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= N echt N?
Na vier jaar relatieve stilte wankelt 
Nominaal = Normaal door een rechterlij-
ke uitspraak. 
De rechter vroeg zich in de zijlijn van 
een beroepszaak van een student af: 
‘Verdraagt [N=N, red.] zich met de wette-
lijke eis dat een bindend negatief studie-
advies alleen kan worden gegeven als een 
student ongeschikt is voor de opleiding?’
In 2011 lukte het tegenstanders niet een 
bres te slaan in de verdediging van de 
universiteit van de N=N-maatregel. De 
aanvallen werden één voor één met we-
tenschappelijk onderbouwde argumen-
ten afgeslagen, en sinds 2014 gelden de 
N=N-maatregelen voor alle faculteiten. 
En het werd tamelijk stil; eerstejaars we-
ten inmiddels niet beter en de evaluaties 
waren steeds louter positief. 
Maar de rechterlijke uitspraak werpt 
nieuw licht op N=N, en pakt de maatre-
gel niet op feitelijke onjuistheden, maar 
vraagt zich hardop af of N=N haar doel 
niet voorbijschiet.
Of dit de universiteit echt wakker heeft 
geschud, blijkt niet uit hun reactie, die zo 
ongeveer neerkwam op: ‘de rechter heeft 
het niet gezegd, en had het bovendien 
ook niet mogen zeggen.’ 
Was dit uit zelfvertrouwen, domheid of 
paniek? Want het zou nogal wat beteke-
nen als de rechter een streep zet door de 
onderwijsmethode waarop de Erasmus 
Universiteit zich laat voorstaan.
Studenten haten N=N, bleek uit de re-
acties op de berichtgeving. Onder die 
haters moet toch wel één gedupeerde te 
vinden zijn, die wel eens zin heeft in een 
stevig robbertje juridische haarkloverij 
met de universiteit? En als de universi-
teit écht zo zeker is van haar zaak, zou  
ze moeten zeggen: Kom maar op! 

Wieneke Gunneweg, 
Hoofdredacteur Erasmus Magazine 
gunneweg@em.eur.nl
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Erfstuk
Dit zijn de voeten van 
‘hersenprofessor’ Maarten 
Frens, tevens decaan van 
het Erasmus University 
College, naast het koffer-
tje waarin hij zijn toga be-
waart. Nou ja ‘zijn’ toga; 
hij erfde het academische 
kledingstuk van zijn opa, 
die als hoogleraar werkte 
in Wageningen, en tussen-
door werd de toga nog ge-
dragen door zijn oom die 
professor was in Delft. 
Frens droeg het erfstuk 
op maandag 9 november 
ter gelegenheid van de 
102e verjaardag van de 
Erasmus Universiteit. Tra-
ditioneel gevierd in de Au-
la op campus Woudestein 
met het toekennen van – 
dit keer – twee eredocto-
raten door het Erasmus 
MC, iBMG en ISS.



Lui zijn, de kantjes er 
vanaf lopen, of je 
even lekker vervelen: 
dat is er anno 2015 
niet meer bij, en ze-
ker niet in Rotter-
dam. In een tijdperk 
waarin elk minuutje 
moet worden opge-
vuld met de mobiele 
telefoon, elke vakan-
tie ook een belevenis 
moet zijn en elke 
studie cum laude en 
nominaal moet wor-
den afgerond, moest 
het deze maand aan-
komen op een rech-
ter om een tegenge-
luid te geven.

De afgelopen maand bracht 
hoop voor alle luie soggers, 
procrastinateurs, nachtbra-
kers, feestbeesten, tentamo-
foben en eerstejaars die ge-
woon heel af en toe een ten-
tamen níet halen: Nominaal 
is Normaal staat op de hel-
ling. Althans, de universiteit 
ontkent het in alle toonaar-
den, maar de rechter heeft 
het gezegd, dus dan is het zo. 
Uitspraak 217.1: “Het is tevens 
van belang of de norm, die 
erop neerkomt dat een student 
nominaal moet studeren der-
halve de hele jaargang moet 
afronden […] zich wel, gelet op 
doel en strekking, verdraagt 
met de wettelijke eis dat een 
bindend negatief studieadvies 
alleen kan worden gegeven als 
een student ongeschikt is voor 
de opleiding.” De Erasmus 
Universiteit schoot gelijk in 
standje damage control en ver-
klaarde dat de rechter dit hele-
maal niet had mogen zeggen. 
“De rechtszaak ging niet speci-
fiek over de regel, maar over de 
vraag of de examencommissie 
te streng is geweest door de 
persoonlijke omstandigheden 
van de student niet in acht te 
nemen”, klonk het vanuit het 
A-gebouw. En omdat de zaak 
inmiddels geschikt is en de 
rechter geen definitieve uit-
spraak gaat doen, kunnen de 
N=N-fans rustig ademhalen. 

Ondertussen blijft advocaat 
Marianne Wiersma de messen 
slijpen: studenten die ‘slacht-
offer’ zijn van N=N kunnen 
zich bij haar melden.
De kans dat er überhaupt nog 
studenten zijn die niet nomi-
naal lopen, wordt steeds klei-
ner nu internationale studen-
ten zich en masse aanmelden 
voor een studie in Rotterdam. 
En als er één demografische 
groep niet lui is, dan zijn het 
wel de jongens en meisjes die 
tegen betaling van ettelijke 
duizenden euro’s per jaar hier 
college komen volgen. Elk jaar 
komen er meer: in 2014 waren 
het er nog iets meer dan 4300, 
nu al bijna 5000. Een stijging 
van 14 procent. Terwijl bij-
voorbeeld Groningen door de 
invoering van het studievoor-
schot een enorme terugloop 
van eerstejaars ziet, zorgt de 
‘immigratie’ bij de EUR dat we 
gewoon blijven groeien. 
Rotterdamse studenten zelf lij-
ken echter met geen mogelijk-
heid het land uit te krijgen. Uit 
cijfers blijkt dat slechts één op 
de twaalf EUR-studenten met 
een Erasmusbeurs naar het 
buitenland gaat. En dat terwijl 
een kwart van de Wageningse 
studenten hun stadje wél ont-
vlucht met een Erasmusbeurs. 
Is het de prachtige architec-
tuur van de Maasstad, de 

gebrekkige informatie over 
Erasmusbeurzen, of nemen 
Rotterdammers geen genoe-
gen met een continentale be-
stemming (Erasmusbeurzen 
zijn alleen mogelijk binnen 
Europa)? Wordt vervolgd…..
De Erasmus Universiteit wordt 
hopelijk binnenkort verder 
verrijkt met een andere, on-
getwijfeld leergierige groep: 
vluchtelingstudenten. Om 
hun komst mogelijk te maken 
wordt al driftig geld ingeza-
meld. Het is een van de drie 
nieuwe crowdfunding-projec-
ten van de universiteit. Een 
speciaal platform daarvoor 
werd tijdens de Dies Natalis 
officieel onthuld. Behalve voor 
beurzen voor vluchtelingstu-
denten, kan er via het platform 
ook gedoneerd worden aan een 
herinneringsmonument voor 
mensen die hun lichaam ter 
beschikking hebben gesteld 
van het Erasmus MC, of voor 
de uitbreiding van het Erasmus 
Centre for Entrepreneurship. 
Alle projecten hebben nog heel 
wat donaties nodig.
Ook tijdens de Dies Natalis: 
twee eredoctoraten voor twee 
Amerikaanse hoogleraren: 
Paul Gertler (University of 
Carifornia) en John Ioannidis 
(Stanford School of Medicine). 
Vooral die laatste, van oor-
sprong Griekse onderzoeker, 

Nominaal is toch niet zo heel normaal
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→ Still uit een promovideo voor universitaire crowdfunding.

→ Studenten die slachtoffer zijn 
van N=N kunnen zich melden.



wist het publiek te vermaken 
met krachtige oneliners als 
“Hij spaarde niemand, werd 
niet vervolgd of onthoofd, 
en kon toch zijn boodschap 
overbrengen.” (over zijn held 
Erasmus) en: “Als alles wat 
in onderzoeken werd be-
weerd waar was, dan waren 
we nu allang onsterfelijk ge-
weest.” (over de Stapeltjes en 
Smeestertjes van de weten-
schap). 

Waar we van de studenten 
steeds meer inzet en meer stu-
diepunten verlangen, blijft de 
forenzende werknemer lekker 
lui in de file staan. De Erasmus 
Universiteit krijgt haar mede-
werkers hun heilige koe maar 
niet uit. Dertig procent minder 
werknemers met de auto naar 
het werk, was het ambitieuze 
plan in 2010. Vijf jaren, ho-
gere parkeerkosten en lagere 
reiskostenvergoedingen later 
is het slechts met 3 procent 
afgenomen. Ja, het aantal par-
keerbewegingen, zoals dat in 
jargon heet, oftewel hoeveel 
auto’s er geparkeerd worden 
op de campus, is wél enorm 
afgenomen. Maar dat is niet 
wat we vijf jaar geleden zou-
den gaan meten. En de wijken 
om de campus, waar het gratis 
parkeren is, staan vol met gra-

zende heilige koeien van EUR-
medewerkers.
Het was een zware maand voor 
EUR-historicus Zihni Özdil. 
Terwijl hij klaar zat voor de pu-
bliciteit rond zijn nieuwe boek 
Nederland mijn vaderland, 
ontketende hij onbedoeld een 
rel door een tweet te plaatsen 
over de protesten tegen de 
komst van asielzoekers in het 
Drentse dorpje Oranje. Zijn 
woorden “Drenthe. Allemaal 
dezelfde gelaatsvorm. Do the 
math” leidde tot een stroom 
van doodsbedreigingen aan 
hemzelf en e-mails en tweets 
richting zijn alma mater en 
werkgever, met het verzoek 
hem onmiddellijk te ontslaan. 
Het verzoek van de EUR om 
dan maar de naam van zijn 
werkgever uit zijn twitterbio 
te halen, gooide nog meer olie 
op het vuur. Özdil, normaal 
niet vies van een stevig rob-
bertje online polemiek, trok 
zich even geschrokken terug 
op de Canarische Eilanden. 
In een interview met EM over 
zijn nieuwe boek vertelt hij dat 
hij vaker het slachtoffer was 
van bedreigingen: telefonisch 
met een stemvervormer en 
een DDOS-aanval op zijn per-
soonlijke website. Özdil: “De 
shit die je over je heen krijgt, 
vooral als je een wetenschap-
per met een kleurtje bent: het 
is echt erg hoor.” ↙

→ The state-of-the-art heilige-
koeienstal onder de campus.
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De maand 
in cijfers

Een record is het: het aantal 
buitenlandse studenten op 
de Erasmus Universiteit  was 
nog nooit zo hoog als dit 
collegejaar. En niet alleen bij 
traditioneel internationale 
studies als economie en 
bedrijfskunde;  nu zijn ook 
opleidingen als geneeskunde, 
rechten en filosofie populair.

Het nieuws van de afgelo-
pen maand in drie cijfers 
samengevat. Rotterdamse 
studenten zijn niet zo reis-
lustig; een tevredenheids-
onderzoek onder studenten; 
en een petitie van genees-
kundestudenten aan de 
Tweede Kamer.

Slechts 1 op de 12 EUR-stu-
denten gaat met een Eras-
musbeurs studeren in het 
buitenland. Dat is drie keer 
zo weinig als in bijvoorbeeld 
Wageningen, waar 1 op de 
4 studenten op uitwisse-
ling gaat. De verklaring van 
studenten? “Misschien gaan 
de meeste Rotterdammers 
wel op uitwisseling buiten 
Europa.” En dat kan niet met 
een Erasmusbeurs.

Vier opleidingen van de 
Erasmus Universiteit komen 
als beste uit de bus in de Na-
tionale Studenten Enquête. 
Dat is terug te lezen in de 
jaarlijkse keuzegids. Het gaat 
om Geneeskunde, Geschiede-
nis, Wijsbegeerte en Pedago-
gische Wetenschappen.

3.900

‘De shit die je 
over je heen 
krijgt, voor-
al als je een 
wetenschap-
per met een 
kleurtje bent: 
het is echt 
erg hoor’
↘ Zihni Özdil

1 : 12

4 
→ Kersvers eredoctor Paul Gert-
ker (m) met bul en kappa.



Toen Justin Trudeau, de kersverse pre-
mier van Canada, bij de presentatie van 
zijn kabinet werd gevraagd waarom hij 
het zo belangrijk vond dat er evenveel 
vrouwen als mannen in zouden zitten, 
antwoordde hij, na een korte pauze: 
‘Because it’s 2015.’ Eerder had hij al 
aangegeven het belangrijk te vinden dat 
zijn ministersploeg een goede weergave 
is van de Canadese samenleving. Ook op 
dat punt is hij zijn belofte nagekomen: het 
kabinet is een mengelmoes van mensen 
met etnische achtergronden en, niet 
onbelangrijk, twee ministers hebben een 
lichamelijke beperking.
Kijken we naar de Nederlandse regering, 
dan is deze stukken minder divers: alle 20 
bewindspersonen zijn roomblank en van 
de 13 ministers zijn er 5 vrouw. Bovendien 
zijn de belangrijkste posten louter door 
mannen bezet.
In de wetenschap, die zo mogelijk een nog 
grotere voorbeeldfunctie heeft dan de 
politiek, is de situatie niet veel beter: van 
de voltijds hoogleraren aan mijn faculteit 
zijn er welgeteld nul(!) in het bezit van 
twee X-chromosomen. Om nog maar te 
zwijgen van de etnische diversiteit.
Een belangrijke reden voor deze bedroe-
vende cijfers is denk ik de mythe van de 
wetenschap als level playing field, waar 
de enige redenen voor succes de kracht 
van argumenten en het ontwikkelen en 
overdragen van kennis zijn. Aanhangers 
van die these zijn geneigd te stellen dat 
vrouwen en minderheden ondervertegen-
woordigd zijn omdat ze nu eenmaal niet 
over de gewenste kwaliteiten beschikken. 
Wie de publicaties over vertegenwoordi-
ging van vrouwen en minderheden in de 
wetenschap doorneemt, kan echter niet 

tot een andere conclusie komen dan dat 
ook academici bij personele beslissingen 
in de eerste plaats mens zijn en pas in de 
tweede plaats wetenschapper. Zo krijgen 
mannelijke docenten in vergelijkbare 
omstandigheden nog altijd gunstigere 
studentenevaluaties dan hun vrouwe-
lijke collega’s. Ook kwam er in mei van 
dit jaar een studie uit waaruit blijkt dat 
wetenschappelijke beroepen nog altijd 
sterk worden geassocieerd met manne-
lijke eigenschappen. Het land waarin dit 
verband het nadrukkelijkst werd gelegd? 
Nederland.
Dat deze impliciete bias niet alleen voor 
vrouwen geldt, maar ook voor etnische 
minderheden, werd mij vorig jaar pijnlijk 
duidelijk. In de rij voor de hamburger-
kraam tijdens de jaarlijkse uitreiking van 
de kerstpakketten hoorde ik hoe het duo 
dat voor mij in de rij stond (beiden niet-
blank, een van hen droeg een hoofddoek) 
werd gevraagd of ze wisten dat de lunch 
alleen voor academisch personeel was.
Een andere reden voor deze onderverte-
genwoordiging van vrouwen en minderhe-
den is wat Jan Willem Duyvendak eerder 
al treffend een ‘cultuur van zelffelicitatie’ 
heeft genoemd: veel universiteiten, ook 
de EUR, zijn zó bezig met hun imago, dat 
ze iedere welgevallige ranking breed laten 
uitmeten door hun communicatie- 
afdeling, en de term ‘excellent’ gebruiken 
waar ze maar kunnen. Aan een solide 
diversiteitsbeleid zal een erkenning van 
het probleem vooraf moeten gaan en dat 
is natuurlijk slecht voor het imago. Mis-
schien moet er daarom maar een ranglijst 
voor universiteiten komen die diversiteit 
en emancipatie als voornaamste criteria 
hanteert. De aanvoerder van die lijst mag 
wat mij betreft het alleenrecht krijgen op 
het gebruik van de term ‘excellent’. Ik ben 
alleen bang dat de EUR geen kanshebber 
zal zijn.

Giorgio Touburg is promovendus aan de 
Rotterdam School of Management.

Zelffelicitatie

tekst GIORGIO TOUBURG
fotografie LEVIEN WILLEMSE
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We horen er slechts mondjesmaat iets over, maar 
er wordt al jaren aan geschreven door Europa en 
de Verenigde Staten. Wat is het Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP)? “Het verdrag is 
gebaseerd op het idee dat we verregaande integra-
tie van markten nodig hebben. Het bestrijkt talloze 
sectoren, van de landbouw tot de chemie. Bedrijven 
lopen nu tegen allerlei grenzen en regelgeving aan. 
TTIP moet dat verhelpen, door handel en investe-
ringen te vergemakkelijken en veilig te stellen. De 
meeste importtarieven zijn al vrij laag, gemiddeld 
minder dan 4 procent. Maar het gaat bij de vrije 
handel vooral om de non-tariff barriers. Het klassie-
ke voorbeeld is dat van een autofabrikant die aan 
zowel Europese als Amerikaanse veiligheidsricht-
lijnen moet voldoen. Dat kan onnodig veel tijd en 
geld kosten.”

TTIP zou, zo blijkt uit een rapport van Ecorys – ge-
daan in opdracht van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken – de Nederlandse economie alleen al tussen 

de 1,4 en 4,1 miljard euro per jaar opleveren. Klopt 
dat? “Ik heb me niet in deze onderzoeken verdiept. 
De prognoses lopen nogal uiteen. Dat is niet zo gek 
ook: hoe kun je uitrekenen wat het ons oplevert, 
terwijl nog volstrekt onduidelijk is wat wel in TTIP 
komt en wat niet? Het verdrag is nog lang niet af.”

Critici waarschuwen ons voor de chloorkip: 
Amerikaans kippenvlees dat ontsmet is in een 
chloorbad. In Nederland verboden, maar na TTIP 
zouden de Amerikanen naar hartenlust kunnen be-
ginnen met exporteren. Is die vrees terecht? “De 
kans is klein dat we straks overspoeld worden door 
chloorkippen. Het is een sterk staaltje anti-TTIP-re-
toriek. Maar er wordt flink druk gezet door de in-
dustrie. Er is bijvoorbeeld een brief naar buiten ge-
komen van de Amerikaanse vleesindustrie. Daarin 
wordt gezegd: prima, dat TTIP, maar we willen wel 
dat het straks mogelijk is om ook vlees aan de man 
te brengen dat behandeld is met hormonen en rac-
topamine – een voedselverbeteraar die in 160 lan-
den verboden is, behalve in de Verenigde Staten. 
De kans is groot dat TTIP het lastiger maakt voor 
nationale regeringen om naar publieke belangen te 
kijken bij het reguleren van voedselveiligheid.”

De meeste kritiek richt zich op het onderdeel uit het 
verdrag dat investeerders moet beschermen: het 
Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Kunt 
u uitleggen hoe dat werkt? “ISDS maakt het voor 
bedrijven mogelijk om een geschil met een land 
uit te vechten in een internationaal arbitragehof. 
Daarmee wordt het binnenlandse rechtssysteem 
omzeild. Philip Morris heeft op zo’n manier bijvoor-
beeld de Australische regering gedaagd vanwege 
het rookontmoedigingsbeleid van het land. En het 
Zweedse energiebedrijf Vattenfall sleepte Duitsland 
voor de rechter, omdat het van standpunt verander-
de over kernenergie, iets waar de energiegigant net 
in had geïnvesteerd. De kosten voor dit soort con-

Alessandra Arcuri is universi-
tair hoofddocent aan de Eras-
mus School of Law (ESL). Ze 
geldt als specialist op het ge-

bied van internationaal eco-
nomisch recht. Ze werkte eer-
der bij de New York University 
en bij de European University 

Institute. Haar onderzoek 
richt zich op globalisering, in-
ternationale verdragen en ri-
sicobeheersing.

TTIP: 
het verzet 
groeit

De kwestie. Volgens voorstanders is het de heilige graal voor explosieve groei en 
een boost in investeringen. Maar tegenstanders zeggen dat we onze standaarden 
overboord gooien en bedrijven de wereldmacht in handen geven. Alessandra Arcuri 
geeft antwoord op de vraag: hebben we handelsverdrag TTIP echt nodig?
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flicten kunnen oplopen van acht tot dertig miljoen 
dollar, afgaande op schattingen van de OECD. De 
vrees is dat dit straks aan de lopende band gaat ge-
beuren.” 

Is dat terecht? “Dit soort internationale settlement 
courts zijn vooral functioneel bij investeringen in 
ontwikkelingslanden met een slecht functionerend 
rechtssysteem. Het is een koloniale reflex: het land 
in kwestie wordt gezien als bron van exploitatie, 
en daar moeten zo weinig mogelijk problemen bij 
komen kijken. Investeerders moeten beschermd 
worden tegen abuse of power door overheden. Maar 
we hebben het hier over de Verenigde Staten en 
Europa, die beide toch best een redelijk rechtssys-
teem hebben. Over en weer is er bovendien al een 
paar triljoen geïnvesteerd. De vraag is dus vooral of 
het nodig is, zo’n ISDS. Zelfs als het waar is dat het 
rechtssysteem in sommige Europese landen en de 
VS niet perfect functioneert, is er nog geen bewijs 
dat dit vooral ten koste gaat van buitenlandse in-
vesteringen.”

Het is toch niet zo vreemd dat je als investeerder 
een soort verzekering hebt tegen plotselinge wets-
wijzigingen? “Laat ik een vergelijking maken om 

het te verduidelijken. Als we het niet hebben over 
een investeerder, maar over menselijk kapitaal: een 
academicus – een hele slimme – is twintig jaar ge-
leden naar Nederland gekomen, toen de zorgstaat 
nog een studiebeurs voor zijn kinderen en een flink 
pensioen garandeerde. Kan die daar nog steeds aan-
spraak op maken, ook al zijn de regels en wetten 
veranderd? Nee, die heeft pech. Een land heeft het 
recht om zijn eigen beleid te vormen.”

Er wordt gesproken over een handjeklap van zo-
genaamd onafhankelijke arbiters, die straks in een 
achterkamertje miljoenendeals tussen bedrijven en 
landen beklinken. Is het echt zo erg? “In de huidige 
investeringsverdragen is sprake van drie arbiters: 
één voorgesteld door het bedrijf, één voorgesteld 
door het land in kwestie en één onafhankelijke. 
Maar daar is ontzettend veel tegen geprotesteerd. 
Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie 
is iets verfijnder, met betere afspraken over trans-
parantie, en bijvoorbeeld een mogelijkheid om 
in hoger beroep te gaan. Maar ik heb fundamen-
tele bezwaren tegen dit systeem. Bedrijven krij-
gen een voorkeurspositie ten opzichte van andere 
maatschappelijke actoren: burgers, overheden  
en ngo’s.” 

→ Arjan Lubach hekelde 
in zijn zondagavondpro-
gramma 'Zondag met 
Lubach' het TTIP-ver-
drag meerdere malen.
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Hoe bedoelt u dat? “Het probleem is dat een slecht 
werkend juridisch systeem bijvoorbeeld tot gevolg 
kan hebben dat bedrijven die het milieu vervuilen, 
niet verantwoordelijk gesteld worden voor de scha-
de die zij veroorzaken. Waarom zouden we alleen 
de investeerders en geen andere maatschappelijke 
partijen moeten beschermen? Denk bijvoorbeeld 
aan de milieuramp in Bhopal in 1984, waarbij tien-
duizend mensen overleden en twee- tot driehon-
derdduizend mensen gewond raakten door de ont-
ploffing van een chemiefabriek, die voor 50,9 pro-
cent in handen was van een Amerikaanse bedrijf. 
De schadevergoeding die de slachtoffers vervolgens 
ontvingen was verwaarloosbaar klein. Waarom 
zouden die slachtoffers minder rechten hebben dan 
buitenlandse investeerders?
Als je constateert dat een rechtssysteem dusdanig 
slecht functioneert dat je moet ingrijpen, dan vind 
ik dat je dat over de gehele linie moet doen. Je zou 
kunnen zeggen dat economische vooruitgang het 
begin is van groei op andere fronten. Maar laten we 
dat dan ook op een redelijke manier organiseren. 
Bedrijven zouden pas naar ISDS moeten kunnen 
stappen als echt alle mogelijkheden om hun recht 
te halen in het lokale rechtssysteem zijn uitgeput. 
Juristen noemen dat exhaustion of domestic reme-
dies. Zodat het transparant is wat er gebeurt. En zo-
dat er ook counter claims neergelegd kunnen wor-
den bij een bedrijf. Maar dan wordt het vaak tricky, 
als je de vraag stelt hoe ver de verantwoordelijkheid 
van een bedrijf reikt. Ook in TTIP nu wordt er veel 
te vrijblijvend gesproken over Corporate Social 
Responsibility.”

Is TTIP een gevaar voor de democratie? “TTIP heeft 
zonder twijfel consequenties voor onze democratie 

omdat het zoveel uiteenlopende zaken bestrijkt. 
Wat ik interessant vind, is de grote mate van maat-
schappelijke betrokkenheid rond het verdrag. In dat 
opzicht zou je kunnen zeggen dat TTIP laat zien dat 
onze democratie goed functioneert. De Europese 
Commissie verdient ook een compliment voor het 
feit dat zij sommige voorstellen voor het verdrag 
openbaar heeft gemaakt en een publieke consul-
tatieronde heeft gehouden voor ISDS (waarbij de 
meesten overigens een vuist maakten tegen het me-
chanisme). Maar het kan nog beter: ik vind dat alle 
documenten openbaar gemaakt moeten worden en 
misschien zelfs aanleiding moeten zijn voor nieuwe 
consultatierondes. Ook andere voorstellen moeten 
zorgvuldig bestudeerd worden, want the devil is in 
the detail. Europa doet het trouwens überhaupt 
best aardig. In de VS leggen ze straks gewoon het 
verdrag op tafel: stemt u maar.” 

Bestaat de mogelijkheid dat dit verdrag het niet 
haalt? “Politiek is de wil om het erdoor te krijgen 
groot. Maar er zijn best een aantal hobbels te ne-
men. Het verzet groeit, met dank aan het publieke 
debat. Maar het is zeer de vraag of Europa en de VS 
er samen uitkomen. En dan is het nog de vraag wie 
er over het verdrag gaan stemmen. Het zou zomaar 
kunnen dat elke Europese lidstaat het moet ratifi-
ceren. Voor een internationaal jurist is dit een heel 
interessant proces om te volgen.”

Is het disproportioneel hoeveel we over TTIP pra-
ten? “Voor veel mensen is het een ingewikkeld on-
derwerp. Sterker nog: het verdrag is zo allesomvat-
tend dat het voor een individu, hoe goed die ook is 
in zijn vak, onmogelijk is om te bevatten. We zijn 
gebaat bij een publieke discussie. Dus hoe meer 
aandacht hoe beter.”

Er zijn ook een aantal andere verdragen gesloten, 
of nog in de maak. In hoeverre kunnen die hetzelf-
de als TTIP? “We hebben allerlei afspraken vanuit 
de Wereld Handels Organisatie. Binnen Europa 
alleen al gelden 1400 bilaterale verdragen. En er 
zijn negen Europese landen die een verdrag met de 
Verenigde Staten hebben, vooral uit Oost-Europa. 
En daarnaast hebben we CETA, het Comprehensive 
Economic and Trade Agreement, tussen Europa 
en Canada, wat al in een vergevorderd stadium is. 
Als we serieuze bezwaren hebben tegen TTIP, zou 
dat ook gevolgen moeten hebben voor dit soort  
verdragen.” ↙
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‘Bedrijven krijgen een 
voorkeurspositie ten opzichte 
van andere maatschappelijke 
actoren: burgers, overheden 
en ngo’s’   ↘  Alessandra Arcuri



Jaarlijks stromen er tussen de 
120 en 190 werknemer-pro-
movendi in op de Erasmus 
Universiteit. De promovendi 
die in 2014 klaar waren, deden 

er gemiddeld 63 maanden over, blijkt uit 
cijfers van de VSNU. Hoewel een meerder-
heid een contract voor vier jaar heeft, blijkt 
uit diezelfde cijfers dat maar een klein deel 
daadwerkelijk binnen vier jaar promoveert: 
ongeveer 10 procent. Nu betekent dat niet 
automatisch dat 90 procent vertraging op-
loopt. Een deel heeft het proefschrift wel 
binnen vier jaar af, maar moet een paar 
maanden wachten op de verdediging. En er 
zijn promovendi met een aanstelling voor 
meer dan vier jaar, omdat ze bijvoorbeeld 
vier dagen werken of veel onderwijs geven 
naast hun promotie. Dat laat onverlet dat 
één op de drie werknemer-promovendi 
zelfs na zeven jaar nog niet klaar is.

Stress
Rens van de Schoot, universitair hoofddo-
cent aan de Universiteit Utrecht, bevestigt 
het beeld dat er veel vertraging voorkomt 
onder promovendi. Hij deed in 2013, sa-
men met Hans Sonneveld en Mara Yerkes, 
onderzoek naar vertragingsfactoren. Zijn 
onderzoek houdt rekening met het feit dat 
er ook promotietrajecten zijn die drie of 
vijf jaar duren, en bekijkt het verschil tus-
sen de geplande duur en de daadwerkelij-
ke duur van de promotie. “Het is opvallend 
dat bijna iedere promovendus met vertra-

ging te maken heeft”, zegt Van de Schoot. 
“Soms is het een handjevol maanden, maar 
soms ook veel langer.” Gemiddeld deden 
de respondenten, gepromoveerden van 
vier universiteiten waaronder de EUR, in 
Van de Schoots onderzoek tien maanden 
langer over hun promotie dan gepland.
Toch is het wel wenselijk dat promoven-
di klaar zijn binnen de tijd die ervoor 
staat, vindt Charlotte de Roon, voorzitter 
van het Promovendi Netwerk Nederland 
(PNN). “Werknemer-promovendi krijgen 
namelijk alleen betaald voor het werk dat 
ze binnen die periode doen en universitei-
ten verlengen contracten voor promovendi 
niet vaak.” 
De druk om op tijd te promoveren wordt 
steeds groter, merkt Elaine Mak, director 
van de Erasmus Graduate School of Law 
(EGSL). “Er is steeds minder ruimte om na 
vier jaar verlengingen aan te bieden.” In 
het probleemgestuurd onderwijs van de 
ESL verzorgen vooral tutoren het onder-
wijs, dus een extra aanstelling als docent 
zit er vaak niet in. “Een gastvrijheidsover-
eenkomst is wel mogelijk, maar dat brengt 
geen brood op de plank.”
De einddatum van een contract levert veel 
stress op onder promovendi met vertraging, 
weet De Roon. “De opties zijn zonder inko-
men verder werken of zoeken naar een nieu-
we baan. Iemand die aan een proefschrift 
werkt mag geen WW aanvragen. En werk 
zoeken of aan een nieuwe baan beginnen 
kost zoveel tijd, dat de kans dat het proef-

schrift nooit afkomt veel groter wordt.”
Die stress ziet Epke le Rutte, voorzitter van 
het promovendinetwerk van het Erasmus 
MC Promeras, zeker terug bij promovendi 
die vertraging oplopen. “Het is een pijnlijk 
onderwerp. Verlenging zit er vaak niet in, 
en tijdens een nieuwe baan in de weeken-
den of avonduren doorwerken is ontzet-
tend zwaar. Vier jaar lang draait alles om 
dat onderzoek, dus stoppen is geen optie.”

Geen magnum opus
“Het zijn eigenlijk altijd externe factoren 
die voor vertraging zorgen”, vertelt Van de 
Schoot. “Dan kun je denken aan ziekte, een 
dataset die er niet op tijd is, of een begelei-
der die plots naar het buitenland vertrekt. 
Het is in ieder geval nooit de motivatie van 
promovendi die tekort schiet.”
Toch ligt niet elke bron van vertraging 
buiten de promovendus zelf. Liesbet van 
Zoonen, Dean van de Erasmus Graduate 
School of Social Sciences and the 
Humanities (EGS3H) denkt dat promo-
vendi weleens overambitieus zijn. “Ik zie 
onder promovendi soms een misverstand 
over wat de promotie is. Het betekent dat 
je in staat bent tot het verrichten van on-
afhankelijk wetenschappelijk onderzoek. 
Veel promovendi denken dat ze daarnaast 
een briljante intellectueel moeten zijn.” 
Ze stellen zichzelf daardoor te hoge doe-
len, denkt Van Zoonen. “Dat leidt tot een 
soort faalangst, het idee dat het nooit goed  
genoeg is.”

Promoveren in 
vier jaar? Dat lukt 
bijna niemand
Een begeleider die nauwelijks tijd heeft, eindeloos 
schaven aan de laatste paar hoofdstukken, of jaren 
bezig zijn met dataverzameling. Veel promovendi 
lopen tijdens het proces tegen vertraging aan. 
Slechts ongeveer één op de tien is binnen vier jaar 
klaar. Hoe komt het dat veel promovendi meer tijd 
nodig hebben dan ze verwachten?

ONDERZOEK12 
tekst TIM FICHEROUX
fotografie LEVIEN WILLEMSE
infographics UNIT20

Elke maand 
duikt EM in een 

onderwerp dat nader 
onderzoek verdient. 
Lees meer op www.
erasmusmagazine.nl

↘



Weinig promovendi 
klaar in vier jaar
Slechts een klein deel van de werknemerpro-
movendi rondt de promotie binnen vier jaar af. 
De overgrote meerderheid heeft er vijf, zes of 
zeven jaar (of nog langer) voor nodig.

2008 
Omvang cohort 148
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2005 
Omvang cohort 119

13%

40%

55%

59%

2006 
Omvang cohort 139

9%

32%

44%

55%

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

2007 
Omvang cohort 174

21%

41%

55%

63%

binnen vier jaar gepromoveerd
binnen vijf jaar
binnen zes jaar
binnen zeven jaar
na zeven jaar nog bezig (of niet afgemaakt)

Bron: VSNU, jaaropgaven promovendi 2014
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de promotie geen magnum opus wordt, denkt Mak, net als Van 
Zoonen. “De promotie is een ticket naar een verdere carrière in de 
wetenschap.” 

Levensfase
De Roon en Le Rutte hebben een hele waslijst met oorzaken voor 
vertraging bij collega-promovendi. Soms hebben die met de le-
vensfase van promovendi te maken. “Zwangerschapsverlof is 
een voorbeeld”, zegt Le Rutte. “Je bent vier maanden weg, maar 
er wordt geen vervanger aangesteld om je onderzoek op gang te 
houden en je krijgt ook niet altijd vier maanden langer betaald.” 
Ook Mak refereert aan de leeftijdscategorie van promovendi. “De 
meeste promovendi zijn tussen de 25 en de 35 jaar, de periode in je 
leven waarin veel dingen veranderen die invloed kunnen hebben 
op je concentratie.” 
Opvallend genoeg vond Van de Schoot dat het krijgen van kinde-
ren voor meer vertraging zorgt bij mannen, bij vrouwen hoege-
naamd niet. “Ik ben methodoloog en geen genderwetenschapper, 
maar het zou kunnen dat vrouwen ontzettend gefocust worden op 
het moment dat ze een kind krijgen. Misschien compenseert dat 
voor het feit dat ze minder tijd hebben om te promoveren.”

Duidelijke richtlijnen en deadlines
Een andere veel gehoorde factor is de vormgeving van het project 
waar promovendi mee bezig zijn. De dataverzameling is een fase 
in het onderzoek die vaak roet in het eten gooit. “Het is belangrijk 
om een onderscheid te maken tussen promovendi die met kant-
en-klare data werken en promovendi die zelf hun dataverzame-
ling doen”, zegt Nina Conkova, voorzitter van de PhD Council van 
de EGS3H. “In het tweede geval is vertraging een stuk waarschijn-
lijker.” Ook Le Rutte herkent dat. “In veel trajecten moet je zelf 
vragenlijsten ontwikkelen, uitzetten en verzamelen, en zijn er 
meerdere meetmomenten. Soms ben je afhankelijk van anderen; 
zit je bijvoorbeeld te wachten op een dataset uit India die maar 
niet komt. Dan ben je al gauw drie jaar verder voor je alle data 
hebt en kunt beginnen met je analyses en het schrijfproces.”
Bij sommige projecten is de onderzoeksvraag al voorgekauwd. 
Uit het onderzoek van Van de Schoot blijkt dat een heldere onder-
zoeksvraag in het eerste jaar veel vertraging voorkomt. Conkova 
onderschrijft het nut van een goede onderzoeksvraag. Zij moest 
in het eerste jaar al een paper schrijven dat een overzicht geeft 
van de relevante literatuur in het vakgebied en beschrijft wat zij 
daar met haar onderzoeksvraag aan toe gaat voegen. “Sommige 
promovendi zien dat als tijdverspilling, maar ik heb daardoor van-
af het eerste jaar een heel heldere richting voor mijn onderzoek 
gehad.”
Sinds september moeten alle promovendi een opleidings- en be-
geleidingsplan hebben. Een wijziging in het promotiereglement 
die promovendi en graduate schools dan ook met open armen ont-
vangen. In dat plan wordt onder andere opgenomen wat voor op-

Perfectionisme is zeker een van de struikelblokken, zegt EGSL-
director Mak. En rechtenpromovendi, die er in Nederland gemid-
deld iets langer over doen dan hun collega’s, hebben daar mis-
schien wel het meeste last van. Mak legt uit: “Onze promovendi 
promoveren nog steeds het meest op een monografie, waar ze 
in vakgebieden als Geneeskunde of Economie vaak op losse ar-
tikelen promoveren. Het komt voor dat rechtenpromovendi drie 
jaar lang goed bezig zijn en pas in het laatste jaar, als ze het boek 
moeten schrijven, vastlopen in het proces.” Het is belangrijk dat 

‘Vier jaar lang draait alles 
om dat onderzoek, dus 
stoppen is geen optie’  
↘ Epke le Rutte

Gemiddelde promotieduur in 
maanden, naar universiteit

Bron: VSNU, jaaropgaven promovendi 2014
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leiding de promovendus nodig heeft, het aantal uren begeleiding 
per week of per maand, het go/no-go-moment dat ongeveer na 
een jaar plaatsvindt, en globaal wat de promovendus in welk jaar 
af moet hebben. “Ik denk dat zo’n plan veel verschil kan maken”, 
zegt Le Rutte, die in haar omgeving op het Erasmus MC merkt dat 
lang niet alle promovendi zo’n plan hebben. “Duidelijke richtlij-
nen en deadlines kunnen onnodige vertraging voorkomen.” 

Keiharde begeleiding
Van de Schoot wijst er ook op dat de kwaliteit van de begeleiding 
door veel promovendi wordt genoemd als oorzaak van vertraging. 
Uit een onderzoek van het PNN en het Rathenau Instituut blijkt 
dat de meeste promovendi tevreden zijn met hun begeleiding. 
“Maar in 10 tot 15 procent van de gevallen is er zeker ruimte voor 
verbetering”, zegt De Roon. “Verwachtingsmanagement vanaf de 
start is ontzettend belangrijk, zodat promovendi en promotoren 
precies weten wat ze aan elkaar hebben.”
Uit gesprekken met promovendi en graduate schools blijkt voor-
al dat er ontzettend veel verschillen zitten in de begeleiding. De 
ene promovendus ziet zijn begeleider maar één of twee keer per 
jaar, de andere werkt in een onderzoeksgroep waar een postdoc 
optreedt als dagelijkse begeleider, en weer een ander ziet de pro-
motor wekelijks. 
“Sommige promotoren nemen het idee van onafhankelijk onder-
zoek iets te letterlijk en sturen een promovendus vanaf dag één 
het bos in”, vertelt Van Zoonen, die wijst op het belang van inten-
sieve begeleiding. “Vroeger kon dat, toen was de promotie een le-
venswerk en bestond begeleiding uit een uur college van de hoog-
leraar.” Zelf ziet ze haar promovendi in het eerste jaar wekelijks, 
en daar horen ook regelmatige opdrachten en deadlines bij. “Bij 
de 24 promovendi die ik onder mijn hoede heb gehad, viel de ver-
traging mee en ben ik er maar eentje kwijtgeraakt. Het moderne 
promoveren betekent ook dat je het proces keihard begeleidt.” ↙ Bron: VSNU, jaaropgaven promovendi 2014

Gemiddelde promotieduur in 
maanden, naar wetenschapsgebied

→ Maar als je dan eenmaal klaar bent, 
kan de verlossende handtekening in 
het zweetkamertje worden gezet.



teen over de vriendschappen die ze daar 
hebben gesloten, dat ze de vereniging als 
tweede familie zagen en dat het een plek is 
waar ze veel leerden”, vertelt Vogely.
Zowel zij als De Vries Robbé herkennen 
zich hier wel in. “Wat ik zo mooi vind aan 
de vereniging is dat je de kans en de ruim-
te krijgt om te groeien”, legt Vogely uit. 
“Je krijgt de kans om fouten te maken en 
daarvan te leren. Die mogelijkheid heb je 
niet in het bedrijfsleven. Juist omdat het 
hier wel mogelijk is, leer je door te zetten.”

Helemaal jezelf zijn
Het mogen ook wel doorzetters zijn, de 
dames van de R.V.S.V. “Het was vooral in 
het begin maar een kleine groep vrouwen 
die economie ging studeren”, vertelt De 
Vries Robbé. Daar moesten de dames wel 
lef voor hebben, want vooral in die tijd 
werd de opleiding Economie door mannen 
gedomineerd. Misschien is dat ook wel de 
reden dat de dames toen naar elkaar toe 
trokken en wat vrouwen nu nog steeds 
aantrekt aan de vereniging. “Ik was de 
enige van mijn middelbare school die in 
Rotterdam ging studeren”, vertelt De Vries 
Robbé. “Ik maakte tijdens de Eurekaweek 
kennis met de vereniging en voelde me 
er meteen thuis. Juist het ongemengde 
trok me aan. Als er mannen bij zijn, dan 
ben je daar toch mee bezig. Als het alleen 
vrouwen onder elkaar is, dan kun je echt 
helemaal jezelf zijn.”
Hoe zit het dan met de almaar terugkeren-
de geruchten dat de R.V.S.V. gaat fuseren 
met de mannelijke equivalent, de R.S.C.? 
De Vries Robbé begint te lachen. “Ik weet 
niet waar die roddels toch steeds vandaan 
komen. Een fusie ligt niet op tafel. Wel 
hebben we afgesproken nauwer te gaan 
samenwerken. Samen bier inkopen bij-
voorbeeld. We zitten per slot van rekening 
in dezelfde sociëteit.” En in de toekomst? 
“Alles is mogelijk natuurlijk, maar voor 
nu blijven de verenigingen in ieder geval 
gescheiden.”  ↙

VERHAAL IN BEELD16 

De Rotterdamsche Vrouwe-
lijke Studenten Vereeniging 
(R.V.S.V.) viert dit jaar haar 
honderdste verjaardag.

Een eeuw 
aan sterke 
vrouwen

→ Tijdens een open feest ter ere van de 68ste 
verjaardag van de vereniging.

tekst JOLENE MEIJERINK 
fotografie  RONALD VAN DEN HEERIK, LEVIEN WILLEMSE, RVSV

“R.V.S.V.-dames pik je er altijd zo uit”, zei 
een bedrijfsvertegenwoordiger ooit tegen 
werktuigbouwkundestudent Sophie de 
Vries Robbé. Ze is dit jaar preses van de 
Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten 
Vereeniging. “Ze zijn niet bang om voor 
hun mening uit te komen en zijn te herken-
nen aan hun enthousiasme, zo omschreef 
de vertegenwoordiger de R.V.S.V.-leden”, 
vervolgt De Vries Robbé. “Als ik zoiets 
hoor, ben ik wel trots. Natuurlijk kun je 
niet alle leden over één kam scheren, maar 
ik denk wel dat deze omschrijving treffend 
is in de meeste gevallen.”

Leren van fouten
De vereniging bestaat dit jaar een eeuw. In 
1915 was de oprichting en op 12 februari 
1916 zag de vereniging officieel het levens-
licht. Officieel is de vereniging ietsjes jon-
ger: op 7 november 1941 heft de vereniging 
zichzelf op om op 11 augustus 1945 weer 
terug te keren. De vereniging heeft in al 
die jaren veel veranderingen doorgemaakt. 
Zo verhuisden de dames drie keer, was en 
is het een komen en gaan van verschil-
lende activiteiten, en weet de vereniging 
steeds meer leden aan te trekken.
Maar de sfeer, die bleef in al die jaren 
hetzelfde, vertelt R.V.S.V.-lid Frederique 
Vogely. Zij zit in de Eeuwboekcommissie, 
een commissie die een boek over 100 jaar 
R.V.S.V. samenstelt. “Het maakt niet uit 
wie je spreekt, ze geven allemaal hetzelfde 
antwoord. Als je vraagt naar hun waarde-
volste herinnering, dan beginnen ze me-
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→ Een groepsfoto uit 1919 van alle 
toenmalige leden.

↓ Tijdens het lustrum in 1936 maken de 
leden een rondrit door de stad in een koets.

→  Een hedendaags kijkje in één van de 
dispuuthuizen van de R.V.S.V.

↑  Dames van diverse jaargangen parade-
ren over de campus tijdens het R.V.S.V.-
lustrum in 1996.
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→ Bijschrift

‘Als het alleen 
vrouwen onder 
elkaar is, dan kun 
je echt helemaal 
jezelf zijn’

→ Bestuurswissellunch in 1984.

↑ lustrumdiner in 1941.

→ Installatie van eerstejaars afgelopen jaar in 
de Hoflaankerk.

↓  De wijn komt op tafel in een dispuuthuis.
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→ Toenmalig burgemeester Gerard 
van Walsum feliciteert de vice-preces  
met het negende lustrum (1961). → Borrelen op de vereniging (juni 2004).

↑ Tijdens het lustrum in 1996.



De Keuzegids baseert zijn be-
oordeling op de resultaten 
van de Nationale Studenten 
Enquête (NSE). Jaarlijks wor-
den alle studenten van de 

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen 
benaderd om hun oordeel te geven. De 
vragen in de vragenlijst gaan over alles 
wat met de studie te maken heeft, zoals 
docenten en wetenschappelijke vaardig-
heden, maar ook de faciliteiten van de 
universiteit en de huisvesting komen aan 
bod. Gelijksoortige opleidingen worden 
met elkaar vergeleken aan de hand van de 
volgende onderdelen: inhoud, docenten, 
vaardigheden, wetenschappelijke vor-
ming, studielast, informatie, faciliteiten 
en het expertoordeel. Dat laatste onder-
deel komt dan weer niet uit de NSE, maar 
is een samenvatting van het visitatierap-
port dat het Nederlands Vlaamse Accredi-
tatie Organisatie (NVAO) uitbrengt. 

Plussen en minnen
In het geval van het EUC betekent dit, dat 
de opleiding wordt vergeleken met acht 
andere university colleges in den lande. 
Alleen de opleiding in Venlo van Maas-
tricht University stond lager dan die in 
Rotterdam, maar dat is gemakkelijk te 
verklaren: de opleiding ging pas dit jaar 
van start, beoordelingen van afgelopen 
jaar waren er dus niet.
De onderdelen die de Keuzegids noemt, 
zijn heel algemeen. En dat zorgt voor on-
duidelijkheid. Een lage score op de inhoud 
bij de ene opleiding kan te maken hebben 
met de literatuur die besproken wordt, en 
bij een ander met het aantal onderwerpen 
dat per cursus wordt besproken. 
Een andere factor die voor onduidelijk-
heid zorgt, is de beoordeling op basis van 
een gemiddelde. Per onderdeel worden 
de opleidingen met elkaar vergeleken. 
Naarmate de score lager is dan het gemid-
delde, krijgt dat betreffende onderdeel 

‘minnen’, maximaal drie stuks. Naarma-
te de score hoger is dan het gemiddelde, 
kan dat onderdeel ‘plussen’ ontvangen – 
eveneens maximaal drie – en bij een ge-
lijke score als het gemiddelde, krijgt dat 
onderdeel een ‘0’. 
Dat klinkt heel overzichtelijk, maar het 
geeft ook vertekende resultaten. Aan-
gezien je niet weet wat de gemiddelde 
score is, is het dan ook moeilijk om te be-
oordelen of een min nou echt zo’n grote 
onvoldoende is; het gemiddelde kan ook 
gewoon heel erg hoog liggen. Voor de 
echt nieuwsgierige aagjes onder ons, zijn 
de ruwe data van de vragenlijst wel op te 
vragen. Maar dan moet je wel een paar 
honderd euro neertellen, iets dat de ge-
middelde aankomende student toch niet 
ziet zitten. 
De Studiegids van Elsevier pakt het an-
ders aan. Ze laten studenten weliswaar 

dezelfde vragenlijst invullen met onge-
veer dezelfde onderwerpen, maar in de 
resultaten geven zij weer wat het percen-
tage tevreden studenten is. 
Als het percentage van de Studiegids 
wordt vergeleken met de ‘plusjes en min-
netjes’ van de Keuzegids, valt het op dat 
de resultaten overeenkomen. Zo is maar 
35 procent van de studenten tevreden 
over de organisatie en communicatie van 
de EUC-opleiding, is 61 procent tevreden 
over de docenten en is ongeveer tweeder-
de van de studenten tevreden over het on-
derwijs. 

Vijf keer verhuizen
Waar komt die onvrede toch vandaan? 
Men denkt dat het ligt aan de kinderziek-
tes die iedere nieuwe organisatie heeft. 
De opzet van een university college is niet 
zomaar een-op-een te vergelijken met de 
opbouw van een willekeurige reguliere 
opleiding. Daarnaast kende de opleiding 
wat opstartproblemen. Sinds de start, dik 
twee jaar geleden, heeft de opleiding vijf 

ANALYSE20 

Erasmus University 
College scoort laag
in keuzegids

Het Erasmus University Col-
lege (EUC) verwelkomde af-
gelopen september zijn der-
de lichting studenten. Bij de 
publicatie van de Keuzegids 
2016 blijkt de opleiding on-
deraan de lijst te bungelen 
van Nederlandse university 
colleges. De opleiding scoor-
de lager dan gemiddeld wat 
betreft de kwaliteit van de 
docenten en de inhoud. 
Daarnaast krijgt de opleiding 
een dikke onvoldoende op 
het gebied van organisatie.

tekst JOLENE MEIJERINK   
beeld ESTHER DIJKSTRA



keer moeten verhuizen, omdat het huidi-
ge gebouw nog niet klaar was. 
Een ander punt is de communicatie. De 
informatie over de opleiding was nogal 
algemeen van aard, en niet toegesneden 
op de individuele behoeftes van de stu-
denten, die vaak behalve de aanvangs-
datum van hun studie, weinig met elkaar 
gemeen hebben. 

Verbeteringen
Onduidelijkheid was ook een punt bij het 
kiezen van vakken. De invulling van het 
eerste jaar was compleet het tegenoverge-
stelde van het jaar daarop. In het eerste 
jaar kregen studenten een volledig uit-
gestippeld curriculum, een teleurstelling 
voor de studenten die juist voor de Uni-
versity College kozen vanwege de keu-
zevrijheid. In het tweede jaar kwam die 
volledige vrijheid er wel, en konden stu-
denten kiezen tussen vakken die 1,5 tot 
7 ECTS waard waren. Dat betekende heel 
wat puzzelen om tot de 60 ECTS te komen.
Dat puzzelen deden de studenten ook bij 

de inschatting van hun docenten. Van-
wege de verschillende disciplines die de 
opleiding aanbiedt, worden de docenten 
uit alle windrichtingen aangetrokken. Al 
die docenten namen hun eigen gewoon-
tes wat betreft toetsing, inrichting van de 
cursussen en lesstructuur mee. Erg ver-
warrend voor studenten die bij ieder vak 
weer iets anders te horen kregen. 
De opleiding herkent de kritiekpunten die 
in de Keuzegids worden geuit, aldus de-
caan Maarten Frens. Maar de resultaten 
zeggen weinig over de huidige indeling 
van de opleiding, zo laat hij weten. “Je 
moet beseffen dat de vragenlijst afgelo-
pen jaar al is afgenomen. In de tussentijd 
voerden we een flink aantal veranderingen 
door die de opleiding flink verbeterden.” 
Zo zijn alle cursussen nu standaard 5 stu-
diepunten waard, heeft de opleiding een 
vaste plek gekregen in de stad en is de in-
formatievoorziening op de schop gegaan. 
In plaats van studenten per jaar aan te 
spreken, benadert de opleiding studen-
ten nu per studierichting. Ook krijgen 
studenten nu in het eerste jaar 8 in plaats 
van 12 verplichte vakken, waardoor er 
dus 20 studiepunten overblijven die zelf 
kunnen worden ingevuld. Om structuur 
aan te brengen, is er voor iedere studie-
richting een coördinator aangesteld. Dit 
om te zorgen dat iedere cursus dezelfde 
opbouw en toetsing heeft. Eveneens is de 
informatievoorziening meer toegesneden 
op de individuele student.

Gestaag doorgroeien
De verwachting is dan ook dat de oplei-
ding komend jaar veel hoger zal scoren 
als de vragenlijst van de Nationale Stu-
denten Enquête weer voorbijkomt. “De 
opleiding in Den Haag was drie jaar gele-
den net begonnen en bungelde toen ook 
onderaan de lijst”, vertelt Frens. “Nu staat 
de opleiding in de top 3. Ik verwacht dat 
wij die inhaalslag ook gaan maken. We 
zijn de goede weg ingeslagen en dit pad 
blijven we volgen.” 
Ondertussen blijven de aanmeldingen 
voor het Erasmus University College ge-
staag groeien. Is Frens niet bang voor 
een terugval vanwege de tegenvallende 
resultaten in de Keuzegids? “Nee, niet 
echt”, antwoordt hij. “Als je kijkt naar het 
aantal studenten dat zich jaarlijks bij ons 
aanmeldt, denk ik ook niet dat zij afgaan 
op die ranking. We hebben gewoon een 
goed verhaal en dat is wat studenten aan-
spreekt.”↙
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‘Als je kijkt naar 
het aantal 
studenten dat 
zich jaarlijks bij 
ons aanmeldt, 
denk ik ook niet 
dat zij afgaan op 
die ranking’

Dit artikel is overigens ook in het Engels 
te lezen op www.erasmusmagazine.nl



Thuis in Chili vierde de familie 
van Isabel Awad geen Sinter-
klaas. “In Chili hebben we al-
leen Kerstmis. Met de Kerst-
man en heel veel cadeaus: op 

z’n Amerikaans. Ik denk dat we het daar 
van overgenomen hebben”, zegt Awad. 
“Maar kerst is in Chili eigenlijk heel apart, 
want het ligt op het zuidelijk halfrond en 
het is dan midden in de zomer. Watten 
worden gebruikt als nepsneeuw, en de 
Kerstman heeft zijn winterse kloffie aan, 
terwijl het 35 graden is.” Kinderen blij-
ven op kerstavond tot twaalf uur ’s nachts 
wakker, want dan is het grote moment. 
En dat gaat eigenlijk net als bij Sinter-
klaas in Nederland: ouders leiden hun 
kinderen af en dan – poef – zijn daar in-
eens de cadeaus. En dat zijn er heel veel. 
Ook bij Awad: ze kan zich nog goed het 
speelgoedhuis herinneren dat ze kreeg 
toen ze een jaar of zes was.
“Het is eigenlijk helemaal niet zo’n leuk 
feest,” vindt ze. “Het gaat vooral om ca-
deaus. In Chili moet je iedereen wat ge-
ven, je collega’s, volwassen vrienden, 
iedereen. Het is heel materialistisch. 

Heel anders dan Sinterklaas, dat is echt 
een kinderfeest. Daarom vind ik het veel 
mooier dan kerst in Chili. Het is spiritu-
eler, heeft meer betekenis. Veel Neder-
landse vrienden geven één iemand een 
mooi cadeau en een gedicht.” Awad heeft 
kritiek op Zwarte Piet, maar het sinter-
klaasfeest is haar dierbaar. “Ik ga ook niet 
voor de kerst naar Chili, dan vier ik liever 
Sinterklaas.”

Verbijsterd
Een Zwarte Piet heeft Awad in haar jeugd 
in Chili nooit gezien. Ook geen zwart 
geschminkte gezichten. “Chili kent veel 
minderheden, en ook racisme. Maar niet 
ten opzichte van zwarte mensen, want die 
zijn er nauwelijks in Chili. In Chili was 
er geen slavernij, zoals in veel andere La-
tijnse kolonies wel het geval was. Pas de 
afgelopen jaren is er een ‘Afro-Chileense’ 
groep ontstaan: heel recente immigra-
tie vanuit het Caribisch gebied.” Zelf be-
hoort Awad ook tot een minderheid in 
Chili. “Mijn familie komt oorspronkelijk 
uit Syrië en Palestina. Ruim honderd jaar 
geleden zijn mijn overgrootouders naar 

Zuid-Amerika geëmigreerd.” In Chili iden-
tificeert haar familie zich nu als ‘Turks’: 
het Midden-Oosten was toen nog onder-
deel van het Ottomaanse Rijk. 
De geboren Chileense woonde zes jaar in 
de Verenigde Staten. Daar voerde ze haar 
promotieonderzoek uit naar culturele 
diversiteit in de nieuwsmedia. “Mijn on-
derzoek in de VS ging over de Latino-ge-
meenschap in San José. Dat ging over ra-
cisme, en de representatie van De Ander.” 
Ook kwam ze heel af en toe in aanraking 
met het fenomeen ‘blackface’. “Maar altijd 
alleen in de context van kritiek erop.” In 
2007 vertrok ze naar Nederland om aan de 
Universiteit van Amsterdam te werken en 
vanaf 2009 aan de ESHCC. 
Zwarte pieten zag Awad voor het eerst op 
vergeelde ansichtkaarten. “Dat trok wel 
mijn aandacht, maar ik had op basis daar-
van geen idee hoe mainstream of populair 
dit nog was.” Daar kwam ze achter bij de 
intocht in Amsterdam, november 2007. 
“Een vriend met twee kinderen nodigde 
me daarvoor uit. Ik wist toen nog niet 
eens wat Sinterklaas was. Maar ik ben 
gek op kinderen, dus het leek me heel 

Isabel Awad is communicatiewetenschapper bij de Erasmus 
School of History, Culture and Communication (ESHCC). 
Samen met enkele collega’s schreef ze een glossy over 
(Zwarte) Piet, die op 19 november hier op de universiteit 
gepresenteerd wordt. Als buitenstaander – Awad is geboren 
in Chili – was ze ‘geshockeerd’ toen ze in 2007 voor het 
eerst een sinterklaasintocht meemaakte. En toch: “Het 
sinterklaasfeest in Nederland is in veel opzichten mooier 
dan het Chileense kerstfeest”.

Sinterklaas 
prima, maar 
dan wel zonder 
Zwarte Piet

tekst ELMER SMALING 
fotografie RONALD VAN DEN HEERIK
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leuk om te zien hoe zo’n viering gaat. Dus 
ik stond langs de kant te wachten op Sin-
terklaas. En toen zag ik ze aankomen… Ik 
was verbijsterd. Vooral over hoe iedereen 
het allemaal oké leek te vinden. Ik zag 
een witte bisschop op een paard. Er was 
een enorm contrast tussen deze oude wit-
te man – hoog op zijn paard – deze bijna 
koninklijke figuur, en de daaromheen lo-
pende komische, clownachtige hanswor-
sten met zwart geschilderde gezichten. 
Ik vond het echt schokkend. Er waren 
ook kinderen met schoensmeer op hun 
gezicht. Ik hoorde van mijn vrienden dat 
kinderen soms ook weleens naar zwarte 
mensen wijzen en dan zeggen: kijk, Zwar-
te Piet!”

Gewoon Piet
Ter plekke is Awad de discussie niet aan-
gegaan. Later wel. Ik heb er ook veel met 
andere Nederlanders over gepraat. Het 
was fijn dat ik in Rotterdam veel Neder-
landers tegenkwam die ook kritisch wa-

ren. Hier was een serieuze discussie aan 
de gang.”
En daar mengde Awad zich in. Toen in 
2011 haar dochter geboren werd, kon ze 
er echt niet meer omheen, vertelt ze. “Ik 
wil graag dat mijn kind mee kan doen met 
tradities als Sinterklaas. Ze is gek op het 
feest en op de kruidnootjes. Dat ik haar 
hier op de Erasmus Universiteit mocht 
meenemen naar Sinterklaas, vond ik in 
eerste instantie heel leuk.” Toen haar 
dochter twee jaar oud was, nam Awad 
haar dochter voor het eerst mee. “Ze kreeg 
er toen niet erg veel van mee, omdat ze zo 
klein was. Maar dit was niet het soort vie-
ring waar ik betrokken bij wilde zijn. Ik 
was heel teleurgesteld toen ik merkte dat 
het ook hier op de campus gevierd werd 
met zwart geschminkte gezichten. Ik wil 
graag dat mijn dochter de Nederlandse 
traditie meekrijgt, want hier groeit ze op. 
Maar ik wil niet dat ze onderdeel is van 
het racistische deel van de traditie. Nu 
ze vier is, wordt ze zich pas bewust van 

‘Ik wil graag 
dat mijn dochter 
de Nederlandse 
traditie mee-
krijgt, want hier 
groeit ze op. 
Maar ik wil niet 
dat ze onderdeel 
is van het racis-
tische deel 
ervan’
 ↘ Isabel Awad
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wat het inhoudt. Ik heb haar nu wel ge-
leerd dat er meer kleuren zijn dan zwart, 
en dat ze dus geen Zwarte Piet meer moet 
zeggen. Soms zegt ze het toch, en dan zeg 
ik: ‘Nee, het is gewoon Piet’. En dan zegt 
ze ‘oh ja’. Verder maakt het haar allemaal 
niet uit.”

Roetveeg
Voorafgaand aan de tweede keer dat haar 
dochter naar de sinterklaasviering op de 
EUR ging, in 2014, stuurde Awad een mail 
aan de organisatie. Ze vroeg zich af hoe 
het feest dat jaar zou gaan. “Toen kreeg ik 
te horen dat het ‘net zo ging als elk jaar, 
en dat er geen zwarte maar bruine pieten 
zouden zijn’. Ik begreep daar niets van. 
Later heb ik een brief geschreven naar 
EM, samen met mijn collega Jiska Engel-
bert.” In die brief zijn de twee ESHCC-we-
tenschappers duidelijk: ‘We willen graag 
onze diepe teleurstelling uitspreken over 
– en ons distantiëren van – de reactie van 
de Erasmus Universiteit op het huidige 
debat over Sinterklaas, en preciezer, het 
racistische personage Zwarte Piet.’
Uiteindelijk kwamen er, naast zwarte en 
bruine Pieten, enkele roetveegpieten op 
het feest. “Dat was natuurlijk geen oplos-
sing. Ik heb uiteindelijk besloten om niet 
te gaan. Dat was erg jammer. Dit jaar ga 
ik misschien wel. Er is nu meer discussie 
mogelijk.”
De brief bleek het startschot van een jaar 
lang onderzoek naar het fenomeen Zwar-
te Piet. Samen met de Rotterdamse colle-
ga’s Jiska Engelbert, Alex van Stipriaan, 
Jacco van Sterkenburg en Groninger Chris 
Peters schrijft ze ook nog een brief over 
het onderwerp, die wordt gepubliceerd 
in de Volkskrant. In hun vrije tijd werken 
de EUR-wetenschappers samen met hun 
collega Janelle Ward en onderzoeksassis-
tenten aan een plan om de ‘academie’ een 
leidende rol te geven in het Zwarte Pie-
tendebat. Met media- en cultuurprofes-
sionals uit Amsterdam produceerden de 
Rotterdamse onderzoekers een ruim 200 
pagina’s tellende glossy, bedoeld om te 
laten zien hoeveel verschillende vormen 
van Zwarte Piet er al in Nederland zijn. 

Nederlandse identiteit
Ondanks de ervaring die Awad inmiddels 
heeft opgebouwd met het onderwerp, 
verbaast ze zich elke keer opnieuw over 
de toon waarop het Zwarte Pietendebat 
gevoerd wordt. Sommige reacties op de 
brief van collegevoorzitter Pauline van 

der Meer Mohr in EM, waarmee ze het 
debat op de Erasmus Universiteit wilde 
aanzwengelen, zijn daar volgens haar een 
sprekend voorbeeld van. “Je kan toch niet 
echt zeggen dat de toon van die brief ra-
dicaal was”, zegt Awad. “En als je dan de 
reacties daarop ziet… Ik verwacht dat ge-
woon niet.” Een sluitende verklaring heeft 
ze niet voor die felheid. “Het heeft, denk 
ik, te maken met de wens om een nauwe, 
essentialistische, perceptie van wat de 
Nederlandse identiteit is te beschermen 
tegen invloeden van buitenaf. Alsof die 
identiteit helemaal niet kan veranderen. 
Terwijl ik denk dat die altijd verandert, en 
dat je er van verschillende kanten tegen-
aan moet kijken. Ik ken ook wel mensen 
die zeggen: ‘Ach het is een kinderfeestje, 
waarom maak je je zo druk over Zwarte 
Piet?’ Maar de mensen die zo hard zijn in 
hun toon, die kom ik niet vaak tegen.
Toch denkt ze dat het moet lukken om ie-
dereen bij de discussie te betrekken, ook 
voorstanders van het behoud van Zwarte 
Piet. “Ik denk niet dat de universiteit in 
een ivoren toren zit. We doen juist heel 
erg ons best om de discussie met iedereen 
aan te gaan. Het is in ieder geval goed dat 
de academie zich in deze discussie pro-
beert te mengen. Als je niets doet, dan 
faal je in je rol als universiteit. Je kan niet 
zeggen, ‘wij blijven hier buiten staan.’ 
Dat kun je niet doen met zo’n belangrijke 
maatschappelijke discussie, terwijl je de 
beschikking hebt over historici, sociolo-
gen, filosofen, communicatiewetenschap-
pers, marketeers. Mensen die iets hebben 
toe te voegen aan de discussie.”

Naoorlogse uitvinding
Het ensemble van ‘Zwarte Piet-weten-
schappers’ bij de ESHCC is van één ding 
overtuigd: de discussie moet niet meer 
gaan óf Zwarte Piet moet veranderen, 
maar hóé Piet verandert. “Piet is nooit ge-
stopt met veranderen. Mijn collega Alex 
van Stipriaan heeft een historisch over-
zicht gemaakt voor onze glossy. De huidi-
ge Piet is een uitvinding van na de Twee-
de Wereldoorlog. Het heeft natuurlijk wel 
een historische achtergrond, en een deel 
daarvan gaat terug naar de slavernij. En 
dat is problematisch. Maar het verandert 
constant, en het blijft ook veranderen. 
Natuurlijk, er is nu wel een momentum 
ontstaan. Maar het is en blijft een mooie 
traditie, die veel meer om familie draait 
dan Kerstmis in Chili. Maar dan wel zón-
der Zwarte Piet.” ↙

‘Ik was heel 
teleurgesteld 
toen ik merkte 
dat het hier op 
de campus ook 
gevierd werd 
met zwart 
geschminkte 
gezichten’
 ↘  Isabel Awad

Dit artikel is overigens ook in het Engels te 
lezen op www.erasmusmagazine.nl
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tekst WOUTER MEIJER
fotografie LEVIEN WILLEMSE

Ik word op woensdagavond opgebeld 
door een oude vriend, een jongen die 
ik op de middelbare school mijn beste 
vriend noemde. Hij vraagt me naar 
mijn plannen voor vanavond. Terwijl ik 
onderuitgezakt naar de televisie staar 
en mijn dagelijkse portie nieuws tot 
mij neem, antwoord ik dat ik later van-
avond naar mijn studentenvereniging 
ga, maar dat ik verder nog niet echt 
plannen heb. Hij nodigt me uit om bij 
hem wat te komen drinken en even bij 
te praten. Ik stem in met zijn spontane 
voorstel en hang op. Eigenlijk baal ik 
ervan dat het zo lang heeft geduurd 
voordat één van ons het initiatief nam 
om de ander gewoon even te bellen. 
We wonen allebei al sinds onze jeugd 
in Rotterdam, maar vanaf het moment 
dat we zijn gaan studeren, hebben we 
elkaar uit het oog verloren. Ik neig 
ernaar om studie- en werkdruk de 
schuld te geven, maar ik kan de schuld 
beter bij mezelf zoeken. Eén telefoon-
tje was genoeg geweest.
Als ik me al fietsend een weg baan 
door het chaotische stadsverkeer, 
realiseer ik me dat wij elkaar al elf jaar 
kennen. Ik droom weg en denk terug 
aan onze tijd op de middelbare school 
en aan de vele uren die wij samen heb-
ben gespendeerd, naast elkaar achter 
in de klas. Zou ik het nog net zo goed 
met hem kunnen vinden als toen? Bij 
zijn huis aangekomen, heb ik mijn fiets 
nog niet op slot gezet of de deur gaat 
open. Op zijn driedagenbaard na lijkt 

hij in ieder geval nog precies op het 
beeld wat ik me van hem herinner. Ik 
hobbel hem achterna het trappenhuis 
door naar zijn kamer.
Die blijkt verbazingwekkend goed op-
geruimd. Opvallend, want ik meen me 
toch te herinneren dat hij van zichzelf 
nogal een sloddervos is. Nadat hij twee 
blikken bier op tafel zet, ploft hij naast 
me neer op de bank en steekt een 
sigaret op. Hij vraagt of ik er ook een 
wil. Ik schud van nee en vertel hem dat 
ik niet meer rook. Het is kenmerkend 
voor de relatie die we hebben: we ken-
nen elkaar al jaren, maar we zijn niet 
meer de jongens die op de middelba-
re school zoveel met elkaar gemeen 
hadden. In het uur daarna, praten 
we elkaar bij over ons leven, over zijn 
studie, over mijn studie, maar ook over 
banale zaken als de maaltijden die je 
deze week weer met de AH-bonusaan-
biedingen kunt samenstellen. Hij ver-
telt me dat hij sinds kort een vriendin 
heeft. Ik gniffel; waarschijnlijk is dat 
de reden dat zijn kamer zo netjes oogt. 
De tijd kruipt voorbij. Hij is inmiddels 
uitvoerig aan het verhalen over zijn 
nieuwe passie: webcam-darten. Ik 
ben hem helemaal kwijt. Dus sla ik een 
derde biertje af en besluit om op te 
stappen. Op de fiets naar de studen-
tenvereniging realiseer ik me dat het 
leuk was om een update te krijgen van 
elkaars leven, maar dat de tijd dat we 
goede vrienden waren nu toch echt 
voorbij is.

Wouter Meijer (23) is masterstudent 
Health Care Management

Oude vriend
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tekst SANNE VAN DER MOST

I n de tv-uitzending van Andere 
Tijden op 27 oktober stonden de 
onverwerkte oorlog in Indonesië 
en de oorlogsmisdrijven van 
Nederlandse militairen centraal. 

Een onderwerp dat lang taboe was, maar 
de laatste jaren toch steeds meer aandacht 
krijgt. Volgens EUR-historica Stef Scagliola 
is dat vooral te danken aan journalisten. 
“Zij zijn de aanjagers, zij zette het taboe op 
de agenda en zitten in de dynamiek van de 
scoop. Historici zitten niet vooraan in de 
rij, zeker met dit onderwerp.” 
“Het klopt wat Scagliola zegt”, vindt NRC-
journalist Anne-Lot Hoek, die veel over 
het thema schreef. “Het ligt alleen iets ge-
nuanceerder. Historici hadden lang geen 
‘incentive’ om onderzoek te doen naar dit 
onderwerp. Het onderwerp lag politiek erg 
gevoelig en daarom kwam het op journa-
listen aan om het op de kaart te houden. 
Daar zit de dynamiek van de scoop. Maar 
het is tegelijkertijd ook zo, dat als historici 
onderzoek doen, ze over het algemeen niet 
meteen met de kranten aan de lijn hangen 
om dat wereldkundig te maken. Soms kom 
ik erachter dat bepaalde zaken al wel eer-
der zijn uitgezocht, maar is er nauwelijks 
ruchtbaarheid aan dat onderzoek gegeven. 
Mijn ‘scoop’ bijvoorbeeld, die ik afgelopen 
zomer had met het nieuwe onderzoek van 
Rémy Limpach. Ik maakte nieuws op basis 
van een artikel dat al bijna een jaar eerder 
was verschenen in een onbetaalbare we-
tenschappelijke bundel. Voor historici was 
het blijkbaar geen nieuws, of was het wel 
nieuws, maar wisten of wilden – een duide-
lijk verschil – ze de weg naar de media niet 
te vinden. Die kloof tussen journalistiek en 
wetenschap zou kleiner moeten worden. 
Zo krijg je kwalitatief betere artikelen.”
“De afgelopen jaren hebben wel de-
gelijk heel wat wetenschappers over 
het Nederlandse oorlogsverleden in 
Indonesië geschreven”, zegt historicus 
Gert Oostindie, directeur van het Leidse 
Koninklijk Instituut voor Taal, Land en 
Volkenkunde (KITLV). Zelf publiceerde hij 
onlangs zijn boek Soldaat in Indonesië. 
“Het is alleen iedere keer de vraag of het 
ook door de pers wordt opgepikt. Want 
dat gebeurt lang niet altijd. Af en toe duikt 

er een foto op of is er een nieuw bericht 
over een geval met veel doden. Dát haalt 
de kranten. Tegelijkertijd zoeken weten-
schappers zelf de pers ook steeds meer 
op. Een evenwichtig verhaal over geweld 
in Indonesië op zich blijkt eens in de zeer 
lange tijd wel interessant, maar niet een 
maand later weer.” Volgens Oostindie heeft 
het ook lang geduurd voordat historici zich 
echt met het Nederlandse oorlogsverleden 
in Indonesië bezighielden. “Cees Fasseur – 
een zeer prominent historicus – schreef de 
‘Excessennota’ in 1969. Hij mengt zich nog 
steeds in het debat en heeft bepaald niet 
verhullende standpunten over de oorlog, 
maar zelf onderzocht hij het onderwerp 
niet meer. Kwestie van prioriteiten.” 
Drie jaar geleden deed het KITLV samen 
met het NIOD en het NIMH een oproep in 
de Volkskrant om de overheid aan te spo-
ren het Nederlandse geweld in Indonesië 
te laten onderzoeken. “Het heeft de discus-
sie wél losgemaakt”, zegt Oostindie. “Er 
kwamen Kamervragen, maar uiteindelijk 
is er toch nog steeds geen subsidie voor 
nieuw onderzoek gekomen. Toen zijn we 
met eigen middelen aan de slag gegaan.”
Tineke Bennema, schrijfster van het boek 
Een Nederlandse politie-inspecteur ve-
rindischt nooit, is journalist én histori-
cus. Met de bewering van Scagliola is ze 
het deels eens. “Als journalist jaag je op 
nieuws, moet je snel feiten produceren 
en wil je misstanden aan de kaak stellen. 
Journalisten vormen een belangrijke fac-
tor als controlemechanisme in de demo-
cratie. Maar in principe gelden deze doe-
len ook voor mij als historicus, al moet ik 
voor een historisch onderzoek dieper en 
langer graven naar die feiten. Als je kijkt 
naar de discussie over oorlogsmisdaden in 
Indonesië, zie je meteen dat het ook histo-
rici zijn geweest die met fundamentele bij-
dragen kwamen die het debat richting ga-
ven: Cees Fasseur en Loe de Jong stelden 
in 1969 voor het eerst dat er oorlogsmis-
daden waren gepleegd door Nederlandse 
soldaten in Indonesië. En recent het pro-
motieonderzoek van Rémy Limpach over 
structureel geweld dat de voorpagina’s 
van de kranten haalde en dat de discussie 
weer op scherp zet.” ↙

‘Journalisten 
zetten Neder-

landse oor-
logsmisdrijven 
in Indonesië op 
de agenda, niet 

de historici’
Door wie: EUR-historica 

Stef Scagliola in Andere Tijden 
op 27 oktober

Onze 
wetenschappers 

beweren nogal eens 
wat. Hoe kijken 

anderen ertegen-
aan?
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Cultuurgeschiedenis - Filosofie - Kunstgeschiedenis - Letterkunde 
in twee tot vier jaar - intensieve begeleiding - gestructureerd programma

“Haal in deeltijd je master
Kunst- en cultuurwetenschappen 
bij de Open Universiteit

6215444

Vraag een persoonlijk studieadvies aan

www.ou.nl/master-cultuur

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Ilaha: ‘Ik ben gevlucht uit Afghanistan. 
Nu wil ik graag weer studeren.’

Kijk op www.uaf.nl Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen
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Waarom wilde je voorzitter worden? “Ik wist 
dat ik dit jaar nog maar één vak hoefde te doen, 
en mijn scriptie moest schrijven. Ik heb er dus 
wel tijd voor. Ik wilde eerst eigenlijk penning-
meester worden, maar werd gepolst voor 
voorzitter. Na wat gesprekken met oud-be-
stuursleden leek me dat interessanter.”

Je ouders vonden het ook een goed idee? “Die 
hadden, eerlijk gezegd, wel even zo hun twij-
fels. Temeer omdat ik ook nog een baantje als 
economiedocent heb aan een school in Capel-
le aan den IJssel. Maar echt veel discussie was 
er niet, al was het maar omdat ik in die periode 
niet vaak thuiskwam. Ze zijn overigens al hele-
maal bijgedraaid hoor.”

Heb je je verder nog een beetje voorbereid? 
“Nee, niet echt. Wat informele gesprekjes hier 
en daar, maar dat was het wel.” 

En, bevalt het? “Jazeker!”

Ben je er veel tijd mee kwijt? “Dat is moeilijk 
te zeggen. Het zit altijd wel in je hoofd en ge-
durende een dag maak je vaak een belletje, 
spreek je met mensen en doe je mails de deur 
uit. En ik ben natuurlijk aanwezig bij al onze so-
ciale activiteiten. Ik zit dus niet dagen ergens 
op kantoor.”

Wat doet de voorzitter Passing Shot zoal nog 
meer? “Ik houd alles goed in de gaten, kijk wat 

de andere bestuursleden doen, en zorg dat ze 
de dingen op tijd af hebben. Daarnaast ben ik 
het gezicht van de vereniging, ik onderhoud de 
contacten en onderhandel met partijen van 
buiten, zoals Erasmus Sport en de verenigin-
gen bij wie we tennisbanen huren.” 

Jullie zijn als bestuur nu een paar maanden 
bezig; loopt het een beetje? “In het begin was 
het wat aftasten; dan weet je nog niet op welke 
manier iedereen de zaken aanpakt. Inmiddels 
is die onwennigheid eraf en kennen we elkaars 
werkwijze.” 

Welke eigenschappen komen je het meest van 
pas? “Ik ben van nature vrij rustig. Dat helpt 
wel, zeker bij bepaalde discussies. Daarnaast 
ben ik correct in mijn voorkomen, wat fijn is als 
je met andere partijen moet overleggen, of als 
er problemen zijn. Ik kan vrij makkelijk good-
will kweken.”

En welke eigenschappen zitten je in de weg als 
voorzitter? “Ik moet duidelijk nog werken aan 
delegeren. Ik ben niet echt een control freak, 
maar ik wil wel graag weten of iets goedkomt.”

Kun je eigenlijk zelf een beetje tennissen? “Ik 
heb redelijk veel getennist en gevoetbald. Ik 
had niveautje vijf, zes. Maar sinds ik gebles-
seerd ben geraakt aan mijn enkel, heb ik jaren-
lang minder getennist. De laatste twee jaar heb 
ik het met vallen en opstaan weer opgepakt.” 

Jasper 
de Ruijsscher

Motto: 
‘Ieder zijn ding 

laten doen’

tekst GERT VAN DER ENDE  
fotografie MICHEL DE GROOT

Naam: Jasper de Ruijsscher
Leeftijd: 22
Studie: master Accountancy & Auditing (ESE)
Vereniging: RSTV Passing Shot, de studenten-
tennisvereniging. De club is de laatste jaren 
tamelijk snel gegroeid, en telt momenteel 
zo’n 450 leden. Omdat de vereniging geen ei-
gen locatie heeft, wordt getennist op onder 
andere Tennispark Kralingen. 
Voorzitter sinds: September 2015



WOE 25 NOVEMBER
16.00-17.30 UUR
GRATIS | EN
↘LEZING EN DEBAT: 
PETRA STIENEN
WHAT’S NEXT FOR 
SYRIA?
Erasmus Paviljoen

Stienen zal zich in haar 
lezing richten op vragen 
als: wat zijn de grootste 
uitdagingen voor Syrië? 
Wie zijn de spelers achter 
Assad en ISIS? In welk li-
cht moeten we de politieke 
en militaire bemoeienis 
van zowel het Westen als 
van Rusland bezien? En 
wie zijn de belangrijkste 
actoren om voor vrede en 
stabiliteit in de regio te 
zorgen? 
Petra Stienen is auteur, 
arabist, onafhankelijk adv-
iseur en senator voor D66. 
Ze werkte als mensenre-
chtendiplomaat voor de 
Nederlandse ambassades 
in Egypte en Syrië tussen 
1995-2004. Sinds 2009 
werkt ze als onafhanke-
lijk adviseur voor diverse 
opdrachtgevers op het 
gebied van democratie, 
diversiteit en diplomatie. 

Reserveren via 
sgerasmus.nl

WOEN  25 NOVEMBER
12.00 – 13.00 UUR 
GRATIS (INCLUSIEF 
BROODJE) | NL
↘LEZING
ONS CREATIEVE BREIN
Erasmus MC

Lunchlezing van neuroloog 
prof.dr. Dick Swaab, in de 
serie over de werking van 
ons brein. De auteur van de 
bestseller ‘Wij zijn ons bre-
in’ gaat in op welke invloed 

opvoeding, cultuur en kunst 
hebben op onze hersenen. 
Thema’s die Swaab ver-
werkt in zijn nieuwe boek 
‘Ons creatieve brein’, dat in 
2016 verschijnt.

30 AGENDA

tekst GERT VAN DER ENDE

MAANDAG 23 NOVEMBER
19.00-21.30 UUR |  | GRATIS | EN + NL 

↘EVENT 
ERASMUS DICTEE / 
ERASMUS DICTATION
Erasmus University College
Dit keer is de Nederlandse versie van het Erasmus 
Dictee gemaakt door Vlaamse bourgondiër en EUR-
filosoof Tim de Mey. De Engelse editie is gecompo-
neerd door de onvolprezen Valerie Poore, schrijfster 
van diverse romans en freelance-lerares en -trainer 
academisch en zakelijk schrijven in het Engels. 
Thema van het dictee dit jaar is tweetaligheid. Dat moet 
dus wel een dictee worden dat bol staat van de leen-
woorden. Wij vroegen Tim de Mey een tipje van de sluier 
op te lichten. “Net zoals Nederlanders en Belgen zich 
maximaal moeten inzetten om vluchtelingen te accom-
moderen, moeten we ook ons uiterste best doen open 
te staan voor leenwoorden”, oreert hij. “Soms drukken  
woorden uit een andere taal namelijk iets preciezer uit 
dan de Nederlandse variant, dus dan is het niet logisch 
ze links te laten liggen. Dus ja, leenwoorden zullen in 
het dictee gretig gehanteerd woorden.”
Hoewel een filosoof niet noodzakelijkerwijs ook een 
poëet is, staan de taalkundige kwaliteiten van De Mey 
buiten kijf. Hij was jarenlang columnist voor Erasmus 
Magazine en vorig jaar nog zag een schoolboek van zijn 
hand het daglicht. De Mey: “Maar wees niet bang, het 
dictee is geen filosofisch betoog; er zit lijn in.”
Dus als jij de Engelse of de Nederlandse taal op het 
allerhoogste niveau beheerst, schrijf je dan vooral in 
voor het Erasmus Dictee. Bovendien zijn er prachtige 
prijzen te winnen! 

Inschrijven via sgerasmus.nl (alleen voor studenten en 
medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam)

IN SAMENWERKING MET HET LANGUAGE & TRAINING CENTRE, 

ERASMUS MAGAZINE, DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK EN MARKETING & 

COMMUNICATIE

DONDERDAG 10 DEC 
19.00–22.00 UUR | GRATIS | EN

↘QUIZ
ERASMUS POPQUIZ
Erasmus Paviljoen

Het is weer tijd voor de grote jaarlijkse SG Erasmas Pop 
Quiz! Denk jij alles te weten van Michael Jackson, Blur of 
Katy Perry? Ben jij een expert op het gebied van metal 
en R&B? Kun jij zo’n beetje elke filmsoundtrack dromen? 
Vragen je vrienden altijd aan jou welke song dat toch 
ook alweer was net op de radio, omdat jij bekendstaat 
als een wandelende muziekencyclopedie? Doe dan voor-
al mee aan deze grootse popquiz en vergaar eeuwige 
roem! Je kunt meedoen met een team bestaande uit 
maximaal vijf personen. 

Inschrijven via sgerasmus.nl
COPRODUCTIE VAN SG ERASMUS EN HET ERASMUS PAVILJOEN
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MA 30 NOVEMBER
20.00 – 22.00 UUR
€ 5,- | EN
↘FESTIVAL IN 
STUDENTENKAMERS
ROOM SERVICE 
Hatta gebouw, Woudestein

Voorstellingen en optre-
dens van dansers, zangers, 
dichters, acteurs en 
actrices in het prachtige 
Hatta-gebouw. Dwaal door 
het gebouw en neem een 
kijkje in de kamers. Eén 
kaartje biedt je toegang 
tot drie verschillende 
voorstellingen. 

MAANDAG 7 DECEMBER 
20.00 - 22.00 UUR
GRATIS | EN
↘MUZIEK
 OPEN STAGE NIGHT XL 
Erasmus Paviljoen

Op deze extra grote Open 
Stage Night XL kunnen alle 
studentenbands komen 
om hun repertoire laten 
horen op het podium in 
het Erasmus Paviljoen. 
Schrijf je in, en neem al je 
vrienden mee!

Inschrijven via 
sgerasmus.nl

IN SAMENWERKING MET ESN 

ROTTERDAM

ZA 12 DECEMBER
20.00 – 03.00
€ 15 / € 10,- | NL
↘DEBAT 
DEBATNACHT
Arminius

Wat was het bizarste 
wetenschappelijk onder-
zoek van dit jaar? Helpt 
doping eigenlijk wel? Welk 
stukje Rotterdam mag 
van u weg? En hoe zal de 
vluchtelingenstroom zich 
ontwikkelen? Discussieer 
mee met de opiniemak-
ers van Nederland en 
Rotterdam tijdens de vele 
debatten op de Debat-
nacht. Met onder onderen 
Ahmed Aboutaleb, Filemon 
Wesselink, Wouke van 
Scherrenburg, Arend Jan 
Boekestijn en Kees 
Moeliker. Maar je kunt 
natuurlijk ook gewoon 
luisteren naar voordracht-
en, of een bezoekje bren-
gen aan het theater.

Reserveren via 
sgerasmus.nl

IN SAMENWERKING MET AIR, 

ARMINIUS, DONNER, GOETHE-

INSTITUT, KUNSTHAL ROTTERDAM, 

LOKAAL, MUSEUM ROTTERDAM, 

OPINIESITE JOOP.NL, SG ERASMUS, 

STADSARCHIEF ROTTERDAM, EN 

WORM. 

WOE 20 JANUARI
20.00–22.00 UUR 
€ 2,50 | EN
↘IFFR FILM SPECIAL
WAR BOOK
Erasmus Paviljoen

Vertoning van de film War 
Book, de openingsfilm van 
het Internationale Film-
festival Rotterdam (IFFR) 
vorig jaar. Om alvast in de 
stemming te komen van 
het IFFR 2016, dat loopt 
van 27 januari tot en met 
7 februari. War Book gaat 
over de vraag wat er zou 
gebeuren als Pakistan een 
atoombom laat ontplof-
fen in de Indiase stad 
Mumbai. Gedurende drie 
dagen bekijkt een Brits 
crisisteam alle mogelijke 
scenario’s. De emoties 
lopen daarbij hoog op. Wat 
zou jij doen? 

Tickets verkrijgbaar bij 
sgerasmus.nl

IN SAMENWERKING MET HET IFFR

AGENDA AGENDA

WOENSDAG 16 DECEMBER 
20.30 – 22.30 UUR | € 10,00 / € 15,00 | EN

↘JAZZ CONCERT
NEDERLANDS STUDENTEN 
JAZZ ORKEST MET BERENICE 
VAN LEER EN NILS DAVIDSE
Erasmus Paviljoen

Optreden van het 30-koppige, swingende, Nederlands 
Studenten Jazz Orkest (NSJO) onder de noemer ‘Beats 
in Transition’. Met zangeres Berenice van Leer, front-
vrouw van onder meer Kraak & Smaak en de Wicked 
Jazz Sounds Band. Behalve dat Berenice een ongelofe-
lijk goede zangeres is, maakt ze er altijd een enorm feest 
van op het podium. Met haar stage presence en ervaring 
in zowel jazzmuziek als vele andere muziekstromingen 
is ze een perfecte aanvulling op het NSJO. Bovendien 
speelt Nils Davidse deze tournee mee. Hij is toetsenist 
van de Handsome Poets, die onder meer optraden op 
Lowlands en Pinkpop. Deze jonge, getalenteerde toetse-
nist zal een scala aan synthesizers en keyboards mee-
nemen en het orkest voorzien van de nodige beats and 
grooves. Kortom, twee geweldige solisten die perfect 
passen bij ‘Beats in Transition’ – de 2015-tour van het 
NSJO –2015. Na afloop van het concert is er een dj.

Tickets verkrijgbaar bij sgerasmus.nl 

IN SAMENWERKING MET HET NSJO
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Ondertussen 
online 

www.erasmusmagazine.nl

‘Ik vond de informatie 
altijd redelijk summier/
niet tijdig genoeg, zoals 
bijvoorbeeld over de 
cijfer-eis. Mogelijk heb-
ben studenten daarom 
niet genoeg zicht op de 
mogelijkheden’

Berry Luttikhuis over de vraag 
waarom er zo weinig EUR-studenten 
met een Erasmusbeurs op uitwisseling 
gaan.

‘Dit is een zaak die we graag zouden 
 voeren. Studenten die hier tegenaan 
 lopen, kunnen zich melden’ 
         De reactie van de LSVb op Janos Betko.

twitter.com/@ErasmusMag

‘Heeft @studen-
tenbond niet nog 
ergens een potje 
geld voor een 
rechtszaak?’
Twitteraar Janos Betko vraagt zich naar 
aanleiding van een artikel op de site van 
EM af of de LSVb geen rechtszaak wil 
voeren tegen Nominaal = Normaal. 

‘Wij vinden dat 
de sinterklaas-
viering een 
feest voor ieder-
een moet zijn’

Lees wat er op de 
Erasmus Universiteit 
gebeurt rondom het 
Zwarte Pietendebat

‘Ik ben echt geschrokken hiervan. 
Ik ben zelf een derdejaars genees-

kundestudent en in mijn tijd be-
stond dit niet. De Erasmus Universi-

teit is dan ook de enige universiteit 
die zo’n aparte regel hanteert’

Het commentaar van reaguurder Bart op het bericht dat volgens een 
advocaat de universiteit een uitspraak over N = N ontloopt.

DIT BEN IK 

SENEM ASKIM (22)
Masterstudent Fiscaal recht

Stijl? “Mijn stijl is vrouwe-
lijk en elegant, soms mag 

het ook wel stoer zijn. Ik ben 
dol op winkelen, vooral bij 

Zara en H&M. Vroeger kocht 
ik heel veel, maar nu moet ik 

ook zorgen dat ik de huur kan 
betalen. Ik ga vaak uit in Amster-

dam, naar Jimmy Woo. Op vrijdag 
houden ze daar het feest ‘Please 

don’t tell’, met hiphop en R&B; 
dat vind ik een leuke avond. De 
ochtenden daarna zijn vaak 

wat minder leuk.”

Turkije. “Mijn ouders zijn vorig 
jaar verhuisd naar Turkije. Mijn vader 

is in de jaren tachtig naar Neder-
land gekomen om te werken, maar 
had altijd het idee om weer terug te 

gaan. Ze vonden Nederland best wel 
hectisch. Nu wonen ze in een dorp bij 

Izmir, met een eigen stukje land. Ze 
wilden meer back to basic wonen, dicht 

bij familie. Het paste niet bij mij als 
22-jarige en ik wilde hier blijven 
voor mijn studie. Ik heb een studio 

in Rotterdam-Noord; dat bevalt 
me goed.”

Hongkong. “Ik wil veel van de 
wereld zien. Na mijn studie wil ik 

graag alleen gaan backpacken. Ik wil 
beginnen in Thailand en daarna verder reizen in Zuid-
oost-Azië. Als ik mijn bul heb opgehaald, wil ik graag 
werken bij een van de vier grote fiscale adviesbu-
reaus: KPMG, PWC, Deloitte of Ernst&Young. Ik heb 
al assessment gedaan bij Deloitte voor een business 
course in het buitenland. Ik ben uitgekozen en in 
november ga ik met vijftien andere studenten naar 
Hongkong. We gaan aan een fiscale casus werken 
van het bedrijf en dat pitchen we na een week bij de 
CEO van Deloitte in Hongkong.”

Modeliefde. “Ik werk in het innovatieteam van PWC 
als werkend student. Maar in het weekend sta ik ook 
één dag in een kledingwinkel. De liefde voor kleding 
laat zich niet zomaar bedwingen. Ik werk bij een klei-
ne boetiek, ‘Brooklyn’, in de Zwart Janstraat. Ik mag 
de poppen zelf kleden en me bezighouden met het 
design van de zaak. Als blijkt dat het fiscale vak toch 
niet bij mij past, ga ik iets creatiefs doen.”


