


Unbelievable faith
It all started while we were fooling around 
during editorial lunch, making jokes about 
‘god’ and ‘God’. 
Our party: a practising Protestant of the 
ironic type; an apostate Christian who took 
his minister to task at age 12; a hard-core 
atheist; a Southerner of the Roman per-
suasion; a student assistant with a Dutch 
Reformed background, presently liberated; 
and yours truly: still officially registered as 
a Catholic but – like so many members of 
my church – presently agnostic.
How religious is our University in fact? And 
can the two actually be combined: religion 
and science? Are students afraid to profess 
their faith? And which rituals offer them 
solace when the going gets tough?
Our attempt to answer these questions 
resulted in the special edition on religion 
lying before you. In it, we hope to show 
that faith is by no means dead. In fact: 
within our secular university, it is often 
closer than you think. But this is only to 
be expected at an institution situated on 
the edge of the Netherlands’ Bible Belt, 
in a city that is home to people from an 
unbelievable (no pun intended) variety of 
ethnic backgrounds – with the associated 
beliefs. And this also borne out by the re-
sults of our poll among EUR’s staff: nearly 
a third of our respondents call themselves 
religious (and yes: they have no trouble 
combining their faith with their work as 
researchers).

In short: regardless of what you believe 
in – Buddha, Allah, God, the Spaghetti 
Monster or, in the first place, yourself – I 
believe we’ve made a very interesting spe-
cial this year. For everyone!
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Ongelofelijk geloof
Het begon met wat flauwe grappen 
tijdens de redactielunch over god en 
God. 
Aan tafel: een praktiserend protestant 
van het ironische soort, een afvallige 
christen die op zijn twaalfde de do-
minee de wacht had aangezegd, een 
hardcore atheïst, een zuiderling van 
Roomse snit, een student-assistent 
van gereformeerde huize die zichzelf 
had vrijgemaakt en ondergetekende: 
officieel nog geregistreerd als katho-
liek maar zoals zovelen uit mijn kerk, 
nu agnost.
Hoe gelovig is deze universiteit eigen-
lijk? Kan dat wel samengaan: religie 
en wetenschap? Durven studenten wel 
voor hun geloof uit te komen? En bij 
welke rituelen zoeken studenten steun 
in spannende tijden?
De zoektocht naar de antwoorden op 
deze vragen mondde uit in de reli-
giespecial die nu voor je ligt.
Hierin willen we als redactie laten zien 
dat religie niet dood is. Sterker nog: op 
deze seculiere universiteit is zij vaak 
dichterbij dan je denkt. Hoe kan het 
ook anders op een universiteit gele-
gen langs de bible belt in een stad met 
een ongelooflijke (no pun intended) 
hoeveelheid aan etniciteiten en bij-
behorende religies. Dat bleek ook uit 
een enquête onder medewerkers: bijna 
een derde noemt zich gelovig (en ja, ze 
kunnen dat best combineren met we-
tenschappelijk onderzoek).

Kortom: of je nu in Boeddha gelooft, 
in Allah, God, het Spaghettimonster 
of vooral in jezelf, ík geloof dat we een 
mooie special hebben gemaakt. Voor 
iedereen. 
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Rectificatie
In EM #3 (november 2016) werd bij de 

reportage over de politie naar de sociëteit van 

studentenvereniging Laurentius verwezen 

vanwege klachten van buurtbewoners over 

overlast. De politie ondervindt hier juist 

relatief weinig overlast. De overlast betrof 

studentendiscotheek Bikini van het RSC/RVSV.

Correction
In the coverage about the police (EM #3, 

November 2016), a caption erroneously refers 

to public nuisance complaints from 

neighbourhood residents about the Laurentius 

student association members’ club. However, 

the police report relatively low levels of 

nuisance here. The complaints involve the 

RSC/RVSV’s student discotheque Bikini.
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De stilte-in-je-
hoofd-ruimte
Vier gebedskleden (rommelig 
uitgerold). Twee oriëntaalse 
roomdividers (zwart frame, 
mat papier). Drie bonsai-
bomen (in pot). Vier boeken 
(waaronder Liefhebben: een 
kunst, een kunde en The key 
muscles of yoga). En een 
Ikea-kast om je schoenen in 
te zetten (verplicht als je op 
het tapijt wilt). 
De stilteruimte dus, in het 
Tinbergen-gebouw. Nou 
ja, stil. Een hinderlijke wa-
terleiding ruist constant. 
Plus dat voortdurende 
getik-van-driftige-hakken 
naast en boven je. Maar 
toch. Toch is het stil, al was 
het maar in je hoofd. Want 
ondanks alle ruis wéét je dat 
je hier stil mag staan bij wel-
ke god of gedachte dan ook.

The quiet-in-
your-head room
Four prayer rugs (untidily 
rolled out). Two oriental 
room dividers (black frame, 
matte paper). Three bonsai 
trees (in pots). Five books 
(including ‘Loving: an art, a 
craf’ and ‘The key muscles 
of yoga’). And one Ikea cup-
board for your shoes (com-
pulsory if you want to stand 
on the rug).
The quiet room, in the Tin-
bergen building. Not all that 
quiet, really. There's that 
irritating noise from a wa-
ter pipe. Plus that constant 
clicking of heels beside and 
above you. Whatever. It’s 
still quiet, even if only in 
your head. Because despite 
all the background sounds, 
you know that you can be 
quiet here with whichever 
god or thought you want.
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Heeft de EUR een religieuze grondslag? Het snelle antwoord is ‘nee’. Maar een zoektocht 
leert dat ook op de seculiere Erasmus Universiteit religie niet ver weg was - en is. 

Remonstranten aan basis 
van de universiteit

O
M TE BEGINNEN met het snelle 
antwoord: nee, de Rotterdamse uni-
versiteit kent formeel geen religi-
euze grondslag. De Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool werd in 1913 

immers opgericht door drie Rotterdamse zaken-
lieden die daarmee aan de vraag naar economisch 
goed onderlegd personeel wilden voldoen. Niks 
verheffing van ‘de kleine luyden’ dus, zoals bij de 
Vrije Universiteit in Amsterdam de missie was. Of 
emancipatie van de katholieken in Nederland, zoals 
in Nijmegen en Tilburg. In Rotterdam ging het ruim 
honderd jaar geleden al over datgene waar het nu 
nog steeds om draait: de EUR als zelfverklaard ‘hof-
leverancier van de boardrooms’. Daar kwam geen 
Opperwezen aan te pas.
Dan naar wat de zoektocht opleverde. De deno-
minatie van de founding fathers van deze univer-
siteit toont namelijk wél veel religie. J.A. Ruys 
(handelaar in schrijfmachines) was zoon van een 
Nederlands hervormd predikant, terwijl de heren 
C.A.P. van Stolk (graanhandelaar) en W.C. Mees 
(Scheepshypotheekbank) beiden lid waren van de 
remonstrantse gemeente. Zij gingen daarom te kerk 
in de Arminiuskerk, vlakbij het Eendrachtsplein 
in het centrum van Rotterdam. In deze kerk kwam 
tout zakelijk Rotterdam op zondag bijeen. De 
‘bontjassenkerk’ werd zij ook wel genoemd, zegt 
Tjaard Barnard, een van de drie predikanten van 
de Arminiuskerk en kerkhistoricus, zonder enige 
schroom. “Er bestond zelfs een uitdrukking die de 
status van de remonstrantse kerk rond het begin 
van de twintigste eeuw goed weergaf. Als het ergens 
druk was, noemde men het ‘zo druk als op een re-
dershuwelijk in de remonstrantse kerk’.”

Existentiële vragen
Zijn er nog meer linken te leggen tussen de remon-
stranten en de universiteit? Zeker. In ieder geval 
met de naamgever – sinds 1973 – van de EUR: ↘

tekst WIENEKE GUNNEWEG
fotografie LEVIEN WILLEMSE

De Remonstrante kerk Arminius zet geloof 
en onderzoek op gelijk hoogte. / The Re-
monstrant church Arminius values belief 
and research equally.



PROFILE07 

Was Erasmus University founded on religious principles? Put simply: ‘no’. But when you 
delve a bit deeper, it becomes clear that religion was – and is – never far away in our secular 
university.

Remonstrants stood at the 
university’s cradle

T
O START WITH the ‘simple’ answer: 
formally, the origins of Rotterdam’s 
university are strictly secular. After 
all, its precursor, the Netherlands 
School of Commerce, was established 

in 1913 by a group of Rotterdam businessmen who 
wanted to satisfy the demand for staff with solid 
commercial qualifications. They didn’t hope to ‘edi-
fy the common man’ – the mission of Amsterdam’s 
VU University. Or to promote the emancipation of 
the Catholic population of the Netherlands – as was 
the case in Nijmegen and Tilburg. A hundred years 
ago, they had the same ambition in Rotterdam as 
they do today: to be the self-proclaimed ‘warranted 
purveyor to the country’s boardrooms’. No Supreme 
Being involved.
But a closer examination reveals a different story. 
Because the founding fathers of our institution did 
come from a demonstrably religious background. 
J.A. Ruys (who sold typewriters) was the son of a 
Dutch Reformed minister, while Messrs C.A.P. van 
Stolk (grain merchant) and W.C. Mees (ship mort-
gages) were both members of the Remonstrant 
church. They attended the Arminiuskerk, near 
Eendrachtsplein in the city centre. Every Sunday 
the cream of Rotterdam’s business communi-
ty gathered here. Indeed, people referred to the 
Arminiuskerk as the ‘fur coat church’, Tjaard 
Barnard – one of the congregation’s three minis-
ters and church historian – doesn’t hesitate to say. 
“There’s even an expression that gives a good idea 
of the Remonstrants’ status at the turn of the last 
century. If it was busy somewhere, people would 
say it was ‘as crowded as a ship owner’s wedding at 
the Remonstrant church’.”

Existential questions
Can we establish any other connections between 
the Remonstrants and the University? Certainly. 
If only our institution’s name giver since 1973: ↘

text WIENEKE GUNNEWEG
photography LEVIEN WILLEMSE
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Desiderius Erasmus (1466-1536). Hij was grondleg-
ger van het religieus humanisme, wat ook een van 
de uitgangspunten van de remonstranten is: geloof 
begint bij de mens. Erasmus was de eerste in zijn 
tijd die stelde dat de mens vrij was en dat het in het 
geloof niet ging om de regeltjes, maar om het ide-
aal. Hij keerde terug naar de bronnen van het chris-
tendom en pleitte voor een kritische houding. “De 
Remonstrantse Broederschap laat veel ruimte voor 
wetenschap”, licht Barnard toe. “Niet voor niets 
zijn alle Rotterdamse predikanten gepromoveerd. 

Ook bleek uit de laatste volkstelling in de jaren 
zeventig dat de Remonstrantse Broederschap het 
hoogste percentage academisch opgeleiden kende. 
Nadenken wordt hier namelijk gestimuleerd.” 

De remonstrantse predikant denkt alleen niet dat 
het geloof bij de heren Van Stolk, Mees en Ruys 
een rol speelde bij de oprichting van de Handels-
Hoogeschool. “Door de week ging het om geld ver-
dienen, op zondag was het tijd voor verdieping. Wat 
niet betekende dat de remonstrantse elite niet haar 
verantwoordelijkheid nam. In de jaren twintig en 
dertig boden de beurshandelaren tegen elkaar op 
bij de donaties die ze deden aan de diaconie van de 
remonstrantse kerk.”

Horizontaal geloof
Waar veel remonstrantse liberalen het tot burge-
meester van de havenstad schopten, speelden zij 
sinds de oprichting geen zichtbare rol in de top van 
de Erasmus Universiteit, weet Barnard. Ook na-
vraag binnen de universiteit levert daarvoor geen 
aanwijzingen op. Toch loopt er een remonstrantse 
draad van de oprichting naar het heden van de EUR. 
De huidige rector magnificus, Huib Pols, is name-
lijk lid van de remonstrantse kerk. Hoewel: hij be-
nadrukt zich op geen enkele manier te willen laten 
voorstaan op zijn geloof. “Ik heb geen extreem diep 
geloof. Voor sommigen is het geloof een verticale 
lijn naar boven. Mijn geloof is meer horizontaal. Ik 

twijfel aan vele dingen. God is er, maar hoe die er 
uit ziet… Soms heb ik er beelden bij, maar het is 
heel wankel. Juist in de gemeenschap van de kerk 
vind ik rust.” 
De keus voor de remonstrantse kerk was voor Pols 
en zijn vrouw heel prozaïsch. Opgegroeid in een 
vrijzinnig hervormd gezin, verhuisde hij voor zijn 
werk van Dordrecht naar Rotterdam en kwam toe-
vallig om de hoek van de Arminiuskerk te wonen. 
Wat het paar daar aantrof beviel. Eerst werden 
ze vriend, later ook lid van de kerk. “Wat me aan-
spreekt aan de remonstrantse kerk is de absolute 
vrijheid om te geloven en je geloof te beleven. Zijn 
wie je bent. Ik voel me daar senang bij, want ik kan 
er heel slecht tegen om beperkt te worden. Tegelijk 
heb ik zo’n gemeenschap wel nodig, omdat geloven 
anders te vrijblijvend wordt. Net als op de universi-
teit gaat het erom dat je samen iets deelt en je veel 
meer kan bereiken als je het samen doet.”

Alles mag
Pols ziet, hoewel hij niet wist van de achtergrond 
van oprichters Van Stolk en Mees, wel een logische 
lijn tussen het zijn van remonstrant en het oprich-
ten van een universiteit. “De remonstranten zijn 
de lieden die mede gebouwd hebben aan het hui-
dige Rotterdam. Ook heeft de kerkgemeenschap in 
zekere mate een elitair karakter, dus het verbaast 
me niet.” Tegelijk denkt ook Pols dat de heren geen 
religieus oogmerk hadden bij het opzetten van de 
eerste handelshogeschool in Nederland, maar enkel 
dat betere kennis over handel voeren noodzakelijk 
was.
Pols hecht zelf sterk aan een seculiere universiteit; 
één ‘waar alle gedachten mogelijk zijn’. “Ik voel me 
daar beter bij dan wanneer ik zou werken op een 
universiteit met een gereformeerde grondslag zoals 
de VU. Dat zou een beperking betekenen.” Seculier 
betekent volgens de rector overigens niet dat je te-
gen de kerk of het geloof bent. “Alles mag hier zijn 
en is hier ook. Daarom ben ik niet tegen een stilter-
uimte op de universiteit. Het is een plek voor ieder-
een om stil te zijn en zich te verdiepen. Wie ben ik 
om te bepalen wat wel of niet goed is? Dat is ook ty-
pisch voor remonstranten, die verdraagzame aard. 
Overigens zijn er wel grenzen. Als je twee keer per 
week een dienst wilt houden in de stilteruimte, doe 
dat dan liever in je eigen omgeving.” ↙

'Wie ben ik om te 
bepalen wat goed 
is?'  ↘ rector magnificus Huib Pols
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Desiderius Erasmus (1466-1536). Erasmus was the 
founder of religious humanism, which is also one 
of the basic tenets of the Remonstrant church: faith 
starts with humanity. Erasmus was the first person 
in his times to state that human beings had free will 
and that faith was not about rules, but about the 
ideal. He looked back to the origins of Christianity 
and argued for maintaining a critical perspective. 
“The Remonstrant Brotherhood is very open to 
scholarly pursuits,” explains Barnard. “There’s a 
reason why every minister in Rotterdam has a doc-
torate. The most recent census in the 1970s also re-
vealed that the Remonstrant Brotherhood has the 
highest share of academic graduates. Giving careful 
thought to things is encouraged in our church.”
Nevertheless, the Remonstrant minister doesn’t 
think that faith played a role in the decision of 
Messrs Van Stolk, Mees and Ruys to establish the 
Netherlands School of Commerce. “The rest of the 
week they focused on earning money; Sunday was 
for spiritual development. Although this isn’t to say 

that the Remonstrant elite didn’t feel a social re-
sponsibility. In the 1920s and 1930s, the traders ac-
tually tried to outbid each other in their donations 
to the Remonstrant diaconate.”

Horizontal faith
More than one Remonstrant liberal in Rotterdam 
made it all the way to Mayor of the port city. 
However, according to Barnard, after founding the 
University, the Remonstrants didn’t play a prom-
inent role in its senior management. Further en-
quiry within the University does not yield any new 
insights. Still, a Remonstrant thread continues to 
run through EUR from its establishment to the pres-
ent day: Huib Pols, its current Rector Magnificus, 
is also a member of the Remonstrant community. 
However, he emphasises that he has no desire to 
call attention to his personal beliefs. “I do not have 
extremely deep convictions. For some people, faith 
is a vertical line that leads up to the heavens. My 
faith is more horizontal. There are many things that 

I am far from certain about. There is a God – but 
as far as appearance is concerned… occasionally, I 
have an image in my mind, but it’s very unstable. 
It is precisely within my church community that I 
can find peace.”
The reasons for Pols and his wife to join the 
Remonstrants were very pragmatic. Raised in a 
liberal Reformed church, Pols moved to Rotterdam 
from Dordrecht for his work. By sheer coincidence, 
the Arminiuskerk was around the corner from the 
Pols’s new home. The couple liked what they saw 
there. They started as friends of the church, and 
later became members. “What appeals to me about 
the Remonstrants is the absolute freedom to be-
lieve and to experience your faith. To be who you 
are. I feel very happy with this approach – because 
if there’s one thing I can’t stand, it’s being hemmed 
in. At the same time, I need a community like this, 
because otherwise faith becomes too noncommit-
tal. Just like at the University, it’s about the fact 
that you can share things and are able to achieve far 
more together.”

Everything’s allowed
Although he wasn’t aware of the background of 
founding fathers Van Stolk and Mees, Pols does see 
a logical connection between being a Remonstrant 
and founding a university. “The Remonstrants are 
one of the groups that helped build modern-day 
Rotterdam. In addition, one can find quite a few 
members of the elite in our congregation, so it 
doesn’t surprise me.” At the same time, Pols doesn’t 
believe the gentlemen’s motives for setting up the 
first school of commerce in the Netherlands were 
religious. Rather, they simply required more people 
with commercial expertise.
Pols personally sets great store by a secular univer-
sity – one ‘that offers scope for every thought’. “I feel 
more comfortable working here than at a universi-
ty based on Reformed Protestant principles like VU 
University. That would amount to a restriction.” 
According to the Rector, secularity isn’t necessari-
ly the same as being against organised religion or 
faith. “Everything’s allowed here – and indeed can 
be found here. That’s why I don’t oppose a ‘quiet 
room’ at the University. It’s a place that anyone can 
visit for a moment of peace, or for reflection. Who 
am I to determine what’s right or wrong? Indeed, 
that’s a typical Remonstrant trait, this tolerant ap-
proach. Although there are limits. If you plan to 
hold a service in the quiet room twice a week, I pre-
fer you do it at your own place.” ↙

'Who am I to 
determine what is 
right?'   ↘ rector magnificus Huib Pols
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Wees positief inclusief

D
it zijn onzekere tijden, zelfs bedreigend: po-
pulisme, vluchtelingenstromen, schulden. We 
hebben dan de neiging om ons af te sluiten voor 
de werkelijkheid. Exclusiviteit. Terug in de eigen 
groep. Dat gevoel heeft diepe wortels in een 

natuurlijk mechanisme: negativiteit. In de wetenschap wordt 
dat ook wel het ‘negatitiveits-vooroordeel’ genoemd. Mensen 
zijn geneigd zaken die negatief zijn een groter gewicht toe te 
kennen dan positieve zaken. Honderd euro verliezen – ramp; 
honderd euro winnen: - mwah…. 
In de oertijd was negativiteit een overlevingsmecha-
nisme. Een klein foutje, een verkeerde inschatting 
van een risico (die leeuw!) kon de onmiddellijke 
dood betekenen. Tegenwoordig is nega-
tiviteit echter doorgedrongen tot alle 
haarvaten van de samenleving. Nega-
tief nieuws scoort beter dan positief 
nieuws. De Amerikaanse verkiezings-
strijd tussen Trump en Clinton draai-
de vrijwel uitsluitend om negatieve 
frames. Clinton kon daardoor slechts 
in 28 procent van de gevallen aandacht 
geven aan inhoudelijke thema’s. Trump 
deed dat slechts in 12 procent, maar dit was 
veel minder relevant voor zijn campagne. 
Politiek loont het om problemen negatief voor 
te stellen. Maar loont het ook maatschappelijk? 
Hier treedt een ander psychologisch fenomeen 
op. Hoe meer we met negativiteit en ingewikkelde 
problemen geconfronteerd worden, des te meer we 
ons terugtrekken in ons eigen gelijk. Hier treedt het 
‘omstanders’-effect op: we zijn zo overweldigd door 
omineuze keuzes dat we geen keuze meer maken. 
We blijven passief aan de kant staan.
Maar, dat gaat ons niet helpen. We kunnen geen 
toeschouwer blijven van onze eigen toekomst. 
Gelukkig zijn er wel degelijk alternatieven. We 
weten uit motivatieonderzoek dat doembeel-
den passiviteit en verkramping creëren. Mensen 
worden daarentegen productiever, creatiever 
en gemotiveerder als ze positief geformuleerde, 
maatschappelijk relevante doelen mogen nastre-
ven. Macro-economisch heeft daarnaast het IMF 
aangetoond dat echte groei alleen ontstaat als 
die ook ‘inclusief’ is – dus met betrokkenheid van 
alle lagen van de bevolking. 
Dat is een troostrijke gedachte. Signalen staan 
op groen als ze positief en inclusief geformu-
leerd worden. Laat dat nu net afgesproken 
zijn onder de noemer van de Global Goals 
– zeventien behartenswaardige doelen 
voor de wereldgemeenschap voor het jaar 
2030. En laat dat nu net ook de agenda 
zijn waar de Erasmus Universiteit zich aan 
wil spiegelen. Met zoveel mogelijk inzet van iedereen. Slim en 
inclusief! 

Rob van Tulder is hoogleraar International Business en Acade-
misch Directeur van het Partnershisp Resource Centre bij RSM

Be positively inclusive

T
hese are uncertain, even threat-
ening, times: populism, flows 
of refugees and debts. In such 
times, we tend to close our-
selves off from reality. We tend 

to return to our ‘own kind’ and focus on exclusion.
This feeling has deep roots in a natural mechanism, 
namely negativity. Scientists refer in this regard to 
the “negativity bias”. In terms of positive and nega-

tive issues, people tend to accord greater 
weight to negative ones. Losing 100 euros 

is an unmitigated disaster, whereas 
winning 100 euros is nothing special, 

for example.
In prehistoric times, negativity 

was a survival mechanism. A 
small mistake or an incorrect 

assessment of a risk (that 
lion!) could mean instant 

death. Today, however, neg-
ativity informs or even drives 

every facet of society. Negative 
news achieves higher viewer ratings 

than positive news. 
In society, a different psychological 

phenomenon occurs. The more we are 
confronted by negativity and complex 

problems, the more we withdraw into our 
own worlds. The so-called “bystander ef-

fect” occurs: we are so overwhelmed by omi-
nous choices that we no longer make a choice. 

We passively remain on the sidelines.
Doing so will not help us, however. We cannot 

remain bystanders with respect to our  
own future.

Fortunately, there are alternatives. We know from 
research into motivation that spectres of doom 

create passiveness and contraction. By contrast, 
people become more productive, creative and mo-
tivated when working towards achieving positively 
formulated, socially relevant goals. In addition, in 

a macroeconomic context, the IMF has shown that 
real growth only takes place if it is inclusive, i.e. if 

it involves all layers of the population.
It is a comforting thought. Signals are green when 

they are formulated in a positive and inclusive 
way. And let this be the case at the moment with 
the formulation of the “Global Goals for Sustain-
able Development”, Seventeen worthy goals that 
should make the world a better place for every-
one by 2030. And rejoice also that this positive 

and actionable agenda has been embraced by the 
Erasmus University Rotterdam. Inclusive, but also 
smart. And that’s what a university should aim at. 

Isn’t it?

Rob van Tulder is Professor of International Busi-
ness and Academic Director of the Partnership 

Resource Centre at RSM

PREEK / SERMON10 
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Intolerant atheisme

T
wee derde tot 93 procent van de natuurwe-

tenschappers zegt atheïst of agnost te zijn. 

Niet verwonderlijk dus dat evolutiebioloog 

Richard Dawkins één van de meest militante 

voorvechters van atheïsme is. Volgens hem 

heeft religie niets te zoeken in het domein van de wetenschap 

omdat haar religieuze claims niet ondersteund kunnen wor-

den door bewijs. Ook vindt hij religie een inherent kwaad-

aardig fenomeen, aangezien het vaak als legitimatie voor 

onderdrukking en conflicten dient.

Dawkins’ werk over de evolutieleer kan ik iedereen aanraden. 

Ook ben ik het roerend met hem eens over het indammen van 

de wetenschappelijke pretenties van religie. Echter, het idee 

dat religie louter tot ellende leidt, gaat mij als socioloog te 

ver. Bovendien richt Dawkins zijn pijlen nogal eens louter op 

de Islam en haar belijders. 

Een andere voorvechter van dit soort atheïsme is de neuro-

wetenschapper Sam Harris. Zijn betoog komt erop neer dat 

van alle extremistische religieuze opvattingen, de radicale 

islam de ergste is omdat zij in essentie gewelddadig is. Hij 

contrasteert graag tot de tanden bewapende moslimmannen 

met vreedzame boeddhistische monniken en hindoeïstische 

tempelbezoekers, daarmee appellerend aan de westerse 

stereotyperingen van deze religies. 

Harris laat dan gemakshalve buiten beschouwing dat de 

huidige premier van India tijdens de rassenrellen in Gujarat in 

2002 toekeek hoe de hindoebevolking de moslimminderheid 

afslachtte en dat er in Birma monniken zijn die voorop liepen 

bij het lynchen van de lokale moslimbevolking. Verder brengt 

Harris zijn particuliere wantrouwen jegens moslims nogal 

eens in stelling om twijfelachtig beleid te verantwoorden: 

hardhandig militair ingrijpen jegens moslimbevolkingen door 

de Verenigde Staten en hun bondgenoten, maar ook etnisch 

profileren en marteling.

Door maar één lezing van de Koran toe te staan, begaat hij 

ironisch genoeg dezelfde fout als de fanatici die hij zegt 

te bestrijden. New Atheists als Harris en Dawkins drukken 

religieuze apologeten in de wetenschap graag met de neus 

op hun eigen obscurantisme en onredelijkheid. Maar wordt de 

maatschappelijke rol van religie besproken, dan nemen ze het 

plots niet meer zo nauw met de intellectuele hygiëne.

Als ik het intolerante atheïsme van Harris en Dawkins afzet 

tegen inclusieve organisaties als Al Fatiha, die emancipatie 

van islamitische LGBT’s voorstaat, of de burgerrechtenbewe-

ging van dominee King, dan is voor deze atheïst de keuze snel 

gemaakt.

Giorgio Touburg is promovendus aan de Rotterdam School 
of Management.

Intolerant atheism

T
wo-thirds to 93 percent of natural sci-

entists say they are atheist or agnostic. 

Not surprising then, that the evolution-

ary biologist Richard Dawkins is one of 

the most militant advocates of atheism. 

According to him, religion has no place in the realm of 

science because its religious claims are not supported by 

evidence. He also thinks that religion is an inherently evil 

phenomenon, since it often serves to legitimise oppression 

and conflict.

I can highly recommend Dawkins' work on evolution. I also 

heartily agree with him about containing the scientific 

pretensions of religion. However, the idea that religion 

only causes misery is, for me as a sociologist, one step too 

far. Moreover, Dawkins reserves his harshest criticism for 

Islam and its followers. 

Another proponent of this kind of atheism is the neuro-

scientist Sam Harris. His argument basically implies that 

of all extremist religious views, radical Islam is the worst 

because it is violent in its essence. He draws comparisons 

between heavily armed Muslim men and peaceful Buddhist 

monks and Hindu temple visitors until he is blue in the 

face, thus appealing to the Western stereotypes of these 

religions. 

Harris conveniently ignores the fact that, during the race 

riots in Gujarat in 2002, the current Prime Minister of India 

stood by and watched the Hindu population massacre the 

Muslim minority and that, in Burma, monks led the way in 

the killing of the local Muslim population. Furthermore, 

Harris often uses his personal distrust of Muslims to justify 

questionable policy, for example, heavy-handed military 

action against Muslim populations by the United States 

and its allies, and ethnic profiling and torture.

By allowing only one interpretation of the Quran, he iron-

ically commits the same mistake as the fanatics he claims 

to be combatting. New Atheists like Harris and Dawkins 

like to confront the obscurantism and irrationality of reli-

gious apologists in the scientific community. But when the 

discussion turns to the social role of religion, all regard for 

intellectual hygiene suddenly goes out of the window.

If I compare the intolerant atheism of Harris and Dawkins 

with inclusive organisations like Al Fatiha, which stands for 

the emancipation of Muslim LGBT people, or the civil rights 

movement of Martin Luther King, then this atheist's mind is 

very quickly made up.

Giorgio Touburg is a PhD student at the Rotterdam School 
of Management
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‘Religieuze opvattingen zijn 
als je penis: hou het prive’

tekst TIM FICHEROUX
beeld STOCK

26 procent van de EUR-medewerkers ziet zichzelf 
als religieus. Onder wetenschappers ligt dat per-
centage iets hoger: 29 procent, terwijl van het 
ondersteunend personeel 21 procent religieus is. 
Agnosticisme komt bij ondersteunend personeel 
vaker voor dan bij wetenschappelijk personeel: re-
spectievelijk 43 procent en 36 procent. 

Religieuze rituelen
Een kwart van de religieuze medewerkers beoefent 
religieuze rituelen op het werk; een vijfde van hen 
doet dit dagelijks. De rituelen van deze 25 pro-
cent variëren van een maandelijks ‘schietgebedje 
wanneer iets belangrijks staat te gebeuren’ tot de 
vijf dagelijkse gebeden van de Islam. “Ik bid vijf 
keer per dag, zelfs extra als ik voel dat ik een aan-
moediging nodig heb om me op mijn werk te con-
centreren of als ik me verloren voel”, zo omschrijft 
een islamitische wetenschapper deze rituelen. Bid-
den is veruit het meest voorkomende ritueel, maar 
ook luisteren naar muziek en meditatie worden 
genoemd. Een boeddhistische medewerker doet 
aan ‘mindfulness-meditatie, vriendelijkheid, een 
veganistisch dieet en leefstijl, het gedrag en de 
ethiek van ‘do no harm’, actief luisteren en sociaal 
engagement’. 

I SEE MYSELF AS
IK ZIE MEZELF ALS /

37%
Agnost /
Agnostic 

37%
Atheïst /
Atheist  

De Erasmus Universiteit is een seculiere universiteit. Dat neemt 
niet weg dat ook hier medewerkers met religieuze overtuigingen 
werken. Hoe groot is die groep, wat geloven zij en hoe uit zich dat 
in hun werk? Om daar achter te komen, hield EM een enquête. 
Religie leeft in ieder geval, want binnen drie dagen reageerden 533 
medewerkers. 

26%
Religieus /
Religious

↘
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26 percent of EUR staff consider themselves reli-
gious. Among academics, that percentage is slight-
ly higher, 29 percent, while 21 percent of the sup-
port staff are religious. Agnosticism is more com-
mon among support staff than among academic 
staff: 43 percent and 36 percent respectively. 

Religious rituals
A quarter of the staff practise religious rituals at 
work; a fifth of them do this every day. The rituals 
of these 25 percent vary from a monthly ‘express 
prayer when something important is about to hap-
pen’ to the five daily prayers of Islam. A Muslim ac-
ademic describes these rituals: “I pray five times a 
day, even more if I feel I need some encouragement 
to concentrate on my work or if I feel lost.” Pray-
ing is by far the most common ritual, but listen-
ing to music and meditation are also mentioned. 
A Buddhist member of staff practises “mindfulness 
meditation, friendliness, a vegan diet and lifestyle, 
the behaviour and the ethics of ‘do no harm’, active 
listening and social engagement”.

 

‘Religious ideas are like your 
penis: keep it private’

 RELIGIOUS RITUALS AT WORK?

BEOEFENT U RELIGIEUZE RITUELEN 
OP UW WERK?  / DO YOU PRACTISE

JA / YES

25%

NEE / NO

75%

Erasmus University is a secular university. However, there are still 
academics working here who have religious beliefs. How large is 
that group, what do they believe and how is that expressed in their 
work? To find out, EM conducted a survey. Religion is apparently a 
big issue, because within three days, 533 staff responded. 
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TOT DEZE RELIGIE / MY RELIGIOUS IDEAS
ARE ASSOCIATED WITH THIS RELIGION

MIJN RELIGIEUZE OPVATTINGEN BEHOREN

Mystieke stromingen
Bijna de helft van de religieuze medewerkers is protestant, 19 procent 
is katholiek en 10 procent moslim. Ruim een op de tien medewerkers 
die zichzelf als religieus zien, plaatst zijn religieuze opvattingen niet 
binnen de grote wereldgodsdiensten. Zij geven aan ietsist of spiritueel 
te zijn, of willen geen naam geven aan hun religieuze opvattingen. “Er 
is een hogere macht, maar wat precies weet ik niet”, schrijft een van 
de respondenten. Een ander schrijft: “Niet één religie in het bijzonder; 
meer de mystieke stromingen vanuit verschillende religies.” Een derde: 
“Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde.”

Mystical schools
Nearly half of the religious staff are Protestant, 19 percent are Catholic 
and 10 percent Muslim. More than one in ten staff members who consider 
themselves religious would not attribute their beliefs to one of the ma-
jor world religions. They call themselves ‘somethingist’ or spiritual or are 
unwilling to give a name to their religious beliefs. “There’s a higher pow-
er, but I don’t know exactly what that is,” writes one of the respondents: 
“Not one religion in particular; more the mystical schools from various re-
ligions.” A third: “I believe that there’s more between heaven and earth.” ↘

WAT IS JOUW RITUEEL?

Robert Nieuwenhuis (20), student 
Economie 

“Sinds de dood van Johan Cruijff hebben 
mijn vrienden en ik een bijgeloof dat draait 
om het getal 14. Een ode aan Johan noemen 
we het, maar ondertussen gaat ons geloof 
in zijn rugnummer best ver: het volume van 
mijn televisie staat standaard op 14, ik heb 
een voetbalshirt met rugnummer 14, en ik 
kan mij erg verheugen op het reizen met 
een trein die vanaf spoor 14 vertrekt. Maar 
ook in spelletjes speel ik als het mogelijk is 
met 14. Zo heb ik laatst aardig wat euro’s 
verdiend met roulette door in te zetten op, 
jawel, nummertje 14. Maar 14 staat voor mij 
sinds kort niet alleen maar voor winst en 
plezier. Tijdens mijn laatste tentamen wist 
ik helaas het antwoord niet op… vraag 14. ” 

WHAT'S YOUR RITUAL?

Robert Nieuwenhuis (20), Economics 
student

“Since the death of Johan Cruijff, my 
friends and I have a superstition about the 
number 14. We call it an ode to Johan, but 
our belief in his shirt number has actually 
taken on a life of its own: the volume of 
my television is always set to 14, I have a 
football shirt with the number 14 on the 
back, and I love it when I’m travelling by 
train and it departs from platform 14. Even 
when I’m playing a game I always go for 
14, if possible. Recently I even managed to 
win quite some money playing roulette by 
betting on, you guessed it, number 14. But 
now, 14 is no longer just about profit and 
pleasure for me. Unfortunately, during the 
last exam I took, I didn’t know the answer 
to... question 14.” 

tekst / text  JOB ZOMERPLAAG
fotografie / photography RONALD VAN DEN HEERIK

Protestantisme /
Protestantism 

48%
 

Katholicisme /
Catholicism 

19%
Islam / 
Islam 

10%
Ongedefinieerd / 
Undefined

6%

Hindoeïsme /
Hinduism 

4%
Boeddhisme / 
Buddhism

4%

Anders / 
Other 

6%

Jodendom /
Judaism

3%
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'Universiteiten zijn 
tolerante plekken'
Naam: Jeremiah Spence
Functie: Universitair Docent Global Media
Faculteit: Erasmus School of History 
Culture and Communication
Levensbeschouwing: Boeddhisme

“Ik ben ervan overtuigd dat het boeddhis-
me zich bij uitstek leent voor de weten-
schap. Ik accepteer door het boeddhisme 
dat een deel van de wereld onbegrijpelijk 
is. Als wetenschapper ben je juist bezig 
met het deel wat wel te onderzoeken en te 
begrijpen is. Boeddhisten denken ook na 
over dat begrijpelijke deel, heeft de Dalai 
Lama gezegd. Hij vertelde daarbij dat veel 
hoge monniken binnen het boeddhisme 
zich net als wetenschappers buigen over 
belangrijke psychologische of natuurkun-
dige vraagstukken.
Ik groeide op in Texas, in een evangelisch 
gezin. Mijn vader was van huis uit ka-
tholiek en mijn Nederlandse moeder was 
gereformeerd. Zo had ik via mijn groot-
ouders en ouders al heel wat verschillen-
de geloofsinvloeden tijdens mijn jeugd. 

Maar ik kon me nooit zo vinden in de ma-
nier waarop christenen de wereld zagen. 
Omslagpunt was toen boeddhistische 
monniken langskwamen op mijn katholie-
ke internaat. Ik kon veel meer met hun ma-
nier van kijken naar de mens: geen oordeel 
over wie ze zijn en wat ze doen.
Pas sinds augustus werk ik op de Erasmus 
Universiteit. Op vorige universiteiten on-
dervond ik nooit problemen; universitei-
ten zijn tolerante plekken. Bovendien houd 

ik het voor mezelf. Als ik met mensen over 
mijn levensopvatting spreek, is dat omdat 
ze bij mij thuis komen en boeddhistische 
verwijzingen zien. Bij mijn onderzoek voor 
de universiteit heb ik veel aan het boed-
dhisme. Ik ben gespecialiseerd in media en 
communicatie en bij mijn onderzoek maak 
ik veel gebruik van etnografische elemen-
ten. Juist bij het boeddhisme staat het 
goed luisteren naar anderen met diep res-
pect voor individuele verhalen centraal.”

↘

'Universities are 
tolerant places'
Name: Jeremiah Spence
Position: Associate Professor of Global 
Media
Faculty: Erasmus School of History 
Culture and Communication
Religion: Buddhism

“I am convinced that Buddhism is par-
ticularly suited to science. Thanks to Bud-
dhism, I accept that part of our world is in-
comprehensible. As an academic, you tend 
to focus on aspects of the world that can 
be researched and understood. The Dalai 
Lama has stated that Buddhists also con-
template these understandable aspects. 
He said that many high-ranking Buddhist 
monks tackle major psychological or phys-
ical issues, just like scientists.
I grew up in Texas, in an evangelical fami-
ly. My father came from a Catholic family, 
while my Dutch mother belonged to the 
Dutch Reformist Church. So thanks to my 
grandparents and parents, I was exposed 
to several religions as a child. However, I 
never really understood the way in which 
Christians view the world. The turning 
point came when Buddhist monks visited 
my Catholic boarding school. Their way of 

looking at people – without judging them 
for who they were and what they did – ap-
pealed to me a lot more.
I only started working at Erasmus 
University in August. I never had any 
problems at my previous universities; they 
are tolerant places. Moreover, I keep my 
religion to myself. If I discuss my religion 
with others at all, it is because they have 

visited me at home and seen the references 
to Buddhism.
Buddhism is very useful to my academic 
research. I specialise in media and com-
munication, and my research involves a 
lot of elements of ethnography. Buddhism 
is all about really listening to others and 
deeply respecting individual stories.”
 

tekst / text MARKO DE HAAN
fotografie / photography GEISJE VAN DER LINDEN

SPECIAL



SPECIAL16 

'Wat zegt de paus 
erover?'
Naam: Guido Berens
Functie: Universitair Docent  
Corporate Communication
Faculteit: Rotterdam School of 
Management
Levensbeschouwing: Katholicisme

“Soms, dat is niet vaak hoor, krijg ik een  
beetje een ongemakkelijk gevoel van 
mijn wetenschapspraktijk in combinatie 
met mijn geloofsovertuiging. Zo kijken 
we in onze vakgroep Business-Society 
Management van de RSM naar de duur-
zaamheidsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties. Daarin staat ook dat iedereen recht 
moet hebben op geboortebeperkingsmid-
delen. Op die manier promoot je toch dat 
mensen wisselende seksuele contacten 
hebben.
Op zo’n moment probeer ik mijn over-
tuigingen te toetsen: hoe ik er altijd over 
dacht, is dat wel goed? Wat moet ik precies 
met mijn eigen mening hierover? Bijt dat 
elkaar? En wat zegt de paus erover? Vaak 

kan ik het dan wel relativeren: voor de be-
strijding van aids is het natuurlijk belang-
rijk dat er goede preventiemiddelen zijn.
Academische wrijving met mijn geloof 
komt niet vaak voor. De meeste onder-
zoeksgebieden gaan om dichterbij gelegen 
vraagstukken, niet om ethische vraag-
stukken of over ons doel hier op aarde. 
Zeker niet bij bèta- en gammastudies.
Als mijn religieuze achtergrond invloed op 
mijn onderzoek zou hebben, moet ik dat 
uiteraard melden. Maar ik hoef onderwer-
pen niet te mijden. Wetenschappers heb-

ben veel vrijheid, zeker bij RSM: de output 
telt, niemand bemoeit zich met waar het 
over gaat. Zolang je geen schandaal ver-
oorzaakt is het prima. 
Op de EUR ben ik bezig met mijn geloof 
door eens in de twee weken samen te ko-
men met andere christelijke medewerkers. 
Dan praten we over een bijbeltekst die een 
van de groepsleden heeft voorbereid. Zo’n 
bijeenkomst, meestal tijdens lunchtijd, 
sluiten we af met een kringgebed. Iedereen 
is daarbij welkom, maar op het moment 
zitten we alleen met wetenschappers.”

'What does the Pope 
say about such things?'
Name: Guido Berens
Position: Assistant Professor of Corpo-
rate Communication
Faculty: Rotterdam School of 
Management
Religion: Catholicism

“Every once in a while – but really not very 
often – combining the practical aspects of 
my career as a scientist and my religion 
makes me feel a little uneasy. For instance, 
in RSM’s Business-Society Management 
department, we are looking at the United 
Nations’ sustainable development goals, 
which state that everyone should be enti-
tled to birth control. This basically means 
they are promoting promiscuity.
When situations like this arise, I try to as-
sess my own beliefs. Are the beliefs I have 
always held actually correct? How do I deal 
with my own opinion on such matters? Are 
they at odds with each other? And what 
does the Pope say about such things? I am 
often able to put things into perspective. 
Obviously, it is vital that we have good 
condoms to prevent the spread of AIDS.
My religion hardly ever clashes with my 
academic work. Most research areas con-

cern issues that are close to us, rather than 
ethical issues or our purpose on this plan-
et. This is particularly the case with STEM 
subjects and social sciences.
If there is a chance that my religious back-
ground might affect my research, I am nat-
urally required to report such. However, 
there are no subjects I must avoid. 
Academics have a lot of freedom, especial-
ly at RSM. It’s the output that matters, and 

no one gets involved in what it’s about. 
As long as you don’t cause any scandals, 
you’re fine.
I practise my religion at EUR by meeting 
other Christian employees once every fort-
night to discuss a Bible passage that one of 
us has brought along. Such meetings are 
closed with a prayer circle. Everyone is in-
vited to join, but at the moment the group 
is completely made up of academic staff.”
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MY RELIGIOUS OR PHILOSOPHICAL BELIEFS WITH MY STUDENTS
OPVATTINGEN WELEENS MET MIJN STUDENTEN / I SOMETIMES DISCUSS
IK BESPREEK MIJN RELIGIEUZE OF LEVENSBESCHOUWELIJKE

JA / YES 

11%
NEE / NO

89%

Levensbeschouwing bespreken
Slechts 11 procent van de wetenschappers be-
spreekt zijn religieuze of levensbeschouwelijke 
opvattingen weleens met studenten. Alle respon-
denten kregen ook de stelling voorgelegd of do-
centen hun religieuze opvattingen mogen delen 
met studenten. 26 procent is het daarmee eens, 
terwijl de helft dat niet vindt. Onder atheïstische 
respondenten is dit 56 procent, terwijl van de reli-
gieuze respondenten maar 35 procent deze mening 
is toegedaan. 
“Je religieuze opvattingen zijn als je penis of vagina: 
hou ze privé”, schrijft een atheïstische econoom. 
Hij krijgt bijval van een agnostische promovenda: 
“Ik zie eerder een taak weggelegd voor docenten in 
het begeleiden van een gesprek over religie dan dat 
zij daar zelf positie in moeten of kunnen nemen.” 
Een andere agnost, die wel met studenten over ei-
gen religieuze en levensbeschouwelijke opvattin-
gen praat, ziet dat anders: “Voor begrijpelijke com-
municatie is het expliciteren van je wereldbeeld 
onmisbaar.” Een gelovige wetenschapper vindt 
daarentegen dat ze haar geloof ‘niet expliciet zou 
moeten delen met studenten’, maar zet daar wel 
een kritische noot bij. “Ik heb als student echter 
meerdere universitair docenten gehad die wél heel 
expliciet uitkwamen voor hun atheïsme.” Ze vraagt 
zich daarom af of een universiteit geen omgeving 
moet bieden die ‘volledig gevrijwaard is van reli-
gieuze oordelen en uitingen, dus zowel van pro- als 
anti-religieuze visies’. 
45 procent van de wetenschappers praat wel met 
collega’s over religieuze of levensbeschouwelijke 
opvattingen, hoewel niet iedereen zich daar vrij in 
voelt. “Omdat de RSM een erg atheïstische omgev-
ing is, zie ik het niet als plek om toe te geven dat 
ik religieuze opvattingen heb”, schrijft een protes-
tantse promovendus. 

Discuss philosophical beliefs 
Only 11 percent of the academics discuss their reli-
gious or philosophical ideas with students. All the 
respondents were asked whether they feel that lec-
turers should share their religious beliefs with stu-
dents. 26 percent agree, while half disagree. Among 
atheist respondents, this is 56 percent, while only 
35 percent of the religious respondents are of this 
opinion. 
“Your religious ideas are like your penis or vagina: 
you keep them private,” writes one atheist econ-
omist. He gets support from an agnostic PhD stu-
dent: “I would say that lecturers should chair a dis-
cussion about religion rather than adopting a posi-
tion themselves.” Another agnostic who does talk 
about personal religious and philosophical ideas 
with students sees it differently: “For clear commu-
nication, expressing your views of the world is in-
dispensable.” Nevertheless, one religious academic 
does not feel that her beliefs “should be explicitly 
shared with students”, but she places a critical note 
here. “As a student, however, I had several univer-
sity lecturers who did explicitly express their athe-
ism.” She therefore wonders whether a university 
shouldn’t offer an environment which “is totally 
free of religious ideas and communications, so both 
pro and anti-religious visions”. 
45 percent of the academics do talk to colleagues 
about their religious or philosophical beliefs, al-
though not everyone feels free to do so. “Because 
the RSM is a very atheist environment, I don’t see 
it as a place where I can admit to having religious 
beliefs,” writes a protestant PhD student. ↘



SCIENCE AND BELIEF ARE COMPATIBLE
WETENSCHAP EN GELOOF GAAN SAMEN 

Wetenschap en geloof
Alle respondenten kregen de vraag voorgelegd of ze wetenschap en geloof ve-
renigbaar vinden. 46 procent vindt van niet, 32 procent van wel. Van de re-
ligieuze respondenten vindt bijna driekwart dat de twee samengaan; onder 
agnosten en atheïsten is dit slechts 22 en 15 procent. 
“Religie hoort niet op een universiteit thuis. In feite een contradictio in ter-
minis”, vindt een atheïstische hoogleraar. Een agnostische deelnemer onder-
schrijft dit: “Sterke overtuiging, over religie of enig ander onderwerp, is een 
ongewilde eigenschap voor universiteitsmedewerkers; constant onderzoek is 
de eigenschap die wetenschap en de wereld verbetert.” Een katholieke weten-
schapper is het daar niet mee eens: “Wetenschap gaat over het verklaren van 
gebeurtenissen uit motieven en oorzaken, geloof over het uiteindelijke doel 
ervan. Ze spreken elkaar niet tegen omdat ze over twee verschillende aspecten 
van de werkelijkheid gaan.”

Science and belief
All the respondents were asked whether they felt that science and religion are com-
patible. 46 percent feel they aren’t, 32 percent feel they are. Of the religious respond-
ents, nearly three quarters thought this. Among agnostics and atheists, only 22 and  
15 percent. 
“Religion does not belong at a university. In fact, it is a contradiction in terms,” 
according to an atheist professor. An agnostic participant underlines this: 
“Strong conviction, about religion or any other subject, is not a desired trait 
for university staff. Constant research is the characteristic that improves sci-
ence and the world.” A Catholic academic disagrees: “Science is about explain-
ing events in terms of motives and causes; religion is about their ultimate goal. 
They do not contradict each other because they concern two different aspects 
of reality.”

   15%  17%   22%   21%  25%

Helemaal mee eens
/ Totally agree

Helemaal niet mee eens
/ Totally disagree

↘

tekst / text JOB ZOMERPLAAG
fotografie / photography RONALD VAN DEN HEERIK

WAT IS JOUW RITUEEL?

Minglong Shi (21, China), student 
Econometrie 

“Het belangrijkste ritueel van het jaar is het 
verjagen van het mythologische monster 
Nian tijdens het Lentefeest (Chinees 
Nieuwjaar, red.). Dan steek ik heel veel 
vuurwerk af en draag ik rode kleding om het 
monster bang te maken. Ook komen 
Chinezen met de familie samen en eten dan 
een traditionele maaltijd. Op die manier lijkt 
het wel op jullie Kerstmis. Toen ik klein was, 
kreeg ik elk jaar van mijn ouders een rood 
envelopje met geld. Jammer genoeg stopt die 
traditie wanneer je volwassen bent. Bij het 
volgende Lentefeest kan ik niet bij mijn 
familie zijn. Daarom vier ik het met Chinese 
vrienden door samen dumplings te maken.”

WHAT'S YOUR RITUAL?

Minglong Shi (21, China), Econometrics 
student 

“The most important ritual of the year is 
chasing away the mythological monster 
Nian during the Spring Festival (Chinese 
New Year). Then I set off loads of fireworks 
and I wear red clothes to scare the monster. 
Chinese people also get together with their 
family and eat a traditional meal. In this way, 
it’s a little bit like your Christmas. When I was 
little, every year I got a red envelope with 
money in it from my parents. Unfortunately, 
that tradition stops when you're an adult. I 
can’t be with my family for the next Spring 
Festival, so I’ll be celebrating it here with 
Chinese friends and we’ll make dumplings 
together.”

tekst / text  JOB ZOMERPLAAG
fotografie / photography RONALD VAN DEN HEERIK
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'God is almachtig, 
Hij kan ook invloed 
uitoefenen op tijd'
Naam: Elbert Dijkgraaf
Functie: Bijzonder hoogleraar Empirical 
Economics of the Public Sector
Faculteit: Erasmus School of Economics
Levensbeschouwing: Protestants

“Mijn overtuiging is dat geloof en weten-
schap twee kanten van één medaille zijn. 
Aan de ene kant kun je in de wetenschap 
dingen die dichterbij staan ontdekken en 
de wereld beter leren begrijpen. Aan de an-
dere kant kun je onbegrijpelijke dingen in 
Gods hand leggen. Dat zorgt bij mij voor 
een relaxte houding.
Ik vind het makkelijker om mijn geloofs-
achtergrond in mijn onderwijs te verwer-

ken dan in mijn onderzoek. Als ik lesgeef, 
probeer ik bijvoorbeeld bij kosten- en 
batenanalyses een ethisch aspect mee te 
geven aan studenten: een plus hoeft niet 
automatisch te betekenen dat je het moet 
doen, omdat je als mens ook ethische af-
wegingen maakt.
In onderzoek ben je bezig met feiten en 
hebben ethische overwegingen of overtui-
gingen als het goed is geen invloed op de 
uitkomsten. Om de schijn van belangen-
verstrengeling te voorkomen, heb ik een 
keer een onderzoek afgewezen waarbij ik 
een kosten- en batenanalyse moest maken 
van winkelsluiting op zondag. Ik hoorde 
mensen al denken: die Dijkgraaf heeft vast 
lopen foefelen met de cijfers.
God is almachtig, Hij kan ook invloed uit-
oefenen op tijd. Bijvoorbeeld: God schept 
op dag 1 een boom. Op dag 2 gaat een 
wetenschapper kijken hoe oud die boom 
is. Vanuit zijn kennis weet hij dat hij de 
ringen moet tellen. Daarmee komt hij op 
veertig jaar. Wetenschappelijk heeft de 
wetenschapper gelijk, en toch klopt het 
niet. God weet dat, Hij heeft die boom de 
dag ervoor neergezet.”

'God is almighty 
and can influence 
time too'
Name: Elbert Dijkgraaf
Position: Professor of Empirical Eco-
nomics of the Public Sector (holding an 
endowed chair)
Faculty: Erasmus School of Economics
Religion: Protestantism

“I am convinced that religion and science 
are two sides of the same medal. On the 
one hand, science allows you to discover 
things that are closer to home and gain 
a more thorough understanding of the 
world. On the other hand, religion allows 
you to attribute things that are incom-
prehensible to God. This gives me a more 
relaxed approach to life.
I find it easier to include my religious 
background in my teaching than in my 

research. For instance, when I’m teaching, 
I will try to explain to my students that 
there is an ethical aspect to cost-benefit 
analyses: just because there are financial 
benefits does not automatically mean that 
you must do something, since you have to 
take into account ethical considerations, 
as well.
When doing research, you deal with facts. 
If you do it properly, your results will 
not be affected by ethical considerations 
or beliefs. In order to avoid a potential 
conflict of interest, I once declined taking 
part in a study that involved performing 
a cost-benefit analysis of keeping shops 
closed on Sundays. I didn’t want people 
to think: I bet that Dijkgraaf doctored the 
figures.
God is almighty. He can influence time, 
too. For example: God creates a tree on 
Day 1. On Day 2, a scientist checks how 
old this tree is. His knowledge of science 
tells him he must count rings. This tells 
him the tree is forty years old. From a sci-
entific point of view, the scientist is right, 
and yet he is also wrong. God knows this. 
He only planted the tree the day before.”
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'De Bijbel letterlijk 
opvatten grenst aan 
het krankzinnige'
Naam: Bart Leeuwenburgh
Functie: Onderwijsdirecteur
Faculteit: Faculteit der  
Wijsbegeerte 
Levensbeschouwing: Atheïsme

“Ik kan natuurlijk niet met absolute zeker-
heid zeggen dat God niet bestaat. In die 
zin staan christenen en atheïsten dicht bij 
elkaar: ik geloof dat God niet bestaat, zij 
geloven dat God wel bestaat. Ik vind het 
wel uitermate aannemelijk dat God niet 
bestaat. En dus blijf ik die overtuiging toe-
gedaan, tot het tegendeel bewezen is. Een 
vergelijking: Ik zou ook kunnen poneren 
dat er een theepot om Saturnus heen cir-
kelt, maar het is toch echt aannemelijker 
dat dat niet zo is. 
Rond mijn vijftiende, zestiende nam ik 
afstand van het christelijk geloof omdat 
ik stuk liep op de, zoals wij filosofen dat 
noemen, welbekende theodicee: ‘als God 
zo almachtig is, waarom is er dan zo veel 

leed?’ Later, tijdens het werk aan mijn pro-
motieonderzoek over de ontvangst van 
Darwins theorie van natuurlijke selectie 
in Nederland, werd ik alleen maar verder 
gesterkt in mijn overtuiging dat God niet 
bestaat.
De levensopvatting van de wetenschap-
per mag het werk niet beïnvloeden. Zou 
dat wel het geval zijn, dan zou die weten-
schapper ontslag moeten nemen. Ik vind 
het overigens niet aannemelijk dat dit ge-

beurt. Je komt hier op de universiteit niet 
om je geloof te belijden, maar om weten-
schap te bedrijven.
Wel vind ik het moeilijk voorstelbaar dat 
mensen die de Bijbel letterlijk opvatten, 
wetenschappers zijn. Mensen die echt 
denken dat de aarde in zes dagen gescha-
pen is en zesduizend jaar oud is. Ik gun 
ze die vrijheid in hun geloofsovertuiging, 
maar voor mij grenst het aan het krank-
zinnige."

'Taking the Bible 
literally borders 
on insanity'
Name: Bart Leeuwenburgh
Position: Programme director
Faculty: Faculty of Philosophy
Religion: Atheism

“Of course, I can’t say with absolute cer-
tainty that God does not exist. In that 
sense, Christians and atheists are very 
similar: I believe that God does not exist, 
while they believe that God does exist. I do 
think it is extremely likely that God does 
not exist, so I will continue believing that, 
until the opposite has been proved. Let me 
give you a comparison: I could also posit 
that a teapot is circling around Saturn, 
but it really is more likely that this is not  
the case.
When I was about fifteen or sixteen, I 
pulled away from the Christian religion 
because I got stuck on theodicy, which is 
a well-known problem among philoso-
phers: ‘If God is almighty, why is there so 
much suffering?’ Later, while I was doing 
a PhD on the way in which Darwin’s theo-
ry of natural selection was received in the 
Netherlands, I was strengthened in my 

conviction that God does not exist.
A scientist’s religion should not affect 
their work. If a scientist allowed their reli-
gion to do so, they should resign from their 
position. Not that this actually happens, I 
think. People work at universities not to be 
religious, but rather to engage in science.

I do find it hard to believe that people who 
take the Bible literally – i.e., people who 
believe that planet Earth was created in 
six days and is six thousand years old – 
can be scientists. Of course they are free to 
hold such beliefs, but to me, they border 
on insanity."
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RELIGION MAY AFFECT WORK
RELIGIE MAG WERK BEÏNVLOEDEN

Religieuze  invloed
Een meerderheid van 61 procent vindt dat religieuze opvattingen geen invloed 
mogen hebben op het werk van een wetenschapper. Ondersteunend personeel is 
hierin iets strenger dan wetenschappers: 67 procent tegenover 56 procent. Van de 
atheïstische respondenten deelt driekwart deze mening; onder agnosten is dit 68 
procent en onder religieuze respondenten 31 procent. 41 procent van de mensen 
die zich religieus noemen, vindt dat religieuze opvattingen juist wél invloed mo-
gen hebben op het werk van wetenschappers. 
Een moslim in de enquête omschrijft dit als volgt: “Religieus zijn heeft me be-
wuster gemaakt van ons dagelijks leven. Het kan als contemplatiefase onderdeel 
zijn van je leven, waardoor ik reflecteer op bevindingen in mijn onderzoek of op 
goede en minder goede dingen die ik heb gedaan.” Een protestant twijfelt over de 
vraag of religie invloed mag hebben op wetenschappelijk werk: “Als religie een 'ze-
ker weten' is (en dat is het helaas voor veel mensen), dan ben ik het er mee oneens. 
Als religie een 'zoeken en verwondering' is, dan is dat prima.” 
Veel respondenten maken een voorbehoud. Ze zeggen bijvoorbeeld dat religieuze 
opvattingen geen invloed mogen hebben, maar wel als inspiratiebron of studieob-
ject mogen dienen, of vinden dat wetenschappers juist open moeten zijn over hun 
religieuze opvattingen of levensbeschouwelijke overtuiging. “Wetenschap is niet 
waardevrij”, schrijft een atheïstische jurist. “Natuurlijk werkt iemands overtuig-
ing mee, alleen al bij welke vraag onderzocht moet worden. Het is wel belangrijk 
dat overtuigingen en aannames geëxpliciteerd worden en dat ze onderwerp mo-
gen zijn van discussie.”

Religious influence
A majority of 61 percent feel that religious beliefs should not influence the work of 
an academic. Support staff are slightly stricter than academics: 67 percent versus 
56 percent. Of the atheist respondents, three quarters shared this opinion. Among 
agnostics, this is 68 percent and among religious respondents 31 percent. 41 per-
cent of people who call themselves religious feel that religious beliefs may affect 
the work of academics. 
One Muslim in the survey describes this as follows: “Being religious has made me 
more aware of our daily life. As a contemplation phase, it can be part of your life, 
when I reflect on findings in my research or about good or less good things that I’ve 
done.” A Protestant has doubts about whether religion may have an influence on 
academic work: “If religion is a ‘certainty’ (and unfortunately it is for many people), 
then I disagree. If religion is about ‘searching and admiration’, that’s fine.” 
Many respondents make a condition. For example, they say that religious beliefs 
may not influence their work, but it may serve as a source of inspiration or study 
object, or they feel that academics should be open about their religious or phil-
osophical beliefs. “Science is not value-free,” writes an atheist lawyer. “Of course 
someone’s beliefs play a role, even if it’s just deciding what subject to research. 
However, it’s important that beliefs and assumptions are identified and that they 
may be subject of discussion.” ↙

Helemaal mee eens
/ Totally agree

Helemaal niet mee eens
/ Totally disagree

WAT IS JOUW RITUEEL?

Patrick van Duivenbode (18), student 
Geneeskunde
“De aanloop naar een tentamen is voor mij 
een heel ritueel. Zo’n dag begint met een 
banaan als ontbijt, waarna ik richting de 
universiteit vertrek. Vlak voor het tentamen 
kauw ik op twee stukjes kauwgum tegen 
de spanning. Wanneer ik in de tentamen-
zaal zit, haal ik mijn proviand tevoorschijn: 
een oranje flesje AA-drink en een pakje 
Dextro. Dat AA-flesje moet echt oranje zijn, 
want anders raak ik helemaal van slag. Ik 
weet dat deze hele aanloop iets autistisch 
heeft, maar ik baseer mijn ritueel wel op 
wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt 
namelijk dat kauwgum en een flinke dosis 
glucose spanning tegengaan en je beter 
laten focussen. Het nadeel van mijn ten-
tamendieet is wel dat ik daarna helemaal 
stuiter van de suiker.”

WHAT'S YOUR RITUAL?

Patrick van Duivenbode (18), Medicine 
student

“For me, the run-up to an exam is a whole 
ritual in itself. I start the day with a 
banana for breakfast, and then I leave for 
university. Just before the exam, I chew 
two pieces of gum to ease the tension. 
When I’m at my desk in the examination 
room, I take out my supplies: a bottle of 
orange AA drink and a packet of Dextro. 
That AA drink really has to be the orange 
version, otherwise that really gets to me. 
I know that this ritual is a bit autistic, 
but it is based on scientific research - 
chewing gum and a good dose of glucose 
curb stress and help you focus better. 
The downside of my examination diet is 
that I’m really hyper from all the sugar 
afterwards.”

tekst / text  JOB ZOMERPLAAG
fotografie / photography RONALD VAN DEN HEERIK
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'God maakt geen 
fouten, wetenschap
wel'
Naam: Vicky Ariyanti
Functie: Promovenda Cultural Ecological 
Knowledge in Water Resources Management
Faculteit: Institute for Housing and Ur-
ban Development Studies (IHS)
Levensbeschouwing: Islamitisch

“Als ik vastloop bij het schrijven van een 
stuk voor de universiteit, vind ik het fijn 
om te bidden. Doordat je altijd dezelfde 
verplichte bewegingen doet tijdens gebed, 
word ik daar rustig van. Het is vergelijk-
baar met mediteren. Tijdens het bidden 
kan ik reflecteren op wat ik doe en over-
peinzen waar ik op vastloop. Nadien heb 
ik vaak inzichten hoe ik dat kan oplossen. 
Geloof is een manier om de wereld te be-
grijpen, namelijk als eentje die God heeft 

gemaakt. Wat niet duidelijk wordt uit de 
islam, daar kan de wetenschap duidelijk-
heid in verschaffen. Als ik zie dat er iets 
botst, dan houd ik vast aan het Heilige 
Boek. De wetenschap is door mensen ge-
maakt, daar kunnen fouten in zitten. God 
maakt geen fouten. Ik ben ervan overtuigd 
dat de tijd de dingen die niet overeenko-
men recht kan trekken. 
Als ik in mijn onderzoek achter dingen 
kom die niet stroken met mijn religieuze 
opvattingen en ik geen verklaring kan 
geven waarom het niet strookt, dan houd 
ik vast aan mijn resultaten en publiceer 
deze. Ik onderzoek de invloed van cultu-
ren op watermanagement via veldwerk in 
Yogyakarta. Ik kan door mijn achtergrond 
de mensen daar beter begrijpen vanuit 
hun religie, ook al is dat de hindoeïstische 
of boeddhistische. De verschillende reli-
gies hebben veel overeenkomsten.
De vastenmaand levert altijd discussie op 
met mijn collega’s. Ik denk dat discussie 
over religie goed is voor onze samenleving 
en daarom vind ik het altijd fijn om de vra-
gen van mensen te beantwoorden. Op die 
manier leren we elkaar beter begrijpen."

'Science is prone to
mistakes, God isn’t'
Name: Vicky Ariyanti
Position: PhD student in Cultural Eco-
logical Knowledge in Water Resources 
Management
Faculty: Institute for Housing and Urban 
Development Studies (IHS)
Religion: Islam

“When I get stuck when writing an aca-
demic article, I like to pray. Continually 
performing the same mandatory move-
ments while saying my prayers calms me 
down. It’s like meditation. While praying, 
I get to reflect on what I’m doing and to 
contemplate what caused me to get stuck. 
Afterwards I will often have some insights 
on how to solve the issue.
Religion is a way to learn to understand 

the world and see it as a world created by 
God. And if there are any questions Islam 
cannot answer, science can generally pro-
vide the answers. If I come across any 
things that seem to contradict each other, 
I will always stick with scripture. Science 
was created by people and is therefore 
prone to mistakes. God does not make any 
mistakes. I am convinced that time will 
eventually bring them together on the 
things on which they do not agree.
If I discover things in my research that do 
not conform to my religious beliefs, and if 
I cannot explain why they do not conform, 
I will stick to my results and publish them. 
Through my field work in Yogyakarta, I 
am looking into the effect of cultures on 
water management. Thanks to my back-
ground, I am better able to understand the 
locals’ religious ideas, even when they are 
Hindus or Buddhists. The various religions 
have many similarities.
I always have discussions with my col-
leagues during Ramadan. I think discus-
sions on religion are good for our society, 
so I greatly enjoy answering people’s ques-
tions, thus helping us improve our under-
standing of each other."
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Meet meer impact

A
ls trouwe belastingbetaler draag jij je belas-
tinggeld natuurlijk keurig af. Ons geld wordt 
door de overheid ingezet om vele maatschap-
pelijke doelen mee te steunen. Ik ben geens-
zins van plan de discussie op te stoken wáár ons 

publieke geld aan besteed moet worden. Zoveel mensen, zoveel 
wensen. Echter, overkoepelend moeten we het over het volgen-
de eens zijn: de interventies waaraan de overheid publiek geld 
besteedt, moeten effect hebben. 
Op Prinsjesdag werden de nieuwe subsidiebesluiten voor cul-
tuur in de periode 2017-2020 bekendgemaakt. De overheid 
vindt dat cultuur een grote maatschappelijke 
waarde heeft, en dus zet zij miljoenen euro’s opzij 
om culturele instellingen subsidies te geven, 
jong talent te ontwikkelen en cultuureducatie te 
stimuleren. 
Deze subsidies moeten bijdragen aan hogere 
maatschappelijke doelen. Dit is de overheid im-
mers aan haar stakeholders – wij, de belasting-
betalers – verplicht. Hiermee komen we bij het 
probleem, want tot nu toe wordt de daadwer-
kelijke maatschappelijke impact van overheids-
interventies in de culturele sector nog onvoldoende 
aangetoond. Enerzijds komt dit door gebrek aan kennis, 
anderzijds doordat geldverstrekkers culturele instellin-
gen vooral afrekenen op prestaties, en niet op daadwer-
kelijke impact. Zodoende richten evaluaties zich vooral 
op outputs, zoals het aantal bezoekers, voorstellingen 
of gecreëerde banen. Evaluaties van de beoogde posi-
tieve impact van cultuur zijn voornamelijk assumpties 
of kwalitatieve beschrijvingen van best practices.
Er moet dus meer aandacht komen voor de vraag of 
de gesubsidieerde culturele projecten en organisaties 
daadwerkelijk een positieve maatschappelijke impact 
hebben. Leidt cultuur bijvoorbeeld echt tot meer 
wederzijds begrip in de samenleving? En is verbe-
terde levenskwaliteit daadwerkelijk een gevolg van 
cultuurparticipatie? 
Een goede maatschappelijke impactmeting bekijkt 
bovendien niet alleen of een interventie leidt tot de 
beoogde positieve impact, maar ook hóé deze waar-
decreatie plaatsvindt. Deze kennis kunnen culturele 
instellingen gebruiken om strategischer te sturen op 
de beoogde impact. Hierdoor wordt hun legitimiteit in de 
samenleving vergroot. Ook kan de overheid deze informatie 
meenemen in de besluiten over haar subsidies. 
Ik geloof dat als er meer aandacht komt voor de impact, 
ons belastinggeld effectiever kan worden gebruikt én de 
gestelde maatschappelijke doelen eerder kunnen worden 
bereikt. Als dat geen impact is voor alle partijen!

Marjelle Vermeulen is Promovenda bij Erasmus School of Histo-
ry, Culture and Communication en Impact Centre Erasmus

Measure more impact

A
s a law-abiding taxpayer, you naturally 
pay your taxes. I absolutely do not in-
tend to instigate a debate here on what 
our public money should be spent on. 
We all have different opinions. How-

ever, we can all agree on the following: the programmes on 
which the government spends our public money must be 
effective. Since the government feels that culture holds 

great value to society, it has earmarked millions 
of euros for grants to cultural institu-

tions, and also for developing young tal-
ent and promoting cultural education. 

These grants are intended to help us 
attain higher societal objectives. After 

all, the government owes as much to its 
stakeholders – i.e. us, the taxpayers. But 

so far, there has been little evidence that 
the money the government is spending 

on the cultural sector is actually having 
a societal impact. On the one hand, this 

is due to a lack of knowledge; on the other, 
it is because cultural institutions tend to be 
assessed by their sponsors for their perfor-

mance rather than for their actual impact. 
Assessments tend to focus on outputs, such 
as the number of visitors, number of perfor-
mances or number of jobs created.  In other 

words, we will have to pay more attention 
to the question as to whether subsidised 

cultural projects and organisations actually 
have a positive impact on society. For in-

stance, does culture really promote mutual 
understanding in our society? And is our 

improved quality of life really due to the fact 
that we have been able to take part in cultural 
activities? Moreover, a proper societal impact 
measurement does not just take into account 

whether a programme has had the intended 
positive impact, but also how this positive 

impact was created. Cultural institutions can 
use such knowledge to draw up more effective 

strategies to generate the intended impact, 
which will increase their legitimacy in our society. 

The government can take this information into ac-
count when deciding on the recipients of its grants.

I believe that increased attention for societal impact 
will allow us to spend our tax money more effectively 

and achieve our societal objectives more quickly. Surely 
that is an impact all parties can get behind?

Marjelle Vermeulen is a PhD student at the Erasmus 
School of History, Culture and Communication and 

Impact Centre Erasmus
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Soms gaan wetenschap en religie uitstekend samen, 
bewijzen deze econoom, filosoof, socioloog en 
bedrijfskundige. Het resultaat: vier totaal verschillende 
wetenschappelijke perspectieven op religie. ”Je moet niet 
bij een kerk gaan om rijk te worden.”

Sometimes science and religion go together 
very well, according to research by four 
EUR scholars: an economist, a philosopher, 
a sociologist and a business administration 
expert. The result: four completely 
different academic perspectives on religion. 
“I wouldn’t join a church to get rich.”

 Wetenschappers 
 over het geloof

Researchers 
about religion

tekst GEERT MAARSE
illustraties BAS VAN DER SCHOT

WAT IS JOUW RITUEEL?
Bruno Falconnier (21, België), student 
International Public Management and 
Policy

“Voor elk tentamen draag ik kleding die 
te maken heeft met het onderwerp van 
de lesstof. Ik geloof namelijk dat ik op die 
manier beter presteer. Zo ging ik tijdens mijn 
uitwisselingsperiode in Canada met een 
‘chapka’ (Russische bontmuts, red.) op naar 
het tentamen over post-Sovjet Rusland. En 
toen ik twee weken geleden een tentamen 
over Europa had, zat ik in de tentamenzaal 
met een armband van de Europese Commis-
sie. Maar het is niet altijd makkelijk om de 
juiste outfit te vinden. Voor een toets over 
Aziatische internationale betrekkingen wist 
ik lange tijd niet wat ik aan moest. Uiteindelijk 
heb ik dat tentamen gemaakt in een T-shirt 
met een portret van Mao Zedong. Nu is het 
nog wachten op een tentamen over Neder-
land, want dan eet ik stroopwafels. Vlak voor 
dat tentamen, een heel pak helemaal leeg.”

WHAT'S YOUR RITUAL?
Bruno Falconnier (21, Belgium), student 
of International Public Management and 
Policy

“For every exam, I wear clothes that are rela-
ted to that subject. I believe that it helps me 
perform better. When I was on my exchange 
in Canada I went to the exam on post-Soviet 
Russia wearing a ‘chapka’ (a Russian fur hat). 
Two weeks ago when I had an exam on Eu-
rope, I sat in the examination room wearing 
a European Commission wristband. But it's 
not always easy to find the right outfit. For 
an exam about Asian international relations 
it took me ages to find something to wear. 
Eventually I sat the exam wearing a T-shirt 
with a portrait of Mao Zedong printed on it. 
Now I just have to wait for an exam about 
the Netherlands; then I’ll eat a whole pack of 
stroopwafels just before it starts.” 

tekst / text JOB ZOMERPLAAG
fotografie / photography RONALD VAN DEN HEERIK
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D
E ECONOOM: 
RELIGIE MAAKT RIJK (IN 
SOMMIGE LANDEN)
Het is de bekende stelling van de 
Duitse socioloog Max Weber: het 

kapitalisme doet het goed in regio’s waar veel pro-
testanten wonen. IJverige mennekes zijn het, die 
generatie op generatie doorbuffelen en pas later 
genieten. Maar is de manier waarop mensen in het 
leven staan ook bepalend voor hun bankrekening? 
Dat was de vraag waarover Elbert Dijkgraaf, hoog-
leraar Empirische Economie van de Publieke Sector 
(en tevens Tweede Kamerlid voor de SGP), en 
zijn collega Leon Bettendorf, onderzoeker bij het 
Centraal Planbureau, tijdens de lunch regelmatig 
hadden zitten bomen. En toen kwam er per toeval 
(zo gaat dat kennelijk als je wetenschapper bent) 
een dataset voorbij waarmee ze dit konden onder-
zoeken. 
Bettendorf en Dijkgraaf analyseerden 24 duizend 
interviews uit 25 Westerse landen. De groep is uit te 
splitsen in een relatief rijke groep (zoals Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten) en een 
groep met relatief lage inkomens (de nieuwe EU-
lidstaten en andere voormalige Oostbloklanden). 
Het antwoord: in rijke landen is de relatie tussen re-
ligie en inkomen positief, in arme landen negatief. 
De mogelijke verklaring is dat in arme landen de 
kerk mensen aantrekt die een sociaal vangnet no-
dig hebben, terwijl de kerk in rijkere landen eerder 
een vrije keuze is. En Weber mag tevreden zijn: de 
protestanten hebben inderdaad een dikkere beurs 
dan de katholieken. 
Maar is er ook sprake van causaliteit, als in: word je 
rijker als je gelovig wordt? Dijkgraaf: “Wat mij be-
treft maakt het vooral rijker in niet-financiële ter-
men. Het lijkt mij een slechte zaak om te proberen 
religieus te worden om je portemonnee te vullen.” ↘

T
HE ECONOMIST: 
RELIGION LEADS TO 
WEALTH (IN SOME COUN-
TRIES AT LEAST)
It’s a well-known theory expounded 

by the German sociologist Max Weber: capitalism 
flourishes in areas where you find a lot of Protestant 
Christians. They’re an industrious bunch, who gen-
eration after generation keep their shoulder to the 
wheel – postponing the good life till later. But do 
people’s values actually have that big an impact on 
their bank balance?
Elbert Dijkgraaf, Professor of Empirical Economics 
of the Public Sector (and member of the House of 
Representatives for the Reformed Political Party) 
and his colleague Leon Bettendorf, researcher 
at CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis, regularly mulled over this question dur-
ing their lunchtime conversations. Until by sheer 
coincidence (apparently, that’s the way it goes in 
academic research) a data set popped up that they 
could use to find a more conclusive answer.
Bettendorf and Dijkgraaf analysed 24,000 inter-
views from 25 different countries, all Western. 
The respondents can be divided into a relatively 
wealthy group (represented by countries like the 
Netherlands, Germany, France and the US) and a 
group with relatively low income levels (the new 
EU member states and other countries in the former 
Eastern Bloc). 
The conclusion: in rich countries, one can see a 
positive relationship between religion and income; 
in poor countries a negative one. A possible expla-
nation could be that in poor countries, the church 
draws people who need a social safety net, while 
in wealthier countries, people are relatively free to 
choose. And Weber can be pleased: generally speak-
ing, Protestants do indeed have more disposable in-
come than Catholics.
But can we also speak of a causal relationship – in 
the sense of: does faith lead to prosperity? Dijkgraaf: 
“As far as I’m concerned, it mainly enriches you in 
non-financial terms. Trying to become religious in 
order to fill your wallet seems a bad idea to me.”



D
E FILOSOOF: WE KUNNEN 
WEL ZONDER GELOOF 
(MAAR NIEMAND WIL HET)
Het geloof. Er was een tijd dat we 
dachten er vanaf te zijn. In 1989 

schreef Francis Fukuyama zijn beroemde essay ‘The 
End of History’, waarin hij betoogde dat de val van 
de muur niet alleen het einde van Koude Oorlog in-
luidde, maar tevens een soort nieuwe wereldorde. 
De liberale, seculiere democratie had gewonnen. 
Niet dus. En dat komt niet alleen door Bin Laden 
en IS. Voor het waarom moeten we ons wenden tot 
het noodlot, zegt filosoof Jos de Mul over de ‘spec-
taculaire post-seculiere wedergeboorte van de re-
ligie’. Een auto-ongeluk, een vliegtuig dat uit de 
lucht valt, een knobbeltje in de borst: in zijn boek 
De Domesticatie van het Noodlot beschrijft hij drie 
manieren waarop we proberen deze en andere vor-
men van het noodlot te bezweren. 1: de ‘heroïsche 
affirmatie van het noodlot in de tragische cultuur 
van de Grieken’ (shit happens), 2: de ‘deemoedige 
acceptatie van de goddelijke voorzienigheid in het 
christendom’ (Deo Volente) en 3: een poging om het 
noodlot af te schaffen met hulp van technologie 
en regelgeving. Maar hoe veelbelovend die laatste 
houding ook leek, we gaan nog steeds dood. Sterker 
nog: de onbeheersbaarheid van technologie heeft 
een hele batterij nieuwe noodlottigheden geïntro-
duceerd, van smeltende ijskappen tot cybercrime. 
Aan die tragiek kunnen we nooit ontsnappen, zegt 
De Mul (wiens boek inmiddels aan een vijfde, ge-
actualiseerde druk toe is en vertaald werd van 
Slovenië tot China). Maar wie een alternatief biedt, 
doet goede zaken, getuige het succes van de radi-
cale islam, de Tea Party en – er zijn ook seculiere 
verkondigers van de heilstaat – Trump, Wilders en 
Le Pen.

T
HE PHILOSOPHER: WE  
CAN SURVIVE WITHOUT 
RELIGION (BUT NOBODY 
WANTS TO)
Religion. At one point, many of us 

thought we were done with it. In 1989, Francis 
Fukuyama wrote his famous essay ‘The End of 
History’, in which he argued that the fall of the 
Berlin Wall not only heralded the end of the Cold 
War, but also the birth of a kind of new world order. 
Liberal, secular democracy had won.
Well, it hasn’t. And not just because of Bin Laden 
and IS. To understand why, we need to take account 
of fate, according to philosopher Jos de Mul in his 
discussion of the ‘spectacular post-secular re-birth 
of religion’. A car accident; a plane falling from the 
sky; a little lump in your breast: in his book Destiny 
Domesticated, De Mul describes three approach-
es through which we try to tame these and other 
forms of fate. The first: the ‘heroic affirmation of fate 
in the tragic culture of the Greeks’ (shit happens), 
the second: the ‘humble acceptance of divine prov-
idence in Christianity’ (Deo Volente) and the third: 
attempts to abolish fate with the aid of technology 
and regulations. But no matter how promising this 
third approach seemed, in the end, we still die. In 
fact: the uncontrollable nature of technology has 
engendered a whole new range of contingencies – 
from melting ice caps to cybercrime. 
And there’s no way we’ll ever be able to escape this 
tragedy, says De Mul (whose book is already in its 
fifth, updated edition and has been translated in 
everything from Slovenian to Chinese). But if you 
present an alternative, you might be able to bene-
fit from this conundrum, as becomes clear from the 
success of radical Islam, the Tea Party and – spread-
ing the secular gospel of a new utopia – Trump, 
Wilders and Le Pen.
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D
E BEDRIJFSKUNDIGE: 
EEN DUURZAME WERELD 
HEEFT GELOVIGE INVES-
TEERDERS NODIG
Onderzoeker Katinka van 

Cranenburgh werkte in 2007 als hoofd van de afde-
ling gezondheidszaken voor Heineken in Cambodja 
aan de verbetering van de werkomstandigheden 
van de ‘biermeisjes’. In totaal lopen daar zo’n vier- 
a vijfduizend vrouwen in kroegen rond om het bier 
aan de man te brengen, maar die krijgen regelmatig 
te maken met alcoholmisbruik en seksueel geweld. 
En daarover kreeg CEO Jean-François van Boxmeer 
out of the blue een brief, van de ‘Interfaith Centre on 
Corporate Responsibility’.
Het bleek om gelovige investeerders te gaan, een 
groep die flink wat Heineken-aandelen had en het 
oneens was met de gang van zaken. Resultaat: meer 
geld naar het project in Cambodja én een idee voor 
Van Cranenburgh om de impact van religieuze aan-
deelhouders te onderzoeken.
Ze promoveerde afgelopen jaar aan het Erasmus 
Research Institute of Management (ERIM) op de 
rol die dit soort instellingen (kunnen) vervullen 
als het geweten van een multinational. Voormalig 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban 
Ki Moon becijferde eens dat religieuze instellingen 
opgeteld op de derde plaats van investeerders we-
reldwijd staan. Van Cranenburgh omschrijft hun 
kracht daarom als een ‘onaangeroerd potentieel’. 
“Als deze organisaties hun investeringen inzetten 
voor een betere wereld, dan kunnen ze veel invloed 
hebben op klimaatverandering, bedrijfsethiek en de 
Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties.” ↘

T
HE BUSINESS ADMINIS-
TRATION EXPERT: 
A SUSTAINABLE PLANET 
NEEDS RELIGIOUS INVES-
TORS

In 2007, researcher Katinka van Cranenburgh 
worked in Cambodia as head of Heineken’s Health 
Affairs department. Cranenburgh focused on im-
proving the working conditions of the local ‘beer 
girls’. Some four to five thousand young women 
walk around in the bars of Cambodia selling beer. 
These girls are regularly confronted with alcohol 
abuse and sexual harassment. This was brought 
to the attention of Heineken CEO Jean-François 
van Boxmeer, out of the blue, in a letter from the 
‘Interfaith Centre on Corporate Responsibility’.
This turned out to be a group of religious inves-
tors, who owned a substantial number of Heineken 
shares and disagreed with the way things were 
going. The results of their involvement? Increased 
funding for the brewery’s project in Cambodia and, 
ultimately, Van Cranenburgh’s research into the im-
pact of religious shareholders.
Last year, she was awarded a doctorate by the 
Erasmus Research Institute of Management (ERIM) 
for her research into the role that organisations of 
this kind fulfil – or could fulfil – as a conscience for 
multinational corporations. Former UN Secretary-
General Ban Ki-moon once calculated that religious 
organisations are actually the third-largest investor 
group worldwide. For this reason, Van Cranenburgh 
believes that in terms of impact, they represent 
‘untapped potential’. “If these organisations were 
to focus their investments on making this world 
a better place, they could have a significant im-
pact on climate change, corporate ethics and the 
Sustainable Development Goals formulated by the 
United Nations.” ↘
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D
E SOCIOLOOG: 
PROTESTANTEN ZIJN HET 
GULST
Waarom zijn sommige mensen vrij-
geviger dan andere? Dat is de vraag 

waarover Pamela Wiepking zich buigt als socioloog 
en filantropieonderzoeker bij de afdeling Business 
and Society Management van de Rotterdam School 
of Management. Samen met René Bekkers (Vrije 
Universiteit Amsterdam) legde ze voor een lite-
ratuurstudie 550 wetenschappelijke publicaties 
onder de loep (die vooral over de grote christelijke 
stromingen gaan), waarbij ze keek of mensen snel-
ler bereid zijn om de portemonnee te trekken als ze 
lid zijn van een kerk.
In bijna alle artikelen wordt een positieve relatie 
gevonden tussen lidmaatschap, de frequentie van 
kerkbezoek en het geven aan goede doelen. Nogal 
wiedes, haasten de onderzoekers zich te melden, 
aangezien ‘geven’ een substantieel onderdeel is van 
bij een kerk zitten. 
Het wordt vooral interessant als we kijken naar de 
verschillen tussen religieuze stromingen. Zo blijken 
protestanten meer te geven dan katholieken, in elk 
geval in de Verenigde Staten, Canada en Nederland. 
Bovendien tasten conservatieve protestanten nog 
dieper in de buidel dan gematigde jongens. 
Betekent dit dat je beter kunt gaan collecteren in 
de gereformeerde bible belt dan in het katholieke 
Brabant? Niet helemaal, blijkt uit een van de onder-
zoeken die Wiepking bekeek. Protestanten geven 
meer omdat er überhaupt vaak een beroep gedaan 
wordt op hun vrijgevigheid. Bovendien weigeren zij 
nauwelijks vanwege groepsdruk. Wat zal de buur-
man anders wel niet denken? ↙

T
HE SOCIOLOGIST: 
PROTESTANTS ARE THE 
MOST GENEROUS
Why are some people more gener-
ous than others? That’s the question 

that Pamela Wiepking is focusing on as a sociolo-
gist and philanthropy researcher within Rotterdam 
School of Management’s Business and Society 
Management programme. Wiepking teamed up 
with René Bekkers (VU University Amsterdam) to 
scrutinise 550 academic articles (most of which 
deal with the major Christian movements) in a 
large-scale literature study. They hoped to deter-
mine whether people are more inclined to pull out 
their wallet when they are church members.
Virtually every article establishes a positive rela-
tionship between a subject’s church membership, 
how frequently he or she attends church and char-
ity donations. And this is hardly surprising, the re-
searchers hasten to say, since ‘giving’ is a substan-
tial part of the whole idea of church membership.
Things become particularly interesting when we 
look at the differences between different move-
ments. For example, Protestants turn out to give 
more than Catholics –in the US, Canada and the 
Netherlands at any rate. What’s more, conservative 
Protestants tend to fork out more than their moder-
ate brethren. 
Does this mean that it’s a better idea to collect 
for charity in the Netherlands’ Dutch Reformed 
Bible Belt than in Catholic Noord-Brabant? Not ex-
actly, according to one of the studies reviewed by 
Wiepking. Protestants give more because generally 
speaking, they get a lot more appeals to their gen-
erosity. On top of that, they hardly ever deny these 
requests due to peer pressure. Because what would 
the neighbours say otherwise? ↙
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Vergeet eens wie je bent

I
edere dag onthouden we wie we zijn. We kiezen steeds dat 
ene lekkere theesmaakje. We hebben onze vertrouwde 
mening over het dagelijks nieuws. Het is fijn om de 
stapjes te zetten die we al eens eerder hebben 
genomen. Maar het maakt ons ook passief: 

we denken niet meer na en gaan automatisch voor het 
bekende. En juist daarom moeten we soms die eerste 
denkstappen opnieuw zetten – een nieuw theetje of ideetje 
verkennen. 
 Die nieuwe stappen kunnen we alleen zetten als we 
even vergeten wie we ook alweer zijn. Wanneer we onze 
meningen loslaten en op een open manier naar de 
wereld kijken. Sencha-thee in plaats van Earl Grey 
(veel beter!), een keer de Duitse verkiezingen volgen 
in plaats van de Amerikaanse. 
Spelletjes zijn bij uitstek geschikt om je de wereld 
in een nieuw daglicht te laten zien. Met mijn 
zus speelde ik vroeger veel Mario Kart: een 
racespelletje waarbij je zo snel mogelijk drie 
rondjes moet afleggen in een virtuele wereld. 
In het derde rondje begonnen wij ons eigen 
spelletje: we draaiden onze auto’s om en reden 
tegen de klok in over het circuit terwijl een 
digitaal mannetje ons boos vertelde dat we ver-
keerd reden. Door op een andere manier te spelen, 
leerde ik dat die race er voor ons helemaal niet toe 
deed. Het ging ons om een gezamenlijk avontuur 
in een andere wereld – en daar speelde winnen en 
verliezen geen rol in.
 Wanneer je het bekende even loslaat, geef je 
jezelf ruimte om erachter te komen wat belang-
rijk voor je is. Voor mij is dat mijn identiteit, en 
de autonomie die ik wil hebben wanneer ik deze 
opbouw. Dat loslaten lukt niet met één potje 
Mario Kart. Daarvoor moet je keer op keer alles 
om je heen op nieuwe manieren verkennen. Als 
een spelletje leuk is, verken dan ook eens alle 
mogelijkheden, zodat je weet wat het zo leuk maakt! 
En wat blijft plakken? 
De mooie herinneringen en gedachten – dat zijn de 
dingen waar je van leert. En die vind je alleen maar 
wanneer je de wereld bekijkt en even probeert te verge-
ten wie je bent.

Samir Azrioual is onderzoeksassistent aan de Erasmus 
School of History, Culture and Communication en werkt bij 
het Clingendael Instituut voor Internationale Betrekkingen

Forget who you are

E
very day we remember who we are. We 
always pick that one delicious tea blend. We 
have our trusted opinions on the daily news. 
Sure, it is nice not to have to think about 
the steps we take. However, it also makes 

us passive. Which is why we sometimes need to take 
those first steps again – e.g. by trying out a different tea 

blend or exploring a new idea.
We can only take such new steps if we forget who we 

are for a moment – if we let go of our long-cher-
ished opinions and try to look at the world with 

an open mind. If we do so, we may choose to try 
sencha tea rather than Earl Grey (quite an im-

provement!), or follow the German elections 
rather than the American ones.

Games are a truly excellent way to learn 
to see the world in a new light. When we 

were younger, my sister and I used to 
play a lot of the computer game Mario 
Kart Racing. Once the third lap began, 
we started playing a game of our own, 

in which we turned our cars around and 
drove across the circuit anti-clockwise. 
That way, I learned that the race did not 
matter to us. To us, the game was about 

going on an adventure together in a differ-
ent world, where winning and losing simply 

did not matter.
By letting go of familiar things for a 

moment, you give yourself room to find 
out what matters to you. To me that is my 

identity and the autonomy I wish to have when 
constructing my identity. This process takes 

more than one game of Mario Kart. It takes a con-
tinuous exploration of everything you find on your 

way, again and again and again. If you like playing a 
certain game, be sure to explore all its options, so 
as to learn what makes it such fun. What will stay 

with you?
Beautiful memories and thoughts – these are the 

things you will learn from. And you will not find 
them unless you look at the world while briefly 

trying to forget who you are.

Samir Azrioual is a research assistant at the Eras-
mus School of History, Culture and Communication 

and works at the Clingendael Institute  
of International 
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De een bidt richting Mekka, 
de ander mediteert elke dag 
en de derde kerkt trouw. In 
Rotterdam is religie er in 
alle soorten en maten. 
EUR-studenten laten hun 
plek van bezinning zien.

One person kneels in the direction of Mecca to 
pray, the other meditates every day, while a third 
sings psalms in church on Sunday morning. In 
Rotterdam, you can find faith in all shapes and 
sizes. EUR students show their place of worship.

 
  religiestad 
Rotterdam 
 city of faiths
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Kristen Doloksaribu 
(25, master Arbitrage en Business Law)

”Toen ik twee maanden geleden van 
Jakarta naar Nederland kwam, voelde ik 
me verloren. Zo’n grote stad, een nieuwe 
studie, ik kende niemand en sprak de taal 
niet. Mijn geloof was het enige dat ik had. 
De Schotse Kerk in het centrum heeft me 
heel veel steun gegeven. Het is een 
internationale kerk met een christelijke 
grondslag. Iedereen is welkom. Ze hebben 
Engelse diensten, dus dat vond ik 
superfijn. De manier waarop ze over de 
Bijbel vertellen past helemaal bij mij. Een 
beetje conventioneel en tegelijkertijd 
relaxed. Naar de kerk gaan draait voor mij 
allemaal om Jezus. Hij geeft me kracht en 
hoop. Ik geloof dat ik hier voor een reden 
ben. Ik heb een beurs gekregen om hier te 
studeren. Ik weet dat ik niet veel slimmer 
ben dan de rest, dus er is een andere 
reden. Om daar achter te komen, kan ik 
alleen meer heel hard werken, bidden en 
mijn uiterste best doen.” ↘

Kristen Doloksaribu
(25, Arbitration and Business Law master 
programme)
I felt rather lost when I moved from 
Jakarta to the Netherlands two months 
ago. A big city like this; a new degree 
programme; I didn’t know anyone and 
didn’t speak the language. My faith was 
the only thing I could rely on. The Scots 
International Church in the city centre 
has given me tremendous support. It’s an 
international church based on Christian 
tenets. Everyone’s welcome. They have 
English services, which I found very 
comforting. And the way in which they 
talk about the Bible suits me very well. It’s 
a bit conventional and relaxed at the same 
time. For me, going to church is all about 
Jesus. He gives me strength and hope. I 
believe I’m on this Earth for a reason. I 
was awarded a scholarship to study here. 
I know I’m not smarter than the rest, so 
there must be some other reason. To find 
out, the only thing I can do is work even 
harder, pray and do my very best.” ↘
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‘Voor mij draait 
alles om Jezus’

‘For me it’s all 
about Jesus’
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Sara Brouwer-Woudenberg (33, pre-master 
Zorgmanagement)

‘Ik kan me geen 
leven voorstellen 
zonder religie’
”Het christelijk geloof betekent voor mij in de 

basis liefde. Liefde voor mezelf, voor een 
ander, liefde voor mijn vak. Ik kan me geen 
liefdeloos leven voorstellen en dús geen 
leven zonder God. Ik ben Nederlands 
Hervormd en ik ga naar de Ontmoetingskerk 
in Rotterdam-Zevenkamp. Daar kan ik opladen 
en reflecteren. Ik ben in deze kerk gedoopt, ik 
heb er kinder- en tienerdiensten gevolgd, ik 
heb hier belijdenis gedaan, ik ben hier 
getrouwd en nu geef ik zelf nevendiensten 
aan tieners. Kortom, ik heb het geloof met de 
paplepel ingegoten gekregen. Daarom is het 
lastig om te bepalen of het nurture of nature 
is. Zou ik een andere religie hebben als ik 
ergens anders op de wereld geboren was? 
Dat zorgt weleens voor interessante innerlijke 
debatten. Twijfels heb ik niet. Naast mijn 
studie werk ik in de zorg. Daar gebeuren soms 
wonderlijke dingen. Als ik zie hoe mensen 
omgaan met heftige ziektes en die 
overwinnen of verliezen, dan sterkt mij dat 
juist in mijn geloof.”

Sara Brouwer-Woudenberg (33, Health Care 
Management pre-master programme)

‘I can’t imagine a life 
without religion’
”At the fundamental level, I see Christianity 
as love. Love for myself, for others, for my 
profession. I can’t imagine what it’s like to 
lead a life without love – and thus without 
God. I’m a member of the Dutch Reformed 
Church, and I attend the Ontmoetingskerk in 
Rotterdam-Zevenkamp. Here, I can ‘recharge’ 
and reflect. I was baptised in this church, I 
attended services for children and teenagers, 
did my confession of faith and got married. 
And now I’m holding children’s services here 
myself. In short, I was raised in the faith from 
an early age. Which makes it difficult to 
determine whether it’s nurture or nature. 
Would I follow a different religion if I was 
born in some other part of the world? This 
occasionally gives rise to some interesting 
internal debates. I’m sure in my faith, 
however. In addition to studying, I also work 
in care. You see the most amazing things 
there. When I see how some people deal with 
a serious disease, and win or lose the fight, 
this actually strengthens me in my belief.”
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Erik Sramo (26, master HRM)

‘Alle puzzelstukjes 
vielen op hun plaats’
“Al op de middelbare school in Slowakije kwam ik met het 
boeddhisme in aanraking. Inmiddels ben ik zo’n drie jaar 
aangesloten bij het Diamantweg Boeddhisme in Kralingen-
Crooswijk. De manier van denken, het wereldbeeld, het paste 
allemaal precies bij hoe ik de dingen zag. Alle puzzelstukjes 
vielen op hun plaats. Ik was altijd al geïnteresseerd in 
psychologie als wetenschap. Het boeddhisme sluit daar exact 
op aan. De meeste mensen noemen het een religie, maar dat is 
het in feite niet. Het lijkt meer op een wetenschap. Boeddha zei: 
‘Geloof niet wat ik zeg, alleen omdat een boeddha dit heeft 
gezegd, maar onderzoek het zelf.’ Ik probeer iedere dag te 
mediteren en daarna pas ik de lessen toe in het dagelijks leven. 
Bijvoorbeeld door meer ruimte te creëren tussen mijzelf en mijn 
storende emoties en gedachten. Dat gaat steeds beter. Mijn 
ultieme doel is verlichting, een absolute bevrijding van storende 
indrukken, waarin je totaal in het moment bent, vrij van angst en 
vol vreugde.” ↘

Erik Sramo (26, HRM master programme)

‘All the pieces of the puzzle 
fell in place’
“I had already been introduced to Buddhism as a secondary 
school student in Slovakia. And now, it’s three years since I first 
went to the Diamond Way Buddhism centre in Kralingen-
Crooswijk. Their way of thinking, this world view – it all aligned 
very closely with how I look at things. All the pieces of the 
puzzle fell in place. I have always been interested in psychology 
as a science. And Buddhism connects seamlessly with this 
interest. Most people call it a religion, but actually it isn’t. It’s 
more akin to science. Buddha once said: ‘Don’t take my word 
for it – simply because a Buddha tells you so – examine it 
yourself.’ I try to meditate every day and after that, I apply the 
lessons in my daily life. By increasing the distance between 
myself and my disruptive emotions and thoughts, for example. 
And this is going better and better. My ultimate objective is 
enlightenment, an absolute liberation from distracting 
impressions – so that you are completely in the here and now, 
fearless and full of bliss.” ↘
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Öznur Senyurt 
(20, bachelor Rechten en Psychologie) 

“Mijn geloof maakt mij emotioneel 
sterker. Als er iets ergs gebeurt, weet ik 
dat dat een reden heeft. Zoals alles in het 
leven. Hierdoor sta ik sterker in mijn 
schoenen. Alles wat ik meemaak, heeft 
mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. 
Net zoals mijn geloof mijn identiteit heeft 
gevormd. Het is niet meer los van mij te 
zien. Op de middelbare school, toen ik 
nog geen hoofddoek droeg en er heel 
Nederlands uitzag, vond ik het lastig om 
mijn echte mening te uiten. Met 
hoofddoek ben ik veel zelfverzekerder en 
kan ik bijvoorbeeld ook makkelijker 
zeggen dat ik niet naar een feestje ga 
waar alcohol geschonken wordt. Vroeger 
wilde ik graag Officier van Justitie 
worden. Met een hoofddoek kan dat niet. 
Toch was de keuze niet moeilijk. Mijn 
geloof is veel belangrijker dan zo’n 
droom. Er zijn mensen die denken dat een 
hoofddoek een vorm van onderdrukking 
is. Ik vind dat heel bizar omdat ik hier zelf 
voor heb gekozen. Mijn hoofddoek is juist 
mijn vrijheid.”

Öznur Senyurt
 (20, Law and Psychology bachelor 
programmes) 
"My faith makes me stronger, emotionally 
speaking. When something bad happens, 
I know it has a reason. Like everything in 
life. This makes me surer of my ground. 
Everything that happens to me has 
formed me into the person I am today. 
The same way my faith has helped shape 
my identity. You can’t see me separate 
from it. In secondary school, when I 
didn’t wear a headscarf yet, and looked 
very Dutch, I found it difficult to share 
my true thoughts. I’m a lot more 
confident when I wear a headscarf – 
making it easier for me to say that I won’t 
be going to a party where they serve 
alcohol, for example. In the past, I 
wanted to become a public prosecutor, 
but you’re not allowed to if you wear a 
headscarf. Still, this wasn’t a difficult 
choice to make: my faith is a lot more 
important than a dream. Some people 
think a headscarf is a form of oppression. 
To me, that’s a very bizarre thought, since 
I chose to wear it myself. My headscarf is 
a symbol of my freedom.”

‘Alles in het 
leven heeft 
een reden’

‘Everything 
in life has a 
reason’
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Tania Bhulai (27, bachelor Bedrijfskunde)

'Mijn familie is 
Hindoe, dat blijft 
lastig'
”Mijn verhaal is best bijzonder. Ik ben 
Surinaams en als hindoe opgevoed, maar 
bekeerd tot het christendom. Ik heb me 
laten dopen en ben lid geworden van de 
Pelgrimvaderskerk in Delfshaven. Toen ik 
naar Nederland kwam om te studeren, 
kreeg ik een christelijke vriend. Hij las de 
Bijbel en zijn verhalen over Jezus en God 
spraken me erg aan. Ik kwam in een lastige 
periode terecht. Het ging niet goed met 
mijn studie en ik werd ziek, zo erg zelfs dat 
ik in het ziekenhuis terechtkwam en mijn 
benen verlamd raakten. Twee vrienden 
kwamen bij me bidden. Ik ben daar veel te 
nuchter voor, maar het hielp echt en kort 
daarna kon ik weer lopen. De God van de 
Bijbel is heel simpel en puur. Hij was er voor 
me toen ik niemand had. Mijn familie is nog 
steeds hindoe. Dat is best ingewikkeld, 
zeker met feestdagen. Die sla ik dus over, 
maar dat blijft lastig.” ↘

Tania Bhulai (27, Business Administration 
bachelor programme)

'My family are 
Hindu, which is 
difficult.'
“My case is rather special. I’m from 
Suriname and was raised a Hindu, but I 
converted to Christianity. I was baptised 
and I’ve joined the Pilgrim Fathers’ Church 
in Delfshaven. When I moved to the 
Netherlands for my studies, I got a 
Christian boyfriend. He used to read in the 
Bible, and his stories about Jesus and God 
really touched me. Then came a difficult 
period in my life. Things weren’t going well 
in my studies and I became ill – so ill even 
that I ended up in hospital and became 
paralysed in both legs. Two friends visited 
me in hospital to pray for me. I’m far too 
down-to-earth for that sort of thing, but it 
really worked and I was walking again 
shortly after. The God of the Bible is very 
simple and pure. He was there for me when 
I had no one to turn to. My family are still 
Hindu. This makes things quite 
complicated, particularly during festivals. 
Which means I skip those, but it remains 
difficult.” ↘
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Gerrit Jan Hagens 
(23, bachelor Bestuurskunde) 

'Zaterdagavond een 
biertje, zondag in de 
kerk'
”Het geloof houdt mij scherp en gefocust. 
Ben ik niet hypocriet bezig, geloof ik wel echt 
oprecht en klopt het nog wel wat ik doe? Ik 
ben Gereformeerd Vrijgemaakt, dat is een 
tak van het christelijke geloof. Dat klinkt 
streng, maar het is een redelijk milde 
stroming. Ik kijk gewoon tv en ga lekker naar 
de kroeg. Maar ik ga wél iedere zondag naar 
de kerk in Delfshaven. Daar komen ook veel 
andere studenten, soms met een kater van 
de vorige avond. Ik ben lid van de Vereniging 
van Gereformeerde Studenten Rotterdam. 
Daar is het net zo gezellig als bij iedere 
andere studentenvereniging. Zo kan ik het 
student-zijn goed combineren met mijn 
geloof. Zodra je op kamers gaat en in de 
grote stad terechtkomt, verwatert geloof 
vaak. Er komt heel veel nieuws op je af en je 
bent minder gefocust. Bij mij ging het net zo. 
Tot ik iets miste en weer op zoek ging naar 
een plek om heen te gaan.” ↙

Gerrit Jan Hagens 
(23, Public Administration bachelor 
programme) 

'Saturday evening a 
few beers, Sunday in 
church'
“Faith keeps me on my toes and focussed. 
Am I sure I’m not being a hypocrite about 
something, is my faith sincere, can I justify 
what I’m up to? I’m a member of a Liberated 
Reformed Church, a Christian denomination. 
While the name sounds strict, we’re actually 
relatively lenient. I watch TV like everyone 
else and go to a bar when I feel like it. But I 
do go to the church in Delfshaven every 
Sunday. And a lot of other students go too, 
although occasionally with a hangover from 
the night before. I’m a member of a Christian 
student association. We have just as much 
fun as any other association. It’s a good way 
for me to combine my time as a student with 
my faith. People‘s faith often gets watered 
down when they move into their own room 
in the big city. All these new things coming 
at you from every direction, and you’re less 
focussed. That’s what happened to me too. 
Until I started missing something, and went 
in search of a place that I could return to.” ↙
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Voor God spelen

V
roeger las ik iedere dag de kinderbij-
bel in bed. Ik las over hoe God in ze-
ven dagen alles maakte wat een mens 
ooit nodig zou hebben. Allereerst was 
daar het licht in de duisternis en daar-

na volgden de atmosfeer, de zeeën, het land, het le-
ven en de zon, de maan en de sterren. En op de zesde 
dag maakte Hij de mens, bijna goddelijk, stond er. Na 
school las ik soms de Koran, luisterde ik naar soetra’s 
of filosofeerde ik over de oerknal. Mijn ouders waren 
ongelovig, dus niets moest, maar alles mocht. Daarom 
had ik een leeg canvas om mijn geloof naar eigen zeg-
gen op in te kleuren.
Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele 
vormen van zingeving of het zoeken naar betekenis-
volle verbindingen verstaan. Maar ik kwam er al gauw 
achter dat de zin gegeven wordt en het zoeken ach-
terwege moet worden gelaten; dat religie betekenis-
volle verbindingen in de weg staat, omdat de ene niet 
samen kan met de andere of het ontbreken daarvan. 
Net zoals wanneer de liefde tussen twee mensen niet 
kan bestaan als de een zijn religieuze canvas niet 
precies hetzelfde ingekleurd heeft als de ander. 
Er zijn mensen die beweren dat in de Bijbel staat dat 
die goddelijke liefde niet kan bestaan tussen twee 
mensen van hetzelfde geslacht. Maar dat heb ik er 
nooit in gelezen. Net zoals dat ik van iemand anders 
hoorde dat ik als vrouw in de ogen van God onder-
schikt ben aan de man. 
De menselijke interpretatie van een religie heeft mij 
tot een atheïst gemaakt. Niet omdat ik ongelovig ben, 
maar omdat ik niet in mensen geloof. Want God, de 
mens is niet goddelijk, de mens maakt al het godde-
lijke kapot met daden en woorden. Maar ik geloof nog 
steeds in de atmosfeer, de zeeën, het land, de zon en 
het leven tot aan de zesde dag. En daarom lig ik met 
kerst ergens op het strand in het zuiden. Want terwijl 
mensen hier knielen voor een altaar en luisteren naar 
de kerkdienst, luister ik naar God die zachtjes in mijn 
oor fluistert en met mijn haar speelt, terwijl ik op 
mijn knieën in het zand zit en geniet van de zon die de 
zoute druppeltjes op mijn huid verwarmt. 

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law

Playing God

A
s a kid, I used to read the children’s 
Bible in bed. I read about how in seven 
days, God created everything a person 
could ever need. First, there was light 
in the darkness, followed by the atmos-

phere, the oceans, the land, life and the sun, moon and 
stars. And on the sixth day, He created Man – almost 
divine, the book said. After school, I sometimes read in 
the Quran, listened to sutras or philosophised about the 
Big Bang. My parents were non-religious, so everything 
was allowed. I had an empty canvas on which to colour 
in my faith according to my own insights.
Religion is generally understood to be one of the many 
forms in which people give meaning to life or look for 
significant connections. But I soon found out that the 
meaning of life is given by others and that it’s better 
not to look for anything: that this prevents you from 
finding significant connections, since one religion 
can’t coexist with the next – or with the absence of it. 
Just like when the love between two people becomes 
impossible if one person hasn’t coloured in his or her 
religious canvas in exactly the same way as the other.
Some people claim that the Bible says that divine love 
cannot exist between two people of the same sex. But 
I never read that anywhere. Just like I only found out 
that as a woman, I am subservient to men in God’s eyes 
after someone told me. 
The human interpretation of a religion has made me an 
atheist. Not because I don’t believe at all, but because 
I don’t believe human beings. Because God, Man is 
not divine; mankind destroys everything that is divine 
through its words and deeds. But I still believe in the 
atmosphere, the oceans, the land, the sun and life 
until the sixth day. And that’s why at Christmas, you 
can find me lying on some beach in the South. While 
other people kneel in front of the altar and listen to the 
service, I’ll be listening to God whispering softly in my 
ear and playing with my hair, while I sit on my knees in 
the sand and enjoy the sun warming the drops of salty 
water on my skin.

Moo Miero is a student at Erasmus School of Law



God. 
Misschien? 
Nee ! God. 
Maybe? No !

GROOT INTERVIEW 38
tekst JASPER MONSTER & INGE JANSE
foto AYSHA GASANOVA

Drie studenten bevragen elkaar over religie. Eén gelooft 
absoluut, één gelooft absoluut niet en de derde zit 
ertussenin. Hoe verschillen zij en waarin vinden ze elkaar? 
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van links naar rechts:
Naam: Sjors van Wijngaarden
Leeftijd: 28
Studie: Master Maatschappijgeschiedenis
Opgegroeid in: Sliedrecht
Achtergrond: Nederlands Hervormd 

Naam: Anouschka Rozendaal
Leeftijd: 22
Studie: Master Health Economics, 
Policy & Law
Opgegroeid in: Groot-Ammers
Achtergrond: Nederlands Hervormd 
Gereformeerde Bond 

Naam: Martijn Schoolenberg 
Leeftijd: 21
Studie: Master Maatschappijgeschiedenis 
Opgegroeid in: Rotterdam
Achtergrond: rooms-katholiek

O
P HET EERSTE GEZICHT is 
er genoeg dat het trio ver-
bindt. Drie Zuid-Hollanders 
die allemaal studeren aan 
dezelfde universiteit. Toch 

zijn er ook grote verschillen. Anouschka 
is namelijk overtuigd protestants, ter-
wijl de atheïst Sjors religie totale onzin 
vindt en Martijn een rooms-katholieke 
twijfelaar is. 
Om erachter te komen hoe zij hun ver-
schillende levensovertuigingen ervaren 
en wat daarvan de invloed is op hun stu-
dentenleven, spelen zij een spel. Op tafel 
ligt een stapel met vragen die zij om de 
beurt aan een persoon naar keuze stel-
len. Ook heeft iedereen twee jokers om 
de vraag door te geven aan iemand an-
ders. Onder leiding van EM bevragen zij 
elkaar en zichzelf.

Waar baseer jij op dat jouw overtuiging 
juist is en die van mij niet?
Zodra Martijn de vraag heeft gesteld en 
overtuigd atheïst Sjors het woord geeft, 
barst hij samen met Anouschka in lachen 
uit. Maar Sjors is serieus en heeft snel zijn 
antwoord klaar.
“Het is niet heel moeilijk. Gelovigen 
moeten bewijzen dat hun claim, het ge-
loof, klopt. Ik maak geen claim. Christe-

nen zeggen bijvoorbeeld dat God bestaat, 
dus moeten zij het bewijs leveren. Ik had 
altijd al mijn twijfels bij de verhalen die 
op school verteld werden. Tegen mij werd 
gezegd: als je twijfelt, lees de Bijbel. Op 
mijn zeventiende deed ik dat voor het 
eerst. Het klopte voor mijn gevoel ge-
woon niet. Bij de tweede keer lezen dacht 
ik: als dit waar is, zou ik die god dan wel 
willen aanbidden? Toen kwam ik tot de 
conclusie dat er geen reden is om te gelo-
ven dat er een god bestaat.”
Ondanks dat deze opvatting haaks op 
die van haar staat, snapt Anouschka zijn 
keuzes. “Het is een heel lastige vraag, 
want het blijft geloof en het is heel moei-
lijk om waterdicht bewijs te leveren voor 
de vraag waarom jouw geloof hét geloof 
is. Natuurlijk heb ik ook weleens getwij-
feld. Ik kon ook geen waterdicht bewijs 
vinden, maar kwam uiteindelijk tot de 
conclusie dat het geloof veel voor mij be-
tekent. Dat is voor mij genoeg.”
Martijn begrijpt als geen ander de twij-
fels. “Die heb ik zelf ook. Aan de andere 
kant: zolang niet definitief is bewezen 
dat god niet bestaat, vind ik het mooi 
om te geloven of om op zijn minst hoop 
te houden. Hoop is de reden waarom ik 
het geloof niet definitief vaarwel heb ge-
zegd.” ↘

GROOT INTERVIEW39 



Stel, je eigen overtuiging komt te verval-
len. Welke overtuiging zou je dan gaan 
volgen en waarom?
Anouschka leest de vraag voor en zucht 
diep. ‘Dit is een heel interessante.’ Na enige 
twijfel gaat de vraag naar Sjors.
“Pfoe, dat is een moeilijke. Maar als ik 
moet kiezen, is het toch iets als de Griekse 
mythologie.” Als twijfelaar weet Martijn 
dat de blikken op hem zijn gericht. “Moei-
lijk, ik ben natuurlijk al een beetje half-
half. Ik weet niet of ik echt atheïst zou 
kunnen zijn, omdat ik dan toch het gevoel 
heb dat ik wat mis. Wat precies? Toch die 
hoop, denk ik. Het idee dat er na de dood 
niets meer op je wacht en het ineens over 
is, vind ik moeilijk om te accepteren.” 
Anouschka heeft lachend de antwoorden 
van haar gespreksgenoten aangehoord. 
Voor haar is het – in ieder geval voor nu 
– een uitgemaakte zaak. “In elk geloof zit 
wel iets moois, bijvoorbeeld de liefde voor 
je medemens. Maar uiteindelijk ben ik tot 
de conclusie gekomen dat dit geloof ook 
echt mijn geloof is. Daarna heb ik er nooit 
meer over nagedacht.”

Is een leven met of zonder religie moge-
lijk voor jou?
Anouschka leest de vraag voor en begint 
uit enthousiasme meteen zelf met ant-
woorden.
“Voor mij is dat niet mogelijk. Religie be-
tekent heel veel voor mij. Het geeft troost 
en rust, dat er iemand boven is tegen wie 

ik kan praten en dat ik lastige dingen ge-
woon uit handen kan geven.” Sjors kijkt 
vol verbazing naar Anouschka. “Ik vind 
het bizar dat je zegt dat een leven zonder 
religie niet mogelijk is. Het betekende ooit 
ook veel voor mij, maar ooit valt dat stukje 
weg en kom je erachter dat de meerwaar-
de voor je leven er niet is. Je zegt dat reli-
gie je hoop geeft, maar ik ga nu niet volle-
dig in angst en hopeloos door het leven.” 
Anouschka reageert begripvol. “Er zitten 
genoeg moeilijke dingen in het geloof. 
Daar worstel ik zelf ook weleens mee. Bij 
sommige verhalen denk ik: wat moet ik 
daarmee? Maar het geeft mij hoop als ik 
dan bijvoorbeeld verhalen van Jezus lees, 
daar haal ik kracht uit.” Sjors blijft dwars-
liggen. “Ik respecteer dat jij gelooft en 
dat mensen geloven, maar wat ze geloven 
respecteer ik niet.” Die laatste opmerking 
zorgt voor gelach aan de tafel, waarna er 
nog een kleine toelichting komt. “Dat wil 
niet zeggen dat ik voor jou geen respect 
heb of dat gelovigen slechte mensen zijn.”

Hoe heeft het studentenleven invloed 
op de manier waarop jij je overtuiging 
aanhangt?
Zonder twijfel geeft Sjors de vraag aan 
Anouschka.
“Ik zit bij NSR, een christelijke studenten-
vereniging, dus het is logisch dat mijn stu-
dentenleven verweven is met mijn geloof. 
Het was een bewuste keuze om na de mid-
delbare school bij NSR te gaan. Ik dacht: 
ik ga naar de universiteit, waarschijnlijk 
zijn er daar veel mensen die niet geloven, 
en ik wil er toch op een vaste manier mee 
bezig blijven.” 
Martijn geeft aan die keuze bewust niet te 
hebben gemaakt. “Ik snap wel dat het fijn 
is om af en toe met een groep mensen over 
het geloof te praten, maar dat doe ik bui-
ten de universiteit al. Op die manier blijf 
ik bezig met het thema, maar praat je ook 
met mensen die er anders over denken.” 
Anouschka is niet bang dat ze door het 
christelijke karakter van de vereniging in 
een bubbel terecht komt. “Door mijn stu-
die kom ik ook genoeg mensen tegen die 
een andere achtergrond hebben.”

Op welke momenten is het lastig om 
binnen jouw studentenleven uit te ko-
men voor je overtuiging?
Sjors, die de vraag krijgt van Martijn, 
denkt even na, maar kan zich geen mo-

ment voor de geest halen. Hij maakt het 
wel mee, maar dan in zijn geboorteplaats.
“Als ik thuiskom in Sliedrecht, is het soms 
een ander verhaal. Daar worden mijn op-
vattingen af en toe minder gewaardeerd. 
Maar dat vind ik stiekem wel leuk.” Dan 
bedenkt hij zich en zet de joker in. “Ik ben 
wel benieuwd hoe dat bij jou is, Anousch-
ka. Ik kan me voorstellen dat het voor jou 
een stuk lastiger is.”
Volgens haar zit het vooral tussen de 
oren. “Toen ik net ging studeren, was ik 
bang dat mensen zouden denken: ‘Hé, zij 
is christelijk, wat doet zij hier op een we-
tenschappelijke studie, kan ze niet naden-
ken?’ Maar ik merkte al snel dat mensen 
juist openstaan voor het gesprek en dit in-
teressant vinden. Verhitte discussies heb 
ik niet vaak meegemaakt.” Hoewel Sjors 
meteen het aanbod doet om de discussie 
aan te gaan, blijft die ook nu uit. Er volgt 
wel een bekentenis van Martijn.
“Ik zal niet ontkennen dat hoe ik mijzelf 
presenteer, afhankelijk is van wie er in 
mijn omgeving zijn. Liegen doe ik niet en 
als mensen ernaar vragen vertel ik het 
gewoon, maar zelf begin ik niet snel over 
mijn katholieke achtergrond. Waarom dat 
is weet ik niet. Ik vind het toch lastig om 
die afwijkende mening te hebben.”

Wat was het lastigste moment dat je 
vanuit je overtuiging hebt meegemaakt 
in je academische leven?
‘Twijfelaar’ Martijn krijgt de vraag en heeft 
zijn antwoord direct klaar.

'Religie geeft 
troost en rust, 
dat er iemand 
boven is tegen 
wie ik kan praten'
 ↘ Anouschka Rozendaal

GROOT INTERVIEW 40

'Hoe breder je 
horizon wordt, 
hoe meer je
gaat twijfelen 
en relativeren' 
 ↘ Martijn Schoolenberg



“Sinds ik met mijn bachelor Geschiedenis 
begon, heb ik meer begrip voor het atheïs-
me. Ik kreeg steeds meer het idee dat het 
christendom weleens een verzinsel kan 
zijn. Als klein jongetje weet je niet beter 
dan dat het geloof de waarheid is. Maar 
hoe breder je horizon wordt, hoe meer je 
gaat twijfelen en relativeren.”
Anouschka geeft aan dit beeld niet te her-
kennen. “Tijdens mijn studie word ik niet 
vaak uitgedaagd om na te denken over de 
combinatie van studie en geloof, behalve 
bij een vak als gezondheidsrecht. Dan ko-
men ook dingen als euthanasie en abortus 
voorbij. Dan merk ik soms wat anders in 
onderwerpen te staan.” 

Hoe verschilt jouw studentenleven van 
het studentenleven van iemand met een 
andere overtuiging?
Net als de eerdere vraag over het studen-
tenleven, geeft Sjors de vraag zonder twij-
fel aan Anouschka, die moet lachen. ‘Ik 
wist het.’
“Ik denk dat het verschil vooral zit in nor-
men en waarden. Dingen als trouwen vind 
ik mooi. Voor mij hoort seks bij één ie-
mand en trouw zijn aan elkaar hoort daar-
bij. Daar denk ik anders over dan veel stu-
denten. Ook bij NSR gaat het anders dan 
bij andere verenigingen. Ja, we houden 
allemaal van bier, maar bij onze sociëteit-
savonden is het niet het doel om dronken 
afgevoerd te worden.”
“Ik herken dat wel.” De eerste reactie van 
Sjors zorgt voor verwarring aan de tafel, 
maar hij schept snel duidelijkheid. “Niet 
van mijzelf, maar van vrienden uit Slie-
drecht. Seks voor het huwelijk is voor 
sommige vrienden nog wel een issue.” Zelf 
ziet hij het geloof niet veel terugkomen in 
het studentenleven. “Van tevoren dacht 
ik dat het een grotere impact zou hebben, 
maar het gaat er gewoon niet vaak over.” 
Martijn sluit zich hierbij aan. “Ik loop ook 
niet tegen dat soort dingen aan. Drinken 
doe ik gewoon en met seks voor het huwe-
lijk heb ik ook geen probleem.”

Wat is het mooiste aspect van jouw over-
tuiging?
De slotvraag wordt meteen beantwoord 
door Anouschka.
“Hoe Jezus in het leven stond en zichzelf 
heeft opgeofferd. Daardoor kunnen wij 
vrij leven. Ik ervaar niet dat ik minder 
vrij ben, omdat ik graag leef zoals ik dat 

nu doe. Een afscheid van het geloof zou 
voelen als een afscheid van een stukje van 
mezelf.” Bij Martijn klinkt - naast de zoek-
tocht naar hoop - het begrip liefde door. 
“Het geloof is voor mij een manier om met 
mensen in contact te komen en een sterke 
band te krijgen. Die vorm van liefde vind 
ik mooi.” Sjors neemt de nuchtere afslui-
ting voor zijn rekening. “Het feit dat je vrij 
bent en niet meer iemand hebt die weet 
wat je denkt, weet wat je droomt en vindt 
dat alles wat je in je leven doet in zijn te-
ken moet staan. Dat vind ik mooi.”  ↙ 

GROOT INTERVIEW 41

'Niet meer 
iemand hebben 
die weet wat je 
denkt, droomt 
en vindt, dat 
vind ik mooi'
 ↘ Sjors van Wijngaarden

WAT IS JOUW RITUEEL?

Willemijne Meurs (22), student 
Klinische Technologie 

“De avond voor een lastig tentamen slaap ik 
met mijn samenvattingen in bed. Ik leg die 
stapel van papier dus niet op mijn bureau of 
mijn nachtkastje, maar naast me wanneer 
ik in bed kruip. Ik geloof niet dat alle leer-
stof zó mijn hersenen instroomt of dat ik 
ga dromen over het tentamen. Ook schrik 
ik niet midden in de nacht wakker omdat ik 
op zoek ben naar een antwoord op een mo-
gelijke tentamenvraag. Ik vind het gewoon 
fijn om de samenvattingen dichtbij me te 
hebben, zodat ik ze nog even snel voor het 
tentamen kan bekijken.”

WHAT'S YOUR RITUAL?

Willemijne Meurs (22), Clinical 
Technology student 

“I sleep with my summary notes the night 
before a difficult exam. So I don’t put that 
pile of paper on my desk or on my bedside 
table, I have it right next to me when I 
crawl into bed. I don’t believe that all the 
material will just flow into my brain or that 
I’ll dream about the exam. I also don’t 
wake up startled in the middle of the night 
because I need to look up the answer to 
a possible exam question. I just think it's 
nice to have the summaries near me, so I 
can take a last quick look through them 
before the exam.” 

tekst / text  JOB ZOMERPLAAG
fotografie / photography RONALD VAN DEN HEERIK
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Three students question each other about religion. One is 
devout, one is a staunch atheist, and the third is somewhere 
in-between. What are their differences and what do they 
have in common?

text JASPER MONSTER & INGE JANSE
photography AYSHA GASANOVA

A
T FIRST GLANCE, they 
seem to be quite alike. 
Three students from South 
Holland all studying at the 
same university. But that's 

where the similarities end. Anouschka 
is a devout Protestant, atheist Sjors feels 
that all religion is nonsense, and Martijn 
can best be described as a Roman Catholic 
agnostic.
In order to find out how they experience 
their philosophies of life and how this 
affects their lives as students, they play 
a game. A stack of question cards is on 
the table. They take turns choosing one 
person and asking a question on the card. 
Everyone also has two jokers, which allow 
them to pass the question on to someone 
else. Under EM’s guidance, they make in-
quiries about each other and themselves.

How did you decide that your beliefs are 
the correct ones and mine aren't? <v>
As soon as Martijn poses this question and 
the committed atheist Sjors is about to re-
spond, Martijn and Anouschka burst out 
laughing. But Sjors remains serious and 
promptly answers. 
“It’s not that difficult. Religious people 
have to prove that their claim, their faith, 
is right. I don’t make any claims. For ex-
ample, Christians say that God exists, so 
they have to provide proof. I always had 
my doubts when I heard those stories in 
school. I was told: if you have doubts, 
read the Bible. When I was seventeen I 
read it for the first time and my intuition 
told me that something didn’t add up. The 
second time I read it I thought ‘do I really 
want to worship this god?’ That’s when I 
reached the conclusion there’s no reason 
to believe that a god exists.”
Even though this view runs contrary to 
hers, Anouschka understands his rea-

soning. “It’s a very complicated question 
because it remains a question of faith 
and it’s hard to provide conclusive proof 
for the question why your religion is the 
only true religion. Of course I’ve had my 
doubts as well. I couldn’t find any conclu-
sive evidence, but in the end I came to the 
conclusion that my faith is important to 
me. That was enough.”
Martijn fully understands the doubts. “I 
have them too. But looking at it from a 
different perspective, as long as there's 
no definitive proof that there is no god, 
I prefer to believe in religion, or at least 
remain hopeful. Hope is the reason I hav-
en’t definitively abandoned my faith.”

Imagine for moment that you change 
your own convictions. What faith would 
you then adopt and why? 
Anouschka reads the question out loud 
and sighs deeply. 'Now that's an interest-
ing one.' After some hesitation this ques-
tion is put to Sjors. 
“Whew, that’s a tough one. But if I had to 
choose, I would choose something like 
the beliefs found in Greek mythology.” 
As an agnostic, Martijn knows that all 
eyes are on him. “Difficult… My position 
is somewhere in the middle. I don’t know 
if I could really be an atheist, because I 
would still have the feeling that some-
thing was missing. What? The hope. The 
idea that there’s nothing after you die, 
that it’s the end. I find that hard to ac-
cept.”
Anouschka laughs as she listens to Mar-
tijn and Sjors. As far as she’s concerned 
– at least for now – it’s a foregone con-
clusion. “There’s something beautiful in 
every faith, such as loving your fellow 
man. But in the end I decided that this 
faith is really my true faith. I never ques-
tioned it after that.”

God. Maybe? No!

'Religion provides 
comfort and 
tranquillity,
knowing there’s 
someone upthere 
I can talk to'
 ↘ Anouschka Rozendaal

Name: Anouschka Rozendaal
Age: 22
Studying: Master in Health Economics, Policy & 
Law
Raised in: Groot-Ammers
Background: Reformed Alliance in the Protes-
tant Church in the Netherlands
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Is a life with or without religion possible 
for you? 
Anouschka reads out the question and, 
in her enthusiasm, immediately launches 
into an answer. 
“Impossible for me. Religion means too 
much. It provides comfort and tranquil-
lity, knowing there’s someone up there 
I can talk to and when things are hard, 
I can accept that things are out of my 
hands.” Sjors looks at Anouschka with 
surprise. ‘’I think it’s bizarre that you’d 
say life without religion is impossible. It 
meant a lot to me once too, but at some 
point it’s not relevant anymore and you 
discover that it doesn’t enhance your life 
in any way. You say that religion gives you 
hope, but I don’t go through life feeling 
hopeless and fearful.”
Anouschka shows understanding in her 
response. “There are enough difficult 
matters in faith that I sometimes strug-
gle with. With some of the stories I think: 
‘What does this mean for me?’ But I find 
hope when I read stories about Jesus. 
Those stories give me strength.” Sjors still 
disagrees. “I respect your faith and the 
idea that people have religious beliefs, 
but I don’t respect what they believe.” This 
last remark results in laughter around the 
table, followed by a brief clarification. 
“That doesn’t mean I don’t respect you or 
that religious people are bad people.”

How does life as a student affect the 
way you adhere to your beliefs? 
Without hesitation, Sjors passes the ques-
tion on to Anouschka. 
“I'm a member of NSR, a Christian student 
association. This connection makes my 
faith a logical part of my life as a student. 
It was a conscious choice to join NSR after 
finishing secondary school. My thinking 
was that I went to university, where per-
haps there are many people who aren’t 
religious. I wanted to find a way to remain 
engaged with my faith.”
Martijn states he didn’t consciously make 
any choice in this matter. “I get that it’s 
nice to meet up with people once in a 
while to talk about your faith, but that’s 
something I already do outside of univer-
sity. This makes me actively think about 
the subject and you also talk to people 
who feel differently about it.” Anouschka 
isn’t worried that she’s living in a bubble 
because of the Christian nature of NSR. 
“In my study I’m in contact with plenty of 

people who have a different background.”

Are there times in your life as a stu-
dent when it's awkward to express your 
faith? 
Martijn puts this question to Sjors who, 
after thinking about it for a moment, can’t 
come up with any situations where this has 
happened. While he hasn’t experienced it 
at university, it has happened when he re-
turns to his hometown. 
“Things are sometimes different when I 
go home to Sliedrecht. My opinions aren’t 
always appreciated, but personally, I get 
enjoyment from that.” He then changes 
his mind and plays his joker card. “I’m cu-
rious how you would answer this, Anous-
chka. I imagine it’s a bit more difficult for 
you.”
According to Anouschka, any awkward-
ness is purely in her mind. “When I start-
ed university, I was worried people might 
think: ‘Hey – she’s Christian, what's she 
doing here in a science-based study? Did 
she give this any thought?’ But I quickly 
found out that people are very receptive 
to this discussion and find it interesting. 
I haven’t gotten into many heated discus-
sions.” Sjors immediately offers to start 
one, but the discussion is deferred for 
now. This is followed by a confession from 
Martijn.
“I won’t deny that the way I present my-
self depends on who I’m with. I won’t lie 
if someone asks me, I’ll simply tell them 
what I believe, but I don’t initiate conver-
sations about my Catholic background. I 
don’t know why that is. I guess I find it dif-
ficult to have a conflicting opinion.”

What was the most difficult faith-relat-
ed moment of your academic life?
This question is directed at the ‘Doubting 
Thomas’ Martijn, and he’s ready with his 
answer. 
“Since starting my bachelor programme 
in History, I have had more understand-
ing for atheism. I increasingly think 
Christianity could just be an illusion. As 
a child you don’t know any better than to 
accept religion as the truth. But the more 
you learn and experience, the more you 
start doubting and putting things into 
perspective.”
Anouschka says that her experience has 
been different. “I haven’t often been chal-
lenged to ponder the combination of my 
studies and my faith since starting    ↘  

'I like that there's 
no longer anyone 
who knows what 
you're thinking,
dreaming or 
feeling'
 ↘ Sjors van Wijngaarden

Name: Sjors van Wijngaarden
Age: 28
Studying: Master of Arts in History of Society
Raised in: Sliedrecht
Background: Dutch Reformed Church
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university. The only time where I've thought 
about it is during a course covering health 
policy and law. Then you’re confronted with 
issues like euthanasia and abortion. Then I 
discover that I sometimes have a different 
point of view on some issues.”

How does your life as a student differ 
from the life of a student with a different 
faith? 
Just like the previous question about student 
life, Sjors immediately puts this question to 
Anouschka. ‘I knew it,’ she says with a laugh. 
“I think the main difference is in values and 
ethics. I think marriage is a wonderful insti-
tution. In my opinion sex is meant for that 
one special person and being faithful to that 
person is important. Many students prob-
ably feel differently about this. NSR is also 
different from other associations. Sure, we 
all like beer, but the goal of our society eve-
nings isn’t to get drunk and go home with 
someone.”
“That’s something I’m familiar with,” says 
Sjors. At first his words create confusion at 
the table, but he quickly explains himself. “I 
mean, not me personally, but I've seen this 
with friends in Sliedrecht. Sex before mar-
riage is still an issue for some of my friends.” 
Otherwise, he doesn’t see religion playing 
much of a role in student life. “Beforehand I 
thought it would have a bigger impact, but 
the subject simply doesn’t come up that 
much.” Martijn agrees. “It’s never been an 
issue. I drink alcohol when I want, and sex 
before marriage isn't an issue either.”

What do you like most about your faith? 
Anouschka is ready to answer this final 
question right away. 
“The way Jesus conducted himself during 
his life and how he sacrificed himself. His 
sacrifice allows us to live in freedom. It’s 
not like I feel my life is less free because I 
live the way I do now. Parting from my faith 
would feel like losing a piece of me.” For 
Martijn, what resonates most – besides the 
search for hope – is the concept of love. “For 
me, religion is a way to get into contact with 
someone and forge a strong bond. I find 
this expression of love a beautiful thing.” 
Sjors concludes the discussion with some 
more down-to-earth wisdom. “The fact that 
you're free. The idea that there's no longer 
anyone who knows what you're thinking, 
dreaming or feeling, expecting everything 
you do to be done in his name. That’s what I 
like most about my beliefs.” ↙

WAT IS JOUW RITUEEL?

Tessa van Hartingsveldt (21), Clinical 
Technology student

“Voor de tentamens van mijn opleiding 
Klinische Technologie moet ik veel lange 
teksten kennen. Ik vat daarom die teksten 
samen en schrijf ze met een pen uit. Ik 
geloof dat als ik met dezelfde pen mijn 
tentamen maak, ik meer vragen kan beant-
woorden. Stiekem hoop ik dat die pen een 
deel van de lesstof onthoudt en deze als 
vanzelf kan reproduceren. Maar ik ben in 
de drie jaar die ik studeer wel een paar keer 
van dat geloof afgevallen: soms herinnert 
‘die pen’ minder dan je hoopte.” 

WHAT'S YOUR RITUAL?

Tessa van Hartingsveldt (21), Clinical 
Technology student

"For the Clinical Technology exams I have 
to know a lot of long texts. I make sum-
maries of those texts and write them out 
on paper. I believe that if I take the exam 
using the same pen, I’ll be able to answer 
more questions. Secretly I hope that the 
pen remembers part of the material and 
can reproduce the answers itself. But in 
the three years that I’ve been studying 
I’ve lost faith in that a couple of times - 
sometimes ‘that pen’ remembers less than 
you would have hoped.” 

tekst / text  JOB ZOMERPLAAG
fotografie / photography RONALD VAN DEN HEERIK

'The more you 
learn and 
experience, 
the more you 
start doubting' 
 ↘ Martijn Schoolenberg

Name: Martijn Schoolenberg
Age: 21
Studying: Master of Arts in History of Society
Raised in: Rotterdam
Background: Roman Catholic

PREEK / SERMON
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Kies geen kant
‘’Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I 
will meet you there.’’- Rumi (Soefi-mysticus en filosoof)

I
n een wereld waar duisternis en licht elkaar dagelijks 
kruisen, houdt dit citaat mij op de been. Dat was wel an-
ders toen ik klein was en cartoons keek op televisie. Het 
was heel duidelijk wie de slechterik was en wie de held. 
Ik hoefde me niet te bekommeren 

om de context, want die deed er niet toe. 
Sterker nog, in mijn ogen leek het alsof 
de slechterik altijd zo was geweest. Dat 
kon toch niet anders? Vertel me eerlijk 
of dit ook voor jou zo was. Ik weet het 
bijna zeker, en misschien is dit nog 
steeds zo.
 Voor mij is dat niet meer zo. Ik kan 
mensen inschatten, maar ik kan nooit 
met zekerheid zeggen dat iemand puur 
slecht of goed is. Ja, er zijn mensen 
die je liever door de grond ziet zakken. 
Maar zijn ze echt slecht? Wie ben jij om 
dat te vinden? Wie ben ik? Niemand is 
objectief.  
 Ik weet zeker dat je het met me 
eens bent. Ik weet namelijk dat jij soms 
ook het gevoel hebt alsof je slecht bezig 
bent. Maar denk je ook dat je slecht bent? 
Dat denk ik niet, want gisteren hield je nog 
een tramdeur open voor die lieve oude dame. 
Het klopt ook. Je bent niet slecht, want er is 
context die al je gedrag in perspectief zet. 
 Toch overheerst het kinderlijke zwart-witper-
spectief in de maatschappij. Het is de ultieme 
paradox, maar zo reëel dat deze mij doet huive-
ren. Want hoewel volwassenen zich bewust 
zijn van de complexiteit en uniciteit van de 
mens, wordt er toch een zwart-witdenken 
gehanteerd. Zij zijn de vijanden en wij de 
goeden. Simpel hè? Het is net alsof je 
weer kind bent en je niet kritisch hoeft te 
zijn. Jij hoeft enkel een kant te kiezen, en 
zelfs dat soms niet eens. 
In een wereld waarin het makkelijk is om 
een kant te kiezen, kies ik daarom voor 
het veld tussen goed en slecht. Het veld 
waar we niets zeker weten, behalve ons eigen 
perspectief. In dat veld volg ik mijn instinct. 
Zie ik je daar?

Sarah Achahbar is Internal Coordinator bij de 
Erasmus Sustainability Hub

Choose no side 
“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a 
field. I will meet you there.” - Rumi (Sufi mystic and philosopher)

I
n a world in which darkness and 
light cross each other every day, 
this quote keeps me going. Things 
were different when I was a young 
child and watched cartoons on TV. 

It was very easy to recognise the villain 
and the hero. I did not have to bother 
about context, since it did not mat-
ter. Indeed, in my eyes, the villain had 
always been that way. After all, that 
was simply how things were. Tell me 
honestly if you also viewed the world 
in black and white. I am almost cer-
tain that you did, and maybe still do. 
I no longer see the world in this way. 
While I can read people, I can never 
say for certain that someone is purely 
good or bad. Yes, there may be people 

who you really cannot stand. But are 
they really bad people? Who are you 
to judge? Who am I to judge? No one 
is objective. I am sure that you agree 
with me, because I know that you at 
times also feel that you are doing some-

thing bad. But do you also think that you 
are a bad person? I do not think so, be-

cause yesterday you held the tram door 
open for that nice old lady. And it’s true. 
You are not bad, because there is context 
that puts your behaviour into perspective.
 Nevertheless, an infantile black-

and-white perspective is dominant in so-
ciety. It is the ultimate paradox, but so real 

that it makes me shudder. Because although 
adults are aware of the complexity and uniqueness 

of human beings, black-and-white thinking is main-
tained. They are the enemy and we are the good guys. 

Simple, right? It’s as if we are children again and do 
not have to think critically. All we have to do is choose 

a side, and sometimes we don’t even have to do that. 
In a world in which it is easy to choose a side, opt for 
the field between good and bad; the field in which we 

are not sure of anything except our own perspectives. 
I follow my instinct in that field. Will I see you there?

Sarah Achahbar is Internal Coordinator at the 
Erasmus Sustainability Hub
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www.uaf.nl/weertoekomst

In Weer toekomst! laat fotograaf Ahmet Polat  
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weg vinden in Nederland. Samen met Stichting 
voor Vluchteling-Studenten UAF legde hij  
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en verwachten, over dromen en nachtmerries.
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En, hoe wilt u voortleven?
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