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Zweeds
Kraakt uw pc de laatste weken ook als een oude wagen als u gewoon wat programmaatjes open 
heeft staan? Is het zo traag als in vroegere tijden, toen je nog Zweeds kon leren terwijl je wachtte
op het laden van een webpagina?
Dat komt omdat het systeem – en dan citeer ik het hoofdverantwoordelijke collegelid – om ‘onver-
klaarbare redenen’ instabiel is. Naar verluidt zijn vorige maand alle verloven ingetrokken van ICT-me-
dewerkers om te zorgen dat we gewoon konden blijven inloggen, en dus konden werken en studeren. 
Dank daarvoor, overigens.
Maar het baart me ook wel wat zorgen. De reorganisatie van het University Support Centre is net 
afgerond, en vooraf was beloofd dat ‘de basis op orde’ zou zijn en alles beter zou worden.
Nou, mooi niet, geeft ook hetzelfde collegelid verderop in deze EM toe. ‘We voldoen nog niet aan de 
randvoorwaarden die we onszelf hadden gesteld voor de reorganisatie.’
Het is toch bizar – een ander voorbeeld - dat je de hele facturering van de universiteit digitaliseert en 
dat medewerkers vervolgens de digitaal aangeleverde facturen moeten printen om ze dan in een 
ander systeem weer in te scannen? En dan begin ik hier niet eens (meer) over de omslachtige 
werkwijze van de bedrijfssoftware van SAP.
Misschien hadden ze niet moeten zeggen: de basis is op orde, maar: de baas is op orde, en hij wil 
graag doorpakken.
Het is te danken aan de samenwerkende inspraakclubs (Universiteitsraad, vakbondsoverleg EUROPA 
en de dienstcommissies) dat de problemen op de werkvloer ook serieus zijn genomen. En dat er 
‘extra handjes’ beschikbaar blijven om die basis alsnog op orde te brengen.
Tot die tijd moeten we ons nog even verbijten als de pc weer eens kreunt en steunt. Er wordt aan 
gewerkt.

Tack ska du ha

Wieneke Gunneweg, Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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ROTTERDAMSE SLOOPKOGEL VELT 
AMSTERDAMSE DAMES 
Diepe spits Anna Lavooij (met knie-
band) van Dames I van Antibarbari 
– in clubkringen beter bekend als ‘de 
Sloopkogel’ – wordt op de huid ge-
zeten door een tegenstandster van 
Kadoelen uit 020. Het gebeurde tijdens 
de returnwedstrijd op zondag 17 mei. 
Uit hadden de dames van Antibarbari 
– bijgenaamd de Conjo’s – nog met 
1-0 verloren, maar in eigen huis werd 
dit met 4-0 meer dan rechtgezet, 
onder meer door twee doelpun-
ten van Lavooij. Hierdoor maken de 
Rotterdamse dames een goede kans 
om te promoveren naar de 1e klasse. 
Dan moet er alleen met Pinksteren 
en de week daarop nog wel even ge-
wonnen worden van de dames van 
Westlandia uit Naaldwijk. GvdE (foto 

Ronald van den Heerik)
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In 2010 kwamen er 4500 bootvluchtelingen 
uit Libië. Afgelopen jaar waren het er meer 
dan 170.000. Hoe is die explosieve toename 
te verklaren? “Het totale aantal vluchtelin-
gen dat Europa heeft geprobeerd te bereiken 
via de Middellandse Zee – veelal naar Italië 
en Griekenland – ligt nog veel hoger, op 
220.000. Dit jaar gaan we daar naar verwach-
ting overheen. En dat zijn dan alleen nog de 
bootvluchtelingen, slechts een klein deel van 
het totaal aan irreguliere migratiestromen. 
De grootste oorzaak is de toegenomen onrust 
in een aantal conflictlanden in het Midden-
Oosten en Afrika. Veel vluchtelingen komen 
uit Somalië, Eritrea en Syrië. En er is sprake 
van een zelfversterkend effect: louter de aan-
wezigheid van smokkelaars maakt al dat 
mensen er meer gebruik van gaan maken.”

Wat voor mensen zijn het, die smokkelaars? 
“Het beeld dat uit de media oprijst, is dat van 
grote organisaties die voor duizenden men-
sen de hele route regelen. Dat gebeurt ook, 
maar het merendeel van wat je ziet, is het re-
sultaat van lokaal opererende smokkelaars. 
Iemand die vanuit Syrië reist, wordt aan de 
grens met Turkije voor een paar honderd eu-
ro meegenomen door de bergen, gewoon lo-
pend. Dan moet hij zelf verder reizen naar de 
grens met Griekenland, waar hij weer verder 
geholpen wordt door een andere lokale partij. 
Het gaat stap voor stap, en bij elk knooppunt 
ga je met een andere smokkelaar in zee.”

De Italiaanse anti-maffia-unit heeft het over 
grote, georganiseerde netwerken, met 
hoofdkantoren in steden als Rome en Mi-
laan. Dat is dus overdreven? “Dat is maar 
een deel van het verhaal. Andrea Di Nicola, 
een van de weinige collega’s die recent onder-
zoek heeft gedaan naar deze groepen, be-
schrijft inderdaad dit soort grote jongens, die 
vanuit Turkije de hele route regelen en daar 
miljoenen mee verdienen. Maar ik denk dat 
het uiteindelijk maar een heel klein deel van 
de markt is.”

Als de overtocht per boot een tweedeklas-
kaartje is, wat is dan het eersteklaskaartje? 
“Vervalste documenten kopen en op het 
vliegtuig stappen. Of met luxe jachten de 

oversteek maken. Dan heb je het over enkele 
mensen. En dat vereist een heel andere orga-
nisatie dan in Libië een paar honderd men-
sen op een gammele boot zetten.”

Hebben we het over meedogenloze crimine-
len of over opportunistische handelaren? 
“Een jaar geleden zou ik hebben gezegd: han-
delaren. Mensen die inspelen op een behoef-
te, daar geld mee verdienen en er baat bij 
hebben om dat op een goede manier te doen. 
Maar je ziet nu boten waarop mensen met z’n 
honderden benedendeks opgesloten zitten en 
geen kant op kunnen. Dat doe je niet als je 
enig mededogen hebt met de mensen die je 
vervoert. Wat trouwens wel goed is om te be-
seffen, is dat slechts een klein deel het niet 
overleeft. Volgens een schatting van de 
UNHCR hebben we het jaarlijks over 3.500 
dodelijke slachtoffers op de Middellandse 
Zee. Dat is enorm, maar op 220.000 boot-
vluchtelingen een relatief klein aantal. Ruim 
215.000 mensen halen Europa wel.”

Je hoort steeds vaker dat bootvluchtelingen 
onderweg al meerdere keren beroofd, ont-
voerd of tewerkgesteld zijn. Dat ze door 
verschillende groepen kaalgeplukt worden. 
In hoeverre wordt dat georganiseerd? “Ik 
heb een aantal zeer grootschalige mensen-
smokkelonderzoeken van de Nederlandse 
politie ingezien, en daar rijst ook dit beeld uit 
op. De zogenaamde klanten van de mensen-
smokkelaars worden aan alle kanten ge-
naaid. Mensen werden zogenaamd gestald in 
safe houses, maar moeten dan wel hun fami-

Mensensmokkelaars 
hebben geen mededogen
Vorig jaar maakten meer dan 200.000 bootvluchtelingen de levensgevaarlij-
ke oversteek naar Europa. Maar wie zijn de smokkelaars die dat mogelijk 
maken? Criminoloog Richard Staring: ‘Mensen worden als handelswaar ge-
bruikt; opgeofferd, puur voor de commercie.’
tekst Geert Maarse  fotografie ANP

Richard Staring is hoogle-
raar Mobiliteit, Toezicht en 
Criminaliteit aan de Erasmus 
School of Law. Hij doet al sinds 
de jaren negentig onderzoek 
naar mensensmokkel en il-
legaliteit. Hij had inzage in 
dossiers van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst, sprak 
met vluchtelingen en officials 
en bezocht onlangs nog een 
belangrijke ‘smokkelroute’ in 
Griekenland. Hij werkt vanaf 
augustus in Istanbul aan een 
onderzoeksaanvraag om op 
locatie gesprekken te voeren 
met zowel vluchtelingen als 
smokkelaars. Op 27 mei organi-
seerde hij namens het Centre 
for Information & Research on 
Organised Crime (CIROC) het 
seminar ‘Mensensmokkel uit 
Conflictgebieden’.

Een boot met 200 vluchtelingen 

170 kilometer ten zuiden van het 

Italiaanse eiland Lampedusa. 



28 mei 2015 | 07DE KWESTIE

lie thuis opbellen om meer geld te krijgen. Ze 
worden mishandeld, moeten hun paspoorten 
inleveren. Mensen worden als handelswaar 
gebruikt; opgeofferd, puur voor de commer-
cie.” 

Wat verdient een mensensmokkelaar? “Als 
je vierhonderd mensen aan boord hebt, die 
elk twee- tot drieduizend euro betalen, zou er 
zomaar een miljoen euro gemoeid kunnen 
zijn met een boot. Het is een beetje een edu-
cated guess, maar het zou me niets verbazen 
als er in Libië ook steeds meer avonturiers 
opduiken. Mensen die denken: als ik met een 
volle boot dit soort bedragen kan binnenha-
len, dan is het het risico waard.”

De Europese Unie heeft een tienpuntenplan 
gelanceerd om mensensmokkel aan te pak-
ken. Wat vindt u daarvan? “Dat gaat voor 
een groot deel over het opwerpen van grotere 
barrières, meer toezicht, strengere regels. 
Reddingsoperatie Mare Nostrum is vervan-
gen door Operatie Triton: kleinschaliger en 
vooral gericht op het buiten de deur houden 
van mensen. Europa schermt zich af. Er is re-
cent nog een grote muur geplaatst op het vas-
teland tussen Griekenland en Turkije. Den-
ken we echt dat mensen niet meer op de 

poorten bonken als we de muren hoger ma-
ken? We moeten nadenken over de echte oor-
zaak van het probleem. Over langslepende 
conflicten, over de groeiende ongelijkheid. 
En we moeten op zoek gaan naar legale alter-
natieven voor de oversteek naar Europa.”

Er zijn mensen die zeggen: hijs die vluchte-
lingen niet zo makkelijk aan boord, maar 
sleep de boot terug naar de Afrikaanse 
kust. En in de Verenigde Naties wordt ge-
sproken over het vanuit de lucht kapot-
schieten van eventuele smokkelboten aan 
de Libische kust. “Bizar toch, dat dat het ant-
woord is van de EU. Behalve dat je daarmee 
ingaat tegen allerlei internationale verdragen 
en fundamentele mensenrechten, strookt het 
niet met mijn gevoel van rechtvaardigheid. 
En je verplaatst het probleem. Stel: je bent in 
staat om alle boten aan flarden te schieten, 
waardoor er geen hond meer de Middelland-
se Zee op durft. Dan zul je onherroepelijk 
zien dat de vluchtelingenstroom ombuigt, bij-
voorbeeld naar Oost-Europa. Een jaar of vijf-
tien geleden waren mensensmokkelaars 
vooral actief op de route via Spanje. Aan Ma-
rokko is toen gevraagd om vluchtelingen en 
smokkelaars aan te pakken. Toen zag je dat 
de oversteek zich verplaatste van Gibraltar 

naar de Canarische Eilanden. En het doden-
tal schoot omhoog, omdat de oversteek veel 
langer en gevaarlijker was. Repressie heeft 
niet alleen geen zin, het maakt het probleem 
ook nog eens groter.”

Maar u hebt hier toch ook geen oplossing 
voor? “Nee. Maar je moet beseffen dat de 
bootvluchtelingen, waar we nu zo vol ver-
schrikking naar kijken, mede het gevolg zijn 
van EU-beleid op het gebied van asiel en mi-
gratie. Je moet serieus nadenken wat je doet 
met de trek van mensen uit landen waar het 
slechter gaat dan hier. Het verwijt is vaak dat 
het geitenwollensokkenargumenten zijn. 
Maar we moeten dit probleem in zijn totale 
verband zien. En het wordt nu allesbehalve 
integraal aangepakt. In Turkije durven 
vluchtelingen geen officials aan te spreken 
omdat ze bang zijn dat ze zonder procedure 
weer teruggestuurd worden. In Griekenland, 
een van de belangrijke poorten van Europa, 
zijn ze ingericht op dertig asielaanvragen per 
dag. Daar moeten ook de noordelijke EU-lan-
den meer dan nu verantwoordelijkheid voor 
nemen.”

Leiden de problemen op de Middellandse 
Zee tot meer aandacht voor het Europese 
vluchtelingenvraagstuk? “Ik ben al vanaf 
midden jaren negentig bezig met deze thema-
tiek. Je ziet dat er meer aandacht voor ont-
staat. Vanuit de onderzoeksjournalistiek, en 
nu mondjesmaat vanuit de wetenschap. Maar 
mijn voorstel om op locatie met vluchtelingen 
en smokkelaars te gaan praten werd onlangs 
nog afgewezen. Als ik dat nu had ingediend, 
was het waarschijnlijk gehonoreerd.”

Welke rol speelt dit probleem voor de sa-
menhang binnen de Europese Unie? “Dit los 
je als lidstaat alleen niet op, je hebt elkaar 
nodig. Het zou een bindmiddel moeten zijn. 
Maar je ziet nu al dat dat lastig is.”

Elk land wil zo snel mogelijk van die vluch-
telingen af. Wat is het alternatief? “Willen 
we echt in een samenleving wonen die letter-
lijk en figuurlijk omheind is? En waarin nie-
mand, behalve een voetballer met uitzonder-
lijk veel talent, toegelaten wordt? Een van 
mijn promovendi doet in Ecuador en Guate-
mala onderzoek naar gated communities. En 
daarin zie ik wel een parallel met fort Euro-
pa. Als er íéts blijkt uit het onderzoek naar 
gated communities, is het wel dat mensen 
nog steeds heel erg bang zijn. Die muren heb-
ben eigenlijk geen effect hebben op hun ge-
voel van veiligheid. Je zult mij niet horen 
pleiten voor het volledig openen van de Euro-
pese grenzen, maar er moeten meer moge-
lijkheden komen. Je moet naar een soepeler 
beleid, op het gebied van asiel, op het gebied 
van vestiging en werk. Dat mag misschien 
utopisch of naïef klinken. Maar ik denk dat je 
er niet omheen kunt.”  

‘Repressie heeft geen zin, het maakt het 
probleem alleen maar groter’
 > Richard Staring
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Faculteitsraad 
FSW akkoord met 
reorganisatieplan
De Faculteitsraad van Sociale Wetenschap-
pen heeft ingestemd met het reorganisa-
tieplan voor de faculteit. Na ruim anderhalf 
jaar discussie is ‘het ei gelegd’, aldus raads-
voorzitter Jacko van Ast.

Decaan Henk van der Molen is ‘verheugd’ over 
het besluit van de raad. In maart presenteerde 
de decaan de eerste versie van het reorganisa-
tieplan. Daarop kwam in eerste instantie veel 
kritiek vanuit de raad. Volgens enkele raadsle-
den ‘ontbrak in het plan een visie’ op de toe-
komst van de faculteit en waren de verwachte 
instroomcijfers van studenten te rooskleurig. 
In een formele reactie presenteerde de raad 23 
punten van zorg. Daarin ging het vooral om een 
betere financiële onderbouwing van het reor-
ganisatieplan, scenario’s voor achterblijvende 
instroomcijfers, meer inspraak bij de vorming 
van clusterbesturen, minder bestedingsruimte 
voor de decaan, en een andere inrichting van 
het onderwijsbureau. Op een groot aantal an-
dere punten is Van der Molen de raad al tege-
moetgekomen, maar met onder andere de laat-
ste twee punten gaat de decaan niet mee. 
In elk geval zijn de toezeggingen voldoende ge-
weest om de handtekening van de raadsleden 
te verdienen. “Daar ben ik natuurlijk zeer ver-
heugd over”, zegt Van der Molen. “Dit betekent 
namelijk dat we, als verder alles volgens plan-
ning verloopt, in de zomer kunnen starten met 
de implementatie van de reorganisatie.”
Ondertussen blijft de decaan in gesprek met 
de raad over de punten van zorg. “Daar heb ik 
duidelijke afspraken over gemaakt. Wij heb-
ben bijvoorbeeld afgesproken om in het nieuwe 
academische jaar een ‘dag op de hei’ te organi-
seren met de faculteitsraad om over medezeg-
genschap te praten”, zegt Van der Molen.
De FSW moet bezuinigen om een jaarlijks te-
kort van 2,5 miljoen euro weg te werken. De 
reorganisatie heeft tot gevolg dat de vier dis-
ciplines – Bestuurskunde, Sociologie, Psycho-
logie en Pedagogie – gaan fuseren tot twee 
bestuurlijke clusters: enerzijds Bestuurskunde 
en Sociologie, anderzijds Psychologie en Peda-
gogie. De organisatie slankt ongeveer 28 fte’s 
af. Daarvan is een groot deel via natuurlijk ver-
loop gerealiseerd. Voor acht medewerkers gaat 
de reorganisatie nog wel gevolgen hebben: zij 
zijn ‘niet-functievolgers’. Samen met een plan 
om de komende jaren meer internationale stu-
denten te trekken, moet dat de faculteit weer 
zwarte cijfers opleveren. ES

Trappenloop
Achttien verdiepingen oprennen gaat je niet in de kouwe kleren zitten, zelfs niet voor een 
getraind atlete als Svenja Oguz. Oguz rende van alle vrouwelijke deelnemers het hardst de 
trappen van het Tinbergengebouw op tijdens de jaarlijkse Trappenloop van Erasmus Sport. 
De circa 350 treden liet ze in 2.45 minuten achter zich. Overallwinnaar werd Job Heidkamp; 
hij liep met 1.42 minuten de snelste tijd. Als prijs mag hij acht keer gratis komen lunchen bij 
Erasmus Sport.  ES (foto: RvdH)

Erasmus 
Universiteit 
populair onder 
scholieren
De Erasmus Universiteit is na de 
Universiteit Utrecht het meest 
in trek onder aspirant-studen-
ten. Op de deadline van 1 mei 
verzamelde de Rotterdamse 
universiteit 12.043 vooraanmel-
dingen voor de bachelorfase. 
Dat is ruim 12 procent meer 
dan vorig jaar. Van alle univer-
siteiten groeit Maastricht het 
hardst: daar steeg het aantal 
aanmeldingen met 13,4 pro-
cent. Omdat sommigen zich 
voor meerdere universiteiten 
inschrijven, zal het daadwerke-
lijke aantal nieuwe studenten in 
augustus een stuk lager uitval-
len.  Bron: Studielink

Vooraanmeldingen 
mei 2015

(percentage t.o.v. 
vooraanmeldingen 

mei 2014)



Hoe word je wijs uit 11.000 vragen aan 
de wetenschap?

CAMPUS

STUDENT ECONOMETRIE 
PLOTSELING OVERLEDEN
Student Econometrie Juri Rosvetov 
(19) is vrijdag 8 mei tijdens een practi-
cum Lineair Programmeren onwel ge-
worden. Hij is later in het ziekenhuis 
overleden. Er zijn nog pogingen ge-
daan door medewerkers van de BHV 
om hem te reanimeren, maar dat heeft 
niet mogen baten. De oorzaak van zijn 
overlijden is niet bekendgemaakt. ES

EUR WIL MEER VRIJE RUIMTE 
IN BACHELOR
In 2017 moeten alle studenten aan de 
Erasmus Universiteit 30 ECTS vrije 
ruimte krijgen in hun derde bachelor-
jaar. Dat is nu nog 15 ECTS. Door de 
extra ruimte zijn minoren van de EUR 
en andere universiteiten beter uitwis-
selbaar. Het aantal minoren op de 
EUR moet omlaag, terwijl de kwaliteit 
omhoog moet. Minoren op de EUR 
zijn nu meestal 15 ECTS, terwijl dat 
op andere universiteiten vaak 30 is. 
Bij de uitwisseling van studenten met 
Leiden en Delft bleek dat al een pro-
bleem te zijn. ES

STUDENTEN RAKEN 
BELASTINGAFTREK KWIJT
Vanaf komend collegejaar kunnen 
studenten geen studiekosten meer 
van de belasting aftrekken.  De aftrek 
verdwijnt met de invoering van het 
leenstelsel, omdat anders te veel stu-
denten voor belastingaftrek in aan-
merking komen, waardoor het Rijk 
veel geld zou mislopen. Momenteel 
mogen studenten hun collegegeld en 
de kosten van ‘voorgeschreven leer-
middelen’, zoals boeken en appara-
tuur, van de belastingen aftrekken. 
De kosten moeten alles bij elkaar ho-
ger zijn dan de ontvangen basisbeurs 
en aanvullende beurs, plus een drem-
pel van 250 euro. HOP

KORTAF

Grease
Het vergt wat voorstellingsvermogen, maar dit is een bekende scène 
uit de musical Grease. De toneelspelers van RSC en RVSV zijn druk 
aan het repeteren voor hun uitvoeringen van de bekende musical, 
op 28 en 29 mei in het Erasmus Paviljoen. De man met de pet (ge-
speeld door Wouter Valk) is niet aan het honkballen, maar heeft een 
denkbeeldige camera op zijn schouder. Links probeert presentator 
Jan Kooijman (Victor van Busschoten) de danswedstrijd op de Rydell 
High School van hoofdrolspelers Danny en Sandy te verslaan, terwijl 
mannenverslindster Marty (Freya Swales) hem versiert.  ES (foto: RvdH)

Meer dan 11.000 vragen zijn er ingediend 
voor de Nationale Wetenschapsagenda. 
Hoe haal je daar de meest prangende the-
ma’s uit waar de Nederlandse wetenschap 
zijn tanden in kan zetten? 

In april konden alle Nederlanders interessan-
te vragen indienen waar mee de wetenschap 
aan de slag zou moeten gaan, en nu gaat een 
speciale jury onder leiding van Alexander 
Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf op grond 
van die vragen een prioriteitenlijst voor de Ne-
derlandse wetenschap samenstellen. Maar het 
is nog niet zo eenvoudig om chocola te maken 
van de talloze goede en minder goede vragen 
die zijn ingediend. De jury moet aan drie ver-
leidingen weerstand bieden, stelt onderzoeker 
Edwin Horlings van het Rathenau Instituut.
Allereerst is het gevaarlijk om op de kwaliteit 
van de vragen af te gaan, waarschuwt Horlings. 
De meeste burgers zijn immers niet getraind 
in goed formuleren. Ze vragen bijvoorbeeld 
waarom er zo weinig onderzoek naar acne 
wordt gedaan. Dan kun je een sociologisch 
onderzoek uitvoeren naar de dynamiek in de 
wetenschapswereld, maar de vragensteller wil 
natuurlijk dat er wordt uitgezocht wat je tegen 
acne kunt doen.

Verder is het misschien verleidelijk om op 
de frequentie van vragen af te gaan. Want als 
een vraag zeven keer is ingediend, valt die op. 
“Maar het kan gebeuren dat een paar men-
sen dezelfde vraag stellen, terwijl een vraag 
van een organisatie die duizenden mensen 
vertegenwoordigt maar één keer voorkomt”, 
legt Horlings uit. “Welke vraag is dan belang-
rijker? Er zijn technische mogelijkheden om 
patronen te herkennen in grote hoeveelheden 
data, zoals de ingediende vragen. We hebben 
intussen contact gezocht met de makers van 
de wetenschapsagenda en we gaan ze helpen 
met de analyse. We hebben alle vragen gekre-
gen, plus de onderliggende data.”
Ten slotte moet de jury er volgens Horlings niet 
voor bezwijken om de wetenschap het laatste 
woord te geven. Want de agenda is mede be-
doeld om onderwerpen boven water te krijgen 
waar de wetenschap nog niet zoveel oog voor 
heeft. “Natuurlijk kun je wetenschappers on-
gestoord hun gang laten gaan, maar voor som-
mige onderwerpen is een gecoördineerde aan-
val nodig. Zo is de eerste atoombom indertijd 
ook gemaakt. En een deeltjesversneller kun je 
niet in je eentje bouwen en de bestrijding van 
ziektes vergt ook een zekere samenwerking.”  
HOP



Geen beurspromovendi bij Erasmus MC

Campuscafé 
In De Smitse 
verhuist naar 
Hatta-gebouw
Het campuscafé In de Smitse gaat 
verhuizen naar het Hatta-gebouw. 
De deuren van de nieuwe locatie 
moeten in maart 2016 opengaan. 
Tot die tijd blijft het café open 
op de huidige locatie onderin het 
Mandeville-gebouw. Hoewel er nog 
enkele formaliteiten moeten wor-
den afgehandeld, wijst alles erop 
dat de nieuwe locatie op de eerste 
verdieping van het nieuwe Hatta-
gebouw zal zijn, dat straks, als de 
parkeergarage af is, aan het Eras-
mus Plaza zal liggen.

De studentenbar zal vanaf dat mo-
ment ook huur moeten gaan betalen. 
Voorzitter Pasqualle Seijkens van In 
de Smitse zegt echter toe dat de prij-
zen niet zullen gaan stijgen, ‘in ieder 
geval niet in de komende jaren’. 
De verhuizing naar Hatta levert het 
café meer ruimte op en een groter 
terras. “De capaciteit zal toenemen 
tot ongeveer 350 mensen, en het veel 
grotere terras heeft lekker veel zon”, 
legt Seijkens uit. Ze wil in het nieuwe 
café een af te huren ruimte creëren 
en de mogelijkheid om bittergarni-
tuur te serveren. In de Smitse zal 
blijven werken met vrijwilligers. 
Het zal wel makkelijker worden om 
langer open te blijven, ‘omdat dat 
gebouw niet om 22.45 uur dichtgaat, 
zoals nu.’
Het cafébestuur is nu in conclaaf met 
architecten over het nieuwe interieur 
van In de Smitse. De huidige sfeer 
moet wel behouden blijven. “Nu zijn 
we echt een bruin café, een traditio-
nele bar. We willen de vibe van In De 
Smitse behouden, maar dan met een 
modernere, industriële look”, aldus 
de voorzitter. HK
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Het Erasmus MC doet niet mee aan het 
experiment met beurspromovendi. De fa-
culteit is bang dat het experiment leidt 
tot een devaluatie van het promotietra-
ject.

De manier waarop promovendi nu verbon-
den zijn aan universiteiten, draagt bij aan 
een hoge kwaliteit van het promotietraject, 
zegt Maud Vissers, beleidsmedewerker bij 
het Erasmus MC. Een van de voordelen is 
dat promovendi in dienst van de univer-
siteit ook andere werkzaamheden uitvoe-
ren. De promovendi die met een beurs zou-
den worden aangetrokken mogen dat niet.
Dat is ook voor de promovendi zelf onvoor-
delig: “Het huidige systeem geeft ze de 
kans om naast onderzoek ook andere acti-
viteiten uit te voeren, zoals het geven van 
onderwijs. Die diversiteit aan werkzaam-
heden en de mogelijkheid om ervaring op 
te doen, vergroot de kans op de arbeids-
markt na het promotietraject.” Het stand-
punt van het Erasmus MC wordt gedeeld 

door meerdere UMC’s.
Dit voorjaar zette minister Bussemaker 
van Onderwijs de deur op een kier om pro-
movendi niet als werknemer, maar als stu-
dent te behandelen. Universiteiten kunnen 
deelnemen aan een experiment dat ruimte 
biedt om in totaal tweeduizend mensen te 
laten promoveren met een beurs, in plaats 
van als werknemer van een universiteit. Zo 
zouden meer mensen kunnen promoveren, 
voor minder geld. Sommige universitei-
ten willen al langer met beurspromoven-
di werken, maar dat traject stuit op veel 
weerstand bij vakbonden en promovendi 
zelf. Ook de Raad van State adviseerde in 
2013 al eens negatief over het voornemen 
van het ministerie om met promotiestu-
denten te gaan werken.
Beurspromovendi hebben een ander ta-
kenpakket, worden minder betrokken bij 
de universiteit en worden slechter voorbe-
reid op de arbeidsmarkt, vinden de tegen-
standers. Daarnaast krijgen ze te maken 
met slechtere arbeidsvoorwaarden. TF

Geheimzinnige verhalenmachine in het Paviljoen
Dit bijzondere apparaat was de afgelo-
pen weken te vinden in een hoekje van 
het Erasmus Paviljoen. Het is een tot 
verhalenmaker gereïncarneerde oude 
gokmachine. 

Vroeger keerde de machine geld uit, nu 
krijgen de winnaars na een succesvolle 
zwiep aan de hendel, verhalen van dak-
lozen, ex-verslaafden en niet-gedocumen-
teerde personen cadeau. De eenarmige 
machine maakte een korte pitstop op de 
campus om daarna ‘zijn’ toer door Rotter-
dam te vervolgen.  
In 2014 ontwikkelden Lieke van Pruijssen 
en Bieke Versloot (van Veldwerk) de ver-

halenmachine, waarmee zij een podium 
wilden bieden aan mensen die de maat-
schappij negeert. De fruitmachine laat 
audioverhalen horen over armoede, drugs, 
gebrek aan liefde en eenzaamheid. Het 
overkoepelende thema is ‘maakbaarheid 
van geluk’. Dit is volgens Van Pruijssen een 
interessante invalshoek: “We concluderen 
doorgaans dat dak- en thuislozen, (ex)ver-
slaafden en illegalen geen geluk kennen. 
Maar wat is geluk eigenlijk?’ NB (foto: RvdH)

> De verhalenmachine gemist? Beluister de verha-
len alsnog op www.rotterdamsgeluk.nl en kijk op 
www.erasmusmagazine.nl voor een langere ver-
sie van dit verhaal.
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De witte week, een faculteitsbrede tentamen-
vrije week. Studenten staan erom te springen, 
maar het brengt roostertechnisch enige romp-
slomp met zich mee. Toch krijgt de Erasmus 
Universiteit, áls het gelobby van de Universi-
teitsraad slaagt, een witte week in het studie-
jaar 2015-2016. 

Voor wie is de witte week zo belangrijk?
De zes studentengezelligheidsverenigingen van 
Rotterdam proberen al jaren een witte week op de 
universiteit te krijgen, een week waarin er campus-
breed geen tentamens, colleges of verplichte op-
drachten zijn ingeroosterd. De verenigingen storen 
zich aan het feit dat de roosters van de faculteiten 
niet parallel aan elkaar lopen. ‘Een witte week 
geeft de vrijheid om activiteiten te organiseren 
voor álle leden, zodat de studies niet verzanden in 
eilandjes met weinig onderling contact’, vindt de 
U-raad. 

Wat willen de verenigingen dan organiseren?
Een studiereis naar India of een ander ver oord of 
in samenwerking met bedrijven kunnen inhouse-
dagen, workshops en symposia georganiseerd 
worden. Erasmus Student Network zou activiteiten 
kunnen organiseren om uitwisselingsstudenten en 
internationals de stad te laten leren kennen. Daar-
naast – vanzelfsprekend – kunnen de niet te mis-
sen feestjes worden georganiseerd, waar niet-leden 
kunnen kennismaken met het verenigingsleven. 

Betekent dit ook dat iedereen lekker op vakantie 
kan?
De rector geeft tot nu toe alleen week 7 aan (15-21 
februari 2016) als optie voor een witte week. Hoe-
wel de Universiteitsraad een onderwijsvrije week 
probeert los te peuteren, stemt de rector voorlopig 
alleen in met een tentamenvrije week. Dus ver-
wacht geen spring break-achtige toestanden hier.

Hoe is de witte week eigenlijk op andere universi-
teiten geregeld?
Deze bestaat alleen in Utrecht en Delft. Over de 
grens, in Luilekkerland Leuven hebben de studen-
ten wél een echte vrije week zonder verplichtin-
gen. Als er volgend jaar een witte week in Rotter-
dam komt, is dat dus best bijzonder. NB

VRAGEN 
OVER...

BAS VAN DER SCHOT

Zing zuiver of je krijgt een schok
Is het een loepzuivere uithaal of een pijnlijke stroomstoot? Bij deze deelneem-
ster aan ‘Killer Karaoke’ valt dat moeilijk te zien. In de extreme versie van het 
onschuldige kroegspel krijg je een stroomstoot als je vals zingt. Het was niet 
het enige extreme onderdeel van Project XX, een van de vele feesten tijdens het 
honderdjarig jubileum van studentenvereniging Laurentius. Een reptielenshow 
met slangen en krokodillen, in je onesie van een tien meter hoge kraan op een 
luchtkussen vallen, en zelfs een act met lilliputters; het kon allemaal tijdens Pro-
ject XX. ES (foto: RvdH) 
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Hulp bij schrijven van paper, artikel, 
scriptie, thesis, proefschrift

Ervaren schrijver,  psycholoog, biedt in Rotterdam 
persoonlijke & productgerichte coaching bij het 
schrijven, individueel of in groepsverband. Ook 
redigeren van Nederlandse of Engelstalige teksten. 
Vergoeding per product of per uur, afhankelijk 
van omvang, complexiteit en duur van de hulp. 

Informatie:  Dr. Adriaan Visser; adriaan.visser@planet.nl; 06-
22304087. www: PRO-HEALTH.ORG

erasmus-pro health 150519.indd   1 19-05-15   14:16

Gaan we hopeloos vastlopen op klimaat ?
Nu in de boekhandel:

De sociale dimensie van de opwarming
Nijssen &  Walter

Een lange termijn analyse van de sociale cohesie 
rond het dempen van de opwarming, met behulp 

van een systeemtheoretisch basis-model over 
waardenontwikkeling in individuen 

en gemeenschappen.

Details en achtergronden op socdim.info

erasmus-nijssen 150508.indd   1 08-05-15   15:41

Die dag die komt. We weten alleen nog 

niet wanneer. Wat we wel weten is dat we 

samen deze dag dichterbij kunnen brengen.

Daarom vragen we iedereen om ons mee te 

helpen. Ook jou. Want alles wat we doen 

is weer een stap dichterbij. Dichter bij nog 

meer kennis, nieuwe successen, betere 

behandelingen. Dichter bij die ene dag, de 

dag dat we kanker verslaan. Kijk wat jij 
kunt doen op kwf.nl.

Samen komen we
steeds dichterbij

KWF Kankerbestrijding gelooft 
in de dag dat niemand meer hoeft 
te sterven aan kanker.



> Opgroeien op Campus 
Woudestein
Dennis Michels (1976) is letterlijk een 
kind van de campus: hij woonde bijna 
zijn hele jeugd in een van de dienstwo-
ningen op Campus Woudestein, en nu 
werkt hij er nog steeds, als medewerker 
van het University Support Centre. 
Zijn vader Cock Michels betrok in 1981 de 
middelste van de drie dienstwoningen, 
omdat hij op de campus werkte, eerst 
als lid van de Technische Dienst, later 
als hoofd Beveiliging en momenteel als 
hoofd Technische Dienst. Dennis was 
toen 5 jaar. De campus werd vroeger ’s 
avonds en in het weekend hermetisch 
afgesloten, en Dennis kwam regelmatig 
studenten tegen die stiekem over het 
hek geklommen waren. ‘Die gingen dan 
even tennissen. Maar dat werd meestal 
gewoon toegestaan.’ 
Veel vriendjes waren er niet op de cam-
pus. “Alleen onze buurman Rinus van 
Herk, die had een dochter van onze 
leeftijd. Sacha heette ze.” Maar de 

vriendjes kwamen wel naar Dennis, 
want er was speelruimte genoeg. De 
tennisbanen, het nu verdwenen kunst-
werk de eieren van Petri en de steeds 
weer nieuwe bouwputten waren het po-
pulairst. “We waren altijd stiekem op de 
bouwterreinen te vinden. Van het 
F-gebouw en van het G-gebouw vooral. 
Dan werden we weleens in onze nek ge-
grepen door de opzichter. En in de bos-
strook achter de tennisbanen bouwden 
we een hut. De campus was een heerlijk 
speelterrein.”
Dennis bleef er tot zijn twintigste wo-
nen. De niet al te ruim bemeten dienst-
woning werd tegen die tijd bevolkt door 
zes mensen. “Ik kreeg er op mijn elfde 
nog een klein zusje bij, Kelly.” In het laat-
ste jaar trok zijn huidige vrouw Lotte 
ook nog bij de familie in. “Een rommelig 
jaar was dat. We hadden samen een 
piepklein slaapkamertje.” Lotte werd 
datzelfde jaar zwanger van de oudste 
van hun twee kinderen. “Het was zó’n 
klein huis, het kon bijna niet anders dan 
dat ze zwanger werd”, lacht Dennis. Ze 
zijn nu al zo’n twintig jaar bij elkaar.
Nu is er in de dienstwoningen een expo-
sitie over het leven op de campus en in 
de woningen. Tot eind mei, daarna wordt 
zijn ouderlijk huis gesloopt. “De normaal-
ste zaak van de wereld”, vindt Dennis, 
geen man van het nostalgische senti-
ment. 

Als je in 1968 promoveert aan de Erasmus Universiteit, heb je 47 jaar later meer dan 
recht op een blokje kaas. Alumnus Fred Friedeberg, nu bewoner van het Termaat Huis 
naast de campus, vereerde de opening van de expositie Campus Life met een bezoek-
je. Campus Life toont het leven in de drie dienstwoningen op de campus, die gebouwd 
werden in 1969. Niet alleen door oude foto’s, maquettes en panelen: in sommige slaap-
kamertjes is er nog van alles terug te vinden van de kindertjes die er ooit gewoond 
hebben: stickers op de deur, hartjeslampen aan het plafond en kinderlengtes op de 
muur. In juni worden de woningen gesloopt om plaats te maken voor ‘Park Noord’.
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EDDN

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 

Tips? redactie@em.eur.nl

TIM DE MEY 

FINSE 
RENDEMENTEN
Als oud-strijder van de Universiteitsraad, herinner ik mij 
nog levendig dat een flinke hap raadsleden, op uitnodi-
ging van de toenmalige rector magnificus Henk 
Schmidt, aan mocht schuiven voor een bourgondische 
brainstorm over het probleem van de rendementen, i.e., 
het probleem dat te veel studenten de eindstreep niet 
halen of daar te lang over doen. 
Een van de mogelijke oplossingen die tussen de gan-
gen door te berde werd gebracht, was ‘selectie aan de 
poort’. Niet alleen zachte selectiemiddelen, zoals in-
takegesprekken en het laten schrijven van motivatie-
brieven, maar ook hardere: toelatingstests, examens. 
Zelf liep ik niet warm voor die denkpiste, vooral om so-
ciale redenen, maar ook de ferventste voorstanders 
moesten uiteindelijk concluderen dat tussen droom en 
daad van selectie aan de poort, wetten in de weg 
staan en praktische bezwaren. Er moest dus eerder in 
de richting van selectie ná de poort worden gedacht, 
wat later overigens uitmondde in het dessert: 
Schmidts roemruchte N=N-plan.
Maar in Finland, waar ik mij bevind voor een sabbatical, 
wordt wel degelijk gewerkt met ingangsexamens (en 
quota). Veel van de bezwaren tegen selectie aan de 
poort bij ons lijken niet op te gaan voor de Finnen. 
Neem de sociale. Er zijn geen noemenswaardige ver-
schillen tussen de scholen; iedereen krijgt ruwweg 
hetzelfde kwalitatief hoogstaand onderwijs, gegeven 
door universitair geschoolde docenten, die navenant 
betaald krijgen. Van zeven tot zestien jaar wordt niet 
gedifferentieerd, opdrachten worden afgestemd op de 
individuele leerling, en er worden geen gestandaardi-
seerde toetsen of examens afgenomen. Op zijn zes-
tiende kiest de Fin dan ofwel voor hoger beroepsonder-
wijs, ofwel voor voorbereidend wetenschappelijk on-
derwijs. Aan het einde van die rit kan men dus met een 
sociaal relatief gerust geweten toetsen wie er echt 
klaar is om met vrucht een universitaire opleiding  
te volgen.
En toch zorgt die vorm van selectie aan de poort slechts 
ten dele voor hogere rendementen. De uitval is kleiner, 
maar de snelheid waarmee Finnen hun studies doorlo-
pen, blijft relatief laag. Aangezien dat in de papieren 
loopt, wordt net als bij ons, in toenemende mate druk 
uitgeoefend om het studietempo op te drijven. 
Opleidingen worden bijvoorbeeld gekort wanneer te veel 
studenten te veel vertraging oplopen. Maar aan die knop 
draaien, brengt het risico van kwaliteitsverlies mee.
Het zal ook bij de Finnen nog een aantal bourgondische 
of Baltische brainstorms vergen om creatieve en ade-
quate oplossingen te bedenken om, bovenop hun sy-
steem van selectie aan de poort, de rendementen te 
verhogen zonder te raken aan de eigenlijke kers op de 
taart: de kwaliteit.

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie
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1. Een stage of baan vinden kost veel tijd 
en energie
Een toffe stage of passende startersbaan komt 
je niet aanwaaien. Zelfs met een tweede mas-
ter en een berg aan nevenactiviteiten staan 
werkgevers niet voor je in de rij, merkte Hilde 
Santegoeds. Ze begon afgelopen november met 
het zoeken naar een stage, en had eind maart 
pas beet bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Ze solliciteerde vijftien keer en mocht 
een paar keer op gesprek komen. “Soms voel-

de ik tijdens die ontmoeting een wederzijdse 
klik. Dan doet een afwijzing echt zeer.” Ook 
Barbora Kozarova uit Slowakije beseft maar al 
te goed dat ze niet in een luxe positie zit. Ze 
solliciteerde al 23 keer op vacatures, wereld-
wijd, maar werd nog nergens uitgenodigd voor 
een gesprek. Toch blijft ze gemotiveerd: “Er 
komt een moment dat mijn cv niet compleet 
waardeloos blijkt te zijn.”
Kortom, je moet veel tijd en energie (blijven) 
stoppen in het zoeken naar een stage of baan. 

2. Online ontdek je nieuwe potentiële 
werkgevers
Tijdens recruitmentactiviteiten op de campus 
lijkt het soms of je alleen maar bij grote be-
drijven en multinationals kunt gaan werken. 
Dat is natuurlijk niet zo. Misschien voel je je 
juist meer thuis bij het midden- en kleinbe-
drijf. Om uit te zoeken waar je allemaal kunt 
gaan werken, kun je je bijvoorbeeld aanmel-
den op de website Magnet.me. Bedrijven die 

Solliciteren is keihard werken
De zomer nadert. Dat betekent dat afstudeerders werken aan hun scrip-
ties en tussendoor zoeken naar een baan of naar een stage. Dat zal vol-
gens de Keuzegids 2015 niet meevallen voor juristen, economen en be-
drijfskundigen, want de baankansen tot 2018 zijn slecht. Om te testen of 
dat klopt, volgde EM vier studenten in hun zoektocht naar een stage of 
startersbaan. Lees hier hun belangrijkste bevindingen en doe er je voor-
deel mee.  tekst Lindemarie Jongste  fotografie Simple Studio

Barbora Kozarova
(23 jaar) – masterstudent 

Accounting & Control 

(ESE), komt uit Slowakije. 

Ze droomt ervan om bij 

Lego aan de slag te gaan, 

want ze is gek op het 

speelgoed. Een starters-

baan bij Lego is schaars, 

daarom solliciteert ze 

nu op allerlei passende 

functies. 

Advies: “Via via kom je 

sneller ergens binnen. 

Ken je niemand bij je 

droombedrijf? Leg con-

tacten, bijvoorbeeld via 

LinkedIn.”



jou interessant vinden, kunnen je via de site 
een contactverzoek sturen. Als je die accep-
teert, kunnen zij jou benaderen voor een nade-
re kennismaking, en ze kunnen je op de hoog-
te houden van hun open dagen of workshops. 
Melodi Tamarzians was vooraf sceptisch over 
het nut van Magnet.me, maar is vooral door 
die laatste functie positief verrast. “Vaak zag 
ik interessante activiteiten voorbijkomen, 
maar kon ik er niet naartoe vanwege het tijd-
stip. Dan tipte ik vrienden die wel konden 
gaan.” Tamarzians noemt het ook een pluspunt 
dat je bedrijven in een bepaalde regio kunt 
zoeken. “Ik weet nu dat er in de buurt wat klei-
ne bureaus zijn die zich bezighouden met 
recht van de gezondheidszorg, zoals Van der 
Feltz Advocaten of AKD. Die onthoud ik voor 
na mijn stage.” Ook Alderik Merema heeft via 
de site twee nieuwe potentiële werkgevers ont-
dekt: de Raad voor de Rechtspraak en Stek, 
een Amsterdams advocatenkantoor met twin-
tig medewerkers.

3. Vacaturetitels zeggen niet alles
Staar je niet blind op één bedrijf of één func-
tie. Zoek naar vacatures op verschillende web-
sites, en lees ze altijd inhoudelijk. Dezelfde 

functie wordt niet altijd op dezelfde wijze ge-
formuleerd, heeft Santegoeds gemerkt, nu ze 
heel veel vacatureteksten heeft gelezen. “Het 
zijn vaak ingewikkelde Engelse termen, waar-
uit ik niet kan afleiden wat de baan inhoudt. 
Door te lezen wat de eisen en taken inhouden, 
kun je wel zien of het iets voor je is. Bovendien 
ontdek je zo misschien nieuwe functies, waar 
je eerder nog niet aan had gedacht.” 
Volgens Merema kun je ook gerust aan recrui-
ters vragen welke functies volgens hen bij 
jouw kennis en ervaring passen. Daarmee 
vang je volgens hem twee vliegen in één klap. >
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‘Ik solliciteerde al 
23 keer op vacatures, 
wereldwijd, maar 
werd nog nergens 
uitgenodigd voor 
een gesprek’  > Barbora Kozarova

Hilde Santegoeds 

(23 jaar) – masterstudent 

Management en gover-

nance van complexe 

systemen (FSW). Loopt 

stage bij het Bureau 

Internationale Samen-

werking, onderdeel van 

het ministerie van Bui-

tenlandse Zaken. 

Advies: “Veel vacature-

titels zijn vaag geformu-

leerd, en ze betekenen 

niet altijd hetzelfde. 

Lees daarom altijd de 

functieomschrijving om 

uit te vinden of het iets 

voor je is.”
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“Je doet inspiratie op voor welke functie bij je 
past en de recruiter leert jou tijdens het ge-
sprek wat beter kennen.” Tamarzians heeft 
daar een andere opvatting over. Ze twijfelt of 
recruiters oprechte interesse hebben in stu-
denten: “Ze zeggen altijd dat ze op zoek zijn 
naar authentieke mensen, maar hoe kan dat 
als die ook in hun kaders moeten passen?” 
Kortom, lees veel vacatures, en lees ze zorg-
vuldig om te weten of de functie bij je past. 

4. Netwerken blijft het belangrijkst
Het kennen van mensen blijkt nog steeds ui-
termate effectief te zijn als je een stage of baan 
zoekt. Bij netwerken denk je misschien aan 
grote borrels waar je met knikkende knieën 
op vreemden af moet stappen, maar netwer-
ken betekent ook bestaande contacten aanha-
len. Dat is niet zo eng, en kan net zo waardevol 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan docenten, mede-
studenten, (sport)clubgenoten of familie. Ook 
mensen uit je verleden kun je weer opzoeken. 
Tamarzians deed dat met succes. Ze kende 
universitair docent Erwin Kompanje van een 
eerdere sollicitatie en heeft hem domweg ge-
vraagd of hij haar wil leren om onderzoek te 
doen. Sommige vrienden vonden het raar dat 
ze ‘zomaar’ een docent mailde of hij een stage-

plaats voor haar had, maar ze is ervan over-
tuigd dat zoiets kan werken. “Als je interesse 
toont voor iemands passie, heb je de aandacht 
te pakken. In mijn geval heeft het goed uitge-
pakt: hij leert me om onderzoek te doen en sa-
men gaan we een wetenschappelijk artikel 
schrijven.”
Contact leggen met oude bekenden doe je een-
voudig via LinkedIn. Werkt een oud-klasge-
noot bijvoorbeeld bij een bedrijf dat je interes-
seert? Nodig hem of haar uit voor een kop kof-
fie. Dat zal in de eerste plaats een gezellig 
weerzien zijn, en voilà, je hebt een contact bij 
dat bedrijf. Iets soortgelijks probeert Kozaro-

‘Bedenk wat het pijnpunt 
is van het bedrijf, en 
hoe jij dat kunt oplossen. 
Kortom, maak jezelf 
urgent.’
> Melodi Tamarzians

Melodi Tamarzians 
(22 jaar) – masterstudent 

Recht van de gezond-

heidszorg (ESL). Loopt 

stage bij Erwin Kompanje, 

universitair docent Klini-

sche Ethiek in het Eras-

mus MC. Samen doen ze 

onderzoek naar weiger-

gronden van artsen. 

Advies: “Als je geen ge-

schikte baan vindt, draai 

de rollen dan om en cre-

eer een functie waarmee 

je het bedrijf helpt.”
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va, die droomt van werken bij Lego. “Om een 
ingangetje te vinden, zoek ik op LinkedIn con-
tact met jonge mensen die er al werken. Ik kies 
bewust jonge mensen, omdat ik sneller een 
band kan opbouwen met hen dan met direc-
teuren.” Tegelijkertijd kwam Kozarova via een 
vriendin binnen bij accountantskantoor PwC. 
Ze is in gesprek om in te stromen in the Asso-
ciate Academy; het werken-lerentraject om re-
gisteraccountant te worden. 

5. Maak jezelf urgent
Lukt het je niet om je droombaan te vinden, 
maar heb je wel scherp voor ogen waar je goed 
in bent en hoe je die vaardigheden kunt verta-
len naar een baan? Denk dan andersom, op-
pert Tamarzians. “Bedenk wat het pijnpunt is 
van het bedrijf, en hoe jij dat kunt oplossen. 
Kortom, maak jezelf urgent.” Ze geeft toe dat 
het best lastig is om jezelf – als starter nota 
bene – urgent te maken, want daar is zelfver-
trouwen en moed voor nodig. Aan de andere 
kant: als je al vaker bent afgewezen, waarom 
zou je het niet eens proberen, meent ze. “Trek 
de stoute schoenen aan en creëer je eigen 
baan.” 
Volgens de rechtenstudent zouden meer stu-

denten zo moeten denken, omdat velen, net als 
zij, tussen sectoren zijn opgeleid. “Daar is de 
arbeidsmarkt niet op voorbereid.” Ze vindt het 
zonde als starters een baan aannemen, terwijl 
die niet goed bij hen past. Snel voegt ze daar-
aan toe dat ze het makkelijk kan zeggen, want 
ze is nog niet op zoek naar een baan en is nog 
niet talloze keren afgewezen. Kozarova wel, en 
die kijkt er dan ook anders naar. Haar droom-
baan bij Lego houdt ze in het vizier, maar qua 
startersbaan is ze niet zo kieskeurig. “Ik solli-
citeer op alles wat me interessant lijkt.”  

De zoektocht naar een baan
EM volgde vier studenten in hun zoektocht naar een stage of baan van februari tot mei dit jaar. Ze 
gebruikten daarbij onder andere de websites Magnet.me en Talentsbook, en ze schreven zich in bij 
recruitmentbureau YER. Uiteraard zochten ze ook op andere manieren naar een baan. EM hield een 
intake- en eindgesprek met de deelnemers, en tussendoor was er om de paar weken telefonisch 
contact. Deze gesprekken kun je lezen op www.erasmusmagazine.nl

Alderik Merema 

(23 jaar) – masterstudent 

Recht van de gezond-

heidszorg (ESL). Heeft via 

via een stage gevonden 

op de juridische afdeling 

van zorgverzekeraar VGZ 

in Arnhem. 

Advies: “Zoek je een 

stage of baan? Vertel 

het aan iedereen in je 

netwerk, want dat is nog 

altijd effectief.”
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Wennen aan Nederland
Wie vanuit Aruba, Bonaire of Curaçao naar Nederland vliegt om een studie te 
volgen, laat niet alleen een tropisch eiland achter, maar vooral veel familie en 
vrienden. EM sprak in 2011 met Lyanne Dap (23) uit Curaçao en Adamiris Asca-
nio Palomares (28) uit Aruba over heimwee, aanpassen aan Rotterdam en hun 
verwachtingen. Hoe gaat het nu met hen?
tekst Martine Zeijlstra fotografie Michel de Groot

PAAR

In 2011, toen Palomares en 
Dap begonnen met hun 
studie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, 
kregen zij een peer coach. 
Dat was een ouderejaars 
van de Antillen die hen 
wegwijs maakte in Rot-
terdam. De peercoaches 
waren een pilotproject 
van PAAR, het Platform 
studerende Antillianen en 
Arubanen in Rotterdam. 
Een speciale coördina-
tor verzorgde speciale 
workshops en trainingen 
effectief studeren voor de 
Antilliaanse en Arubaanse 
studenten van Inholland, 
Hogeschool Rotterdam en 
de EUR. Veel Antilliaanse 
en Arubaanse studenten 
vinden het door cultuur-
verschillen en ver van 
huis zijn namelijk lastig 
om hun draai te vinden 
in Nederland als ze hier 
komen studeren. “PAAR 
is in het leven geroepen 
om de hoge studie-uitval 
onder Antilliaanse en 
Arubaanse studenten te 
verminderen”, zegt Marja 
Bakker, coördinator van 
PAAR voor de Hogeschool 
Rotterdam. Of dat gelukt 
is, blijft onduidelijk. Er zijn 
geen cijfers bijgehouden 
over studie-uitval of -ver-
traging onder Antilliaanse 
en Arubaanse studenten. 
Wel heeft PAAR de afge-
lopen jaren te maken ge-
kregen met bezuinigingen, 
waardoor de functie van 
overkoepelend coördina-
tor is vervallen. Daardoor 
zijn er geen peercoaches 
en workshops en trainin-
gen meer die specifiek 
gericht zijn op Arubaanse 
en Antilliaanse studenten. 
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I
n 2011 stapte Lyanne Dap letterlijk en 
figuurlijk in een heel andere wereld. In 
juli was ze nog op Curaçao, waar het altijd 
lekker weer is. Elke dag hing ze rond op 
het strand met vrienden en familie. Maar 

dat tropische leven eindigde in september, 
toen ze voor haar studie naar Rotterdam 
kwam. “Het eerste jaar hier voelde ik me be-
hoorlijk eenzaam”, zegt Dap. “Op Curaçao had 
ik iedere dag mensen om me heen. Na school 
ging ik naar mijn tante en zag ik mijn neven 
en nichten – heel gezellig. Maar omdat ik zo 
hecht was met mijn familie, was de verhuizing 
naar Nederland niet makkelijk. Ergens alleen 
zijn was eigenlijk al raar.” Adamiris Palomares 
vindt het heel herkenbaar. “Er waren altijd 
wel grootouders, tantes en zusjes om me heen 
op Aruba. Nu had ik ineens allemaal tijd voor 
mezelf.”

Vriendenclub
Vier jaar geleden sprak ik Palomares en Dap 
voor EM toen zij net waren aangekomen in 
Rotterdam. Ze maakten toen een afwachtende, 
wat onzekere indruk. Niet zo vreemd, want het 
duo had alles en iedereen achtergelaten. Ze 
moesten erg wennen aan het weer, het delen 
van koelkasten en de vreemde Nederlandse 
cultuur van afspraken maken voordat je vrien-
den ziet. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het 
hen zou vergaan tijdens hun studie. Vooral 
omdat Antilliaanse en Arubaanse studenten 
moeite hebben met het Nederlands, last heb-
ben van een cultuurshock en heimwee naar 
hun eiland en familie. 
De eerste jaren in Rotterdam waren best 
zwaar, beaamt Dap. In het eerste jaar had 
ze nauwelijks vrienden. “Ik had wel contact 
met medestudenten, maar veel meer dan een 
praatje maakte ik niet met ze.” Palomares 
vond het lastig om contact te krijgen met Ne-
derlandse studenten. “Iedereen kende elkaar 
al van de jaren ervoor.” 
Nu heeft ze vooral Antilliaanse, Griekse, Ma-
rokkaanse en Russische vrienden, maar geen 
Nederlandse. Dat is geen bewuste keuze, zegt 
ze. “Ik vermoed dat het door mijn achtergrond 
komt. Nederland is niet mijn thuisland. Ik mis 
mijn familie. Als het ook nog koud en nat is 
buiten, wordt dat gevoel nog erger. Mijn vrien-
den herkennen dat, omdat hun familie ook 
ver weg is. We kunnen daar gemakkelijk over 
praten.”
Palomares bouwde in vier jaar tijd een vrien-
denkring op, die even hecht is als haar eigen 
familie op Aruba. Ook Dap heeft, na een paar 
jaar, een vriendengroep met wie ze lief en leed 
deelt. “Pas toen ik echte vrienden kreeg, na 
een paar jaar, voelde ik me hier thuis”, zegt 
Dap. 

Sterker
De ooit wat onzekere studenten maken inmid-
dels een sterke, onafhankelijke indruk. Om 
dat te bereiken, hebben ze een behoorlijke 
ontwikkeling doorgemaakt; eentje met vallen 
en opstaan, zonder dat er familie klaarstond 
om haar op te vangen. Neem Dap: ze wilde 
dolgraag psychologie studeren, een diepe 
wens van haar sinds haar middelbareschool-
tijd. Maar ze haalde het vak statistiek niet in 
de herkansing. “In 2011 was ik niet bijdehand 
genoeg om een extra herkansing te regelen. 
Ik dacht: ik heb het niet gehaald. Jammer, dan 
maar iets anders studeren.” Haar klasgenoten 
vroegen een extra herkansing aan bij de exa-
mencommissie. Ze kan het nog steeds niet uit-
staan dat ze dat destijds niet ook heeft gedaan. 
“Dat zou me nu niet meer gebeuren.”
Ze stapte over naar Pedagogie en vier jaar 
later staat er een heel andere Lyanne Dap voor 
me dan in 2011. Zo is ze net terug van een uit-
wisselingsproject in Washington DC. “Inder-
tijd had ik aan veel mensen gevraagd of zij ook 
daarheen wilden. Nu maakte het me niet uit of 
er andere mensen heen gingen. Ik wilde niet in 
het veilige Nederland blijven, maar echt naar 
het buitenland. En het liefste zo ver mogelijk 
weg, uit mijn eigen comfortzone.” Ze is blij dat 
ze het gedaan heeft. Elke dag was er wel iets te 
doen en ze maakte veel vrienden. “Ik heb me 
geen moment alleen gevoeld.”
De jaren in Nederland hebben haar sterker 
gemaakt, zegt ze. “Ik was veel minder afwach-
tend dan de andere studenten uit mijn jaar.” 
De jaren dat ze alles zelf uit moest zoeken 
hebben ervoor gezorgd dat ze zelfstandig is 
geworden en nergens meer voor terugdeinst. 
Dat geldt ook voor Palomares. Zij kwam voor 
het volgen van haar master Bedrijfskunde 
naar Nederland, maar besloot om in deeltijd 
verder te gaan om stages en traineeships te 
kunnen volgen. “Ik wist dat het moeilijk zou 

zijn om een baan te vinden. Helemaal als je, 
zoals ik, geen enkel netwerk hebt. Ik was de 
enige Arubaan in mijn groepje.” 
Ze werkte aan haar netwerk door naar borrels 
te gaan. En haar zelfvertrouwen kreeg een 
boost. “Nederlanders gaan vaak de concur-
rentie met elkaar aan. Ik wist niet goed wat 
ik moest zeggen om de aandacht te trekken; 
en dan heb je wel een probleem. Want een 
recruiter moet je een volgende keer zich nog 
wel herinneren van een borrel of diner.” Palo-
mares verdiepte zich daarom in de mentaliteit 
van bedrijven; ze zocht uit wie er werkten en 
las jaarverslagen. “Zodat ik wist wat ik moest 
zeggen tijdens gesprekken, om de concurren-
tie aan te kunnen.”
En met succes: voordat ze is afgestudeerd, 
heeft ze al een baan via dit netwerk gekregen, 
als accountant bij de Auditdienst Rijk (ADR). 
Als ze klaar is met haar studie, gaat ze er le-
ren voor registeraccountant. 

Ooit terug
Hoe de toekomst er de komende jaren uit gaat 
zien, weten de twee studenten niet. Dap: “Ooit 
wil ik terug naar Curaçao, maar niet zo spoe-
dig mogelijk, want Curaçao is klein en heeft 
weinig arbeidsplekken. In Nederland heb ik 
het ook erg naar mijn zin, dus ik zou hier ook 
graag een paar jaar werken. Of in de Verenig-
de Staten. Alles is nog open.” 
Palomares: “Ik vind mijn familie belangrijker 
dan mijn carrière.” Maar dat betekent niet dat 
ze meteen na haar studie op het vliegtuig naar 
Aruba stapt. “Ik ben nu ook erg gewend aan 
het stadse leven en mijn vrijheid in Nederland. 
Ik weet niet hoe de rest van mijn leven gaat 
lopen. Ik weet dus niet hoe of wanneer, maar 
ooit wil ik wel terug naar Aruba.” 

Links Lyanne Dap en boven Adamiris Palomares

Wennen aan Nederland



E
en man of zes hebben 
zich deze donderdag-
avond verzameld op de 
kamer van Jetze 
Schuurmans in het 

studentencomplex aan de 
Struisenburgdwarsstraat voor de 
tweewekelijkse beleggingsmee-
ting van dispuut Floryn Traders. 
Biertjes gaan open. Eerst moet er 
eten worden besteld – uiteinde-
lijk wordt het chinees. 
Dan presenteert chairman Iwan 
Rikken zijn beleggingsvoorstel-
len, drie in getal. Via het com-
puterscherm aan de muur licht 

hij zijn voorstellen met een po-
werpointpresentatie toe. De he-
ren zijn echter in een nogal jolige 
bui, en Iwan moet herhaaldelijk 
om de aandacht vragen. Desal-
niettemin wordt er tussen de gein 
en ongein door ook nog wel wat 
geluisterd en bondig gediscus-
sieerd. Het eerste voorstel be-
helst SBM Offshore; Iwan toont 
de zogeheten ‘fundamentals’ van 
het bedrijf, de karakteristieken. 
Goed gaat het niet, dus specule-
ren op een daling van de koers 
biedt wellicht perspectief. Ie-
mand rept van een ‘neerwaart-
se daling’, hetgeen weer reden is 
om in lachen uit te barsten. Iwan, 
die in de zomer stage gaat lopen 
in The City bij financieel dienst-
verlener Credit Suisse, probeert 
de boel weer tot de orde te roe-
pen als Jesper, winnaar van een 
onlangs door B&R georganiseerd 
pokertoernooi, komt te vallen en 
studentikoos wordt begroet. De 
aandacht verslapt weer. Voorstel 
één haalt het uiteindelijk niet.

Intern leren
De almanak van de vereniging 

– beginnend met het Wilhelmus 
en voorzien van een voorwoord 
van zowel burgemeester Ahmed 
Aboutaleb als rector Huib Pols – 
leert dat de club in juni 1985 werd 
opgericht. Begonnen met tien le-
den en een paar duizend gulden, 
is de club inmiddels uitgegroeid 
tot een vereniging met ruim 700 
leden met 32 disputen, die illus-
tere namen hebben als Oculus 
Capital, Ad Infinitum en Borsa 
Valori. B&R Beurs is de grootste 
studentenbeleggingsclub in Eu-
ropa en kan rekenen op partners 
als ING, BNP Paribas, Black-
Rock, Deutsche Bank en Kem-
pen & Co. 
Voorzitter Pim van der Wal, pen-
ningmeester Sebastiaan Quint 
en secretaris Ruben Boutens – 
overigens geen onverdienstelij-
ke indoor-karter, in 2010 werd hij 
in Phoenix vicewereldkampioen 
– zijn dan ook trots op hun ver-
eniging en mogen er graag over 
vertellen. De core business  is de 
beleggingscompetitie waaraan 
alle disputen deelnemen, maar er 
zijn ook tal van andere activitei-
ten: workshops, social drinks, le-

Studentenbeleggingsvereniging B&R Beurs viert dit jaar 
haar zesde lustrum. Wat begon als een clubje van tien 
man dat voor een paar duizend gulden aandelen kocht, is 
uitgegroeid tot de grootste in zijn soort in Europa. En 
hoewel de meeste leden van nu tijdens de recente crisis 
nog in de middelbareschoolbanken vertoefden, lijkt hun 
kijk op het reilen en zeilen van de financiële wereld toch 
wat anders dan die van eerdere generaties 
studentbeleggers.   
tekst Gert van der Ende fotografie Levien Willemse
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Geld maken op een studentenkamer



zingen, pokertoernooien, bedrijfs-
bezoeken (waaronder een trip 
naar Londen voor de happy few), 
en het jaarlijkse hoogtepunt de In-
vestment Week in juni, met onder 
meer een immer uitverkocht sym-
posium in de Doelen. Dit lustrum-
jaar luidt het thema ervan: Inno-
vate or Stagnate. 
De meerderheid van de B&R-le-
den studeert aan de ESE en de 
RSM, hetgeen nauwelijks een ver-
rassing mag heten. Al loopt er ook 
wel eens een verdwaalde filosoof 
tussen. Mannen zijn verreweg in 
de meerderheid, minder dan 20 
procent is vrouw, al is er wel een 
geheel uit dames bestaand dis-
puut: Sigma Delta Phi Invest-
ments. Nieuwe leden kunnen zich 
aansluiten bij een van de bestaan-
de disputen of zelf een nieuw dis-
puut oprichten. Kennis van be-
leggen is geen vereiste, vertelt 
Sebastiaan. “We zijn gericht op in-

tern leren. Zo zijn er workshops, 
advanced academies en elke twee 
weken colleges. Als die over basis-
zaken gaan, worden die gegeven 
door ouderejaars; gaat het over 
meer specialistische dingen, dan 
nodigen we meestal een expert 
van buiten uit.” 
Dat laatste is niet al te moeilijk, 
het alumninetwerk staat bol van 
mensen die bij financiële instel-
lingen werkzaam zijn. En ja, sinds 
2008 staan zaken als ethiek, soci-
aal ondernemen en innoveren ook 
steeds meer op de agenda, verze-
kert het trio. “Ethisch handelen is 
sinds de crisis belangrijker gewor-
den, en we merken dat bedrijven 
dat zelf ook vinden”, vertelt voor-
zitter Pim van der Wal. “Ging het 
vroeger bij B&R (overigens de af-
korting van Beleggen & Rende-
ment, red.) eigenlijk vooral over 
hogere rendementen, nu wordt 
er ook gepraat over ethiek. Maar >
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‘Het gedrag achter de economie 
boeit me’ 
Naam: Jetze Schuurmans (22)
Studie: derdejaars Econometrie, 
B&R Beursdispuut: Floryn Traders

“Voordat ik bij B&R kwam, had ik nog nooit echt belegd. Ik ben meteen 
in mijn eerste jaar lid geworden en zat vorig jaar in het bestuur. Ik volg 
het nieuws, bekijk regelmatig financiële websites, maar heb geen zin om 
continu met beleggen bezig te zijn. Met Floryn beleggen we in principe 
in alles – ook de wapenindustrie, mocht dit zich voordoen - alleen ben 
ik er zelf niet voor om in de tabaksindustrie te investeren, maar als de 
groep dat echt bij meerderheid zou willen, dan gebeurt ook dat. Wij willen 
vooral nieuwe leden het hele spectrum laten zien, vandaar dat er geen 
taboes zijn. Wij zeggen niet: hier mag je niet naar kijken. De enige beper-
king is dat wij daadwerkelijk de producten waarin wij willen beleggen 
zelf mogen kopen. Dat is vooral een technisch dingetje: wij doen onze 
transacties via Binck, en mogen bijvoorbeeld niet zelf short gaan of in 
bepaalde opties investeren omdat dat te riskant is. 
We komen elke twee weken bij elkaar. Iedereen kan altijd met een idee 
komen, waarna de voorstellen door de groep behandeld worden. Als een 
meerderheid voor is, wordt een voorstel aangenomen. In de praktijk blij-
ken de meeste voorstellen toch wel iets met innovatie of duurzaamheid 
te maken te hebben. We investeren veel in technologie, en dit jaar ook in 
zorg en welzijn. Zo hebben we geld gestoken in een mixed fund van een 
bank – zeg maar een mandje waarin verschillende bedrijven zitten die 
met zorg te maken hebben, zoals een Amerikaans bedrijf dat zorgflats 
beheert. 
Ik beleg daarnaast niet voor mezelf, maar ben dat wel van plan als ik bij 
B&R wegga. Alleen zal ik dan wel wat defensiever te werk gaan. Ik ben 
al aan het kijken bij welke fondsen ik mijn spaargeld kwijt zou kunnen; 
waarschijnlijk wordt dat iets bij de ASN, waar ik nu toch al een spaarre-
kening heb. 
Beleggen is vooral leuk en leerzaam. Zo kijken we bij B&R ook naar docu-
mentaires over banken, investeringsmaatschappijen en bedrijven. Zoals 
die over ENRON; dan zie je goed waar het fout ging, en hoeveel impact 
dat kan hebben – zeker in de wereld van de investment banking. Zo’n 
boek als dat van Joris Luyendijk schrikt me wel af om straks in de invest-
ment banking te gaan werken. Het heeft ook niet mijn voorkeur om puur 
op schommelingen van de markt te speculeren zonder de achtergronden 
van bedrijven te kennen. Ik weet dan ook nog niet zeker welke kant ik 
precies op wil – corporate finance, portfoliomanagement, private equity 
of venture capital – maar het wordt wel iets in de financiële wereld. Het 
gedrag achter de economie, wat er in de wereld gebeurt, boeit me. Elke 
politieke gebeurtenis heeft invloed op de koersen. Het is een dynamisch 
gebeuren. Je bent aan de ene kant bezig met de hele wereld, en aan de 
andere kant met een specifiek bedrijf. Die combinatie vind ik prachtig.”
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het blijft natuurlijk vooral de pas-
sie voor beleggen die onze leden 
verbindt.” En dat een aanzienlijk 
aantal leden na hun afstuderen 
vertrekt naar sectoren als private 
equity en investment banking, is 
niet meer dan logisch. Sebastiaan: 
“Kijk, de ESE is de beste economi-
sche faculteit van Nederland, en 
B&R is gespecialiseerd in beleg-
gingsaangelegenheden. Dat is na-
tuurlijk nog geen one way ticket to 
London, maar er zijn zeker leden 
van ons die die kant op gaan.” 

SolarCity
Inmiddels is op de kamer van Jet-
ze iedereen weer voorzien van 

bier en kan voorstel twee wor-
den besproken. Het overleg is in-
middels ietwat gestructureerder 
geworden. Logisch, want Floryn 
staat in de competitie aan kop 
en dat willen ze graag zo hou-
den. Iwan toont het reilen en zei-
len van SolarCity, een zonnepane-
lenbedrijf: volgens hem een high 
growth business met exposure to 
green energy. Grote pre volgens 
Iwan is dat de CEO Elon Musk is, 
een bekende innovator die onder 
meer PayPal oprichtte en CEO is 
van Tesla. Toch twijfelt de groep. 
Investeren in Solar City is prima 
voor op de lange termijn, maar 
om er in de laatste maand van de 

‘De achterliggende gedachte van 
een bedrijf is belangrijk’ 
Naam: Kimberly Nederhoff (23)
Studie: master Accountancy
B&R Beursdispuut: Sigma Delta Phi Investments

“Voordat ik bij B&R kwam, had ik nog nooit belegd, maar was ik wel op de 
hoogte van wat er in de financiële wereld gebeurde. In het begin dacht 
ik, toen ik al die mannen zag: wat doe ik hier? Inmiddels vind ik beleg-
gen hartstikke leuk en leerzaam. Je moet echt met van alles en nog wat 
rekening houden. Beleggen is echt niet makkelijk als je zo veel mogelijk 
onderliggende informatie over de markt te weten wil komen.
Ons dispuut, waarvan ik dit jaar de chairman ben, bestaat uit alleen maar 
dames, veertien in totaal. We zijn serieus met beleggen bezig. Ik heb het 
idee dat vrouwen op een andere manier bezig zijn met beleggen dan man-
nen, al moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik nog nooit samen met man-
nen heb belegd. Vrouwen zijn volgens mij emotioneler, minder rationeel; 
dat pakt soms positief uit, maar soms ook negatief. 
Bijna iedere donderdag eten en vergaderen we met elkaar. We beginnen 
meestal vroeg, zodat we eerst gezellig kunnen bijkletsen. Tussendoor 
komen we ook nog wel eens bij elkaar op de universiteit, en we houden 
elkaar op de hoogte via Facebook en Whatsapp. Toevallig hebben we zo 
afgelopen maandag nog aandelen Adidas gekocht en direct weer door-
verkocht. Onze ambitie is om dit jaar aan het eind van de competitie in 
ieder geval in het linker rijtje te staan. Iedereen van ons dispuut heeft een 
watch list van vijf tot tien bedrijven, variërend van sportswear en juwelen 
tot airlines. Daar gaat veel tijd in zitten: dagelijks raadpleeg ik websites, 
lees ik kranten en krijg ik meldingen van apps.
Zelf beleg ik ook, samen met mijn broer. Dan zijn we meer op de lange ter-
mijn bezig. De B&R-competitie is leuk, maar een plan uitdenken is nog veel 
leuker. De achterliggende gedachte van een bedrijf is voor mij erg belang-
rijk bij beleggen. Zo is tabak absoluut een no-go voor me, net als wapens. 
Bedrijven uit de olie-industrie bijvoorbeeld, kunnen wat mij betreft weer 
wél, maar daarin heb ik nog nooit belegd. Mijn broer en ik kijken meer naar 
regio’s en sectoren die ons interesseren: dat zijn vooral technische bedrij-
ven, zoals Philips, en autoproducenten.
Ik ben bijna klaar met mijn master; ik loop op dit moment stage bij een 
accountantskantoor. Daar wil ik ook best graag werken als dat kan; liever 
dan in de hardcore financiële wereld. Ik wil weten waar al het geld vandaan 
komt. Dat deze sector, net als de banken, onlangs problemen kende en 
een slecht imago heeft, schrikt me in het geheel niet af. Juist in deze 
sector is men zich er nu bewust van dat er dingen moeten veranderen. 
Er worden veel maatregelen genomen om het niet meer zover te laten 
komen. Dat vind ik mooi om mee te maken en daar deel van uit te maken.”

competitie nog snel mee te sco-
ren, lijkt niet realistisch. Dan 
legt Iwan voorstel drie op tafel. 
Dat zorgt wederom voor veel hi-
lariteit. Want het betreft zijn ‘ei-
gen’ Credit Suisse. 

Pokeren
Terug naar de bestuursleden, die 

in drie kamertjes van het N-ge-
bouw op Woudestein domicilie 
houden. Inmiddels is er ook ie-
mand van de Investment Week 
commissie komen binnenlopen. 
Die legt uit dat er bewust is ge-
kozen om het dit jaar in het te-
ken te laten staan van bedrij-
ven die nieuwe manieren zoeken 
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‘Duurzaamheid is meer dan 
alleen windmolens’
Naam: Samuel op den Orth (20)
Studie: tweedejaars IBA
B&R Beursdispuut: Phoenix

“Ik heb van jongs af aan interesse gehad in beleggen. Op de middelbare 
school las ik al het FD – maar ik volgde niet dagelijks de beurskoersen. 
Vanaf mijn vijftiende, zestiende belegde ik met mijn vader, al nam hij 
uiteindelijk de beslissingen. Aanvankelijk ging het best goed, door foute 
beslissingen momenteel helaas wat minder.
Toen ik ging studeren ben ik via een vriend uit de Eurekaweek bij B&R 
terechtgekomen. Ik ben voornamelijk actief binnen mijn dispuut en niet 
zozeer in commissies van B&R. Ik ben meer een langetermijnbelegger, en 
dat is soms wat moeilijk verenigbaar met de B&R-competitie, die maar 
een jaar duurt. Mijn devies is: koop iets en kijk er verder voorlopig niet 
meer naar, want beurzen gaan altijd op en neer. Emotie is doorgaans een 
slechte raadgever. Een ander motto van me is: beleg nooit met geld dat je 
niet kunt missen. 
Ik vind de wereld van de finance erg interessant; ik wil graag weten 
hoe het werkt, al zou ik eerlijk gezegd niet bij een corporate bank willen 
werken. Ik ga liever aan de slag in de richting van entrepreneurship en 
start-ups; dat zou het gaafste zijn. Ik heb op dit moment een bijbaan bij 
een zonnepanelenbedrijf in Amsterdam dat drie jaar geleden is opgezet. 
Dat een bedrijf waar ik werk ook duurzaam is, heeft voor mij absoluut 
meerwaarde.
Phoenix is een internationaal dispuut. We beleggen in principe in allerlei 
producten. De crisis op de aandelenmarkt was voorbij toen ik bij Phoenix 
kwam, en ik heb die dus niet echt meegemaakt, maar er wordt regelma-
tig gediscussieerd over zaken als ethiek en de mondiale economie. Maar 
bovenal is het gezellig en doen we het om er wat van te leren. Ik keur dan 
ook niet snel bedrijven af die in bepaalde sectoren zitten. En duurzaam-
heid is meer dan alleen windmolens. Een bedrijf als Unilever is bijvoor-
beeld gebruik gaan maken van minder verpakkingsmateriaal; dat is ook 
een manier om bewuster om te gaan met het milieu. Bovendien werd er 
ook nog 400 miljoen mee bespaard.
Ik beleg ook nog steeds voor mezelf. In zaken als het Triodos Sustainable 
Equity Fund en in Solar Energy. Niet alleen omdat het duurzaam is, maar 
ook omdat ik ervan overtuigd ben dat zonne-energie concurrerend wordt 
met grijze stroom.”

om duurzaam en/of innovatief te 
zijn. Of zoals de website van B&R 
het omschrijft: ‘Many things ha-
ve happened during the financial 
crisis, especially regarding the fi-
nancial world. Nobody can argue 
that certain financial innovations 
went completely wrong in the run 
towards and during the financial 
crisis… Nevertheless, innovations 
are needed to address the future 
challenges of the society… Some 
examples are innovative process 
(or technical innovation), inno-
vative products, innovative ideas 
and innovative markets (such as 
sustainability).’
Toch nog even vragen hoe het zit 

met de overeenkomsten tussen be-
leggen en pokeren. Enkele leden 
blijken professioneel pokerspeler 
te zijn; zo maakt de almanak van 
vorig jaar gewag van ex-lid Ruben 
Visser die al meer dan 2 miljoen 
dollar bij elkaar heeft gespeeld. En 
niet voor niets struinen sommige 
bedrijven in de financiële sector 
pokertoernooien af op zoek naar 
talent voor de trading floor. Secre-
taris Ruben Boutens: “Het heeft al-
lebei te maken met de juiste risi-
coanalyses maken en vervolgens 
beslissingen durven nemen.” Om 
er fijntjes aan toe te voegen: “Dat 
gaat goed, zolang voor iedereen 
dezelfde regels gelden.” 

Track record
Nadat het lachen is verstomd, 
luisteren de zes leden van dis-
puut Floryn aandachtig naar 
Iwans motivatie om in Credit 
Suisse te investeren. Er is een 
nieuwe CEO met een goede re-
putatie, de focus ligt op emer-
ging markets, en in tegenstelling 
tot andere financiële instellin-
gen lijkt de kans dat er bij het 
bedrijf nog lijken uit de kast ko-
men tamelijk gering. De man-

nen van Floryn zijn ogenschijn-
lijk overtuigd. Het chinese eten 
dreigt koud te worden, dus wordt 
er snel gestemd. Iedereen blijkt 
voor. 

> De Investment Week is van 1 tot en 

met 4 juni. De avond van 4 juni is ook 

het symposium. Voor info of 

inschrijven ga naar www.investment-

week.nl 
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B
ottleneck in de gesprekken met 
de medezeggenschaporganen was 
het uitgangspunt voor de reorga-
nisatie: dat de basis van de dienst-
verlening van de ondersteunende 

diensten na het programma BV2013 op orde 
is, en dus de ondersteuning beter en efficiën-
ter kan worden georganiseerd in een nieuw 
te vormen University Support Centre (USC). 
Daarbij zouden 60 voltijdsbanen moeten 
verdwijnen in de generieke ondersteuning en 
zo’n 3 miljoen euro moeten worden bezuinigd. 
Maar de veronderstelling dat je tegelijk kunt 
bezuinigen én een betere dienstverlening 
kunt leveren, wilde er bij de medezeggen-
schap (Universiteitsraad, EUROPA en dienst-
commissies) niet in. Het kostte bijna een jaar 
om dit verschil van inzicht te overbruggen. 
Pas toen dat was gelukt, begin dit jaar, en er 
flink was geschrapt in – wat de medezeggen-
schap ervoer als – al te ronkend manager-
sjargon in het reorganisatieplan, gaven de 
inspraakclubs hun jawoord: op 12 mei was het 
USC een feit. Verantwoordelijk lid van het Col-
lege van Bestuur, Bart Straatman, blikt terug.
 
Waarom duurde het zo lang voordat jullie 
doorhadden waar de medezeggenschaps-
organen zich tegen verzetten? “In het eerste 
plan schetsten we in taalgebruik en in uit-
gangspunten te veel de toekomstsituatie, en 
namen we te weinig zorg weg bij de medezeg-
genschap voor het oplossen van kortetermijn-
problemen. In tegenstelling tot wat wij hadden 
verwacht, was de basis niet op orde; daar 
hadden ze gelijk in. Het gat tussen ons plan 
en de realiteit was te groot. Vooral bij de ICT 
blijkt het systeem om onverklaarbare redenen 
instabiel, waardoor we niet voldeden aan de 

randvoorwaarden die we onszelf gesteld had-
den in het plan.
“Neem de bedrijfssoftware SAP, dat moest 
efficiencywinst opleveren bij het digitaal 
verwerken van facturen. Als dan blijkt dat 
bepaalde systemen niet samenwerken, en 
digitale facturen alsnog moeten worden uit-
geprint en opnieuw ingescand, dan snap ik 
dat de irritatiegrens tot híér zit. Toen we toe-
zeggingen aan de medezeggenschap deden 
dat er extra handen beschikbaar blijven om 
lopende problemen op te lossen, zag je ieder-
een tot rust komen. 
“Aan de kant van de medezeggenschap heb-
ben ze ook leren inzien dat de USC-vorming 
juist kan bijdragen aan het op orde brengen 
van de basisdienstverlening.”

Uiteindelijk is er voor ‘slechts’ zes me-
dewerkers geen passende functie gevon-
den binnen de universiteit [zie kader]. 
Nogal een verschil met de begin 2014 
aangekondigde 60 fte’s die moesten ver-
dwijnen. Hoe kan dat? “Het betreft hier 
functies die konden worden opgeheven na 
het samenvoegen van bijvoorbeeld de ICT-
ondersteuning van de faculteiten. Verder 
investeren we in mensen, door ze een op-
leiding te geven waarmee ze passen in de 
functie die ze nu hebben gekregen. De in 
het verleden genoemde mismatch tussen 
het bestaande personeelsbestand en de 
openstaande functies bleek gelukkig in 
veel gevallen overbrugd te kunnen 
worden. Met de huidige bezuini-
ging van 47 fte’s voldoen we aan 
de normen van de prestatieafspra-
ken die we met het ministerie heb-
ben gemaakt.”

Is medewerkers niet onnodig schrik aan-
gejaagd door over zulke grote getallen 
te spreken? “De boodschap was: het gaat 
hier om een stevige procedure, en we gaan 
ons stinkende best doen om die zo sociaal 
mogelijk te laten verlopen, maar we kunnen 
gedwongen ontslagen niet uitsluiten. Ook 
heb ik duidelijk willen maken dat we werken 
aan een fundamentele omslag van werken, en 
dat dat wat vraagt van mensen. Dat we nog 
zo veel vacatures open hadden staan, heeft 
enorm geholpen, want dat gaf de ruimte om 
te investeren in mensen en ze geschikt te ma-
ken voor een andere functie. 
“Je kunt ook zeggen dat de reorganisatie 
gelukt is, ondanks de hiccup met de mede-
zeggenschap. We hebben ons sociale gezicht 
kunnen laten zien.”

Wat is de rol geweest van de medezeggen-
schap? “De medezeggenschap heeft het plan 
sterk verbeterd. Hun interventie (de dreiging 
dat ze het reorganisatieplan zouden weg-
stemmen, red.) is goed geweest. Ze hebben 
goed werk verricht voor de betrokken mede-
werkers en waren een serieuze gesprekspart-
ner voor het College van Bestuur.” 

University Support Centre van start
De reorganisatie van de ondersteunende diensten van de EUR is een feit: 
op 12 mei startte het University Support Centre na een fikse reorganisatie 
met enige vertraging. De bestuurder en kwartiermaker moesten op het eind 
nog even alle zeilen bijzetten om de medezeggenschapsorganen mee te 
krijgen en voldoet de universiteit nu aan de afspraken met het ministerie 
over de overhead. Is de reorganisatie hiermee gelukt? 
tekst Wieneke Gunneweg illustratie Bas van der Schot

Van 60 naar 6 fte’s
• Van de 60 voltijdsbanen die bij de generieke ondersteuning moest   
 verdwijnen, vielen er 47 onder het USC, en 13 onder de faculteiten. 
• Van die 47 waren 44 geen functievolger
• Van die 44 zijn er 30 geplaatst op bestaande vacatures
• Van die 30 blijven 5 in een functie op hetzelfde niveau, 1 gaat naar   
 een lichtere functie, 24 gaan naar een zwaardere functie (waarvan 22  
 één schaal hoger en 2 twee schalen hoger)
 Binnen één – of soms twee jaar – moet blijken of de herplaatste mede- 

 
 werkers voldoen aan de functie-eisen van de nieuwe functie. Zo niet,  
 dan kan het alsnog betekenen dat ze hun baan verliezen.
• Van de 14 overige niet-functievolgers zijn er 2 zelf vertrokken, met 6 is er  
 een afspraak gemaakt voor het verrichten van passende werkzaam-
 heden (bijvoorbeeld omdat ze vlak voor hun pensioen zitten). 
 Voor 6  medewerkers geldt dat er voor hen geen geschikte functie is;  
 zij krijgen ondersteuning aangeboden bij het vinden van een baan   
 buiten de universiteit. 



Onze wetenschappers beweren nogal eens wat.
Hoe kijken anderen ertegenaan?

> DE BEWERING

D
e zogeheten ‘maagdenprik’, de inenting tegen 
twee typen van het humaan papillomavirus 
(HPV), is sinds 2009 onderdeel van het 
Rijksvaccinatieprogramma. HPV is een virus dat 
seksueel overdraagbaar is en kan leiden tot 

baarmoederhalskanker, maar ook tot kanker aan de keel, vagi-
na, schaamlippen, anus en penis. Momenteel krijgen alleen 
12-jarige meisjes een oproep om ingeënt te worden tegen HPV. 
Volgens Osterhaus moet er ook een programma worden opge-
zet voor jongens. 
“Ook bij jongens kan het virus kanker veroorzaken, vele jaren 
na de besmetting. Het is belangrijk dat die jongens ook be-
schermd zijn tegen die vormen van kanker”, zegt Osterhaus. 
Daarnaast zou het inenten van jongens de cyclus van het vi-
rus, dat besmettelijk is, kunnen doorbreken. Door ook jongens 
te vaccineren zou de bestrijding van het virus veel effectiever 
zijn. In de Verenigde Staten en Canada is onlangs besloten dat 
ook jongens vaccineren tegen HPV de moeite waard is. Er 
moet volgens Osterhaus wel nog bewezen worden hoe effec-
tief het inenten van jongens is. “Hoeveel gevallen van kanker 
voorkom je uiteindelijk bij die jongens?”
Hans Bogaards is wetenschappelijk medewerker bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en doet 
onderzoek naar de bestrijding van HPV-gerelateerde kanker. In 
een publicatie in het British Medical Journal halverwege mei to-
nen Bogaards en zijn collega’s aan dat de vaccinatie van 
meisjes ook een indirect effect heeft op jongens: als 60 pro-
cent van de meisjes zich laat inenten (wat nu in Nederland 
het geval is), neemt de kans op een HPV-besmetting bij hete-
roseksuele mannen af met meer dan de helft. Daarnaast laten 
ze zien dat, bij een vaccinatiegraad van 60 procent onder 

meisjes, 800 jongens moeten worden ingeënt om één geval 
van HPV-gerelateerde kanker te voorkomen (dat is ongeveer 
vier keer zoveel als bij meisjes). 
“Jongens lopen een direct risico op latere besmetting met een 
seksueel overdraagbaar kankerverwekkend virus. Dat is te 
voorkomen door zowel meisjes als jongens te vaccineren”, 
legt Bogaards uit. Doordat HPV vaak niet de enige oorzaak is, 
is het moeilijk om te zeggen hoeveel HPV-gerelateerde kanker 
voorkomt in Nederland. “Als we alle cijfers samenvoegen, be-
rekenen wij dat jaarlijks zo'n 200 kankers onder mannen te 
wijten zijn aan HPV, kankers die in principe vermijdbaar zijn 
door te vaccineren.” 
Die vaccinatiegraad van 60 procent onder meisjes is, in verge-
lijking met andere inentingen uit het 
Rijksvaccinatieprogramma, vrij laag. Esther de Bekker-Grob, 
gezondheidseconoom aan het Erasmus MC, doet voorkeuren-
onderzoek, onder andere naar HPV-vaccinaties bij meisjes. 
Waarom is het percentage meisjes dat zich laat inenten niet 
hoger? “Toen de inenting net in het Rijksvaccinatieprogramma 
werd opgenomen was er veel onduidelijkheid over de bijwer-
kingen en wisten we nog niet precies wat de beschermings-
graad en -duur was.” Dat was een belangrijke motivatie om 
niet te kiezen voor een vaccinatie. “Drie jaar later zie je dat de 
angst voor milde bijwerkingen een minder belangrijke rol 
speelt in de keuze om je niet te laten vaccineren. Dat komt 
omdat er steeds meer bekend is over het vaccin.” 
Een hogere vaccinatiegraad onder meisjes zou ook voor jon-
gens een gunstig effect hebben. Bogaards: “Als 90 procent 
van de meisjes zich laat inenten, moeten er 1700 jongens wor-
den gevaccineerd om één geval van HPV-gerelateerde kanker 
te voorkomen.” Toch is het verbeteren van de vaccinatiegraad 
onder meisjes niet voldoende, zegt Bogaards. “Mannen kun-
nen de infectie ook oplopen door seks met andere mannen. 
Zelfs als alle meisjes zich zouden inenten blijft deze groep 
een risico lopen.” TF
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‘Besmetting is te voorkomen 
door zowel meisjes als jongens 
te vaccineren’ > Hans Bogaards

De bewering: ‘Ook jongens moeten worden ingeënt tegen het HPV-virus’
Door wie: Ab Osterhaus, hoogleraar Virologie bij het Erasmus MC
Waar: onder andere bij BNR Nieuwsradio op 14 april
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D
e bezuinigingen op de culturele sector van 
het kabinet Rutte I gingen in 2011 gepaard met 
veel protest. Nederland ‘schreeuwde om cul-
tuur’ en er was een ‘mars der beschaving’.
Nu, na de aanvankelijke boosheid, krabbelt 

de cultuursector weer op en wordt er gezocht naar een 
nieuw verhaal over het eigen bestaansrecht. Te vaak 
wordt dat verhaal gereduceerd tot ‘vraag en aanbod’, be-
toogt econoom en filosoof Liesbeth Noordegraaf-Eelens. 
“De vraag naar wat kunst betekent voor de samenleving 
moet veel breder beantwoord worden dan op basis van het aantal 
mensen dat een voorstelling of museum bezoekt.” 
Noordegraaf-Eelens is afdelingshoofd Humanities en Eco-
nomics & Business bij het Erasmus University College 
(EUC) en werkt voor het extracurriculaire programma 
van het EUC veel samen met de culturele sector in Rotter-
dam. Op maandag 1 juni houdt ze de Rotterdamlezing, die 
dit jaar gaat over de waarde van kunst en het nut van ver-
bindingen tussen kunst, onderwijs en de stad. 

Wat is de aanleiding voor het onderwerp van deze Rot-
terdamlezing?
“De bezuinigingen op de culturele sector hebben in eerste 
instantie veel boosheid veroorzaakt. Net als in de weten-
schap is het oordeel van gelijken van belang, dat brengt het 
risico met zich mee dat een sector zich naarbinnen keert. 
Maar als je afhankelijk bent van anderen, zal je ook naar 
buiten je verhaal moeten vertellen. Andere kunstenaars be-
grijpen misschien wel wat je bedoelt met je werk, maar hoe 
leg je de link naar buiten? Naar dat verhaal wordt nu ge-
zocht, maar het standaardantwoord is te vaak ‘zoveel moge-
lijk mensen in de zaal’.”

Maar vindt u de reden van de bezuiniging en de kritiek 
op de kunstsector, dat het publiek de weg naar het the-
ater of museum niet wist te vinden, dan niet terecht?
“Misschien wel, maar niet per se een reden die bezuini-
gingen rechtvaardigt. Professionals hadden ook de tijd 
kunnen krijgen om het waarom van hun bestaansrecht uit 
te leggen. Waarom doen kunstenaars wat ze doen, en 
waarom is dat nuttig voor de samenleving? Het is wel te-
recht dat ze die vragen moeten kunnen beantwoorden. Nu 
gebeurt dat tegelijk met de bezuinigingen.”

De titel van uw lezing is: ‘Weg met het publiek’. Bestaat 
kunst en cultuur niet juist bij de gratie van het pu-
bliek?
“Ja zeker. Maar het is problematisch dat het antwoord op 
de vraag wat de waarde is van kunst en cultuur wordt ge-
reduceerd tot een kwestie van vraag en aanbod: publiek 
betekent vraag en als er vraag is, is er kwaliteit. Daar 
worden een paar stappen gemaakt die dubieus zijn. Vraag 
en aanbod is geen maatstaf voor kwaliteit.”

Hoe moeten we de kwaliteit van kunst en cultuur dan 
definiëren?
“Daar kun je drie criteria voor gebruiken. Cultuur heeft 
een socialiserend element. Wat hebben mensen met el-
kaar gemeen en hoe kunnen we dat overdragen? Er is een 
gemeenschappelijke basis. Daarnaast gaat het om kwalifi-
ceren. Niet zomaar iedereen is een kunstenaar, daar zijn 
bepaalde vaardigheden voor nodig. Kunstenaars zijn bij-
voorbeeld bij uitstek in staat om alternatieven aan te dra-
gen, om te laten zien hoe de wereld er ook uit kan zien. En 
ten derde, waar cultuur plaatsmaakt voor kunst, gaat het 
over subjectivering. Kunst kan antwoord geven op de 
vraag hoe je je als individu verhoudt tot anderen en tot 
een groter geheel.”

Waarom is dat belangrijk voor de samenleving?
“Je ziet een spijtig verschil tussen sport en kunst. Van 
sport weet iedereen dat het van belang is. Als je er niet 
aan doet, weet je dat het eigenlijk zou moeten, of heb je 
een schuldgevoel dat je toch niet even bent gaan hardlo-
pen. Ik denk dat kunst diezelfde waarde heeft als sport, 

Rotterdam Lezing 2015

Weg met het publiek!

Door de bezuinigingen op kunst en cultuur wordt de sector gedwongen 
om beter uit te leggen waarom zij bestaansrecht heeft. Volgens eco-
noom en filosoof Liesbeth Noordegraaf-Eelens zijn termen als ‘vraag en 
aanbod’ daar veel te beperkt voor. Op maandag 1 juni houdt zij de Rot-
terdamlezing over de verbindende waarde van kunst voor de stad, en 
wat studenten daar van kunnen leren.
tekst Tim Ficheroux fotografie Ronald van den Heerik bewerking Unit20
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maar we zien het als iets dat op zichzelf staat, terwijl het 
volgens mij net als sport voor alle aspecten van het leven 
van belang kan zijn. En daar gaat het volgens mij mis. 
“Door de focus te leggen op het publiek, reduceer je kunst 
en cultuur tot een incidenteel bezoek aan een theater of 
een museum. We zien kunst vaak als iets waar je een 
keer naartoe gaat, dat is te beperkt. Een museumbezoek 
krijgt niet uit zichzelf betekenis.”

Hoe dan wel?
“Daarvoor moeten we van het publiek naar het publieke. 
Kunst krijgt pas betekenis in de interactie, of de confron-
tatie, die ontstaat tussen de kunstenaar en de toeschou-
wer. Misschien word je wel aan het denken gezet of praat 
je even na over een voorstelling, maar zodra je de zaal 
verlaat ben je voor de acteur niet meer dan iemand die op 
een stoel zat. Het zou nuttig zijn als die confrontatie va-
ker wordt aangegaan, want het kan mensen uitnodigen 
om over grenzen heen te gaan, alternatieve perspectie-
ven te begrijpen. Daar zit een belangrijke kwaliteit van 
kunst.”

Wat u betreft moet die verbinding ook vaker worden 
aangegaan met het onderwijs.
“Kunstenaars beschikken over vaardigheden die voor 
de hele samenleving van belang zijn. Het engagement 
onder studenten is vaak heel groot, ze hebben heel grote 
beelden, maar kunnen die niet altijd concretiseren. 
Kunstenaars kunnen dat wel, die zijn getraind om van 
het grote iets grijpbaars te maken. Door die twee disci-
plines bij elkaar te brengen kan een kunstenaar mijn 
studenten daarbij helpen.”

Is het University College wat dat betreft een proeftuin 
voor u?
“Wat we met het EUC beogen is dat we studenten willen 
laten wortelen in de samenleving. Daar is dit soort sa-
menwerking belangrijk voor. De kunstwereld kan ze een 
repertoire aanreiken dat van belang kan zijn om later 
stevig in de schoenen te staan. Dat repertoire wijkt af van 
het gangbare academische repertoire dat we hebben op 
universiteiten. Het gaat niet alleen maar om de studeer-
baarheid van de studie, of om het rendement. Maar het 
zou ook moeten gaan om de weerbaarheid van mensen.”  

> De Rotterdamlezing, de jaarlijkse lezing die de Erasmus Univer-
siteit organiseert voor de stad, vindt dit jaar plaats op 1 juni, om 
20.00 uur, op de 20e verdieping van het oude Shell-gebouw aan 
het Hofplein. Aanmelden: www.eur.nl/rotterdam_lezing.
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‘ Ik denk dat kunst dezelfde waarde 
heeft als sport, maar we zien het als 
iets dat op zichzelf staat’ > Liesbeth Noordegraaf

‘Toeschouwers willen 
meer doen dan een 
staande ovatie geven’
Tobias Kokkelmans van acteurscollectief Wunderbaum 
werkt vaak samen met Noordegraaf-Eelens en de stu-
denten van het Erasmus University College. Als drama-
turg is hij het ‘inhoudelijk klankbord’ van de acteurs bij 
Wunderbaum. 
De culturele sector neemt volgens Kokkelmans het fi-
nancialiseringsdiscours in het publieke debat over, 
daarin gaat het steeds vaker om hoeveel mensen er 
komen opdagen voor een theatervoorstelling en wat 
het geldelijk oplevert. De kunstenaar moet zich steeds 
opnieuw verdedigen omdat de kunst vaak niet in dat 
economische model past. “Toeschouwers worden 
daardoor aangesproken als consument en niet als 
deelnemer. Maar kunstbezoek is een publieke aangele-
genheid, geen private aangelegenheid”, zegt Kokkel-
mans. “Door een toeschouwer tot consument te redu-
ceren, ontneem je hem zijn actieve rol en uitdrukkings-
mogelijkheden. Een toeschouwer is continu aan het 
duiden, beoordelen en reflecteren op wat hij ziet. Dat 
zijn actieve processen die noodzakelijk zijn om een 
voorstelling tot stand te brengen. Toeschouwers willen 
meer doen dan een staande ovatie geven.”
Wunderbaum gaat daar op innovatieve wijze mee om. 
Twee jaar geleden begonnen ze met het project The 
New Forest, een vier jaar durende zoektocht naar alter-
natieve modellen van wat een samenleving eigenlijk is. 
Dat geven ze vorm met voorstellingen, seminars, een 
film, een online platform, etentjes. Kokkelmans: “Vier 
jaar lang richten we ons op alternatieve toekomsten.” 
Toeschouwers spelen daarin een actieve rol. “Soms 
doen ze zelfs mee aan voorstellingen, maar ze zijn bo-
venal een klankbord. We vragen ze om te reflecteren 
vanuit hun eigen wereldbeeld.” 
Dat is ook voor kunstenaars relevant, legt Kokkelmans 
uit. “Al die toeschouwers hebben verschillende achter-
gronden en levenservaringen, met een enorme know 
how en een rijke eigen praktijk. Zodra het theatergor-
dijn opengaat, maakt de kunstenaar kennis met het 
publiek. In vier jaar tijd nemen we al die mensen en al 
die verschillende perspectieven onder de loep om te 
zoeken naar alternatieve samenlevingen.”
Door vier jaar lang toeschouwers te betrekken, krijgen 
die veel meer te zien dan alleen voorstellingen. “We 
willen mensen eigenaar en deelgenoot maken van het 
proces”, zegt Kokkelmans. “Voorstellingen hebben altijd 
iets met elkaar te maken, de ene komt voort uit de an-
dere. Door vier jaar lang aan The New Forest te werken, 
expliciteer je dat en bied je mensen de gelegenheid om 
actief verbanden te leggen tussen voorstellingen en 
mee dat verhaal te schrijven.” Studenten van het EUC 
schrijven mee aan dat verhaal: door middel van een 
essay over het onderwerp. Volgend jaar maken ze sa-
men met Wunderbaum een theatervoorstelling.
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Prof.dr. R.W.M. (Raimond) 

Giard van de Erasmus School 

of Law gaat op maandag 15 

juni 2015 met emeritaat. Hij 

neemt dan met een symposi-

um afscheid als hoogleraar 

Methodologie en aansprake-

lijkheid.

Dr. Sander Herfst van het 

Erasmus MC heeft een Vidi-

subsidie van 800.000 euro ge-

kregen voor onderzoek naar 

de overdraagbaarheid van 

luchtwegvirussen. Vernieu-

wingsimpuls Vidi is een finan-

cieringsinstrument van het 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk (NWO) voor 

ervaren onderzoekers.

Prof.dr. S.L. (Steef) van de 

Velde has been reappointed 

as Dean of Rotterdam School 

of Management, Erasmus Uni-

versity (RSM) by the Execu-

tive Board of the Erasmus 

University Rotterdam. His re-

appointment is from 1 Sep-

tember 2015. Steef van de 

Velde (1960) has been Dean of 

RSM since 2011, and is Profes-

sor of Operations Manage-

ment & Technology. He holds 

an MSc in Econometrics from 

Erasmus School of Econo-

mics, and a PhD in Mathema-

tics and Computer Science 

from Eindhoven University of 

Technology. He holds an MSc 

in Econometrics from Eras-

mus School of Economics, 

and a PhD in Mathematics 

and Computer Science from 

Eindhoven University of  

Technology.
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IN MEMORIAM

Voor altijd bij ons

Lizzy Patilaya - Ternatus

Het bericht dat Lizzy op 8 mei 2015 is overleden, heeft 

ons in grote verslagenheid achtergelaten.

In de jaren waarin Lizzy bij de Faculteit der 

Wijsbegeerte werkzaam is geweest, was zij een zeer 

geliefde collega, iemand bij wie je altijd terechtkon. 

Haar zonnige humeur heeft zeker bijgedragen aan de 

plezierige werksfeer op de faculteit.

Met haar heengaan valt een groot gat in onze kleine 

facultaire gemeenschap. Lizzy, we missen je enorm. H5 

zal nooit meer hetzelfde zijn.

Ons medeleven gaat uit naar haar man, kinderen, 

familie en vrienden.

Alle collega’s van de Faculteit der Wijsbegeerte

IN MEMORIAM

Juri Rosvetov
13 maart 1996 – 8 mei 2015

Met grote verslagenheid heeft het bestuursteam van 

Erasmus School of Economics kennis genomen van het 

plotselinge overlijden van econometriestudent Juri 

Rosvetov (19) op vrijdag 8 mei 2015.

Juri werd onwel tijdens het practicum Lineair 

Programmeren. Alle reanimatiepogingen van 

medewerkers van de Bedrijfshulp Verleningsorganisatie 

(BHV) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en 

ambulancepersoneel ten spijt, is Juri in het ziekenhuis 

overleden.

Medestudente Jovana Milanovic omschrijft Juri als een 

lieve, rustige en sociale jongen: ‘Vaak vertelde hij me 

over zijn grote passie. Hij hield van muziek maken 

samen met zijn band en de optredens die hij daarmee 

had.’ Aldus Jovana. 

Docent dr. Emiel Caron van het vak Inleiding 

Programmeren en de begeleider van de 

practicumgroep, omschrijft Juri als een aardige en 

serieuze vent: ‘Juri had een passie voor programmeren. 

Hij was altijd goed voorbereid en had netjes zijn 

wekelijkse opdrachten af. Hij viel op een positieve 

manier op’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald 

de Groot, Communication Officer van Erasmus School of 

Economics: rdegroot@ese.eur.nl en 010 408 17 62.

Nieuw waterdoepark 
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“Als kind zong ik erg veel, waardoor ik ‘s 
avonds mijn stem totaal kwijt was. Mijn 
ouders stuurden me daarom naar een lo-
gopedist die me allerlei oefeningen gaf, 
maar me ook verbood te zingen. Eerlijk 
gezegd heb ik me aan dat laatste niet 
gehouden, en ben ik nooit met zingen 
gestopt.” Toch duurde het tot haar zes-
tiende voor ze serieus met zingen aan de 
slag ging. Tot die tijd deed ze veeleer aan 
dans en theater; zo maakte ze deel uit 
van een theatergroep waarmee ze zelfs 
tot twee keer toe op tournee ging in Ja-
pan. Daar kocht ze een compilatie-cd met 
jazzmuziek. “Met zangeressen als Sarah 
Vaughan en Ella Fitzgerald. Ik vond die 
muziek meteen geweldig en wilde ook zo 
kunnen zingen.” 
Terug in Bolzano vond ze een inspirerende 
zanglerares. Van haar leerde ze allerlei 
muzieksoorten zingen, van klassiek en 
jazz tot pop en andere hedendaagse mu-
ziek. “Ik herinner me nog dat het eerste 
wat we moesten zingen Imagine van John 
Lennon was.” 

Maar belangrijker: haar stem bleek lang 
niet slecht, en toon houden kostte haar 
geen enkele moeite. Desalniettemin 
kwam de klad er een beetje in toen ze 
na de middelbare school voor een ba-
chelor naar Keulen verhuisde. Pas nu ze 
– een kleine drie jaar later – in Rotterdam 
woont, is ze weer serieus met zingen be-
zig, neemt ze gitaarles en is ze begonnen 
met het schrijven van eigen nummers. 
“Die gaan meestal een beetje over mijn 
eigen leven”, vertelt Anna. “Ik schrijf in het 
Engels, al hoop ik ooit in het Italiaans te 
zingen. Mijn stijl is een beetje van alles 
wat; R&B, jazz, en soms zelfs elektro-
nisch. Maar ik heb door de jaren heen wel 
ontdekt dat jazz de bron is van veel he-
dendaagse muziek.” 
Onlangs had ze haar eerste wat grotere 
optreden tijdens een talkshow in de Rot-
terdamse Schouwburg, daarbij begeleid 
door Codarts-studenten Federico Castelli 
(gitaar) en Jimmi Hueting (drums). Tot dan 
was Anna in Rotterdam zo’n beetje alleen 
te bewonderen geweest tijdens privé-
feestjes. Dat mag de pret echter niet 
drukken en ze is zeker van zins om zich 
nog meer dan voorheen te focussen op 
het maken van muziek. “Het zou natuur-
lijk fantastisch zijn als ik ooit van muziek 
mijn werk kan maken, maar op dat niveau 
ben ik voorlopig nog niet beland.” Het is 
alles of niets, in haar ogen, een van de 
redenen waarom ze indertijd zowel het 
theater als de sport – ze was geen on-
verdienstelijke skiër in haar jeugd – opgaf 
om zich helemaal te kunnen richten op 
het zingen. “Ik geloof namelijk echt dat ik 
iets te vertellen heb, en dat wat ik doe 
anders is dan veel bestaande muziek. Lo-
gisch, want niet voor niets wordt muziek 
gezien als een reflectie van de ziel. Alles 
wat ik tot nu toe heb meegemaakt, kun 
je terughoren in mijn stem, denk ik.” 

> EMuziek

‘Ik geloof echt dat ik iets te vertellen heb’

De Italiaanse Anna Bernard (23) uit Bolzano 

woont sinds vorig jaar september in 

Rotterdam. De masterstudent Cultural 

Economics and Entrepreneurship mag graag 

zingen. Sinds kort speelt ze ook gitaar. 
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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> Als je Anna Bernard wilt horen zingen, ga dan 

naar www.erasmusmagazine.nl/EMuziek
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Wat als het leven…?
Zaterdag 30 mei wordt Rotown omgetoverd tot 
het zwoelste R&B-glijpaleis van Rotterdam tij-
dens het feest ‘Wat als het leven een R&B-clip 
was?’ Inderdaad, wat zou er dan gebeuren? Ie-
dereen in luipaardprint, met gouden tanden, ge-
huld in bontjassen, en zo dicht mogelijk tegen 
elkaar aan dansen. Naast zweten op de dans-
vloer brengt ‘Wat als het leven’ een ode aan de 
man van de bump ’n grind: R. Kelly. In de ‘R. Kelly 
Closet Cinema’ zijn alle delen van de clip ‘Trapped 
in the Closet’ achterelkaar gemonteerd. En dat 
zijn er veel, want het levert maar liefst twee uur 
beeldmateriaal op. Shaneequa-outfit is niet ver-
plicht, maar wel lekker.
> Wanneer: zaterdag 30 mei. 

Toegang: € 8,-. Info: Facebook Wat als het leven? 

Info: www.festival-trek.nl 

Beauty, Brains & Balls
Speciaal voor de lady’s wordt er op dinsdag 2 
juni een borrel gehouden door ‘Ambitieuze Meis-
jes’. Het is een netwerk dat in 2011 werd opgericht 
om jong vrouwelijk talent zichtbaar te maken en 
aan elkaar te koppelen. Tijdens deze bijeenkomst 
zal de ambitieuze Esme de Smit, oprichter van de 
‘Swan Market’ vertellen hoe haar kleine Rotter-
damse lifestylemarkt in het Oude Noorden uitge-
groeid is tot een internationaal succes. De ‘Swan 
Market’ wordt momenteel in zes steden gehou-
den en Esme verhaalt over haar beproevingen en 
ambities. Na het verhaal van Esme begint de bor-
rel, en is het tijd om andere ambitieuze vrouwen 
uit Rotterdam te ontmoeten. 
> Waar: Aloha Bar Maasboulevard 100. 

Toegang: gratis. 

Info: www.ambitieuzemeisjes.nl 

Boothstock
Het ‘Boothstockfestival’ is hét festival voor alle 
houseliefhebbers die het liefst op de fiets naar 
een festival gaan. Boothstock wordt dit jaar ge-
houden in het Kralingse Bos en heeft vier ver-
schillende podia. Er is een podium voor housefa-
naten waar onder anderen Todd Terry en Kraak 
en Smaak achter de draaitafels staan. Podium 
twee is voor de technobeukers: die kunnen ge-
nieten van een set van Ben Sims. Op de UK stage 
zijn Mark Radford en NoizBoiz te bewonderen, en 
last but not least is er een eclectic podium waar 
Lucien Foort en Jeremaine S je naar hogere sfe-
ren brengen. Kortom, voor elk wat wils en lekker 
dichtbij.
> Wanneer: zaterdag 13 juni. 

Toegang: € 35,-. 

Info: www.boothstock.nl 

> CÉLINE’S CHOICE

Bluegrass Festival
Misschien heb je nog nooit van dit 
genre gehoord, maar in juni wordt er 
een leuk festival gewijd aan blue-
grass-muziek, een genre dat de 
laatste jaren aan populariteit wint. 
Bluegrass is een Amerikaanse mu-
ziekstijl die bekend werd in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Het is 
folkmuziek met een jazzachtige 
structuur waarbij het belangrijkste 
instrument de banjo is. Het is aan-
stekelijke muziek met herkenbare 
teksten die het dagelijks leven be-
schrijven. 
Naast bluegrass wordt er tijdens dit 
festival uitgebreid geëxperimen-
teerd met verwante stijlen als 
country, rhythm & blues, soul, hill-

billy, western-swing, gospel en roc-
kabilly. Maar bovenal is het Blue-
grass Festival een uitermate gezel-
lig gebeuren. Het wordt gehouden 

op het niet zo grote Pijnackerplein 
in het Oude Noorden waardoor het 
een intiem karakter heeft en er 
wordt altijd zeer uitbundig gedanst 

en gezongen. Naast optredens van 
internationale artiesten als Hen-
house Prowlers, Nadine Landry & 
Sammy Lind en Frank Fairfield, zijn 
er jamsessies waar je aan mee kunt 
doen. Daarnaast is er een markt 
waar je shirts met Hawaïprint kunt 
kopen of je eerste banjo. Lekker 
eten en koud bier is er natuurlijk 
ook en het festival is gratis, dus 
kom vrijblijvend even kijken. Mis-
schien ontdek je wel de muziekstijl 
van je leven.

> Wanneer: zaterdag 27 en zondag 28 juni. 

Toegang: gratis. 

Info: www.bluegrassfestival.nl 

Céline studeerde in Amsterdam, maar kwam acht jaar geleden 

naar 010. Inmiddels is ze een grote bekende bij de lokale horeca. 

Voor elke EM selecteert ze voor jullie de mooiste voorstellingen, 

de leukste exposities en de tofste party’s in de stad.
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Aloha Bar
Maasboulevard 100

Sfeer 10
Sjanskansen 7

Studentikoosheid 7
Biertje € 2,70

> UIT/GAAN

Vroeger roetsjte je er tijdens de bruutste kinderfeestjes de glijbaan af met je 
vriendjes; nu kun je er borrelen, chillen en dansen. Het legendarische subtro-
pische zwembad Tropicana sloot in 2010 zijn deuren, maar dat betekende ge-
lukkig niet het einde van het monumentale ronde gebouw aan de Maas. Ach-
ter de schermen werd hard gewerkt aan een make-over voor het vervallen 
zwemparadijs, met als gevolg dat twee jaar geleden de opening van de Aloha 
Bar kon worden bejubeld. Pronkstuk is het terras, uitgestald op een mix van 
houten vlonders en de oorspronkelijke tegels uit het zwembad, waar je in 
zomerse sferen kunt genieten van het prachtige uitzicht op de Maasbruggen. 
Aangezien we in Nederland lang niet altijd verkeren in tropische temperatu-
ren, is de Aloha Bar ook voorzien van een zomers binnengedeelte: de avon-
tuurlijke setting en het speelse interieur zorgen voor een unieke ambiance, 
waardoor je je ook bij minder goed weer in Hawaï-achtige sferen waant. Dank-
zij de grote hoogteverschillen en uithoeken is het gebouw – met de droog-
gelegde wildwaterbaan als centraal pad – bijzonder onoverzichtelijk, maar 
daar is handig op ingespeeld door het creëren van verschillende ruimtes. Zo 
zijn er voor de foodies tafeltjes om wat experimentele hapjes te eten, terwijl 
er ook een huiskamer met een chesterfieldbank en een boekenkast is. Het 
loungegedeelte is, ondanks een overdosis cactussen, het meest knusse deel 
van de Aloha Bar. Rondom de koffiebar kun je vanuit een van de vele luxe de-
signstoelen stiekem gluren naar de schattige barista’s, die je espresso of cap-
puccino met liefde en vakmanschap bereiden.
Wanneer de avond valt en je iets sterkers nodig hebt dan koffie, is de cock-
tailbar – gerund door knappe blonde dames – een bezoekje waard. Met een 
aloha-punch of ananas-slush kun je jezelf alvast opwarmen voor de zwoele 
feestavonden op donderdag, vrijdag en zaterdag, zoals de tweewekelijkse 
silent disco, waar je keihard kunt gaan met een koptelefoon op. Hoewel de bar 
niet in eerste instantie is bedoeld als nachtclub, schieten de hippe feestjes 
er de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond. Het getransformeerde 
zwemparadijs wint de laatste tijd in rap tempo aan populariteit, en dat is 
gezien de unieke sfeer, prachtige locatie en veelzijdige inrichting niet meer 
dan logisch: de Aloha Bar wordt komende zomer the place to be. MvS (foto: MB)

Tropisch terras aan de Maas
Nog niet zo lang geleden betreurde Rotterdam de sluiting 
van zwemparadijs Tropicana. Met de komst van de Aloha 
Bar op dezelfde plaats kreeg de stad er een unieke, 
zomerse horecagelegenheid voor terug..

WEG MET HET PUBLIEK | ROTTERDAMLEZING
Tijdens deze jaarlijkse lezing buigt een topwetenschap-
per van de EUR zich over een Rotterdams vraagstuk. Tij-
dens haar lezing ‘Weg met het publiek – over de verbin-
dende waarde van kunst voor Rotterdam - onderzoekt 
econoom en filosoof dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens de 
waarden van kunst, cultuur en wetenschap voor de stad 
Rotterdam. Maandag 1 juni vanaf 20.00 uur, Hofpoort, 
Hofplein 20, Rotterdam

ZOMER CONCERT | ESK ROTTERDAMSCH SCHOON
Kom naar het spectaculaire 
zomerconcert van het Erasmus 
Studenten Koor (ESK Rotter-
damsch Schoon). Liedjes als ‘I 

won’t give up’ van Jason Mraz, ‘Pompei’ van Bastille en 
‘The cup song’ van Anna Kendrick worden uitgevoerd 
door een dynamische groep jonge dames. Woensdag, 3 
en vrijdag 5 juni, vanaf 20.00 uur, Erasmus Paviljoen

JAZZ INTERNATIONAL PRESENTS
WILD ORGAN & DRUMS | MARCO SANTOS

Het duo WILD Organ & Drums – 4 
juni, speelt een mix van soul jazz 
met funk en dance. Marco San-
tos – 25 juni, en zijn band spelen 
jazz, rijkelijk beïnvloed door klas-
sieke muziek, melodische jazz en 

wereldmuziek. Donderdag 4 juni en donderdag 
25 juni vanaf 17.00 uur, Erasmus Paviljoen

MONEY MAKERS
Geld wordt gecreëerd en beheerd 
door private partijen. Maar is het 
niet mogelijk dit publiek te organi-
seren? Kunnen we zonder rente? 

Zijn we verslaafd aan groei? Drie topeconomen geven 
inzicht in de onthutsende mechanismen achter ons geld. 
Met o.a. Arjo Klamer. Maandag 8 juni van 19.00-20.30 uur, 
Erasmus Paviljoen

ROTTERDAMS STUDENTEN ORKEST | MUZIEK
Het Rotterdams Studenten 
Orkest (RSO) presenteert een 
zomerconcert vol passie! Het 
concert start met de beroemde 

Carmen Suite van Bizet. Laat je meevoeren op een muzi-
kale reis van erotische flamencoscènes tot aantrekke-
lijke toreadors naar de romantische en zinderende Derde 
symfonie van Schumann. Woensdag 17 juni vanaf 20.00 
uur, Erasmus Paviljoen

DENKCAFÉ: DE OPKOMST VAN DE MOTORCLUB 
De laatste jaren groeit het aantal 
leden van zogenoemde ‘outlaw 
biker’-motorclubs als
Satudarah en No Surrender. Hoe 

zijn deze clubs ontstaan? Wat is de aantrekkingskracht? 
En hoe ziet de toekomst eruit? Woensdag 17 juni vanaf 
20.00, Arminius, Museumpark 3, Rotterdam, toegang: 
€ 2,50 / € 5,-

> Meer informatie? www.eur.nl/sgerasmus of 

www.facebook.com/sgerasmus. Alle programma’s zijn gratis 

toegankelijk tenzij anders vermeld. Reserveren, aanmelden en 

kaartverkoop via onze website

 SG ERASMUS AGENDA               



PILLEN
In een themakatern van de Volkskrant lees ik 
een aantal artikelen over het drugsgebruik 
en –beleid in ons land. De tekst op de voor-
pagina zegt dat het drugsdebat een ‘goed 
gesprek, zonder vingertjes en taboes’ zal 
moeten worden, want het gebruik van drugs 
is sterk toegenomen. Zo is bijvoorbeeld uit 
Amsterdams onderzoek gebleken dat het 
gebruik van drugs als XTC en MDMA onder 
festivalgangers in de afgelopen vijf jaar is 
verdubbeld. 
Een constatering die ik zonder al te veel ver-
bazing lees. Want hoewel het onderzoek niet 
representatief genoemd mag worden voor 
álle jongeren, ken ik toch meer dan genoeg 
verhalen uit mijn omgeving die me dergelij-
ke cijfers al deden vermoeden. Scholieren, 
studenten en yuppen staan tegenwoor-
dig op allerhande technofeestjes, vol van 
euforische gevoelens en zonder schaamte, 
het leven en zichzelf te vieren. Toffe dansjes, 
harde beats, veel geknuffel, pupillen als 
schotels en flesjes water zonder dop: een 
dagje uit anno 2015. Door de verhalen die ik 
hoor, heb ik het idee dat deze fervente fes-
tivalbezoekers vaak vrijelijk en open spreken 
over het gebruik van de pretpilletjes. Van 
taboes op pillen is allang geen sprake meer. 
De krantenartikelen doen me terugdenken 
aan een middag in de derde klas, waarop we 
in een grote kring om de wijkagent en een 
ex-verslaafde heen zaten. Ook dat was een 
open gesprek over drugs, maar toch kwam 
de boodschap duidelijk aan: gebruiken is 
niet oké. Taboes werden besproken, niet 
weggenomen. Door het verdwijnen van die 
taboes, wordt normalisering nu juist in de 
hand gewerkt. En helaas is het niet gemak-
kelijk om vanuit andermans perspectief nog 
kritisch te kijken naar iets wat je zelf al als 
normaal beschouwt. 
De overheid staat inmiddels dus tegenover 
festivalterreinen vol gelegenheidsgebruikers, 
niet voor een klasje onschuldige en beïn-
vloedbare derdeklassers. Om de groeiende 
euforische groepsknuffel van feestende 
gebruikers daarom tegen te gaan, zal een 
strenger beleid en striktere handhaving soe-
laas moeten bieden: kortom, een ferme tik 
op de vingers als die de snoeppot in dreigen 
te verdwijnen! Het mag er naar mijn mening 
nu best eens ingepeperd worden: drugs ge-
bruiken is niet normaal. Ik geef het toe, een 
behoorlijk conservatieve opvatting voor een 
student die zijn biertje wel lust…

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

DIT BEN IK 
DANIËL 
  LAMBRICHTS

“Dit jack is van mijn 

rugbyclub. Rugby is een 

harde sport en de meeste 

gasten die het doen zijn 

ook een beetje gek. Mijn 

specialisme is tacke-

len. Dan gooi ik vol mijn 

schouder erin, maar soms 

loopt iemand dwars door 

je heen.”

“Dit zijn mijn toelatings-

papieren voor de sum-

merschool op Harvard. Ik 

ga daar twee maanden 

op de campus wonen 

en vakken volgen. Het is 

best duur, maar gelukkig 

betaalt mijn vader.” 

Stijl “Ik werk bij de rechtbank, waar ik 
notulen maak tijdens zittingen. Het geld 
dat ik daarmee verdien geef ik uit aan 
reizen. Afgelopen herfst was ik ineens drie 
weken onverwacht vrij; toen heb ik mijn 
spaarrekening geplunderd en ben ik naar 
Japan gegaan. Ik ga ook graag weekend-
jes weg naar Parijs of Madrid. Ik woon 
naast de Laurenskerk in een apparte-
ment met mijn vriendin. In het weekend 
ga ik dan ook vaak naar de Meent om 
wat te drinken.”

Harvard “Ik ben gaan studeren toen ik 
zeventien was. Ik heb vóór mijn huidige 
studie twee andere studies geprobeerd. 
Nu studeer ik rechten en ik ben bijna klaar 
met mijn bachelor. Ik ben altijd al 
geïnteresseerd geweest in ruimtevaart, 
maar wist niet dat er zoiets bestond als 
lucht- en ruimterecht. Nu wil ik graag 
deze master doen in Leiden. In de zomer 
ga ik een summerschool volgen aan de 
Harvard universiteit in Amerika. Daar ga ik 
twee vakken volgen; het ene vak gaat 
over de sterren, planeten en het univer-
sum; het andere over de zoektocht naar 
buitenaards leven en andere sterrenstel-
sels.”

Aliëns “Ik geloof in buitenaards leven, niet op 
een sciencefictionachtige manier, maar puur 
wetenschappelijk. Als je alle planeten die er 
tot nu toe zijn gevonden, vermenigvuldigt met 
factoren die nodig zijn voor intelligent leven, 
zoals water, kom je op 50.000 planeten waar 
intelligent leven zou kunnen bestaan. En 
dat is alleen nog maar in het universum 
dat we nu kennen. We zijn pas 
tweehonderd jaar actief bezig 
met het zoeken naar leven buiten 
de aarde, en de technologie gaat 

met sprongen vooruit. Dus de kans is, 
volgens mij, groot dat we dat ooit 

gaan vinden.”

Rugby “Bij rugby heb je twee 
soorten spelers: de forwards en 
de backs. Ik speel het liefst als 
back. Tackelen vind ik namelijk 
erg leuk. Voor rugby hoef je 
niet per se heel groot of sterk 
te zijn. Bij ons op de club zitten 
ook magere jongens die een 
gast van één meter negentig 
neerhalen. Het grootse 
obstakel is het mentale 
aspect van de sport: als je 
op het veld staat en je ziet 
een man van honderd kilo 
op je afkomen, moet je er 

altijd vol voor gaan. Soms 
word je keihard genageld, maar 
soms maak je de tackel van je 
leven.” CM (fotografie: RvdH)

“Vorig jaar heb ik mee-

gedaan aan de University 

Games, een soort Olympi-

sche Spelen voor univer-

siteiten. Uiteindelijk won 

Georgië. Die mannen waren 

echt beesten; daar konden 

we niet tegenop.”

“Ik heb een routine als ik 

naar de UB ga. Ik heb altijd 

dezelfde spullen bij me, 

zoals een rol pepermunt. 

Ook haal ik altijd om elf uur 

en om drie uur koffie. Ik heb 

die routine nodig om de dag 

door te komen.”

Kleding Vasco
Jas: G-star
Shirt: Carhartt
Broek: Carhartt
Schoenen: Nike

Vasco van den Berg (24)
Derdejaarsstudent Rechten


