from
a particular issue, and what to do to tackle certain issues. We want EM’s stories to
offer our readers more than just crude information and entertainment entirely designed to garner likes and be shared.
So what does this actually mean? It
means that the editors seek to go more
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Facts and figures from
our readers’ survey

in depth, with investigative stories and
theme months. Needless to say, we welcome your suggestions. We will try to find
relevant discussions, and we will ask you,
our readers, to contribute to these more often. Because we feel this university could
do with a little more debating.
To our readers, the most visible change
will be the disappearance of our hard-copy
magazine. There will be two more hardcopy issues in this calendar year: the issue you’re holding as you read this and a
themed issue that will be published in December. These are the last hard-copy editions for the time being.
Recently, we have mostly focused on publishing online. We will continue to do so in
the next few years. At the same time, EM
would like to remain visible at the university, so you will meet us more often in the
next few years, as we will go ‘on tour’ on
campus and attend major events.
Oh, and it goes without saying that we will
go on publishing in Dutch and English,
and for all the target groups we have at our
university. ↙

EM seeks to offer
more than just
crude information
and entertainment
entirely designed
to garner likes and
be shared

EM’s readers’ survey won’t be the last time
we will ask our readers to provide feedback.
If you have any suggestions, news, criticisms
or questions, please send them through our
website (www.erasmusmagazine.nl/
tip-de-redactie/) or contact us at
erasmusmagazine@em.eur.nl.

> 9 in 10 staff members use at least one
of EM’s channels (magazine, newsletter,
social media)
> 80% of staff are familiar with EM’s 		
hard-copy magazine
> 73% of students are familiar with EM’s
weekly online newsletter
> Every week the newsletter is sent to
37,996 subscribers. Readers can indica
te whether they prefer the Dutchlanguage or English-language version
> In two years’ time, the number of
visitors to the site has risen from 		
348,000 to 496,000 annually
> 39% of visits to the website are due to
Facebook messages
> EM messages on Facebook have been
viewed 4 million times
> Readers regard EM as one of very few
channels writing about matters that
concern all of EUR
> EUR students and staff members feel it
is important that EM remain
independent and be able to voice its
own take on things
The readers’ survey was carried out by
R2 Research. Twenty-eight persons were
interviewed as part of the qualitative research. A total of 1,489 EUR staff members
and students took part in the quantitative
readers’ survey.
The full report can be obtained from the
editor-in-chief: gunneweg@em.eur.nl
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De kwestie. De Erasmus Universiteit staat in de meest diverse stad van Nederland, maar
levert vooral witte studenten af. Bij de faculteit Geneeskunde volgen ze hun studenten
om te begrijpen hoe dat komt. Onderwijskundige Karen Stegers-Jager: ‘Als je niet
meegaat op skireis, doe je al heel snel niet meer mee.’

Is de universiteit een
segregatiemachine?
Hoe divers is de Erasmus Universiteit? "We zijn
de meest diverse universiteit van Nederland. Aan
het Erasmus MC, waar ik werk, heeft ongeveer 30
procent van de studenten een migratieachtergrond
– tenminste één van de ouders is niet in Nederland
geboren. Van hen is 20 procent niet-westers en 10
procent westers. Aan de Erasmus Universiteit in
zijn geheel heeft 40 procent een migratieachtergrond, waarvan ongeveer de helft niet-westers is.
We strijden om de koppositie met de VU. Aan
de andere kant van het spectrum hebben we in
Nederland ook nog wel wat witte bolwerken, zoals de Universiteit Utrecht en de Universiteit van
Amsterdam.”
Laten we uw faculteit als uitgangspunt nemen.
Is het veel, 30 procent? “Nee, niet als je het afzet
tegen de Rotterdamse bevolkingssamenstelling,
waarvan de helft allochtoon is. We doen het goed,
maar het kan altijd beter.”
Hoe doen studenten met een migratieachtergrond
het? “We volgen studenten vanaf het moment dat
ze binnenkomen om dit in kaart te brengen. Dat
begint bij de aanmelding, waar ze geselecteerd
worden op basis van middelbareschoolcijfers, studievaardigheidstoetsen en cv. Daar blijkt dat studenten met een migratieachtergrond evenveel kans
hebben om op basis van hun cv binnen te komen.
Daar waren wij aangenaam verrast over, want de
hypothese was altijd dat studenten met een migratieachtergrond minder aan cv-building doen.
In de bachelor zien we bij een aantal specifieke
vakken problemen ontstaan. Dat zijn vakken waarbij taalvaardigheid een grote rol speelt en veel
geschreven moet worden. Maar een interessanter
voorbeeld is de integratietoets; dat heeft trouwens
niet met integreren in Nederland te maken, maar
met het integreren van alle stof uit het voorgaande
jaar. Daar zie je dat studenten met een migratieachtergrond vaker zakken.”
Hoe komt dat? “Het gaat hier om een toets die
over dusdanig veel stof gaat, dat je je er als in- ↘
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text GEERT MAARSE
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The issue. Erasmus University is situated in the most ethnically diverse city in the
Netherlands, yet somehow produces mainly white graduates. The Faculty of Medicine is now
tracking its students to learn why that is. Educational scientist Karen Stegers-Jager: 'If you
don’t join the others on their skiing trip, you’re likely to remain an outsider.'

Is the university a
segregation machine?
How ethnically diverse is Erasmus University? “We
are the most ethnically diverse university in the
Netherlands. At Erasmus MC, where I work, about
30 percent of all students are from an immigrant
background, meaning at least one of their parents
was born outside the Netherlands. Twenty percent
of Erasmus MC students hail from a non-Western
background, while 10 percent hail from a Western
background. At Erasmus University in general, 40
percent of students are from an immigrant background, with about half of those hailing from a
non-Western background.
We’re battling it out for the top position with VU
University in Amsterdam. On the other side of the
spectrum, there are still some bastions of whiteness
in the Netherlands, such as Utrecht University and
the University of Amsterdam.”
Let’s first discuss your own faculty. Thirty percent – is that a lot? “No, not if you compare it to
Rotterdam’s demographics. Half of the city’s inhabitants are from an immigrant background. We’re doing a good job, but we could be doing a better job.”
How are students with an immigrant background
performing? “In order to find out, we now track students from the moment they enter the faculty. It
starts with their enrolment application, after which
they are or aren’t selected on the basis of their secondary school marks, study skill tests and CVs. We
found that students with an immigrant background
were every bit as likely to be selected on the basis of
their CVs. This came as a pleasant surprise, because
we used to believe that students with an immigrant
background were less likely to actively work on their
CVs.
During the bachelor degree, problems arise with
several subjects – subjects in which linguistic fluency plays a large part and a lot of writing is required.
The assimilation test presents an even more interesting example. This is not about how well a student
has been assimilated in Dutch culture, but about
how well he or she has assimilated all the subject
matter discussed in the previous year. We’ve found

that students with an immigrant background are
more likely to fail such tests.”
Why is that? “It’s the kind of test that encompasses
so much material that students working alone can’t
properly prepare for it. You need a network to do
so. Previous studies have shown that students with
an immigrant background tend to have less useful
networks. It’s important that students stay in close
touch with other well-prepared students, and with
more advanced students and lecturers. The question really is: does your network know how things are
done at uni, and is it able to arrange things for you?”
Your study shows that the most significant problems arise once students embark on their medical internship. Why is that? “That’s the moment
you enter a hospital and spend three to ten weeks
at each department. It’s like a work placement. At
this stage, students are no longer assessed on how
well they perform at exams, but on how well they
function in a team. We sometimes jokingly say: if
you joined in properly, you will receive an eight
out of ten. If you did a fabulous job and the doctor wishes to keep you for specialist training, you’ll
receive a nine. If you receive a seven, it means you
didn’t stand out, and if you receive a six, it means
they never wish to see your face again. Of course
there’s a little bit more to it than that, but although
we are actively seeking to improve student assessment methods, we’re still dealing with subjective
opinions. It’s a fact that, as with work placements
carried out at other departments, hardly anyone
ever receives a fail mark. Nearly everyone successfully completes the medical internship, including
students with an immigrant background. But their
scores tend to be a lot lower, even if they obtained
similar scores in the years preceding the internship
programme. Some 90 percent of medical interns
from a native background receive at least three
eights in their first five placements, versus 55 to 70
percent of medical interns from an immigrant background. It’s stopping them from being selected for
specialist training courses.”
↘
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dividuele student eigenlijk niet in je eentje op kunt
voorbereiden; je hebt een netwerk nodig. Eerder
onderzoek heeft aangetoond dat juist dat netwerk
bij studenten met een migratieachtergrond gemiddeld van een slechtere kwaliteit is. Je moet intensief contact hebben met andere, zich goed voorbereidende studenten, maar ook met ouderejaars en
docenten. De vraag is eigenlijk: weet jouw netwerk
‘hoe het hoort’ op de universiteit; is het in staat om
dingen voor je te regelen?”
Het grootste probleem ontstaat in de coschappen,
blijkt uit uw onderzoek. Waarom? “Dat is het moment dat je het ziekenhuis ingaat en telkens drie
tot tien weken op een afdeling verblijft – een soort
stage. De beoordeling vindt daar niet meer plaats
op basis van tentamens, maar op basis van hoe je
meedraait. We zeggen wel eens gekscherend: als
je goed hebt meegedaan, krijg je een acht. Als je
uitstekend was en iemand je in de vervolgopleiding
wil hebben, een negen. Bij een zeven ben je niet zo
opgevallen en een zes betekent: ze willen je nooit
meer zien. Het ligt natuurlijk genuanceerder, maar
hoewel we actief bezig zijn om de beoordelingen
in de coschappen te verbeteren, blijft het een subjectief oordeel. Feit is dat, net zoals bij stages bij
andere opleidingen, bijna nooit iemand een onvoldoende krijgt. Bijna iedereen haalt het dus, ook de
studenten met een migratieachtergrond. Maar ze
scoren een stuk minder, ook als ze in de jaren daarvoor gelijk opgingen. Van de autochtone studenten
haalt zo’n 90 procent minstens drie keer een acht
in de eerste vijf coschappen. Bij studenten met een
migratieachtergrond is dat maar 55 tot 70 procent.
Dat belemmert de doorstroom naar de vervolgopleiding.”
In hoeverre geldt dit voor andere opleidingen ook?
“De verschillen die wij aantreffen, zien we buiten
geneeskunde ook. Studenten met een niet-westerse achtergrond hebben meer moeite om mee te
komen.”
Hoe komt het? “Dat heeft met cultuur te maken.
Voel je je als een vis in het water, of heb je de hele
tijd het gevoel dat er allemaal onuitgesproken regels zijn die je niet kent? Het wordt ook wel het ↘
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‘We consider it important that our
students be prepared for a multicultural
society. This requires that education be
genuinely diverse’ ↘ Karen Stegers-Jager

skiing trips and don’t like drinking, you’re very likely
to remain an outsider.”

To what extent is this true for other degree programmes? “The discrepancies we have found can
be found outside the Faculty of Medicine as well.
Students from a non-Western background are lagging behind.”
Why is that? “It’s a culture thing. Are you confident you’re fitting right in, or are you constantly
having the nagging feeling that there are all these
unspoken rules you seem to be unaware of? This
is called the hidden curriculum – the way in which
you address others, or where you position yourself
while having a conversation. There are very clear
ideas on how foundation doctors are supposed to
behave, but no one will tell you about them. To give
you an example: in Dutch operating theatres, surgeons expect their assistants to hand them their
instruments before being asked to do so. If you
wait for them to tell you what to do, your own-initiative scores will go down. It’s all about knowing
what you’re expected to do.”
Whose job is it to make sure students are aware
of such things? “Both parties are responsible for
this sort of thing. Students must do their best to
learn how things are supposed to be done, but the
department must definitely help them. We must be
aware of how we subconsciously reproduce certain
patterns and privileges – the old ‘white-is-just-another-colour’ story. There are students who are
told – often very subtly – at an early stage of their
degree that a particular specialty is not for them.
I know a woman from an immigrant background
who, after working really hard for years, was invited to train as a surgeon, which in the hierarchical
world of medicine is about the highest honour you
can achieve, along with training as a cardiologist.
But after a while, she quit. In order to fit in, she was
expected to shed her own identity and culture. Just
imagine – if you don’t join your colleagues on their

It’s easy to say: well, you’ll just have to learn to enjoy
a few drinks. “We could do that, but that would be
saying that we need to assimilate people rather than
accommodate them. That’s not how I feel about it.
We’re currently discussing it in a way that makes it
appear like a problem, while I think we should regard
it as an opportunity. It would be a waste not to make
good use of the added value created by diversity.
We consider it important that our students be prepared for a multicultural society. This requires that
education be genuinely diverse, regardless of whether someone is training to be a doctor or a marketeer. We’ve had some issues lately with the Practical
Clinical Skills course, during which students are expected to examine each other. Two female Muslim
students refused to be touched by men. They even
took us to court over it. Of course this physical examination is an integral part of the course, but it’s no
use to force people to undergo it without any form
of dialogue. It’s vital that we discuss such matters.
By making our students and lecturers more aware
of such cultural sensitivities, we will produce better
doctors. I’m convinced of it.”
Are you proposing any specific measures? “Just
because we attract students from various backgrounds, doesn’t mean we are an ethnically diverse
programme. Unless we take active steps, there will
be some form of ethnic and cultural segregation.
We will have to actively create moments of interaction, for instance by creating mixed tutor groups. We
know from literature that problem-based learning
and small-scale education work very well. Another
thing that works well is having people – students
and educators alike – voice their commitments at
the start of their degree. They do so at the University
of California in Los Angeles (UCLA), and it’s working for them. Michaela Schippers’s study has shown
that the Rotterdam School of Management has had
good results with this sort of goal setting as well.
Furthermore, student representation should adequately represent the student population. We won’t
attract the right kind of students by bragging during
Eurekaweek about how many parties we throw.” ↙
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‘We vinden het belangrijk dat we onze studenten voorbereiden
op een multi-culturele samenleving. Dan moet je het onderwijs
ook echt divers maken’ ↘ Karen Stegers-Jager
hidden curriculum genoemd: hoe je iemand aanspreekt, waar je gaat staan tijdens een gesprek.
Er is een heel duidelijk idee van hoe iemand zich
behoort te gedragen, maar dat gaat niemand je
vertellen. Voorbeeld: in de Nederlandse operatiekamer verwacht de chirurg dat je een instrument
aanreikt voordat hij erom vraagt. Als je gaat staan
wachten tot je een opdracht krijgt, scoor je minder
op eigen initiatief. Het gaat erom of je antennes
goed staan afgesteld.”
Aan wie de taak om iemands antennes bij te stellen? “Het is een verantwoordelijkheid van beide
partijen. De student moet zijn best doen om te begrijpen hoe het hoort, maar bij de opleiding ligt
ook een grote taak. We moeten ons bewust zijn
van hoe we onbewust bepaalde patronen en privileges reproduceren; het verhaal van ‘wit is ook
een kleur’. Er zijn studenten die al vroeg in de opleiding – vaak heel subtiel – te kennen wordt gegeven dat een bepaalde specialisatie niets voor hen
is. Ik ken een vrouw met een migratieachtergrond
die het na hard werken tot een opleidingsplek bij
chirurgie geschopt had, wat in de hiërarchische
wereld van de geneeskunde samen met cardiologie
zo ongeveer het hoogst haalbare is. Maar ze zei na
een tijdje: ik stop ermee. Om erbij te horen moest
ze haar eigen identiteit en cultuur aan de kant zetten. Ga maar na: als je niet mee wil op skireis en
niet van borrelen houdt, dan val je heel snel buiten
de groep.”
Je kunt ook zeggen: dan leer je maar zuipen. “Dat
kan, maar dan vind je dat je moet assimileren in
plaats van accommoderen. Zo sta ik er niet in. We
hebben het er nu over alsof het een probleem is,
terwijl we het volgens mij veel beter als een kans
kunnen zien. Het is zonde om geen gebruik te maken van de meerwaarde die diversiteit biedt. We
vinden het belangrijk dat we onze studenten voorbereiden op een multiculturele samenleving. Dan
moet je het onderwijs ook echt divers maken, of
het nu gaat om de opleiding tot arts of tot marketeer. Er is de afgelopen tijd ophef geweest over het
vak praktische klinische vaardigheden, waarbij
studenten elkaar moeten onderzoeken. Twee moslimstudentes wilden niet door een man aangeraakt
worden. Het kwam zelfs tot een rechtszaak. Kijk,

natuurlijk hoort dat lichamelijke practicum er gewoon bij. Maar je hebt er weinig aan om dat zonder
dialoog aan mensen op te dringen. Je moet er het
gesprek over voeren. Als onze studenten én onze
docenten zich bewuster zijn van deze culturele gevoeligheden, levert dat betere artsen op. Daar ben
ik van overtuigd.”
Zijn er nog concrete maatregelen die u voorstelt?
“Het feit dat we studenten van verschillende komaf
aantrekken, betekent niet dat het een diverse opleiding is. Als je niets doet, krijg je een soort etnische
en culturele segregatie. Je zult actief interactiemomenten moeten creëren. Gemengde tutorgroepen
bijvoorbeeld. Probleemgestuurd en kleinschalig
onderwijs werkt heel goed, weten we uit de literatuur. Wat ook goed werkt, is dat je mensen aan
het begin van de opleiding een commitment laat
uitspreken, zowel door de student als de opleider.
Dat doen ze aan de University of California in Los
Angeles (UCLA) met succes. Ook bij de Rotterdam
School of Management hebben ze goede resultaten
met dit soort goal setting, blijkt uit onderzoek van
Michaela Schippers.
Ook de studentenvertegenwoordiging zou een representatie van de studentenpopulatie moeten
zijn. Dat bereik je niet door tijdens de Eurekaweek
te adverteren met hoeveel feestjes je wel niet organiseert.” ↙
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Holding guns vs. holding hands
Stel je voor dat je een man en vrouw hand in hand op straat ziet lo-

Imagine a man and woman walking down the street, hold-

pen. Mooi toch, zo’n gebaar van liefde en affectie voor elkaar? Maar

ing hands. Adorable, right? A gesture of love and affection

verder geen reden om nog eens een keertje om te kijken. Stel je nu

for each other. You probably wouldn’t even look twice. Now

eens voor dat je een man hand in hand ziet lopen met een andere

imagine a man holding hands with another man. Suddenly

man. Opeens is de situatie veranderd. Je zal minimaal twee keer

it’s different. Now you might look at least twice. Lots of

kijken. Veel mensen hebben een mening over mannen die hand in

people have an opinion about men holding hands. Some

hand lopen. Sommigen staren, anderen schelden ze uit. Er zijn zelfs

stare, others make hateful remarks. Some people even

mensen die tegen hun kinderen zeggen om niet te kijken, omdat

prevent their children from looking because they find it

dat schadelijk is voor ze. Zo is dus een gebaar van liefde fijn en mooi

damaging. An affectionate gesture is sweet for one couple,

voor het ene stel, maar onveilig voor een ander stel.

but a safety risk for another.

Ongeveer tien jaar geleden liep ik in het openbaar hand in hand

Around ten years ago, I was holding hands with my

met mijn toenmalige vriendje, in het openbaar in Nederland. Ik was

boyfriend at the time, in public in the Netherlands. I was a

nog een naïeve en jonge tiener, omdat ik niet verwachtte dat er iets

naive and ignorant young teenager, because I didn’t expect

van zou worden gezegd. Niets bleek minder waar; we werden na-

to be publicly shamed by people on the street for holding

geroepen en door sommige mensen zelfs uitgescholden. We lieten

hands with another man. People yelled at us and we quickly

snel elkaars handen los en begonnen sneller te lopen.

let go of each other’s hands, walking faster to get away

Vanaf dat moment heb ik besloten om geen affectie naar een

from them. At that point, I chose not to show affection in

andere man te tonen in het openbaar. Begrijp me niet verkeerd, ik

public to another man. Don’t get me wrong, I’m an openly

ben een open homoseksuele man en ik schaam me zeer zeker niet

gay man and definitely not ashamed of who I am. However,

voor wie ik ben. Maar in het openbaar affectie tonen, is van een

showing affection public is a whole new level and it takes

geheel andere orde en vergt moed voor LHBT+'ers om dit te doen.

bravery for people from the LGBT+ community to do this.

Waarom? Omdat het een risico is voor onze persoonlijke veiligheid.

Why? Because it’s a risk to our personal safety. In 2017,

Anno 2017 gebeurt het nog steeds dat homoseksuele mannen in

gay men are still abused for exactly this, everywhere in the

de wereld in elkaar geslagen worden (ook in Nederland), puur en

world (including the Netherlands). Incidents like that are

alleen om wie ze zijn. Door dit soort dingen kies ik ervoor om geen

my reasons for choosing not to show affection in public.

affectie te tonen in het openbaar. Wat ik eigenlijk wil, is om nor-

What I really want is to just feel safe and normal when I

maal hand in hand over straat te lopen. Maar zo’n normaal gebaar

want to hold hands with another man. But such a mundane

wordt een daad van moed en oplettendheid voor mij.

gesture becomes an act of bravery and vigilance for me.

Ik weet dat de wereld verandert en ik geloof dat mensen ook

I know the world is changing and I believe people are

veranderen. Veel landen hebben inmiddels het homohuwelijk

changing as well. Lots of countries have legalised gay

gelegaliseerd en de gemeenschap wordt met de dag sterker. Maar

marriage and the community is growing stronger each and

ik vraag me toch af: in wat voor wereld leven we waar mannen die

every day. But I can’t help but wonder what kind of world

geweren vasthouden normaler is dan mannen die elkaars handen

we live in where two men holding guns is more normal than

vasthouden?

two men holding hands?

Rocher Koendjbiharie, masterstudent International Public

Rocher Koendjbiharie, master student International Public
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Woningnood onder
Rotterdamse
studenten groeit
Zwendel, huisjesmelkers en lange wachttijden leken in
Rotterdam altijd wel mee te vallen. Maar het kamertekort
groeit hard. Vooral de toename van internationale studenten
zorgt voor schaarste op de studentenwoningmarkt.

Z

e dacht deze zomer haar droomhuis te hebben gevonden. De
Vietnamese Huyen Vu (19) was
samen met haar vriendin uit
Vietnam op zoek naar woonruimte in Rotterdam. Ze reageerde meteen
op de advertentie en vroeg of ze kon komen
kijken. Maar: “De eigenaar zei in GrootBrittannië te wonen en wilde een voorschot
van 1.000 euro, voordat hij naar Nederland
zou komen om de kamer te laten zien. Het
geld konden we via Western Union overmaken naar een vriend van ons in Londen. Als
we de eigenaar een afleveringsbewijs zouden sturen, zou hij ons het huis laten zien
en het geld later ophalen.” Het droomhuis
werd een nachtmerrie: meneer kwam nooit
opdagen, het huis bestond niet en de 1.000
euro bleek in China te zijn geïnd.

Kamertekort verdubbeld
Het zijn de gebruikelijke verhalen over kamerzwendel en huisjesmelkers: in steden
met woningnood zijn studenten de sigaar.
Ze krijgen te maken met gebrekkig onderhoud, torenhoge huurprijzen en regelrechte fraude. In Rotterdam leek het altijd
mee te vallen, maar het kamertekort groeit
snel. Alleen Amsterdam en Utrecht kampen met een grotere woningnood onder
studenten. In de afgelopen jaren is het ↘
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Growing housing shortage
for students in Rotterdam
In the past, fraud, rack-renters, and long waiting lists
didn’t seem to be such a problem in Rotterdam, but the
housing shortage is rapidly growing. One of the main
causes of this is the increase in the number of
international students.

T

his summer she thought she had found
the house of her dreams. Vietnamese student Huyen Vu (19) and a girlfriend from
Vietnam were looking for living quarters
in Rotterdam. She responded immediately to an ad and asked if she could view the house.
But: “The owner lived in the UK and wanted an advance payment of 1,000 euros before he would travel to
the Netherlands for a house viewing. Using Western
Union, we were able to transfer the money to a friend
of ours in London. If we sent the owner proof of the
money transfer, he would show us the house and collect the money later.” The dream house turned into
a nightmare. The house owner never showed up, the
house didn’t exist, and it turned out the 1,000 euros was
collected in China.

Housing shortage doubled
These are the commonly heard stories about
swindles involving rooms for rent and rent-rackers: in cities suffering from a housing shortage,
students are left holding the bag. They have to
deal with poor maintenance, sky-high rents and
downright fraud. It never seemed to be quite as
bad in Rotterdam, but the housing shortage is
getting worse. Only Amsterdam and Utrecht
have a more acute shortage of student housing.
According to the 2016 National Student Housing Monitor, the shortage in Rotterdam has
more than doubled.
In the 2013-14 academic year there were approximately 2,300 students who failed to find
accommodations. Two years later that number grew to 4,800. And there’s no sign that the
scarce housing situation will improve. While
there is ongoing construction, expectations are
that student numbers will continue to rise in
the coming years.
↘
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‘Toen de
hospiteeravond
al bezig was,
kwamen de
berichtjes nog
binnen’
↘ Student Max van Winden

tekort in Rotterdam meer dan verdubbeld,
blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016.
Waar in collegejaar ’13-’14 nog 2.300 studenten tevergeefs op zoek waren naar woonruimte, waren dat er twee jaar later al 4.800.
Signalen dat het tekort krimpt zijn er niet.
Bijgebouwd wordt er wel, maar de verwachting is dat het aantal studenten de komende
jaren blijft toenemen.
In studentenhuizen merken bewoners
deze zomer dat hun kamers gewild zijn
bij woningzoekenden. In huize BP, aan de
Bergpolderstraat in Rotterdam-Noord, kwamen drie kamers vrij, vertelt Nikki Jansen
(22) die begin augustus een kijkavond organiseerde. De animo ervoor bleek groot: “Op
Facebook hadden we 130 reacties, en op kamernet dertig.”
Ook de 21-jarige Max van Winden merkt
dat er veel vraag is naar kamers. Hij was
eind augustus met zijn huisgenoten op
zoek naar een vijfde bewoner voor hun
studentenhuis in de Gerard Scholtenstraat
in Rotterdam-Noord. “Binnen vier dagen hadden we zestig reacties op ons oproepje op Facebook. Toen de hospiteeravond al bezig was, kwamen de berichtjes
nog binnen.”

‘Te weinig woonruimte voor
internationals’
Uit een rondgang langs de verschillende
studentenhuisvesters, die ongeveer een derde van de markt bedienen, komt eenzelfde
beeld naar voren. Stadswonen, de grootste
in Rotterdam, ziet al een aantal jaren op rij
een lichte toename in het aantal woningzoekenden, vertelt woordvoerder Hedy ↘

Hoe overleef ik een hospiteeravond?
Dat je je moeder niet moet meenemen naar een hospiteeravond, weet
iedereen. Toch? Maar hoe krijg je wel een kamer via een hospiteeravond?
EM vroeg vier studenten die in augustus een hospiteeravond organiseerden om tips.

1. Niet copy-pasten

Het begint met de berichtjes, zegt Nikki Jansen (22): “Ik bekijk eerst
de eerste zin. Het gebeurt echt dat mensen in de aanhef een verkeerde naam zetten, dan weet je dat het een copy-paste berichtje is: die
vallen al meteen af. Ik raad ook aan om het kort te houden: wie ben
je, wat doe je, waarom pas je bij het huis? In te lange berichten heeft
niemand zin, helemaal niet als je veel reacties hebt.”

2. Zorg dat je zelf een leuke avond hebt

En op de avond zelf? Max van Winden (21) vergelijkt het met een
verjaardag waar je niemand kent. “Zorg vooral dat je een beetje een
leuke avond hebt, til er niet te zwaar aan.” De hospiteeravond is
bedoeld om te kijken wie een klik heeft met de huidige huisgenoten,
zegt Stan van Aaken (23). “Als dat niet zo is, moet je dat niet meteen
zien als jouw fout. Je kunt er ook gewoon niet tussen passen.”

3. Forceer het niet

Het belangrijkste volgens Max: “Wees jezelf.” Maar forceer het niet.
Luna Goudswaard (21), tot voor kort bewoonster van een meidenhuis:
“Sommige mensen dringen zich echt op en praten door anderen heen.
Dat vind ik heel irritant. Geef anderen ook een kans.” Stan waarschuwt ook voor het geforceerde: “Doe jezelf niet interessanter voor
dan je bent en ga niet opscheppen. Daar prik je meteen doorheen.”

4. Cadeau’s zijn ongemakkelijk

Moet je een cadeautje meenemen? Bier is altijd een pluspunt, zegt Nikki.
Maar een ander presentje? “Niet doen,” zegt Stan. Bij de hospiteeravonden van Luna gebeurde het ook weleens. “Een cadeau moet je alleen
doen als je dat goed kan brengen, maar vaak is het ongemakkelijk.”
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This summer, residents of student houses noticed their rooms were in demand among house
hunters. Three rooms were up for rent at the
‘BP’ student house on the Bergpolderstaat, recounts Nikki Jansen (22). She arranged a viewing evening in early August. There was huge
interest in the rooms: “We had 130 responses
on Facebook and 30 on the kamernet website.”
The 21 year-old Max van Winden has also noticed the high demand for student accommodations. Together with his housemates, he was
looking for a fifth housemate for their student
house on the Gerard Scholtenstraat. “Within
four days we had 60 responses to our invitation
and the messages kept coming, even during the
selection evening when we were already interviewing candidates for the room.

‘Massive shortage for internationals’

How do I survive a house visiting?
Everyone knows your mother shouldn’t tag along, right? But what do you need
to do to get that room when you’re invited to a house visiting? EM asked four
students who organised such evenings in August for tips.

1. Don’t copy-paste

It starts with the messages exchanged, says Nikki Jansen (22): “I look at
the first sentence. It’s hard to believe but some people put the wrong
name in their opening sentence. That’s when you know it’s a copy-paste
message. These are rejected immediately. I also advise people to keep it
short: who you are, what you do, and why would you be a good fit for this
house. No one wants to read a long text, especially when you have a lot of
people responding.”

2. Try to have fun

And on the evening itself? Max van Winden (21) compares it to a birthday
party where you don’t know anyone. “Whatever else you do, try to have
fun, don’t take it too seriously. The selection evening is meant to see who
clicks with the other housemates, says Stan van Aaken (23). “If it doesn’t
work out, don’t take it personally or feel you did something wrong. You
just weren’t the right fit.”

3. Don’t force it

According to Max, the most important thing is to “Be yourself.” But don’t
force it. Luna Goudswaard (21), who until recently lived in an all-female
house: "some people can be really pushy, interrupting others, something I
find very irritating. Give other people a chance to speak." Stan also cautions against overdoing it: “Don’t try to come across as something you’re
not, and don’t brag. People see right through that.”

4. Gifts are akward

Should you bring a gift? Beer always makes a good impression, says Nikki.
But another kind of gift? “Don’t do it”, says Stan. Gifts were sometimes a
feature in the housemate selection evenings organised by Luna. “Bring a
gift only if you can pull it off without making things awkward.”

An identical picture emerges when surveying
the various student housing providers who service about one-third of the market. For the last
few years in a row, Stadswonen, the largest provider in Rotterdam, has seen a slight increase in
the number of people looking for housing, says
spokeswoman Hedy Brak. This year is no different. “We’re seeing a strong increase in the number of participants in our housing promotions.
Last year we had 850, this year 1050. The housing provider organises an annual promotion
every summer offering student housing specifically for first-years. All the accommodations
were taken by the final day of Eurekaweek.
The new building just outside of the Woudestein campus was also almost immediately at
full occupancy. In the last week of August, before the building was even completed, students
already started moving into the first habitable
floors. The 280 units are exclusively for new
international students. “We anticipated this”,
says a spokesperson for the Belgian housing
provider XIOR, the company renting out the
apartments. “We’ve noticed that there’s a massive shortage of accommodations for international students.”

Internationals create extra pressure
The increase in the number of international students is creating extra pressure in the housing
market in university towns and cities. Student
housing provider SSH reserves part of its accommodations for international students. The
newspaper Trouw reported this summer that all
of these accommodations were rented out by
the end of July in the cities of Utrecht, Zwolle,
Maastricht, Groningen, Tilburg, and Rotterdam. This all happened much more rapidly than
in previous years. Dorota de Blanken of SSH
Rotterdam sees the housing shortage getting
worse. “The number of students enrolling ↘
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Wat kun je doen bij misstanden?
Te hoge huur / Een van de meest voorkomende problemen bij studentenhuizen is een te hoge huur. Veel studenten betalen veel te veel, bleek dit
voorjaar uit een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).
Van de 215 Rotterdamse respondenten betaalde tweederde te veel.
Gemiddeld waren zij bijna 100 euro te duur uit.
Torenhoge servicekosten / Een ander probleem zijn torenhoge serBrak. Dat is dit jaar niet anders. “We zien
een flinke toename in het aantal deelnemers van onze kameractie. Vorig jaar waren dat er 850, dit jaar 1050.” De huisvester
organiseert iedere zomer een kameractie
speciaal voor eerstejaars studenten. Op de
laatste dag van de Eurekaweek waren alle
kamers vergeven.
Ook het nieuwe gebouw net buiten campus
Woudestein zat binnen de kortste keren vol.
In de laatste week van augustus, nog voordat
de bouw gereed was, trokken studenten al in
de eerste bewoonbare verdiepingen. De 280
woningen zijn uitsluitend voor beginnende
buitenlandse studenten. “We hadden wel
verwacht dat het zo snel zou gaan”, zegt een
woordvoerder van de Belgische studentenhuisvester XIOR, die de woningen verhuurt.
“We hebben gemerkt dat er een behoorlijk
tekort is aan woningen voor internationals.”

Buitenlandse studenten
De toename aan internationale studenten
zorgt in meer studentensteden voor extra druk op de woningmarkt. De Stichting
Studenten Huisvesting (SSH) reserveert ieder jaar een deel van de kamers speciaal voor
internationals. Eind juli waren al die kamers
in Utrecht, Zwolle, Maastricht, Groningen,
Tilburg en ook in Rotterdam al vergeven,
meldde dagblad Trouw deze zomer. Dat ging
veel sneller dan in voorgaande jaren. Dorota
de Blanken van SSH Rotterdam merkt dat
het kamertekort toeneemt. “Het aantal inschrijvingen groeit en steeds meer mensen
reageren met name op zelfstandige woonruimte.”
Volgens De Blanken is de groei van het aantal buitenlandse studenten inderdaad de
belangrijkste oorzaak voor het tekort. “Het
aantal wooneenheden dat de onderwijsinstellingen elk jaar reserveren voor internationale studenten is de afgelopen jaren minimaal toegenomen, maar het aantal buitenlandse studenten groeit harder.”
Toch zijn het niet alleen internationals die in
Rotterdam voor schaarste zorgen. Rotterdam
is sowieso meer in trek. “De vraag naar woningen neemt in de hele stad toe”, zegt ↘

vicekosten, legt Heleen Zwebe van het huurteam uit. Sommige verhuurders gokken erop dat een huurder te veel betaalde servicekosten niet terugvraagt. “Het is vaak lonend om dat wel te doen, ook als je al verhuisd
bent, want het mag tot drie jaar na het boekjaar.” Sleutelgeld of bemiddelingskosten worden ook regelmatig gevraagd, maar dat moet in verhouding staan tot de geleverde dienst. Zwebe: “In de praktijk zien we nog vaak
gebeuren dat verhuurders een maand huur vragen.”

Huurcommissie / In het geval van onenigheid met je verhuurder, bijvoorbeeld over de huurprijs of achterstallig onderhoud, kun je terecht bij
de huurcommissie. Op hun website kun je een uitgebreide huurprijscheck
doen. Ook kun je via een procedure starten voor 25 euro. Het huurteam
kan die procedure voor je voeren en controleert de woning en het huurcontract, maar dat kost je twee maanden huurverschil.

Housing hotline / Op de website van de LSVb kun je een huurprijs- en

brandveiligheidscheck doen. Je kunt de studentenvakbond ook bellen
voor gratis juridisch advies. Sinds deze zomer heeft de bond een housing
hotline voor buitenlandse studenten.

What can you do against abusive practices?
Excessively high rent / One of the most common problems is an excessively high rent. Many students pay too much, as was revealed in a
Dutch Student Union (LSVb) study this past spring. Of the 215 respondents in Rotterdam, two-thirds were paying too much. On average the
rent was almost 100 euros too high.
Exorbitant service costs / Another problem is exorbitant service

costs, explains Helen Zwebe of the rental accommodations team (huurteam). Some landlords gamble that a tenant won’t ask for a refund. “It
often pays to take that step, even if you’ve moved, because you can do
it up to three years after the financial year in question.” A key deposit or
mediation costs are sometimes requested when signing a contract, but
that is only allowed when the costs are in proportion to the service. Zwebe: “In practice, we often see that tenants ask for a month’s rent.”

Rent tribunal / If you’re involved in a dispute with your landlord, regarding the rent or overdue maintenance, you can turn to the Rent tribunal. You can do a rental price check on their website and you can initiate
proceedings for 25 euros. The rental accommodations team can conduct
the proceedings on your behalf and inspect the residence and the rental
contract, for a sum equivalent to two months of the rental reduction.
Housing hotline / On the LSVb website (www.dutchstudentunion.nl)

you can do a rental price and fire safety check. You can also call the student union for free legal advice. Since this summer, the union also offers a
housing hotline for international students.
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Naam: Annabel Hellemons
Leeftijd: 19
Studie: Pedagogische
Wetenschappen (2e jaar)
Op zoek naar: Gezellige
huisgenoten in een schoon huis
“Ik heb op dit moment een
kamer in Rotterdam, maar
die bevalt niet. Mijn huisbaas
doet niets met de klachten
die ik doorgeef. Op de wc bijvoorbeeld is het licht al heel
lang kapot en ik heb dat verschillende keren bij hem aangegeven. Daarnaast zijn we
als huisgenoten niet zo hecht
met elkaar. Toen ik vorig jaar
in deze kamer wilde, kon ik alleen een jaarcontract tekenen,
dus ik kan nu pas op zoek naar
iets anders.
“Toen ik daar begin deze zomer mee startte viel dat nogal tegen. Op die facebookpagina's staan veel dure kamers
en hospiteeravonden zijn
vaak druk bezocht. Ik heb
er ondertussen tien gehad.
Daar zat bijvoorbeeld ook
een avond tussen waarin ik
met 25 anderen op bezoek
was in een huis. Zie dan maar
eens indruk te maken bij alle
huisgenoten.

“Het lastige aan het vinden
van de juiste kamer is dat
bij elke kamer eisen worden gesteld: alleen man,
boven de 22 jaar, lid bij een
bepaalde
studentenvereniging, enzovoorts. Dat ben ik
allemaal niet. Het is sowieso
al lastig om uitgenodigd te
worden voor een hospiteeravond. Ik hoor weleens dat
sommige huizen wel tachtig reacties op hun oproep
krijgen. Een selectie wordt
dan puur gemaakt op basis
van facebookprofielen.”

is growing and more and more people are
responding to ads for accommodations for
rent, especially ones for self-contained
housing.”
According to De Blanken, the growth in
international student numbers is indeed
the cause of the shortage. “The number
of housing units reserved by educational institutions for international students
has barely increased during the past few
years, while the number of international
students is rapidly growing.”
However, it’s not just international students who are responsible for the shortage. Rotterdam as a city is growing more
popular. “The demand for housing is rising
throughout the entire city”, says Heleen
Zwebe, director of the rented accommodations team (huurteam) in Rotterdam.
And where in past years housing providers were apprehensive that students
would continue living at home longer due

Name:
Annabel Hellemons
Age: 19
Study: Pedagogical Sciences
(2nd year)
Looking for: A clean house
and cosy room mates
“I currently have a place to
live in Rotterdam, but I’m
not happy there. My landlord ignores the complaints
I’ve made. The light in the
bathroom hasn’t worked for
a long time and I’ve mentioned that to him a few times.
And there’s also not much of
a bond between housemates.
When I wanted this accom-

to the student loan system, Stadswonen’s
Hedy Brak now sees the opposite trend.
“We haven’t seen evidence backing up the
narrative that students are living at home
longer. In our case, the average age where
students register with us is actually dropping.”

Concerns
growth

following

explosive

Last month, the political party SP submitted Parliamentary questions about the
housing shortage among students. The
party believes that housing providers are
unable to cope with the ‘explosive growth’
in international student numbers and is
concerned about the ‘potential increase
in the number of homeless Dutch and international students and the driving up of
prices for accommodations for students
and others. Other concerns are an increase in the number of students signing

modation last year, I had to
sign a contract for a year, so I
can only start looking for something new now.
“When I started looking early on in the summer, it was
disappointing. There are a lot
of expensive accommodations
for rent on Facebook pages,
and there’s often a crowd on
the evenings where candidates are invited to a meeting
to see if one of us will get the
room. I’ve been to 10 of them
at this point. There was even
one evening where I was there
with 25 other candidates. Try
making an impression on all
the potential housemates in
that kind of a situation.
“What’s difficult about finding
the right accommodation is
that there are conditions attached to the places for rent:
male roommate only, must
be older than 22, must be a
member of a specific student
association and so on. It’s
difficult enough just to be invited to a selection evening.
I sometimes hear that some
houses had 80 responses for
a vacancy. In those cases a selection is made based purely
on Facebook profiles.”

illegal contracts, rack-renting, and fraud’.
With an increasing housing shortage,
Zwebe expects the situation to deteriorate further. "It’s not as bad as Amsterdam and Utrecht, where there has always
been a chronic housing shortage, but the
situation is slowly changing.” Students,
and certainly international students,
have always been a vulnerable group,
she says. “They often don’t know enough
about their rights as tenants, and they’re
eager, they badly want to find a place to
live. That makes them an easy target for
rack-renters.”
For fraud victim Huyen, the warnings
about abusive practices in an overheated
student housing market came too late.
Fortunately she has now found good accommodations in Kralingen. At the time
of writing, just a few days before lectures
start, her friend is still in Vietnam. Without a place to live in Rotterdam. ↙
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Naam: Laura Houtenbrink
Leeftijd: 19
Studie: Filosofie (2e jaar)
Op zoek naar: kamer op fietsafstand
van de universiteit, niet te duur.

‘Studenten zijn
een makkelijk
doelwit voor
huisjesmelkers’
↘ Heleen Zwebe, directeur
huurteam Rotterdam

Heleen Zwebe, directeur van het huurteam
Rotterdam. En waar huisvesters de afgelopen jaren nog vreesden dat studenten door
het afschaffen van de basisbeurs langer
thuis zouden blijven wonen, ziet Hedy Brak
van Stadswonen juist een tegenovergestelde
trend: “Wij herkennen de verhalen dat studenten langer bij hun ouders blijven niet.
Bij ons neemt de gemiddelde leeftijd waarop
studenten zich inschrijven juist af.”

“Het ging helemaal fout toen ik
vorig jaar op kamers woonde in
Rotterdam. Het huis was fijn: ik
deelde de badkamer met maar een
ander meisje, de rest was voor mezelf. Maar het ging niet goed met
het meisje met wie ik de badkamer
deelde. Ze was heel obsessief
bezig. Als ik iets verkeerd deed,
bijvoorbeeld vergeten wc-papier te
kopen, werd ze helemaal gek. Op
gegeven moment wachtte ze zelfs
thuis op met afgebroken pijp in d’r
hand en viel ze me aan.
“Toen ben ik per direct uit die
kamer gegaan; bij mijn ouders
ingetrokken in Blijdorp. Tegen dat

meisje heb ik aangifte gedaan, zij
heeft nu een strafblad. Opnieuw
thuis wonen is trouwens best
lastig, als je al op jezelf hebt
gewoond. Je moet weer rekening
houden met anderen door te laten
weten waar je bent.
“Nu ben ik weer op zoek. Een
poosje via kamernet, maar daar
ben ik mee gestopt. Je moet bij hen
30 euro per maand betalen om te
kunnen reageren op kamers. Dat
vind ik niet normaal. Ook kreeg
ik weinig reacties en zitten er veel
rare adverteerders op die niet te
bereiken waren of niet bestonden
op sociale media. Dus nu probeer
ik het via facebookgroepen. Al
staan daar soms ook advertenties
tussen waar ik mijn vraagtekens
bij zet. Het liefst wil ik iets gaan
bewonen met vrienden, na dat
incident in mijn vorige huis.”

Problemen door explosieve groei
De SP stelde vorige maand Kamervragen
over de woningnood onder studenten. De
partij denkt dat huisvesters de ‘explosieve
groei’ van het aantal buitenlandse studenten
niet aankunnen en vreest voor ‘een mogelijke groei van het aantal dakloze (buitenlandse) studenten, prijsopdrijving van (studenten)woningen, een groei van het aantal
onwettige contracten voor studenten en een
toename van huisjesmelkerij en oplichting’.
Zwebe verwacht dat de toenemende woningnood voor meer problemen zal zorgen.
“Het is hier nog niet zo erg als in Amsterdam
en Utrecht, steden waar de kamernood
van oudsher altijd groter is geweest, maar
het is wel langzaam aan het veranderen.”
Studenten, zeker internationale, zijn een
kwetsbare groep, zegt ze. “Ze weten vaak
weinig over het huurrecht en ze zijn eager,
willen graag een kamer. Daardoor zijn ze een
makkelijk doelwit voor huisjesmelkers.”
Voor zwendelslachtoffer Huyen komen
waarschuwingen voor misstanden op een
oververhitte studentenwoningmarkt te laat.
Gelukkig heeft zij inmiddels een leuke kamer in Kralingen gevonden. Huyens vriendin
zit op het moment van schrijven, enkele dagen voor haar eerste college, nog in Vietnam.
Zonder woonruimte in Rotterdam. ↙

Name: Laura Houtenbrink
Age: 19
Study: Philosophy (2nd year)
Looking for: accommodations
within cycling distance of the university, not too expensive.
“It all went wrong when I had a
place to live in Rotterdam last year.
It was a pleasant house: I shared
the bathroom with only one other
girl, and the rest was mine. But
there were conflicts with that other
girl. Her behaviour was very obsessive. If I made the slightest mistake – such as forgetting to buy toilet
paper – she would go crazy. At one
point she lay in wait for me at home
and attacked me with a pipe.
“That’s when I immediately left
that house. I moved back in with
my parents in Blijdorp and I reported the girl to the police. She now

has a criminal record. I have to say
that living at home again is quite a
nuisance after living on your own.
You have to take others into consideration by letting them know
where you are.
“Now I’m looking for a place to live
again. I tried kamernet for a while
but decided to stop. You have to pay
them 30 euros per month to respond to ads for places up for rent.
I find that excessive. I didn’t receive many responses and there are
some peculiar people advertising
who were impossible to reach or
didn’t seem to exist on social media. So now I’m searching through
Facebook groups, even though
there are some ads there where I
also have my doubts. What I would
like most – after the incident at
my last place – is to share a house
with friends.”
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Studentenpastor slaat
inleidend geouwehoer over

Students’
chaplain skips
introductionary
bullshit
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E

r is nog niks, dus maak er
vooral wat leuks van. Met deze
boodschap werd Anniek Lenselink door de verenigde kerken van Rotterdam afgelopen
mei de Maasstedelijke studentenwereld
ingestuurd. Oké, de aanwijzingen die ze
kreeg tijdens het laatste gesprek voor
haar aanstelling waren uitgebreider,
maar kort samengevat was dit de mededeling. Lenselink: “Alles ligt helemaal
open, al het werk dat in het verleden is
gedaan, is zo goed als opgedroogd. Het
zal hier en daar wat pionieren worden.”
Dat hier en daar lijkt een understatement; vanuit de protestantse kerk heeft
al zes jaar geen studentenpastor meer
een stap op de campus gezet. Deze jarenlange afwezigheid van collega’s is niet de
enige reden dat Lenselink zich de komende tijd regelmatig een ontdekkingsreiziger zal voelen. Ze is ook de eerste pastor
zonder directe connectie met een van de
kerken in de stad. “Dat maakt de functie
ook anders dan vroeger. Ik vertegenwoordig meerdere kerken. Mijn functie wordt
echter niet het geloof verkopen; het is
mijn taak om de kerk weer zichtbaar te
maken in het studentenleven.”

Troost en steun
De grote vraag is hoe. In ieder geval niet
op de traditionele manier, want zelf diensten leiden gaat ze – hoewel ze ruim zestien jaar predikant was in verschillende
remonstrantse gemeentes – niet doen.
“In die zin ben ik ook niet de klassieke
pastor. Wat ik wil, is op zoek gaan naar

Nee, ze is geen verlengstuk van één van de Rotterdamse
kerken. En nee, ze gaat ook geen zieltjes proberen te
winnen voor het geloof. Anniek Lenselink (44), de nieuwe
studentenpastor in Rotterdam, wil vooral in gesprek gaan
met studenten. “Bij mij kan je het inleidende geouwehoer
overslaan.”

‘Wanneer ik
tevreden ben?
Als ik een vaste
plek in het
studentenleven
heb veroverd’
↘ Anniek Lenselink

CV
Anniek Lenselink (44) studeerde Theologie en
levensbeschouwingen aan de Universiteit
Leiden. Ze begon haar carrière als docent
Godsdienst en levensbeschouwing op de
pabo-opleiding van de Thomas More
Hogeschool in Rotterdam. Ze was zestien jaar
predikante in remonstrantse gemeentes.
Daarna maakte ze de overstap naar de
uitvaartbegeleiding. Sinds dit studiejaar is ze
studentenpastor in Rotterdam. Inmiddels
hebben zich twaalf kerken aangesloten bij het
studentenpastoraat, dat te volgen is via de
website www.studentenpastoraat010.nl en
de Facebookpagina Studentenpastoraat010.

het grensvlak tussen kerk en niet-kerk.
Het contact met mensen, in gesprek gaan
met de studenten, dat vind ik mooi.”
Die gesprekken hoeven, als het aan Lenselink ligt, niet altijd over het geloof in
enge zin te gaan. “Niet veel studenten
zullen de vraag of ze geloven met ‘ja’ beantwoorden. Maar als je dan met ze in
gesprek gaat, kom je er vaak achter dat
ze wel bidden. Dat ze in hun leven dingen voorleggen aan iets buiten henzelf.
Alleen is dat vaak niet meer de traditionele god als oude man in de hemel. Het
achterliggende idee is echter hetzelfde:
troost en steun zoeken. Zo breed wil ik
mijn functie dan ook gaan invullen, daar
een mogelijkheid voor bieden.”
Maar zit de gemiddelde student daar
tussen het bier drinken, de casanova uithangen en het af en toe eens openslaan
van een studieboek wel op te wachten,
een goed gesprek over je spirituele gevoelens? Juist studenten, zegt Lenselink
stellig. “Ik denk dat er geen levensfase
is waarin je leven meer wordt ontregeld
dan de studententijd. Een andere omgeving, nieuwe indrukken, altijd maar jezelf
moeten bewijzen… Dan is er behoefte aan
een plaats waar je alles op een rijtje kunt
zetten of waar dat voor je wordt gedaan.”

Meet and greet
De vraag blijft of de studentenpastor dan
de persoon is waarmee studenten zo'n gesprek willen voeren. Lenselink: “Er zijn
inderdaad genoeg anderen om mee te praten, want je leert natuurlijk veel mensen
kennen, bijvoorbeeld bij verenigingen, ↘
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tijdens je studie of in je huis. Maar met
hen heb je het niet zo snel over je twijfels of onzekerheden. Studenten hebben
in het begin onderling vaak toch iets van
een imago dat verdedigd moet worden,
en voordat ze met elkaar over diepere gevoelens praten, is er vaak al heel wat tijd
verstreken. Bij mij kun je het inleidende
‘geouwehoer’ overslaan.”
Desalniettemin begrijpt Lenselink dat ze
met iets meer dan alleen een tafel met
wat stoelen moet komen om de studenten warm te maken. Daarom is er een
Facebookpagina met heuse winacties,
organiseert ze meet and greets, stond ze
met een stand op de informatiemarkt
tijdens de Eurekaweek (‘een uitdaging,
vooral om niet schreeuwerig over te komen’) en houdt ze een blog bij. Dit alles
om in contact te komen met de doelgroep.
“Daarnaast probeer ik ook op de universiteit zelf binnen te komen, bijvoorbeeld
via decanen en studentpsychologen. Op
dit moment is die ingang er niet; er is helemaal geen contact tussen de kerken en
de universiteit. Dat moet veranderen. Dat
al die verbindingen zijn weggevallen, kun
je zien als lastig, maar ik vind het ergens
ook wel mooi. Ik kan het nu helemaal zelf
gaan invullen; daarom wilde ik deze baan
zo graag hebben.”

Sneeuwbal
Die positieve instelling kenmerkt Lenselink. Waar veel mensen onrustig zouden
worden van al deze onzekerheden, ziet zij
het ontbreken van de vastigheden juist
als een uitgelezen kans. “Hopelijk sta ik
niet te ver van de leeftijdsgroep af, misschien moet ik me nog een klein beetje
verdiepen in de taal. Maar verder hoop ik
vooral dat de sneeuwbal snel gaat rollen.
“Wanneer ik tevreden ben? Als ik een vaste plek in het Rotterdamse studentenleven heb veroverd. Dat er een vaste groep
mensen is die met mij en met elkaar die
gesprekken aangaan. Dat kost tijd, maar
dat is wel waar ik naar toe wil. En ik heb
er ook vertrouwen in dat het gaat lukken.
Er studeren 25.000 mensen aan de Erasmus Universiteit, er zullen er toch wel
een paar honderd zijn voor wie dit waardevol is.” ↙

No, she is not an extension of any of Rotterdam’s churches.
And no, she is not seeking to proselytise. Anniek Lenselink
(44), Rotterdam’s new students’ chaplain, mainly wishes to
engage in a conversation with students. “With me, they can
skip the introductory bullshit.”

N

othing is in place yet, so
just make sure you have
some fun. This was the
message with which Anniek Lenselink was sent
into the Rotterdam student community by the united Rotterdam churches
last May. Alright, maybe she received
slightly more extensive instructions
during the last interview preceding
her appointment, but they added up to
that message. Lenselink: “It’s all widely open. All the work that was done in
the past has pretty much dried up”, says
Lenselink. “There will be some pioneering involved.”
The 'some' seems to be an understatement. After all, it has been a whopping
six years since a Protestant students’
chaplain last set foot on campus. This
complete absence of colleagues is not
the only reason why Lenselink will feel
like a bit of an explorer in the next few
months. She is also the first chaplain
who is not directly affiliated with any of
the city’s churches. “In that respect my
position will be different from my predecessors. I represent multiple churches.
However, I will not be selling faith; my
job is to make the church a visible component of students’ lives again.”

Support and solace
The main question is how to go about
this. At any rate she will not be doing
it in the traditional manner, because
she will not be holding services herself,
even though she was a pastor in the

Remonstrant church for over sixteen
years. “That’s another reason why I’m
not a traditional chaplain. What I want
is to find the interface between church
and non-church matters. Being in touch
with people, entering into a conversation with students... Those are the
things I like.”
As far as Lenselink is concerned, those
conversations do not always have to be
about faith in the narrow sense of the
word. “Not many students will answer
the question as to whether they believe
in God with ‘yes’. But once you enter into
a discussion with them, you will often
find that they do pray. That they place
things happening in their lives before
something outside themselves. Only
that thing outside themselves may no
longer be the traditional God who is an
old man in heaven. However, the underlying thought is the same – to find support and solace. I want to include that
in my job description – to accommodate
such conversations as well.”
But are today’s students, who are busy
drinking beer, flirting and opening a
textbook every once in a while, at all
interested in good conversations about
spiritual feelings? Students are more
likely to be interested than anyone else,
Lenselink insists. “I think there’s no
other time in our lives when our lives are
as disorganised as they are during our
student days. A new environment, new
impressions, always having to prove
yourself... It will make you feel like you
need a place where you can straight- ↘
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en things out, or where someone else
will straighten them out for you.”

Meet and greet
The question remains if the students'
chaplain is the person with whom students would like to have such a conversation. “It’s true that they will have plenty
of other people to talk to, because they
will obviously get to know a lot of people – for instance other society members,
fellow students or flatmates”, admits
Lenselink. “But these are not the kind of
people with whom they’ll easily discuss
their doubts or insecurities. When they
first arrive, students tend to have a bit of
an image to uphold. It often takes them a
long time to get to the point where they
will discuss deeper feelings with each
other. With me, they can skip the introductory ‘bullshit’ and get straight to the
point.”
Even so, Lenselink understands that
she will have to provide more than a table and a few chairs to get the students
interested. For this reason, she has a
Facebook page where people can actually win things, holds meet-and-greet sessions, manned a stand at the information
market that was part of Eurekaweek ('a
challenge, particularly trying not to be
too loud') and keeps a blog, all to get in
touch with her target group. “In addition,

‘When will I be
satisfied? Once
I’ve gained a
solid foothold in
the student
community’
↘

Anniek Lenselink

Anniek Lenselink (44) studied Theology and
Philosophy at Leiden University. She started
her career as a lecturer of Religion and
Philosophy at the teacher training programme
at Thomas More University of Applied Sciences
in Rotterdam. She spent sixteen years as a
preacher in Remonstrant congregations. She
then moved on to funeral support. This
academic year, she is the student chaplain in
Rotterdam. Twelve congregations have now
joined the 'studentenpastoraat', which you can
follow at www.studentenpastoraat010.nl and
on the Facebook page Studentenpastoraat010.

I’m trying to get a foot in the door at the
university itself – for instance through
the deans and students’ psychologists.
At the moment I don’t have that kind of
access; there is no contact whatsoever
between the churches and the university. This will have to change. Of course
it’s a bummer that all these connections
have disappeared, but in a way, I like it.
I’m free to make the exact arrangements I
want. That’s why I was so keen on getting
this job.”

Ball
This positive attitude is characteristic of
Lenselink. Whereas many people would
deplore the lack of certainty, she regards
the lack of fixed arrangements as an opportunity. “I hope I’m not too far removed
from the age group. Maybe I’ll have to
look a little bit more into the way they
talk. But other than that, I just hope to
get the ball rolling soon.”
“When will I be satisfied? Once I’ve gained
a solid foothold in the Rotterdam student
community, consisting of a group of regulars who will have those discussions
with me and with each other. It will take
a while, but that’s what I hope to achieve.
And I trust it will happen. Erasmus University has 25,000 students. There must
be a few hundred among them for whom
this is meaningful.”
↙
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In een Eurekaweek
kan veel gebeuren
A lot can happen
during Eurekaweek
Maandagochtend vroeg, 21 augustus.
Sommige eerstejaars zijn onwennig en
een beetje alleen, andere stoer en
zelfverzekerd; een enkeling al brak. In
een Eurekaweek kan veel gebeuren: voor
en na in beeld.

BEFORE

‘Ik ben niet
meer alleen’
↘ Clara Etchenique (19),
Bordeaux, bachelor IBEB
Eerste dag (De Doelen)
“Ik ben helemaal nieuw in
Rotterdam en ik ken bijna
niemand. Best spannend dus.
Maar ik leer vast wel wat leu-

Early Monday morning, 21 August. Some
freshers look ill at ease and a little lonely,
others cool and confident. A few of them
are hung-over already. A lot can happen in
a Eurekaweek: before and after in a few
shots.

AFTER

ke mensen kennen deze
week. Ten minste, dat hoop
ik.”
Laatste dag (Coolsingel)
“Zo veel feestjes in één week,
dat ga ik niet volhouden hoor,
de rest van het jaar. Maar het
was wél leuk, ik heb het overleefd. Meer dan overleefd. Er
waren zo veel leuke mensen.
Ik ben niet meer alleen.”

'I no longer
feel lonely'
↘ Clara Etchenique (19),
Bordeaux, bachelor degree in
IBAM
First day (De Doelen)
“Rotterdam is completely new to
me and I hardly know anyone
here, so that’s kind of scary. But

I’m sure I’ll get to meet some nice
people this week. I hope so, anyway.”
Last day (Coolsingel)
“That many parties in one week – I
won’t be able to go on doing that
in the rest of the year! I did have a
good time, though, and I lived to
tell the tale. No, I did more than
that. There were so many nice
people. I no longer feel lonely.”
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BEFORE

‘Nu heb ik heel
veel zin om écht
te gaan studeren’
↘ Larissa Janzen (21), Oberhausen,
bachelor Management of
International and Social Challenges

AFTER

'Now I feel like actually doing
some studying'
↘ Larissa Janzen (21), Oberhausen, bachelor degree in Management of International
and Social Challenges

Eerste dag (De Doelen)
“Gister sneed ik tijdens het koken in
mijn vinger. Zo hard dat ik naar de eerste hulp moest. Dat was een wreed
begin van mijn nieuwe leven hier. Hopelijk wordt het vanaf nu alleen maar
leuker.”

First day (De Doelen)
“Yesterday I cut my finger while
cooking. So badly I had to go to the
emergency department. It was a
brutal start to my new life here. I
hope things will get better from here
on out.”

Laatste dag (in de rij bij de Laurenskerk voor Night of the Songs)
“Vijf dagen achter elkaar feesten, dat
heb ik nog nooit gedaan. Ik ben helemaal kapot. Maar het was wel de moeite waard. En nu heb ik heel veel zin om
echt te gaan studeren.”

Last day (queuing to get into the
Laurenskerk for Night of the Songs)
“Partying five days in a row – I’d
never done that before. I’m
absolutely knackered. It was worth it,
though. And now I feel like actually
doing some studying.”
↘
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BEFORE

AFTER

‘Volgens mij zit iedereen in
hetzelfde schuitje’
↘ Brent Rundberg (21), Zoetermeer, bachelor Psychologie

'I think we’re
all feeling the
same way'
↘ Brent Rundberg (21),
Zoetermeer, bachelor degree in
Psychology

Eerste dag (De Doelen)
“Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Al die nieuwe mensen die
ik ga leren kennen. Eigenlijk vind ik
het best wel spannend.”

First day (De Doelen)
“I have no idea what to expect. All
those new people I’ll be meeting.
I actually think it’s a little scary.”

Laatste dag (gegeten bij Vapiano
met zijn groepje)
“Ik vond het helemaal geweldig.
Volgens mij zit iedereen in hetzelfde schuitje. Iemand zei gister tegen
mij: 'Als je twijfelt of je iets moet
doen, kun je het beter met beide
handen aanpakken.' Dan heb je tenminste geen spijt dat je het niet
deed.”

Last day (after dinner at Vapiano
with his group)
“I absolutely loved it. I think we’re
all feeling the same way. Someone said to me yesterday: 'If you
have any doubts about whether
or not to do something, grab the
opportunity by the horns.' Then at
least you won’t have any regrets
because you didn’t give it a try.”
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BEFORE

‘Wel wat meer
feest dan ik had
verwacht’

AFTER

'A little more partying than
I was expecting'
↘ David Doelman (18), Gouda, bachelor degree in Business Administration

↘ David Doelman (18),
Gouda, bachelor Bedrijfskunde
Eerste dag (De Doelen)
“Ik sliep vannacht bij Laurentius en
ik ben behoorlijk brak. Fijne start,
haha! Maar ik heb er wel zin in hoor.
Lekker overal kijken en misschien
wel lid worden van een vereniging.”
Laatste dag (Colour your World
Festival)
“Ik vond het echt lachen, die Eurekaweek, al was ik na drie uur al mijn
groepje kwijt. Wel wat meer feest
dan ik had gedacht. Geen lid geworden trouwens, dat komt volgend jaar wel als ik een kamer heb.”

First day (De Doelen)
“I spent the night at Laurentius last
night and I’m kind of hung-over. Great
start, isn’t it? I’m looking forward to
it, though. I’ll explore many places
and maybe I’ll join a society.”
Last day (Colour your World
Festival)
“I had a great time during
Eurekaweek, although I did lose my
group three hours in. I did a little
more partying than I was expecting.
Oh, and I didn’t join a society. I’ll do
that next year, once I’ve found a
bedsit somewhere.”

↘
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BEFORE

AFTER

‘Een heleboel nieuwe Instavrienden, missie geslaagd’
↘ Younes Assou (19), Rotterdam, bachelor Bedrijfskunde en Fiscaal Recht

'A whole lot of
new Instafriends,
mission
accomplished'

Eerste dag (De Doelen)
“Ik woon mijn hele leven al in het Oude Noorden maar toch doe ik mee aan
de Eurekaweek, om nieuwe mensen
leren kennen van mijn studie. Dat is
mijn doel, anders wordt het niet gezellig.”

↘ Younes Assou (19), Rotterdam,
bachelor degree in Business
Administration and Fiscal Law
First day (De Doelen)
“I’ve lived in the Oude Noorden all my
life, but even so I’ll take part in Eurekaweek. My goal is to get to know
new people who are taking the same degree. I won’t have a good time if I don’t.”

Laatste dag (Colour your World
Festival)
“Echt een topweek was dit. Ik heb met
drie groepjes meegelopen en een heleboel Instavrienden gemaakt. Missie
geslaagd. En nu aan de slag. Ik wil zo
snel mogelijk mijn eigen bedrijf.”

Last day (Colour your World Festival)
“This was an amazing week. I hung
out with three groups and made a
lot of Instafriends. Mission
accomplished. And now let the work
begin. I want to establish my own
company as soon as possible.”
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BEFORE

‘Ik wil het andere
Rotterdam
leren kennen’

AFTER

'I want to get to know the
other Rotterdam'
↘ Sanne Vollenberg (18), Ridderkerk, International Bachelor in Psychology

↘ Sanne Vollenberg (18), Ridderkerk,
International Bachelor in Psychology
Eerste dag (De Doelen)
“Ik woon dichtbij, dus Rotterdam ken ik
wel, maar vooral van het shoppen. Deze
week wil ik het andere Rotterdam leren
kennen. En misschien lid worden van een
vereniging.”

First day (at De Doelen)
“I live near Rotterdam so I kind of know
the place, but mainly because of shopping trips. This week I want to get to
know the other Rotterdam, and maybe
join a society.”

Laatste dag (Colour your World Festival)
“Superleuk maar ook supervermoeiend,
vooral de hele tijd switchen tussen Engels en Nederlands. En alsmaar feesten.
Ik ben uiteindelijk geen lid geworden. Van
te voren dacht ik aan RSG, maar ik heb
toch té weinig info om echt te kunnen
kiezen.”

Last day (Colour your World Festival)
“It was a lot of fun, but also completely
exhausting, especially continually
switching between Dutch and English.
And round-the-clock partying. In the
end I didn’t join a society. I thought beforehand I might join RSG, but I didn’t
receive enough information to make an
informed decision.”
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Meer dan in bikini pleiten
voor wereldvrede
More than appealing for
world peace in bikini

35 INTERVIEW
tekst JASPER MONSTER
fotografie RONALD VAN DEN HEERIK

Modellen, die liggen toch alleen maar in bikini op het
strand en hebben helemaal niets op een universiteit te
zoeken? Rechtenstudenten Moo Miero (23) en Elize de Jong
(22) vertellen hoe zij op hun eigen manier met dit soort
vooroordelen proberen af te rekenen.
English page 41

I

edereen kent de verhalen van studenten die naast hun studie nog
een (top)sportcarrière hebben.
Trainen in plaats van uitslapen
en studeren in plaats van bier
drinken. Maar sporters zijn niet de enige
studenten die ook nog andere prioriteiten
hebben naast het halen van het volgende tentamen. Moo Miero en Elize de Jong
verdienen heel wat airmiles op weg naar
nieuwe modellenopdrachten, missverkiezingen en fotoshoots. Het ene moment
zijn ze student temidden van medestudenten, het andere moment verkeren ze
in een totaal andere wereld, met totaal
andere mensen, behoeften en verwachtingen. Hoe gaat het duo om met deze tegenstellingen? En is het in hun ogen niet
beter om voor een van de twee levens te
kiezen?

‘Het is vooral
vervelend als
mensen denken
dat het me
allemaal is
komen
aanwaaien’
↘ Moo Miero

Het begin

Moo Miero

Moo: “Na de middelbare school had ik het
even gehad met Nederland en ben ik naar
Bali vertrokken. Ik woonde daar midden
tussen de locals, en had echt een hele leuke tijd. Maar op een gegeven moment was
het geld op. Toen kreeg ik via een vriend
de vraag of ik naar Jakarta wilde vliegen
voor een fotoshoot. Dat was het begin
van mijn carrière als model. In de twee
jaar die volgden heb ik in Zuidoost-Azië
kunnen leven en reizen van het geld dat
ik verdiende met modellenwerk. Mooie
hotels, gekke feestjes, het waren allemaal
dingen die een meisje van achttien jaar
normaal gesproken niet kan betalen.”
Elize: “Al mijn hele studententijd heb ik
een bijbaan in de haven, als ‘radioman
wal’ bij containerterminal ECT, een echte
mannenwereld. Ik geef aanwijzingen aan
de kraanmachinist over wat er in de containers zit en waar ze heen moeten – erg

Elize de Jong (22) zit in het tweede jaar van de
studie Rechten. Haar modellencarrière begon
twee jaar geleden toen ze ‘Miss Beauty
Zuid-Holland’ werd. Sindsdien eindigde ze ook
bij andere (inter)nationale wedstrijden meermalen in de top vijf. Als bijbaan werkt ze bij een
containerterminal in de Rotterdamse haven.
Moo Miero (23) heeft haar bachelor Rechten gehaald. Ze begon met modellenwerk op haar tiende en was al tijdens haar jeugd in meerdere reclames en tv-series te zien. In oktober hoort ze
of ze zichzelf een jaar lang ‘Miss Nederland’ mag
noemen. Ze schrijft maandelijks een column
voor Erasmus Magazine.
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leuk om te doen. In 2015 – ik was net
overgestapt van het hbo naar de universiteit – kwam ik toevallig op internet de
verkiezing ‘Miss Beauty Zuid-Holland’ tegen. Lachen, dacht ik, ik doe mee – meer
niet. Alleen won ik, en sindsdien is het
alleen maar meer geworden: nu ga ik ook
naar missverkiezingen in het buitenland.
Zo ben ik het afgelopen jaar onder andere
in Zuid-Korea geweest voor de verkiezing
van ‘Miss Global Beauty Queen Korea’.”

‘Ik dacht: ik heb
hersenen, dus
moet ik ze ook
gebruiken’
↘ Elize de Jong

De studie
Moo: “Ik ontdekte dat het niet zozeer het
modellenwerk was waar ik van droomde,
maar meer het leven eromheen. Alleen
ging dat – hoe raar dat voor de buitenwereld misschien klinkt – toch vervelen.
Ik wilde meer met mijn hersenen gaan
doen, wilde heel graag weer iets leren, het
maakte me niet eens zoveel uit wat. Toen
ik voor vakantie weer in Nederland was,
heb ik de knoop doorgehakt en me ingeschreven voor een rechtenstudie. Ik ga
nu beginnen aan mijn master Informatierecht, de creatieve kant van rechten.”
Elize: “Het volgen van een studie is vooral
ook een verstandige keuze – dat probeer ↘
ik namelijk ook nog wel eens te zijn, verstandig. Want na je 26e is het meestal wel
afgelopen met je carrière in de modellenwereld. Maar voor nu heb ik een hele wereld naast het studeren, én een leven naast
de modellenwereld. Dat vind ik fijn, omdat ik vind dat er veel meer is dan alleen
het studeren of allen het poseren. Medestudenten zijn vaak alleen maar bezig met
studeren en uitgaan. Die hebben een veel
zorgelozer leven en begrijpen niet dat er
ook nog heel veel andere dingen zijn.”

tentamens door de modellenwedstrijden
en aan de andere kant ga ik ook weleens
na een nacht werken op de kraan meteen
door naar een fotoshoot; dat is ook niet
goed.”
Moo: “Mensen uit de modellenwereld
begrijpen vaak niet waarom ik weer ben
gaan studeren. Ik probeer dan altijd uit te
leggen dat het ook heel leuk is om dingen
te leren. Soms ontkom je echter gewoon
niet aan de vooroordelen; hoe vaak ze in
de modellenwereld al niet tegen mij gepraat hebben alsof ik dom ben. Maar uitleggen hoe de vork precies in de steel zit,
heeft nauwelijks zin; daar wordt de situatie toch niet minder ongemakkelijk op.
En op de universiteit begrijpen ze de modellenwereld vaak ook niet, al zijn daar de
reacties meestal wel positief.”

De combinatie van twee werelden

De vooroordelen

Elize: “Het combineren van studeren en
modellenwerk is echt wel heel lastig. Veel
steun vanuit de universiteit is er namelijk
niet. Studieadviseurs vinden het meestal
leuk wat ik doe, maar daar blijft het wel
bij. Daarom heb ik vaak het gevoel dat ik
allebei een beetje voor de helft doe. Ik mis

Moo: “Het is vooral vervelend als mensen denken dat het me allemaal is komen
aanwaaien. Dat is wel de meest gehoorde
reactie van medestudenten. Ik heb ook
gewoon overal hard voor gewerkt, mijn
punten gehaald en tegelijkertijd nog een
ander leven gehad met de bijbehorende

verplichtingen. En ja, soms gaat het ook
alleen maar om het uiterlijk. In oktober
doe ik mee aan de verkiezing van Miss
Nederland; daar zit veel meer achter dan
alleen een rondje in bikini lopen. Al zijn
er altijd mensen die dat denken, maar ik
weet waar ik het uiteindelijk voor doe.
Als je wint, gaan er namelijk een jaar lang
deuren voor je open die anders misschien
dicht waren gebleven. Bijvoorbeeld in de
tv-wereld, waarin ik verder wil.”
Elize: “Modellenwedstrijden zijn niet
meer de vleeskeuringen die het vroeger
waarschijnlijk wel waren. Je staat er echt
niet alleen maar in je bikini te pleiten voor
wereldvrede. Tijdens de wedstrijden in
het buitenland ga je ook in gesprek met
de lokale bevolking of bezoek je ontwikkelingsprojecten. Het gaat dus veel meer
om de inhoud en wat je te vertellen hebt,
maar dat beeld leeft nog niet bij iedereen.
Daarom vertel ik aan studiegenoten niet
altijd meteen dat ik modellenwerk doe.
Het is niet dat ik me er voor schaam, ik
ben er juist heel trots op.”

De toekomst
Moo: “De afgelopen drie jaar heb ik eigenlijk alleen maar gewerkt en gestudeerd –
niet zo heel veel spannends verder. Dat is
niet erg, al is het natuurlijk jammer dat ik
misschien wat minder ben uitgegaan dan
de mensen om me heen. Ik heb gewoon
duidelijk de keuze gemaakt om me te focussen op deze twee carrières en dat blijf
ik doen. Ik wil een master afronden, modellenwerk blijven doen en daarna mijn
eigen bedrijf beginnen.”
Elize: “Ik heb eerlijk gezegd wel veel spijt
van hoe ik het heb aangepakt. Achteraf
gezien had ik na het halen van mijn propedeuse een paar jaar voor mijn modellencarrière moeten gaan, om daarna in alle
rust mijn studie af te afmaken. Maar ik
dacht: ik heb hersenen, dus moet ik ze ook
gebruiken. Nu val ik overal net een beetje
tussen. Ik twijfel wat ik nu het beste kan
doen; misschien moet ik alsnog een keuze
maken.” ↙
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More than appealing for
world peace in bikini
Don’t models just lie on the beach in their bikini? Surely
they don’t belong at a university? Law students Moo Miero
(23) and Elize de Jong (22) explain how they are trying to
demythify such misconceptions.

E

veryone knows stories of students who also have a (top)
sporting career alongside their
studies. Training rather than lying in bed and studying instead
of drinking beer. But athletes aren’t the
only students with other priorities than
passing their next exam. Moo Miero and
Elize de Jong earn lots of Air Miles on
their way to new modelling jobs, beauty
pageants and photo shoots. One moment
they are students mingling with other
students, the next they are in a totally
different world, with totally different
people, needs and expectations. How do
they cope with these contradictions? And
wouldn’t it be better to choose one of the
two lives?

The start
Moo: “After secondary school, I’d had
enough of the Netherlands and went
to Bali. I lived there among the locals,
and had an amazing time. But then the
money dried up. At that point, a friend
asked me if I’d like to fly to Jakarta for
a photo shoot. And that was the start of
my modelling career. Over the next two
years, I was able to live in Southeast Asia
and travel from the money I earned from
modelling. Nice hotels, crazy parties –
things that an eighteen year old girl can’t
normally afford.”

Elize: “As a student, I’ve always had a
job in the port, as ‘radio operator shore'
at the ECT container terminal, a man’s
world in all respects. I instruct the crane
operator about what is in the containers and their destinations – great fun. In
2015 – I’d just come to the university – I
came across the ‘Miss Beauty South Holland’ beauty pageant. That’d be a laugh,
I thought. So I entered – and thought
nothing more about it. Except I won, and
since then, things have snowballed: I’m
now entering for international beauty
pageants. Last year, for example, I joined
the ‘Miss Global Beauty Queen Korea’ in
South Korea.”

‘It’s particularly
annoying when
people think that
it all just fell into
my lap’
↘ Moo Miero

The study
Moo: “I discovered that it wasn’t so much
modelling that I dreamed of, but more
the lifestyle. And yet – however strange
this sounds to the outside world – it got
a bit boring. I wanted to use my brain
more, wanted to learn something new,
and it didn’t really matter what. When I
was back in the Netherlands on holiday, I
decided to enrol for a law degree. I’m now
starting my master in Information law,
the creative side of law.”
Elize: “Above all, studying is a sensible
choice. And being sensible is something
I try to be. Because once you’re over 26,
your modelling career usually finish- ↘

Elize de Jong (22) is in the second year of the
Law programme. Her modelling career started
two years ago, when she became ‘Miss Beauty
South Holland’. Since then, she’s regularly
ended up in the top five of other (inter)national
competitions. She also works at a container terminal in the port of Rotterdam.
Moo Miero (23) completed her bachelor in Law.
She started modelling at the age of ten and appeared in several commercials and TV programmes as a child. In October, she will hear whether
she can call herself ‘Miss Netherlands’ for the
coming year. Every month, she writes a column
for Erasmus Magazine.
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Elize de Jong

es. But for now I have a whole world besides studying, as well as a life besides
modelling. I like that, because there’s so
much more to life than just studying or
just posing for photos. I find my fellow
students are often only concerned with
going out. They have a much more carefree life and don’t understand that there
are also lots of other things.”

‘I thought:
I’ve got a brain,
so I must use it’
↘ Elize de Jong

The combination of two worlds
Elize: “Combining studying and modelling
is pretty hard. There’s not much support
from the university. Study advisors tend
to like what I do, but that’s it. That’s why
I often feel that I’m missing out in both
worlds. I miss exams because of the
beauty pageants, and sometimes I may
follow up a night working on the crane
with a photo shoot. And that’s not good
either.”
Moo: “People from the modelling world
don’t always understand why I went back
to studying. I always try to explain that
it’s really nice to learn things. Sometimes
you can’t avoid misconceptions: in the
modelling world, I’ve often been spoken
to as if I was stupid. But it’s no use trying
to explain; you only make life more
difficult. And at the university, they often
don’t understand the modelling world
either, although reactions are usually
positive.”

The misconceptions
Moo: “It’s particularly annoying when
people think that it all just fell into my
lap. That’s the most common reaction
I hear from fellow students. In fact, I’ve
worked really hard, got my grades and at
the same time had another life with its
own commitments. And yes, sometimes
it’s just about my appearance. In October,
I’m taking part in the Miss Netherlands
beauty pageant, which involves much
more than just parading in a bikini. Although there are always people who think
that way, I know why I’m doing it. If you
win, you get opportunities for a whole
year which you might otherwise not have
had. In the TV world, for example, which
is what I want to get into.”
Elize: “Modelling competitions are no
longer the cattle markets they probably

used to be. It’s really not all about standing in your bikini appealing for world
peace. During international competitions, you also talk to the local population or you visit development projects. So
it’s much more about content and what
you’ve got to say, but not everyone realises that. That’s why I don’t always immediately tell other students that I do modelling work. It’s not that I’m ashamed of it;
in fact I’m very proud of what I do.”

The future
Moo: “Over the past three years, I’ve really only worked and studied – not very
much else. That doesn’t matter, although
it’s obviously a pity that I haven't had
such a good social life as the people
around me. I’ve clearly chosen to focus
on these two careers and that’s what I’ll
continue to do. I want to complete a master, continue modelling and then start my
own business.”
Elize: “To be honest, I do regret how I’ve
approached it. Looking back, after getting my propaedeutic diploma, I should
have focused on my modelling career for
a few years and then completed my studies without the stress. But I thought: I’ve
got a brain, so I must use it. Now I seem
to miss out in both worlds. I’m not sure
what to do now; perhaps I still need to
make a choice.” ↙
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Word maatje van
een vluchteling
Woon jij in Rotterdam en heb
je iets over voor een ander?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

OP ZOEK NAAR
EEN BAAN?
Ben je bijna of net afgestudeerd aan de EUR en wil
jij je graag voorbereiden op het vinden van een
baan? Vind je het nuttig om meer te weten over wat
de banenmarkt biedt en vraagt en hoe je meer kans
maakt op je ideale droombaan?

Als vrijwilliger van SamenDoorSamen word je het maatje van een
vluchteling bij jou in de buurt voor minimaal een half jaar. Je ziet
elkaar elke week een paar uur en onderneemt samen van alles. Je
werkt aan de taal, helpt met belangrijke brieven, ontdekt samen de
stad, en gaat op zoek naar passend werk of een leuke opleiding.
Je bent niet alleen!
SamenDoorSamen ondersteunt de maatjestrajecten. Wij bieden
begeleiding en aanvulling waar dit nodig is. Zo verzorgen we voor de
vluchtelingen o.a. extra taal- en computerlessen, toekomsttrainingen
en workshops cv maken & solliciteren. Maar wij bieden onze
vrijwilligers ook extra training en ondersteuning, zodat jij voorbereid
aan de slag kan gaan!

Meld je dan aan voor de Nederlandstalige Job Market
Prep Workshop via de website www.erasmustalent.nl
Datum: maandag 25 september 2017 van 19:00 tot 21:00 uur.
Locatie: de Rotterdam Science Tower, 11e verdieping,
Marconistraat 16 Rotterdam. Deelname is gratis.

Neem vandaag nog contact met ons op!

lieke@stichtinghoedjevanpapier.nl
of bel naar 010-4222506.

SamenDoorSamen maakt
onderdeel uit van Stichting
Hoedje van Papier
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Elena Tringali

Elena Tringali

Eerstejaars International
Business Administration

1st year International Business
Administration

Italië “Mijn ouders verhuisden voor hun werk van
Italië naar Maastricht, waar
ik de middelbare school heb
afgemaakt. Hoewel het VK
een paar goede business
schools heeft, koos ik voor
Erasmus omdat ik vind dat
de opleiding daar het beste
is en de studiemethode beter bij me past. De aanpak
is praktischer.”

Italy “Two years ago, my parents moved from
Italy to work in Maastricht, where I finished
high school. Although the UK has some good
business schools, I chose Erasmus because
I think it has the best course and the study
method suits me better. It’s a more practical
approach.”
Fancy “When I dress, I like to keep things
simple, but to have something special as well.
I feel it’s important to know your figure, so
that you can highlight your strengths. I always emphasise my waist, which I really like.
I dress slightly fancy, but always comfortable. Look good, feel good, that kind of thing.
And I try to not overdo it and be appropriate.
This outfit could do with heels, but I knew
that I’d be walking all day, so I preferred
sneakers.”

Chique “Ik hou mijn kleding
graag simpel, maar ik wil
ook iets speciaals hebben.
Het is belangrijk om je
figuur te kennen, zodat
je je sterke punten kunt
benadrukken. Ik benadruk
altijd mijn middel, want die
vind ik heel mooi. Ik kleed
me een beetje chique, maar
wel altijd comfortabel. Als
je er goed uitziet, voel je je
ook goed. Ik probeer niet te
overdrijven en me gepast
te kleden. Bij deze outfit
zouden hakken goed staan,
maar ik wist dat ik de hele
dag moest lopen, dus draag
ik liever sneakers.”
Haast “Ik koop mijn kleding
bij goedkope winkels. Ik ben
jong, dus ik heb geen dure
kleren nodig. Het is het
niet waard om veel geld uit
te geven aan mode. Ik ga
liever uit met vrienden en ik
hou van reizen, ervaringen
opdoen. Ik woonde in Sicilië

Hurry “I buy my stuff at cheap stores.
I’m only young, so I don’t need expensive
clothes. I don’t think it’s worth spending a lot
of money on fashion. I’d rather go out with
friends and I enjoy travelling, having experiences. I used to live in Sicily and I still love
visiting it. It’s not a cheap trip, but we have
the best food. It was hard for me to adapt to
Dutch meals. I found it difficult to get used
to cold lunches and a very early dinner. For
us, eating is a very social event. We only have
sandwiches when we’re in a hurry, but the
Dutch always seem to be in a hurry.”
en daar ga ik nog steeds
graag heen. Daarnaartoe
reizen is niet goedkoop,
maar we hebben daar wel
het beste eten. Ik vond
het moeilijk om me aan te
passen aan Nederlandse
maaltijden. Wennen aan

een koude lunch en heel
vroeg avondeten vond ik
lastig. Eten is voor ons een
sociale gebeurtenis. We
eten alleen een boterham
als we haast hebben, maar
Nederlanders lijken altijd
haast te hebben.”

FAVORIETE ACCESSOIRE
Familiemotto “Dit is een ring met geschiedenis: de carneool kreeg mijn
overgrootmoeder van een bewonderaar. Hij was archeoloog en vond
deze Romeinse steen in Aken. Mijn overgrootmoeder liet er een ring van
maken en gaf die aan mijn oma toen ze achttien werd. Het familiemotto
staat erin: “Liefde en wilskracht”. Mijn oma gaf me de ring toen ik achttien
werd, als een herinnering aan onze waarden: familie, doorzettingsvermogen, liefde en onze gedeelde passie voor klassieke geschiedenis.”

FAVOURITE THING
Family motto “It's a ring full of history:
the carnelian stone was given to my great
grandmother by an admirer of hers. He
was an archaeologist and recovered this
Roman-carved stone in Aachen. My great
grandmother made it into a ring and gave
it to my grandmother for her 18th birthday
A family motto is engraved inside: "Love
and Will". My grandma gave it to me when
I turned 18, a reminder of all our values:
family, tenacity, love, as well as our shared
love for classical history.”

